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SİYASİ OLAYLAR

Cumhurbaşkanının Siyasî Temasları

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Yeni Yıl dolayısiyle yayınladığı mesajda 
Türkiye'de huzursuzluk yaratan olaylara değinmiş ve bu konuda s4yas/i parti 
liderleri ve üniversite sorumluları ile görüşeceğini bildirmiştir. Bu temasların 
sonunda, 22 Ocak tarihinde toplanan Millî Güvenlik Kurulu, «demokratik esas
lara uygun olarak gerekli tedbirlerin alınması uygun görülmüştür» şeklindeki 
kararını kamu oyuna açıklamıştır.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısının Ziyareti

Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı, General Salih Mehdi Ammaş, 15-20 Ocak 
tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

RCD Bakanlar Konseyi Toplantısı

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) 13. Bakanlar Konseyi, 28 Ocak ta
rihinde Dakka'da toplanmıştır.



KÜLTÜREL OLAYLAR

Pakistan'ın Lahor Üniversitesi ile Unesco’nun, Farsça ve Urduca’nın büyük 
şairi Mirza Esedullah Han-Galib adına ortaklaşa düzenledikleri simpozyuma, 
Türkiye adına Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden Dr. Abdül'kadir Karahan çağ
rılmıştır.

Prof. Karahan, Gaîib'in Farsça Şiirlerinde Lirizm konusunda bir tebliğ 
yapmış, ayrıca Pakistan - Türk Kültür cemiyetinin açtığı Türkçe kursunu bitiren 
dokuz öğrencinin diplomalarını vermiştir.

Pakistan'dan sonra, İran Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığının davetlisi 
olarak Tahran’a giden ve Tahran radyosunda Türk-İran dostluğunun İslâm âlemi 
bakımından taşıdığı önem konusunda Farsça bir konuşma yapan Prof. Karahan 
İstanbul'a Ocak ayı başında dönmüştür.

★ ★ ★

Kırım Türk Kültür, Yardımlaşma ve Folklor Cemiyetinin düzenlediği «Türk 
tarihi iç’nde Kırım» konulu konferans, Prof. Halil İnalcık tarafından Millî Kü
tüphane salonunda verilmiştir.

Kırım'ın ta 4. asırdanberi bir Türk yurdu oluşunu, K>rım Türklüğünün Türk 
tarihinin bir parçasını teşkil ettiğini belirten Prof. Halil İnancık, özetle şunları 
söylemiştir :

«4. asırdan ta 16. asra kadar, Dobnuca'dan Kiyev ve Kazan'a kadar uza
nan bir şeritlin Güneyinde kalan Doğu Avrupa, tıpkı bugünkü Anadolu gibi bir 
Türk ülkesi idıi. Bülgarlar, Avarlar, Göktürk'ler, Hazarlar, Peçenekler, Kumanlar, 
Kıpçaklar ve Altınordulular burada birçok Türk devletleri kurmuşlardır. Şans 
ters gitmeseydi belki bugün Anadolu gibi ikinci bir Türk devleti de burada 
kumulmuş olacaktı.

Kırım Hanlığının sükutu, Doğu Avrupa Türk hakimiyetinin yıkılışını ve 
bunların yerini Slav Ruslarının almasını sağlamıştır.»

İnalcık daha sonra, Osmanlı imparatorluğunun gerileyişî ile Kır;m Han
lığının düşüşünün aynı pareleli teşkil ettiğini, bu Kuzey Türklerinin Osmanlı 
İmparatorluğunun sağ kolu olduğunu belirtmiş, Türkiye ile Japonya’nın kalkın
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masını kıyaslıyarak Türkiye'nin Japonya'nın kalkınma seviyesine erişememesi 
sebeplerinden birisini, Türkiye'nin geniş tarihi içinde daima şimal komşusunun 
baskısı altında oluşunun teşkil ettiğini söylemiştir.

★ ★ ★
Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’da bir deprem 

incelemesi tasarısının hareket plânı Unesco'nun Paris'teki merkezinde imzalan
mıştır.

İnceleme dört yıl sürecek ve 4 milyon iki yüzbin dolara mal olacaktır. Bu 
miktarın 700.000 doları, Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Programınca, geri ka
lan kısmı da 'ilgili beş ülkece sağlanacaktır.

f
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OCAK 1971’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA MİLLETLERARASI 

OLAYLAR KRONOLOJİSİ



3 Ocak 1971 CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE GENELKURMAY 
BAŞKANININ YENİ YIL MESAJLARI

Yeni Yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sunay, Başba
kan Demirel, Genelkurmay Başkanı Tağmaç, mesajlar 
yayınlamışlardır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Masajın
da huzursuzluğu yaratan olaylara değinmiş ve bu konu
da Üniversite sorumluları ile görüşeceğini, ayrıca Parti 
liderleri ile de iç ve dış konular hakkında temaslar yapa
cağını bildirmiştir.

Başbakan Demirel, yayınladığı yeni yıl mesajında : 
«Birkaç büyük şehrimizde maksadı ve kaynağı belli yıkıcı 
anarşi tahrikleriyle, hiç yoktan, zorla çıkarılan tedhiş ha
reketleri, memleketin geleceğine inançla bağlı asil Türk 
gençliğine asla mal edilemiyeceği gibi, bu olaylar karşı
sında haklı olarak duyabileceğimiz üzüntü ve öfke ile de 
aşın kötümserliğe kapılmanın yeri yoktur. Bu gibi olaylar 
dünya memleketlerinde müzminleşmiş şikavet konusu
dur» demiştir,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine yayınladığı mesajda : «Silâhlı 
Kuvvetlerimizin, her geçen gün biraz daha şiddefini v* 3 
anlamını genişleterek devletin ana temellerini sarsacak 
bur düzeye ulaşan eylemlerden çok ciddi endişe ve huzur
suzluk duyduğunu açıkça ifade etmek isterim. Bütün bu 
eylemlerin tek hedefi millî bütünlüğümüzü, Cumhuriyeti 
ve Atatürk devrimlerini tümü ile yıkmak demek olduğun
dan, Türk Ordusunun, millî varlığımızın yüksek menfaat
leri gerektirdiği an, yurda uzanan elleri kıracağına kim
senin şüphesi olmamalıdır.

Ancak, sürüp giden bu kanun ve nizam dışı anarşi
nin sorumlu bütün anayasa organları tarafından demok
ratik bir düzen içinde giderilerek huzur ve güvenin sağ
lanacağına demokratik rejime ve anayasaya bütün var
lığı ile bağlı olan silâhlı kuvvetlerimizin şaşmaz inancı 
olduğunu bir kere daha mesul komutan olarak açıklama
yı vazife sayarım» demiştir.
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4 Ocak 1971 1970 İHRACAAT RAKAMLARI

Ticaret Bakanı Gürhan Titrek, düzenlediği bir basın 
toplantısında, 1970 yılında, 575 milyon dolarlık ihracaat 
yapıldığını açıklamıştır. Bakan, bunun 470 milyon do l'a
rm ı«n serbest döviz, 105 milyon dolarının da kliring an
laşmalı memleketlere yapıldığını söylemiştir. Gürhan Tit
rek, «plânda 1970’de 600 milyon dolarlık ihracaat yapıl
ması öngörülmüştür. Yıl sonu itibariyle gerçekleştirilen 
575 milyon dolarlık ihracaat, memnuniyet vericidir. Şa
yet kolera çıkmasaydı, bu rakamın tamamı gerçekleşmiş 
olundu. Özellikle, yaş sebze ve meyva ihracaatımızda, 
kolera yüzünden 25-30 milyon dolarlık bir kaybımız ol
muştur» demiştir.

4 Ocak 1971 RCD TİCARET KOMİSYONU TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Ticaret Ko
misyonu Tahran’da toplanmıştır.

Bilindiği gibi B. M. Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD) üç ülke arasındaki gümrük tarifelerinin indiril
mesi ve öbür engellerin kaldırılması konusunda bir ra
por hazırlamıştır.

Ticaret Komisyonu, bu raporda yer alan teklifleri 
görüşmüş, ayrıca İran la Pakistan arasında emtia müba
delesi anlaşması, İran’ın Türkiye'den koyun satın alışı, 
İran’la Pakistan arasında ticaret ve transit antlaşmaları, 
ticaret dengesi, İran’ın Trabzon üzerinden ticaret ve tran
siti ve ortak teşebbüsler sonucunda üretilen malların mü
badelesi konularını incelemiştir.

RCD Turizm Komisyonu da bölge içi ve bölge dışı 
seyahatleri arttırmak amacıyla geniş çapta bir turizm 
programı kabulü konusunu incelemek üzere toplanmıştır.

5 Ocak 1971 ÇAĞLAYANGİL - ZAHİDİ GÖRÜŞMESİ

İnan 'Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahidi, resmi bir ziya
ret için Tahran’dan Yugoslavya'ya giderken İstanbul’dan 
transit olarak geçmiş ve Yeşilköy hava limanında kaldığı 
süre içinde Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil He 
bir görüşme yapmıştır.
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5 Ocak 1971 GİNE TEMSİLCİSİNİN ZİYARETİ

Türkiye'ye bir iyi niyet elçisi olarak gelmiş olan 
Gine’nin Cezayir Büyükelçisi Alpha İbrahim Diallo, Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kabul edilmiştir. 
Bir gün önce Dışişleri Bakanı ile de görüşen Büyükelçi 
Diallo, Gine’ye son vaki tecavüz hakkında hükümetinin 
görüşlerini Türk yetkililerine orzetm iştir.

5 Ocak 1971 RUS UÇAKLARININ TÜRKİYE’DE İKMAL YAPTIKLARI 
YOLUNDA BİR HABERİN TEKZİBİ

Rus Mi'g uçaklarının Türkiye'de ikmal yaptıktan son
ra BACye uçtukları yolunda Hürriyet Gazetesinde çıkan 
New York menşeli bir haber üzerine Dışişleri Bakanlığın
ca şu açıklama yapılmıştır :

«Bugünkü tarihli bir gazetede, Rus Migleri Türki
ye'den yakıt ikmali yapıyor başlığı altında çıkan haberin 
gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Herhangi bir Sovyet askerî 
uçağı ne yakıt ikmali yaparak, ne ikmal yapmaksızın ül
kemiz üzerinden transit olarak geçmiş değildir.*

5 Ocak 1971 JARRİNG GÖRÜŞMELERİNİN YENİDEN BAŞLAMASI

Geçen Eyl'ül ayında kesilen, B. AA. Özel elçisi Gunnar 
Jarring aracılığındaki Orta - Doğu barış görüşmeleri, 
Jarring‘in İsrail elçisi ile yaptığı özel görüşmeyle başla
mıştır.

İsrail temsilcisiyle görüşme, Jarring’in Güvenlik 
Konseyine barış çabalarının statüsü konusunda bir rapor 
sunmasından sonra yapılmıştır. Raporda İsrail, Mısır ve 
Ürdün'den gelen mektupların metni de yer almıştır.

5 Ocak 1971 BİR DİPLOMATIMIZIN UYUŞTURUCU MADDE 
KONUSUNDA AMERİKAN RADYOSUNDAKİ KONUŞMASI

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Müsteşarı A. 
E. Karasapan, kısa bir süre önce Türkiye'nin afyon üre
timi ile ilgili bir yayında bulunan Amerikan CBS radyo 
ve televizyonunda bir konuşma yapmış ve Türkiye'de
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uyuşturucu maddelerin gayrı kanunî üretimi ve kaçakçı
lığı ile mücadele edilebilmesi için tahditlerin bütün ülke
lere uygulanmasını ve her ülkede her çeşit uyuşturucu 
maddenin kontrol altında bulundurulmasını istemiştir.

Amerika'da yılda 8 milyar a mf etamin hapı imal 
edildiğini ve bunların önemli bif kısmının hiçbir kontrola 
tâbi olmaksızın 18 yaşından küçük çocukların eline geçti
ğine di'kkati çeken Karasapan, bundan böyle A. B. D.’nin 
kendi ülkesinde ürettiği uyuşturucu maddeler konusunda 
daha dikkatli davranmasının arzuya şayan olduğunu 
belirtmiştir.

Türkiye'nin uyuşturucu maddelerle ilgil-i konvansi
yonlara 1'912‘den beri katıldığını hatırlatan Karasapan, 
bu antlaşmaların öngördüğü hususlara dikkatle uyulmak
ta olduğunu kaydetmiş, Türkiye'de afyon ekimi yapılan 
illerin sayısının 40 dan 4'e indirilmiş olduğunu açıklamış
tır.

Karasapan sözlerini, «uyuşturucu maddelerin gayri 
kanuni şekilde üretilmesi ve kaçakçılığın yapılmasının 
önüne geçilebilmesi konusu bütün hükümetleri ilgilendi
ren ve her çeşit uyuşturucu maddeyi içine alan kayıt- 
layıcı ve önleyici tedbirlerin alınmasını öngören bir prog
ramı gerektirmektedir» diyerek tamamlamıştır.

6-7 Ocak 1971 İNGİLTERE BAŞBAKANININ KIBRIS’I ZİYARETİ

İngiltere Başbakanı Edward Heath, İngiliz Uluslar 
Topluluğu Başbakanlar Konferansına katılmak üzere 
Singapur'a giderken Lefkoşe'ye uğramıştır.

Başpiskopos Makarios ve Cumhurbaşkanı yardım
cısı Dr. Fazıl Küçük ile ayrı ayrı görüşen Başbakan Heath, 
İngiltere'nin Kıbrıs'ta her iki toplumu yeniden birleştiren 
«Üniter devlet» tekliflerinin arkasında olduğunu söyle
miştir.

6 Ocak 1971 AVRUPA KONSEYİNİN GECEKONDULARA VERDİĞİ KREDİ

Avrupa Konseyi İskân Fonu, Türk hükümetinin ta
lebi üzerine Ankara ve İstanbul'daki gecekondu bölge
lerinin İslahı için 4 milyon marklık bir kredi vermiştir.

Kredi özel şartlarla verilmiş olup yılda % 6 civa
rında faiz ödeyecektir.
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7 Ocak 1971 İŞÇİ DÖVİZLERİ TUTARI

Merkez Bankası ve Hazme Genel Müdürlüğü yet
kililerinden alman bilgiye göre, 1970 takvim yılı sonun
da yurda giren işçi dövizleri 265 milyon dolara yüksel
miştir.

İlgililer, plân hedeflerini de aşan 265 milyon do
larlık işçi dövizine karşılık, faizleri de dahil olmak üzere 
Türkiye’nin yılda ödediği dış borç taksitlerinin 150 ilâ 180 
milyon dolar arasında olduğunu ifade etmişlerdir.

7-11 Ocak 1971 CENTO MADENCİLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Cento Madencilik Danışma Kurulunun 19. toplan
tısı Dakka’da yapılmıştır.

Toplantıda, madenciliğin geliştirilmesi ve bölge ül
keleri arasında mineral alış - verişine ilişkin olarak dü
zenlenmiş olan konferansların raporlarını ve bölgede tek
nik personelin eğitimi konuları görüşülmüştür.

8 Ocak 1971 BM KALKINMA PROGRAMI İLE HAYVANCILIK 
KONUSUNDA İMZALANAN ANLAŞMA

Pendik laboratuarı çerçevesinde saha veteriner hiz
metleri ve bölgesel teşhis merkezlerinin geliştirilmesi mak- 
sadiyle Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
arasında, yeni bir özel fon projesi anlaşması imzalan
mıştır.

Bu proje için gerekli finansman 1.271.000 dolar 
olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fo
nundan hibe şeklinde temin edilmekte ve buna hüküme
timiz 16.704.540 lira aynî, 118.200 dolar karşılığı Türk 
Lirası olarak da nakdî katkıda bulunmaktadır.

9 Ocak 1971 DÜNYA BANKASININ SENTETİK İPLİK FABRİKALARINA 
AÇTIĞI KREDİ

Dünya Bankasının bir kolu olan Ulus'ararası Malî 
Şirketî, Türkiye’nin en büyük naylon iplik yapıcısı olan 
Sentetik İplik Fabrikalarına 750.000 dolar tutarında kre
di açmıştır.
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10-16 Ocak 1971 AVUSTRALYA PARLAMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ

Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Sir William 
Aston başkanlığındaki Avustralya Parlamento Heyeti, 
Ankara'daki 'temasları sırasında Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları ile Dışişleri Bakanını Ziyaret et
mişler, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından kabul 
edilmişlerdir. Heyet, daha sonra İzmir, Çanakkale ve İs
tanbul'u ziyaret etmiştir.

11 Ocak 1971 PSİKOTROP MADDELER KONUSUNDA KABUL 
EDİLECEK PROTOKOL İLE İLGİLİ KONFERANS

Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Enformas
yon Dairesinden şu bilgi verilmiştir :

«Uyuşturucu Maddelerin Kontrolü konusunda son 
50 yıl zarfında yapılmış olan milletlerarası anlaşmaların 
sonuncusu 1961 yılında Birleşmiş Milletler çerçevesinde 
imzalanmış olan Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesidir 
Bu Sözleşmeye memleketimiz de katılmış bulunmaktadır. 
İşbu -anlaşmanın kapsamına girmemiş olan ve dölayısıy- 
le uluslararası kontrole tâbi bulunmayan psikotrop (sen
tetik uyuşturucu) maddelerin kontrolü maksadiyle Birleş
miş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu tarafın
dan hazırlanan bir Protokol Tasarısını görüşmek ve kabul 
etmek üzere 11 Ocak 1971 tarihinde Viyana’da bir kon
ferans toplanmıştır. Konferansa memleketimiz, Birleşmiş 
Milletler Cenevre Ofisi nezd'indeki Daimî Temsilcimiz Bü
yükelçi Coşkun Kırca başkanlığında bir hey’et ile katıl
maktadır.

Konferansın ilk günü yapılan -seçimlerde, Konferans 
Başkanlığına ev sahibi memleket olan Avusturya Dele
gasyonu Başkanı seçilmiştir. II Başkan Yardımcılığından 
birine de Türkiye seçilmiş bulunmaktadır. Türkiye aynı za
manda konferans komitelerinden Teknik Komite ile Kont
rol Tedbirleri Komitesi’ne de üye olarak seçilmiştir.»

Konferansta, Türk heyeti başkanı Coşkun Kırca, sen
tetik uyuşturucu maddelerin de sıkı kontrolü gerektiği hu
susunda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 1).
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12 Ocak 1971 CENTO SAĞLIK ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

Karaçi'de toplanan Cento Sağlık Alt Komitesine 
gönderdiği mesajda Genel Sekreter Turgut Menemenci- 
oğlu özetle şunları söylemiştir :

«Sîzlerin de bildiğiniz üzere projeleriniz azalma yö
nünde bir eğilim göstermektedir. Geçen dönem içinde 
halk sağlığı alanında yalnız iki toplantı düzenlenmiştir: 
sıtma savaş programlarının koordinasyonu konusundaki 
sağlık müdürlerinin konferansı ve halk sağlığı yöntem
lerinin öğretilmesi ile ilgili gezici seminer. Birinci konfe
rans, bölgede sıtmanın kökünden yok edilmesinde önem’i 
bir rol oynayan ve başarısından haklı olarak kıvanç du
yabileceğimiz toplantılar dizisinde en son yer alan ça
lışmadır.»

12 Ocak 1971 GAMBIA CUMHURBAŞKANININ İSTANBUL'DAN TRANSİT 
GEÇMESİ

Gambiya Cumhurbaşkanı Sir Dauda Jawara, Sin
gapur'da yapılan İngiliz Milletler Topluluğu konferansına 
katılmak üzere İstanbul'dan geçmiştir.

12 Ocak 1971 AMERİKA’NIN TÜRKİYE’YE VERDİĞİ GEMİLER

ABD Cumhurbaşkanı Türkiye’ye iki destroyer ve iki 
denizaltının verilmesini öngören bir kanun tasarısını 
onaylamıştır.

Gemiler beş yıl sonra Amerika’ya iade edilecektir. 
Beş yıllık süre dolduğu zaman bu sürenin yenilenmesi 
mümkündür.

14 Ocak 1971 YUNANİSTAN’IN KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI 
GÖRÜŞMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

Yunan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden 
yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Dışişleri Bakan ve
kili Palamas’ın Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki 
görüşü özetle şöyledir :
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«Rauf Denktaş’ın Ankara'da olması dolayısıyle 
Türkiye'ye giderek istişarelerde bulunan Türkiye Büyükel
çisi ile müşterek konular ve özellikle Kıbrıs sorunu hak
kında görüş teatisi yaptık.

Ankara, Atina ve Lefkoşe, samimiyetle Kıbrıs so
rununa bir çözüm yolu bulmaya çalışmaktadır. Bununla 
birlikte hâlâ bazı temel görüş ayrılıkları mevcuttur. Bu gö
rüş ayrılıklarım ortadan kaldırmak için ise, her türlü çaba 
sa rfed ilmektedir.

Bununla beraber, Yunanistan, cemaatlerarası gö
rüşmelerin devamının en uygun çözüm tarzı olduğuna 
kuvvetle inanmaktadır.»

15-20 Ocak 1971 IRAK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ ZİYARETİ

Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı General Salih Mehdi 
Ammaş, Esenboğa havaalanında verdiği demeçte özetle 
şunları söylemiştir :

«Benimle birlikte Türkiye'ye gelen delegasyonum 
adına gösıteni'lmi-ş bulunan bu hüsnü kabulden dolayı 
müteşekkirim. Ne yazık ki, Petrol Bakanımız Hammadi 
rahatsızlığı dolayısiyle aramızda, bulunamıyor. Türkiye'yi 
ziyaretimin sebebi, iki devlet arasındaki mevcut ilişkilerin 
daha da geliştirilmesini temin etmektir. Zaten iki dost 
ve komşu ülke olmamız hasebiyle çok tabii olan İktisadî 
ve ticarî ilişkilerimizin daha çok gelişmesini temenni 
ederiz.»

Başbakan Süleyman Demirel, 15 Ocak akşamı Ge
neral Ammaş şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Belge 2).

Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı ile Dışişleri Bakanı 
Çağlayangil arasında 15 Ocak'ta başlayan görüşmeler 
17 Ocak'ta Türkiye ile Irak arasında İktisadî konularda 
varılan mutabakata ilgili protokolün -imzalanmasıyla 
tamamlanmıştır.

Bu protokol, görüşmelerde ele alınan ticari ve ikti
sadi konularda çeşitli alanlarda varılan mutabakatı ve 
işbirliğini tesbit etmektedir. Bunlar arasında Türkiye’nin 
ham petrol ithal etmesi, tabii gaz nakli, telekomünikas-
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yon, demiryolları irtibatı, kara ve demiryolu ile transit 
nakliyat, müşterek sular yer almaktadır. Bu arada Irak’ın 
Türk devlet demiryolları ile yaptığı nakliyattan borcu bu- 
lunan miktarın da, teknisyenler seviyesinde görüşülerek 
kabul edilecek bir süre içinde tasfiye edilmesi konusunda 
da fikir birliğine varılmıştır.

General Ammaş daha sonra İstanbul'a gitmiş ve 
buradan İzmit’teki Pet-kim tesislerini, Gebze’deki Arçelik 
fabrikasını, Heybeli adadaki Deniz Harp Okulunu gez
miştir. Türkiye - Irak ortak bildirisi 20 Ocak ta yayınlan
mıştır (Bk. Belge 3).

15 Ocak 1971 GÜNEY KORE’DEKİ TÜRK BİRLİĞİNİ ÇEKME 

KARARININ YANKISI

Güney - Kore hükümeti, Türkiye'nin Güney Kore'de, 
B.M. Komutanlığı nezdindeki bir manga askerini geri 
çekmemesini sağlamak amacıyla diplomatik yoldan çaba 
harcamayı kararlaştırmıştır.

Sadece 15 kişiden meydana gelen Türk birliğinin 
Kore'de kalmağa devam etmesi, Güney - Kore yönetici
leri arasından, Türkiye’nin Güney Kore'nin davasını des
teklemeğe devam ettiği şekilde mütalâa edilmekte ve bu 
desteğin kaybedilmemesine çalışılmaktadır.

Türk 'makamlarının Güney - Kore'deki birliği çekme 
kararı almış oldukları yolundaki Ankara mahreçli haber 
üzerine Güney • Kore yöneticileri Türk hükümetinin bu 
kararından endişe duyduklarını açıklamışlardır.

19 Ocak 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ ORTAK PAZARA KATILMA 

KONUSUNDAKİ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, İstanbul'
da yaptığı bir basın toplantısında Türkiye - AET ortaklığı
nın geçiş dönemi şartları hakkında bilgi vermiştir (Bk. 
Belge 4).
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19 Ocak 1971

22 Ocak 1971

BM KALKINMA PROGRAMININ İHRACAT KONUSUNDA 
TÜRKİYE’YE YARDIMI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının, azgeliş
miş 96 ülkeye yeni yardımlarda bulunacağı açıklanmıştır. 
Türkiye'ye yardım; ihracatın artırılması için eğitim ve araş
tırma enstitüsü kurulması ile ilgilidir. Bu proje, ülke ih
racatının artırılması amacıyla bir program hazırlanması 
ve uygulanması amacına yönelmiştir.

Projenin şu sonuçları vermesi beklenmektedir • (a) 
bugün 'hükümete bağlı bazı daireler ve özel sektöre bağ
lı kurumlarca yürütülen ihracatı geliştirme çabaları koor
dine edilmiş olacaktır; (b) sözü edilen enstitüsünün kurul
masıyla devlet sektörü ve özel sektörde gönev almak üze
re eğitilmiş personel bulunması mümkün olacaktır; (c) 
şimdiye kadar ithalat temeline dayandırılmış olan eko
nomide bir ihracat bilinci uyandırılacaktır; (d) bir ihracat 
araştırma - eğitim merkezi kurulacaktır. Bu merkez ih
racatın artırılmasıyla ilgili konularda hükümete tavsiye
lerde bulunacaktır.

Proje için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(Özel Fon) 808.404 dolar sarfedecektir. Hükümetin de 
projeye tahminen 755.000 dolar karşılığında katkıda 
bulunacağı bildirilmektedir.

Süresi üçfbuçuk yıl olan proje, Birleşmiş Milletler 
Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) kontrolün
de uygulama alanına aktarılacaktır.

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI

Saat 10’dan 18.30 a kadar yapılan bu toplantı 
sonunda şu bildiri yayınlanmıştır :

«Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak üzere millî 
güvenlikle ilgili konuların her biri üzerinde çalışmalar 
yapmakla ve bu alanda hertürlü kararlar almakla ana
yasa ve özel kanunu uyarınca görevli bulunan Millî Gü
venlik Kurulu, 22 Ocak 1971 tarihinde saat 10’da Çan
kaya'da toplanmıştır.
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Kamu düzervine ve huzura zarar verecek şekilde 
son zamanlarda genişlemeye başlayan kanun dışı olay 
ve eylemlerin önlenmesi ile ilgili tedbirler üzerinde bir 
taraftan parti liderleri, diğer taraftan üniversite yüksek 
öğrenim yöneticileri ile Cumhurbaşkanı, sayın Cevdet 
Sunay arasında yapılan temas ve istişarelerin sonuçları, 
bu toplantıda incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Bakanlar Kuruluna bildinrlımek üzere bu konuda 
alınan 'kararların aşağıda özetlendiği şekilde kamu oyu
na da açıklanması faydalı görülmüştür.

Bu kararlar şunlardır :

1 — Türkiye Cumhuriyetinin yaşaması ve yaşatıl
ması yolunda en başta görev ve sorumluluk taşıyan hü
kümetle anayasa müesseselerinin parlamenter rejime her 
ne şekilde olursa olsun gölge düşürmek isteyen niyetleri 
daima hüsrana uğratacak kudret ve kararlılık içinde bu
lunmalarına rağmen, vatandaşta tereddüt ve endişe 
uyandıracak şekilde öne sürülen görüş ve anayasa hak
larını kötüye 'kullanarak kanun ve nizamlara aykırı dav
ranışlarla huzur bozmaya yönelmiş olayların kesin ola
rak önlenmesi bir ihtiyaç ve zaruret haline gelmiştir.

2 — Üniversitelerimizlin özerkliğini korumak, üni
versite mensupları kadar hükümetin de görev ve sorum
luluğu altındadır. Ancak, bu özerkliğin, anayasanın 21. 
maddesi ile tesibit edilen, her türlü öğrenimin devletin 
gözetim ve denetimi altında serbest olduğu genel ve mut
lak hükmünü ortadan kaldıracak bir nitelik ve kapsam taşı
madığını da hiçbir zaman unutulmamak gerekir.

3 — Demokratik rejimimizi hedef alan ve yurt bü
tünlüğünü bozmaya yönelen güven ve kamu düzenine 
zararlı faaliyetlerin aşırı uçlardan geldiği ve büyük hu
zursuzluklar getirdiği bir gerçektir.

Bu -itibarla, yukarıda açıklanan durumları önlemek 
ve eldeki mevzuatın boşluklarını doldurmak ve değişen 
toplum şartlarına cevap vermek üzere, demokratik esas
lara uygun olarak gerekli tedbirlerin alınması uygun gö
rülmüştür.

Mil'lî Güvenlik Kurulu, bu alandaki çalışmalarına 
devam edecektir.»
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23-29 Ocak 1971 KAMURAN ACET’İN LEFKOŞE'DEKİ TEMASLARI

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Kıbrıs ve Yuna
nistan İşleri yardımcısı büyükelçi Kâmuran Acet, Lefkoşe 
de temaslarda bulunmuştur.

Kâmuran Acet bu görevine yeni başladığını hatır
latmış ve -bu ziyaretinin durumu yerinde görmek maksa- 
diyle yapıldığını söylemiştir. Acet ayrıca, Kıbrıs sorununa 
bir çözüm yolunun toplumlararası görüşmeler yoluyla 
bulunabileceği görüşünde olduğunu belirtmiştir.

Acet, Kıbrıs Türk yöneticileri ile görüşmüştür.

Öte yandan, Birleşik Amerika'nın Atina Büyükelçisi 
Henry Tasça, bundan bir süre önce, adadaki durum ve 
gelişmeleri hakkında bilgi edinmek için, Kıbrıs'ı ziyaret 
ve Atina'ya dönüşünde Ankara'ya uğramıştır.

Bu arada Türk ve Rum Cemaat Başkanları arasında 
devam etmekte olan görüşmelerde, göçmenler konusu 
e!e alınmıştır.

23 Ocak 1971 YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE’Yİ PROTESTOSU

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hristos 
Ksantopulos Palamas, haftalık basın toplantısı sırasında, 
Yunanistan'ın Türkiye'yi Türk uçak ve gemilerinin Yunan 
semalarını ve kara sularını sık sık ihlâl etmeleri dolayısiy- 
le protesto ettiğini bildirmiştir.

25-26 Ocak 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ TAHRAN’DAKİ TEMASLARI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Dacca'da 
toplanacak olan RCD Bakanlar Konseyine giderken Tah- 
ran'da geçirdiği 'iki gün zarfında İran Dışişleri Bakanı ile 
görüşmüş ve Şehinşah Rıza Pehlevi tarafından kabul olun
muştur. İran Şahı görüşmeden sonra Dışişleri Bakanımızı 
yemeğe a'akoymuştur. Çağlayangil Başbakan Amir Ab
bas Hoveyda tarafından kabul edildikten sonra İran'lı 
meslekdaşı ile birlikte Doğu Pakistan’a müteveccihen 
Tahran’dan ayrılmıştır.
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25 Ocak 1971 UGANDA’DA ASKERİ DARBE

Uganda Cumhurbaşkanı, Milton Obote, General İdi 
■Amin tarafından yönetilen bir askeri darbe sonucunda 
görevinden azledilmiştir.

26-29 Ocak 1971 CENTO EKONOMİ EKSPERLERİ TOPLANTISI

Merkezi Andlaşma Teşkilâtı (Cento) ekonomi uzman
larının 19. yıllık toplantısı, Ankara’da yapılmıştır.

Toplantıda, Mart ayında toplanacak olan Cento 
Ekonomi Komitesine sunulmak üzere yapılan çalışmalar 
ve yeni faaliyetler hakkında bir rapor hazırlanmıştır.

27 Ocak 1971 RCD TİCARET VE EKONOMİ BAKANLARI TOPLANTISI

Ticaret Bakanı Gürhan Titrek, Dakka'da yapılan RCD 
ülkeleri Ticaret Bakanları toplantısı hakkında şu bilgiyi 
vermiştir :

«RCD toplantılarında bölgesel ticaretin geliştiril
mesi 'He ilgili olarak alınacak tedbirler üzerinde görüşme
ler cereyan etmiştir.

Görüşmeler neticesinde UNCTAD raporunda bölge
sel ticaretin geliştirilmesi ile ilgili olarak yer alan tavsi
yelere ilâveten bölge şartları ile üye ülkelerin ekonomik 
durumları ve dış ticaret rejimlerinin derinlemesine ince
lenmesine müteakip bu konuda alınabilecek diğer tedbir
leri tesibit etmek amacıyla üç üye memleket eksperlerin
den kurulu bir çalışma grubunun tesisine karar verilmiştir.

Diğer taraftan kardeş Pakistan ve İran Ticaret Ba
kanları ile yapmış olduğum görüşmelerde ülkelerimiz ara
sında düşük seviyede kalmış bulunan ticarî mübadelele
rin arttırılması zarureti üzerinde önemle durularak bu hu
susta görüş birliğine varılmıştır.»

27 Ocak 1971 WINTEX-71 NATO TATBİKATI

Genelkurmay Başkanlığından bu konuda şu açıkla
ma yapılmıştır : Wintex - 71 adı altında 27 Ocak ile 4 
Şubat 1971 günleri arasında bir Nato tatbikatı yapıla
caktır.
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Nato çapında bir komuta yönü çalışması olan bu 
tatbikata birliklerin katılması söz konusu olmayıp, müt
tefik komutanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğinin 
geliştirilmesi maksadıyla plânlanmıştır.»

28 Ocak 1971 RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) 13. Bakanlar 
Konseyi toplantısı sonunda bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 5).

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Çağlayangil de Türkiye’ye 
dönüşünde toplantı hakkında bilgi vermiş, Batı ve Doğu 
Pakistan liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında gazete
cilerin suallerini cevaplandırmıştır (Bk. Belge 6).

28 Ocak 1971 TÜRKİYE - MALAYSIA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin Bangkok'ta görevli bulunan Büyükelçi
si Turgut İlkan'ın aynı zamanda Malaysia başkenti Kuala 
Lumpur'da da Türkiye’yi temsil etmesi kararlaştırılmıştır.

Bu konuda, Malaysia hükümeti tarafından gerekli 
• agreman verilmiştir.

28 Ocak 1971 6. FİLO’YA MENSUP 3 GEMİNİN İZMİR’İ ZİYARETİ

Amerikan Akdeniz 6. Filosuna mensup 3 ikmal ve 
onarım gemisi, 5 günlük bir ziyaret için İzmir'e gelmiş
lerdir.

Gemilerin İzmir’e gelişini protesto için gençlerin 
düzenlediği gösterilerde polisle çıkan çatışma sonucunda 
46 genç adliyeye verilmiştir.

29 Ocak 1971 MAKARİOS’UN BİR DEMECİNE DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN 

CEVABI

Makarios’un «ikili görüşmelerde Rum tarafının ar
tık taviz veremiyeceği» yolundaki beyanı ile ilgili olarak 
gazetecilerin sordukları soruya, Dışişleri Bakanlığı sözcü
sü Oktay İşçen, şu cevabı vermiştir :

«Türk Cemaati, Rum cemaatinin görüşlerine uygun 
göreceği cevabı verir.
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Ancak, Rum tarafının taviz verdiği iddiası varıd 
değildir. Bu gibi beyanlar cemaatlerarası görüşmelerde 
Rum tarafının tutumu yüzünden ciddi bir ilerleme kay
dedilmemiş olmasının sorumluluğunu her halde Türk ce
maatine yüklemek endişesinin bir ifadesi olsa gerek.»

27 Ocak ta Kıbrıs’lı Rum liderlerin bir toplantısında 
konuşan Başpiskopos Makarios, cemaatlerarası görüşme
lerden bahisle, Rum tarafının - Atina hükümeti ile de 
mutabık kalarak - karşı tarafa mümkün olcbi en her çeşit 
tavizde bulunduğunu, ancak Türk tarafının öne sürdüğü 
şartların kabulüne imkân olmadığını iddia etmiştir. Gö
rüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini açıklayan 
Makarios, «Rum tarafının tâvizleri artık son haddine var
mıştır. Türklerin tutumu değişmezse çözüm bulunmaz» 
demiştir.

29-30 Ocak 1971 RCD ÂMME İDARESİ SEMİNERİ

Türkiye ve Ortadoğu Âmme İdaresi Enstitüsü ile Pa
kistan ve İran'daki ilgili kuruluşların işbirliği yaparak 
düzenledikleri RCD dördüncü Ortak Amme İdaresi Semi
neri Ankara'da toplanmıştır. Seminerde, RCD teşkilâtı ve 
geliştirilmesi konusu incelenmiştir.

29 Ocak 1971 ABD’DEN BUĞDAY İTHÂLİ ANLAŞMASI

Amerika Birleşik Devletleri nden ekmeklik buğday 
ihtiyacının karşılanması için ithâl edilecek olan 500 bin 
ton buğday ile ilgili anlaşma Maliye Bakanlığında imza
lanmıştır. Maliye Bakanı Mesut Erez bu münasebetle yap
tığı konuşmada, 29 milyon 400 bin dolar tutarındaki ek
meklik buğday bedelinin yüzde 25 inin peşin olarak öde
neceğini, kalan yüzde 75 inin on yıllık ödemesiz bir dö
nemden sonra 31 eşit taksitle ödenmek üzere 40 yı| va
deli olacağını bildirmiştir. Faiz oranı, ilk on yıllık ödeme
siz devre boyunca yüzde iki, kalan 30 yıllık devrede ise 
yüzde üç olacaktır.
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BELGE 1 19 Ocak 1971

BM UYUŞTURUCU MADDELER KOMİSYONUNUN TOPLANTISINDA 
TÜRKİYE TEMSİLCİSİNİN KONUŞMASI

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu tarafından hazırlanan 
bir Protokol Tasarısını görüşmek ve 'kabul etmek üzere 11 Ocak tarihinde Viya- 
na’da toplanan konferansta, Türk heyeti başkanı Coşkun Kırca tarafından ya
pılan konuşma açıklanmıştır. Coşkun Kırca, bu konuşmasında sentetik uyuştu
rucu maddelerin de sıkı kontrol edilmesi gerektiğini söylemiş, «bizce, kontrol 
tedbirleri tarım üreticisinin serbestisin i ne kadar kısıtlıyorsa, milletlerarası cami
anın menfaati uğruna sanayi üreticilerine konulacak takyitler de ondan aşağı 
olmamalıdır» demiştir.

Ananevi uyuşturucu maddelerin bugün yerini kısmen psikotrop mad
delerin almış olduğunu belirten Kırca, ancak ananevi uyuşturucu maddelerin 
önemini kaybetmediğine de işaret ederek sözlerine özetle şöyle devam etmiştir-.

«Ancak, halen bu neviden uyuşturucu maddelerin kaçakçılığı ile mücadele 
için milletlerarası sözleşmeler mevcut olduğu halde, psikotrop maddeler için 
aynı şey söylenemez. Bugün tarımsal uyuşturucu madde kaçakçılığı tamamile 
önlense bile onun yerini sentetik maddeler alacaktır.

Bugün meri milletlerarası mevzuat, mali ve -idari imkânları daha mahdut 
olan gelişme halindeki memleketlere kontrol bakımından ağır mükellefiyetler 
yüklemektedir. Bu memleketler ve bu meyanda Türkiye, hukuki olduğu kadar 
manevi bir vecibe teşkil eden bu mükellefiyetlerini tabii ki yer-ine getireceklerdir. 
Bununla beraber, gelişme halindeki memleketler, gelişmiş ülkelerin de kendi 
sanayileri tarafından üretilen sentetik maddeleri kontrol konusunda ne derece 
terakki kaydettiklerini tabii ki soracaklardır. Burada, eşitlik, adalet prensipleıi 
ortaya çıkmaktadır. Problemle mücadele, hem tarımsal alanda hem de sanayi 
alanında gerekecektir. Tıbbî ve İlmî icaplar dışında sentetik uyuşturucu madde
leri kontrol bakımından sanayi memleketlerin malî ve İdarî kaynakları daha 
elverişlidir. Kendileri bu yola başvurmadan gelişmekte olan memleketlerden 
tarım ürünlerini kontrol etmelerini istemek hakkaniyete sığmaz. Hükümetim şuna 
kanidir ki, bu -konferansın toplanması dahi bütün ilgililerin, problemin bu haya
ti veçhesini kabul ettiklerini gösterir.

Psikotrop maddeler için derpiş olunan kontrol tedbirleri, ananevi uyuş
turucu maddeler için meri olanlardan farklı olacaktır. Ancak gaye her iki halde 
de kaçakçılığı önlemektir. Kanaatimizce her iki halde de tatbik edilecek milletler
arası tedbirler arasında adil bir muvazene gözetil m elidir. Kontrol sistemi her iki 
şrkda da egemenlikleri aynı derecede sınırlıyabilmelidir.»
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B E L G E 2 15 Ocak 1971

BAŞBAKANIN IRAK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 

ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel, Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı General 
Salih Mehdi Ammaş şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır : 
«Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

Dost ve kardeş Irak'ın mümtaz bir devlet adamı olan Zâtıâlilenini, refa
katlerindeki heyetin değerli üyelerini aramızda görmekten özel bir memnuni
yet duymaktayım.

Uzun bir geçmişe dayanan tarihî, manevî ve kültürel bağlardan kuvvet 
alan aramızdaki dostluk ve işbirliği; iki ülkenin devlet adamları arasında, 
özellikle son yıllarda teati edilen ziyaretler ve devam eden istişareler sayesin
de, daha çok gelişme imkânı bulmaktadır. Millet ve Hükümet olarak biz; bu 
neticeden büyük bir menunluk duymaktayız. Münasebetlerimize hâkim olan 
işbirliği ve anlayış havası; milleitlerimizin birbirine karşı beslediği samimî tak
dir, saygı ve kardeşlik hislerinden ilham almaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

Kardeş İraklıların lâyık oldukları huzur ve refah seviyesine erişmesi için 
sorfedi'len gayretleri ve iktisadı, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan hamlele
ri; yakın bir ilgi ile izliyoruz. 1967 yılında, güzel yurdunuza yaptığım ziyare
tin tatlı hâtırasını canlı şekilde, muhafaza ediyorum.

Türkiye’ye gelince, biz de hızlı bir şekilde İktisadî ve sosyal kalkınma 
seferberliği içindeyiz. Birbirine komşu ve ikisi de kalkınma amaçlarına yönel
miş olan ülkelerimiz arasında, beraberce gayret göstereceğimiz birçok sahalar 
mevcuttur. Bu imkânları, memleketlerimizin karşılıklı menfaatlerine uygun bir 
şekilde geliştirmek ve yakınlaşmamızı, yapıcı bir işbirliği çerçevesinde, daha 
çok arttırmak samimî arzumuzdur. Bunun içindir ki, aramızda cereyan etmekte 
olan görüşmelerden, müsmir ve faydalı neticeler elde edileceğine inanmış bu
lunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

Türkiye; bölgemizde ve bütün dünyada, barışın hâkim olmasını arzu eden 
ve bunu, dış siyasetinin başlıca prensiplerinden biri olarak benimseyen bir ül
kedir. Karşılıklı saygı, anlayış ve güven hisleri içinde, dünya üzerinde barış ve 
istikrarın tesisi için bütün milletlerin çaba harcamaları gerektiğine inanıyoruz. ‘ 
Bö'gemizi ya'kından alâkadar eden Ortadoğu ihtilâfının barış yolu ile çözümlen
mesini temenni etmekteki ısrarımız, bu inanca dayanır. Meselenin, Arap kardeş
lerimizin meşrû haklarını kaale alacak şekilde, Güvenlik Konseyinin 22 Kasım
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1967 kararına uygun olarak, âdil ve devamlı bir barışa kavuşturulması için 
sarfedilen her türlü gayreti destekliyoruz. 1967 savaşında işgal edilen toprak
ların, Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde tahliyesi gerektiği yolundaki ka
naatimizi, hiçbir zaman değiştirmedik. Kuvvet yoluyla arazi kazancı veya siya
sî avantaj sağlanmasının daima karşısındayız. Emrivâkilere iltifat etmiyoruz. 
Kudüs'te alınan tek taraflı tedbirleri tanımıyoruz. Bu mukaddes şehrin statüsü
nün değiştirilmesine matuf gayretlerin gerçekleşebileceğine inanmıyoruz.

Türkiye'nin millî dâvası olan Kıbrıs meselesi Zâtıdevletlerince her yönü 
ile malûm olduğu için, bu konu üzerinde durmak istemiyorum. Ancak, bu fır
sattan istifade ederek, zevkli bir görevi yerine getirmek bana memnuniyet ver
mektedir. Kardeş Irak Hükümetinin bu dâvada bize devamlı bir şekilde göster
diği kıymetli yardım ve siyasî destekten duyduğumuz bahtiyarlık büyük olmuş
tur. Dost İraklılara, bu tutumlarından doğan şükran hislerimizi tekrarlamak 
isterim.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

Türk milletinin, asil Irak milleti için beslediği sıcak kardeşlik ve dostluk 
hislerini, ziyaretinizin başlangıcından beri bizzat da müşahade ettiğinize emi
nim. Ülkelerimiz arasındaki anlayış ve işbirliğinin, dostluk ve kardeşliğimize 
yaraşır bir vüs'at ve derinlik içinde gelişmekte devam etmesini diliyor, Zâtıâli- 
lerinin şahsî sıhhat ve mutluluğu, kardeş Irak Hükümetinin ve milletinin refah 
ve tealisi ve Türk - Irak dostluğunun parlak istikbali için en iyi temennilerimi 
belirtmek istiyorum.»

General Salih Mehdi Ammaş ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Ekesiâns Süleyman Demirel

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Sayın Dostlar,

Şanlı memleketinize ayak bastığımız andan beri bize gösterilen üstün 
yakınlıktan, kardeşçe gerçek duygularla karşılanmamızdan dolayı ben ve arka
daşlarım, İhtilâl Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Bay Abdülkerim El Şeyhli 
namına en üstün teşekkür ve sonsuz takdirlerimi sunarım.

Bana ve heyet üyeleri arkadaşlarıma ve memleketime karşı lütuf bu
yurduğunuz kardeşçe duygulardan ve tatlı sözlerden dolayı bilvesile takdir- 
kârhğımı ve memnunluğumu ifade etmek isterim. Irak Cumhurbaşkanı Orgeneral 
Sayın Ahmet Hasan El Bekir ile İhtilâl Konseyi azalan kardeşlerimin, Irak Cum
huriyeti Hükümet ve halkının Sayın Başkan Ekselâns Cevdet Sunay'a, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümet ve halkına selâm ve iyi temennilerini iletmekten saadet 
duymaktayım.
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Güzel memleketinize vuku bulan bu ziyaretimiz, Müslüman dost komşu 
memleketlerimiz arasındaki dostâne münasebetlerin ve birbirine bağlı bulun
dukları tarihî, şanlı iki memleket halkını birbirine bağlayan tarihî ve kuvvetli 
dinî bağların bir ifadesinden başka birşey değildir. Bu bağlılık inanç, İnsanî 
ve yüksek medenî kıymetleri kapsayan tarihî ortak tecrübelerimizin kesin bir 
sonucudur.

Aziz Dostum, Sayın Dostlar,

Irak Cumhuriyeti Hükümeti, komşu memleketlerimiz arasındaki müna
sebetlerin tam bir anlayış ve ortak menfaat ve karşılıklı iyi komşuluk ve saygı 
temellerine dayanan kardeşçe dostâne ilişkilerin gelişmiş olmasından üstün 
bir huzur duymaktadır. İki dost milletin menfaatlerini, bölgemizin güvenlik, 
istikrar ve gelişmesini desteklemeye bir katkıda bulunmak amacıyla Irak Cum
huriyeti Hükümetinin komşu Türkiye ile en sıkı münasebetlerin ve bağlılığın 
devam ettirilmesinde pek titiz davrandığını tekiden beyan ederim. Son zaman
lar, iki memleket arasında bütün İktisadî alanlarda yardımlaşma hacmini art- 
rırmayı hedef tutan muhtelif seviyelerde müteaddit ziyaretlere ve temaslara 
şahit olmuştur. Bu çabalar iki memleket arasındaki yoğun bağlılıklar üzeninde 
müsbet ehemmiyetli neticeler doğurmuştur.

Başta Filistin meselesi olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetinin Arapların 
millî kader sorunlarına karşı takındığı iyi tutumları Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
tam bir şekilde takdir etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Türk 
milletinin, Filistin halkının haklı ve adaletli mücadelesine karşı gösterdiği sem
pati genellikle bütün Arap milletinin ve özellikle Irak halkının ruhunda silinmez 
derin izler bırakmıştır.

Aziz Dostum, Sayın Dostlar.

Bölgemiz, tesiri bölge sınırını aşan ve bütün dünyanın dikkat nazarını 
çeken ehemmiyetli kanlı hadiselere şahit olmuştur. Bu hadiseler, taşıdıkları 
ehemmiyetli anlamlara ve insanlığın kalbine dokunan acıklı safhalara rağmen 
Filistin halkının çekmekte olduğu trajedi zincirinin bir halkasından başka bir
şey değildir.

Topraklarının kurtarılması amacıyla Arap Devletleri kardeşlerinin yanıba- 
şında azim ve kuvvetle yer alan Irak Cumhuriyeti, her münasebette evvelce 
açıklamış olduğu hususları bir kere daha teyid eder. Orta - Doğu buhranı diye 
adlandırılan olayın ve bu olaydan vücuda gelecek devletlerarası güvenl'iği teh
dit eden tehlikelerin, Filistin halkının öz toprakları üzerindeki normal hakların
dan mahrum bırakılmasının direkt bir sonucu olmaktan başka birşey değildir. 
Irak Cumhuriyeti, meşru haklarını kurtarmak için giriştiği mücadelede tam bir 
azimle Filistin halkının yanıbaşında yer alaacktır.



DevieQierarcrsi barış ve güvenlik bakımından Orta Doğu’daki tehlikeli du
rumun ehemmiyetini takdir eden Irak Cumhuriyeti, Arap milletinin beklediği ada
leti, barışa ulaşmanın, Filistin halkının hakkını tam bir surette tanımaktan başka 
bir suretle temin edilemiyeceğine inanmaktadır. Filistin meselesinin Birleşmiş Mil
letlerde ve özellikle Genel Konseyin son devresinde görüşüldüğü esnada dost 
komşu Türkiye'nin tutumunu büyük bir huzurla karşıladık. Çün-ki bu devrede Fi
listin halkının kend'i mukadderatını kararlaştırması ve memleketine dönmek ha’k- 
kı hususunda mühim kararlar ittihaz edildi.

Aziz Dostum, Sayın Dostlar :

İktisadî, ticarî ve kültürel alanlarda iki me'eket arasındaki münasebetler 
yeni bir devreye girmiş bulunmaktadır. Ziyaretimiz ve bu esnada vuku bulacak 
görüşmelerin ve kardeşçe temasların bütün alanlarda iki memleket arasındaki 
yardımlaşmayı müsbet bir istikamette ilerletmek hususunda katkıda bulunaca
ğına tam bir suretle inanmaktayız.

Teşekkür ederim.»

B E L G E 3 20 Ocak 1971

TÜRK - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin resmî daveti üzerine Irak Cumhurbaş
kanı Yardımcısı ve İhtilâl Komuta Konseyi Üyesi Sayın Gen. Saîen Mehdi Am- 
mash 15-20 Ocak 1971 tarihleri arasında Türkiye'ye resmî bir ziyarette bulun
muştur. Kendisine, İhtilâl Komuta Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakam Sayın Ab
dul Karim Al-Shaikhly ile uzman ve eksperler refakat etmiştir.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Su- 
nay ve Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir.

Mümtaz misafir İstanbul’u da ziyaret ve birçok Türk İktisadî kuruluş ve 
teşebbüslerini görme imkânını bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 
Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda kaydettiği gelişmeden do
layı derin takdir duygularını ifade etmiştir.

Resmî görüşmeler bir kardeşlik ve samimiyet havası içerisinde cereyan et
miştir. Bu görüşmelere Irak Dışişleri Bakanı Sayın Abdul Karim Al-Shaikhly ve 
Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil de katılmışlardır. Görüş
meler sırasında iki ülke arasında mevcut samimi ilişkiler gözden geçirilmiş ve 
halihazır uluslararası durum ve özellikle Orta Doğu’daki durum üzerinde gö
rüş teatisinde bulunmuştur.
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Bu görüşmelere Irak tarafından :

Sayın Abdul Karim Al-Shaikhly, İhtilâl Komuta Konseyi Üyesi ve Dışişleri 
Bakanı,

Sayın Nouri Jamil, kak ın Türkiye Büyükelçisi,

Sayın Khalil El Daghistani, Büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı İktisadî Daire
si Başkanı,

Sayın Dr. Mahmoud Ali El Davoud, Büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı Si
yasî Daire Başkanı,

Sayın Abdul Karim El Emir, Dışişleri Bakanlığı Siyasî Daire Sınırlar Kısmı 
Müdürü;

Türkiye tarafından •.

Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, Dışişleri Bakanı,

Sayın Orhan Eralp, Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri,

Sayın Pertev Subaşı, Türkiye'nin Irak Büyükelçisi,

Sayın Hasan İstinyeli, Büyükelçi, Genel Sekreter Orta Doğu ve Afrika İş
leri Yardımcısı,

Sayın Tevfik Saraçoğlu, Ortaelçi, Genel Sekreter İktisadî İşler Yardımcısı 
ve her iki taraftan diğer yüksek rütbeli memurlar katılmışlardır.

Türkiye ve Irak heyetleri, ülkeleri arasında mevcut olan ve iki komşu ve 
dost ülke arasındaki gerçek, manevî ve tarihî bağları yansıtan samimi ilişki
lerin gelişmesinden duydukları büyük memnunluğu ifade etmişler, ortak men
faatlerine hizmet edecek, aynı zamanda bölgenin emniyet, istikrar ve refahını 
da koruyacak şekilde, aralarındaki dostluk ve işbirliği bağlarını her sahada 
daha da sağlamlaştırmak ve geliştirmek hususundaki kararlılıklarını teyid et
mişlerdir.

İki taraf, Orta Doğu’da mevcut ciddî durumu gözden geçirmişlerdir. Bu 
sorun üzerindeki tutumlarını açıklamışlar ve hak ve adalete dayanan bir çözüme 
olan inaçlarını yeniden belirtmişlerdir. Sayın Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 
bu sorunda, Türk Hükümetinin Arapların meşru hak ve menfaatlerine sağladığı 
destek dolayısiyle Irak Cumhuriyetinin teşekkür ve takdirlerini ifade etmiştir. 
Sayın Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ayrıca, Irak Hükümetinin Filistin sorunu 
üzerindeki görüşünü ayrıntılariyle açıklamış ve Irak Cumhuriyetinin, Arapların 
bütün haklarına ve özellikle Filistin halkının, bütün meşrû haklarını sağlamağa 
matuf davalarına olan tam bağlılık ve desteğini teyid etmiştir.
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Türkiye tarafı, bütün Arap ülkelerine karşı duyduğu dostluk ve sempati
yi teyid etmiş, Türkiye'nin, kuvvet yoluyle toprak kazanılmasına ve politik 
avantaj sağlanmasına ve bu çeşit kazançların tek taraflı çözüm yollarını em
poze etmek üzere kullanılmasına kesinlikle karşı olduğunu yeniden belirtmiş
tir. Türk tarafı, ayrıca, Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967 tarihli kararı uya
rınca İsrail kuvvetlerinin işgal edilmiş bütün Arap topraklarından çekilmesi gö
rüşünü izhar etmiş ve halihazır görüşmelerin ve çabaların sürdürülmesi gere
ğine olan inancını ifade etmiştir.

Türk tarafı, Kıbrıs sorunu hakkındaki en son gelişmeleri ayrınhlariyle açık
lamış ve Türkiye'nin soruna, vakit geçirilmeden, bütün ilgili taraflar arasında 
müzakere ve anlaşmaya dayanan bir çözüm yolu bulunması konusundaki sa
mimi arzusunu teyid etmiştir.

Türkiye ve Irak tarafları, her iki Cemaatin anlaşmalarla garanti edildiği 
şekilde barış ve güvenlik içinde yaşamalarını teminen Kıbrıs'ın egemenlik ve 
bağımsızlığını muhafaza etmesinin ve Ada daki her iki Cemaatin meşrû hak 
ve çıkarlarına saygı gösterilmesinin önem ve lüzumunu teyid etmişlerdir.

İki dost taraf, Birleşmiş Milletler Yasasına olan bağlılıklarını teyid etmişler 
ve bu yılın Birleşmiş Milletler İkinci On Yılının başlangıcı olarak ilân edilmesiy
le yücelen çabaların başarısını memnunlukla karşıladıklarını belirtmişlerdir. Ta
raflar, ayrıca, bu on yılın gelişmiş ve gelişmekte olan Devletlerin arasındaki uçu
rumun kapatılması amacını güden stratejisinin başarıya ulaşması yolundaki ça
lışmaları desteklediklerini de ifade etmişlerdir. Taraflar, sömürgeciliğin eski ka
lıntılarının ve insan hakleriyle bağdaşmayan tüm uygulamaların tezelden tas
fiyesi konusundaki görüşlerini teyid etmişlerdir.

İkili ilişkiler alanında, iki taraf, bu ilişkileri, bütün işbirliği alanlarında ve 
özellikle ekonomik, ticarî, kültürel ve teknik sahalarda, iki komşu ve dost ülkeyi 
birbirine bağlayan sıkı bağlar çerçevesinde ilerletip geliştirme konusundaki ke
sin kararlarını teyid etmişlerdir.

Toplantılar sırasında Taraflar, iki ülke arasındaki ticarî ve ekonomik iliş
kileri de ele almışlar ve aralarındaki ticaretin genişletilmesi bakımından önemli 
imkânlara sahip oldukları görüşünü belirtmişlerdir. Ülkeleri arasındaki müba
delelerin inkişafı bakımından ticaretlerine gerek ziraî gerek sınaî menşeli yeni 
malların dahil edilmesi ve halihazırda ikili ticaret listelerinde mevcut maddele
rin mübadele hacimlerinin büyütülmesi vasıtasiyle yeni imkânlar sağlanabil
mesi hususunda mevcut geniş potansiyeli memnuniyetle müşahade eylemişler
dir.

İki ülkenin coğrafî konumu muvacehesinde, arazilerinin yekdiğeri için ge
rek ithal ettikleri malların menşeleri gerek ihraç maddelerinin tabiî veya potan
siyel pazarları ile aralarında en müsait transit yollarını teşkil eylediği gerçeğini 
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de belirtmişlerdir. Bu açıdan iki ülkedeki ilgili makamların transit ticaretine 
sağladıkları kolaylıkları yeniden gözden geçirmişler ve karşılıklı menfaatlerim 
nazarı itibare alarak ülkelerinden transit geçişlerin daha da geliştirilmesi ve 
aynı zamanda mümkün olan bütün tedbirlerin alınması için mutabık kalmış
lardır.

Taraflar, Irak’tan Türkiye’ye tabiî gaz nakli için kurulacak bir sistemin ana 
hatlarını tesbit maksadiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Irak Millî Pet
rol Şirketi arasında, 6 Ocak 1971 tarihinde imzalanmış bulunan Protokolü tas
vip eylediklerini bildirmişler ve bu Protokolin istikbale muzaf yapıcı bir adım 
olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

Bu çerçeve içinde istikbaldeki çalışmalara sağlam bir temel teşkil etmek 
üzere, herşeyden önce bütün gerekli araştırmaların ve fizibilite etüdlerinin ta
mamlanarak, sistemin bir bütün halinde ekonomik tutarlılığının tesbitinin ge
rekli bulunduğunu tebarüz ettirmişlerdir.

Taraflar, aynı zamanda, nihaî genel anlaşmada tesbit edilecek malî ve 
maddî tam garantileri temin ve lüzumlu ve yapıcı bütün tedbirleri almak ka
rarlarını da açıklamışlardır.

Taraflar, iki ülke arasında petrol sahasındaki münasebetlerin inkişafı için 
müsait bir zeminin mevcudiyetini de kaydetmişlerdir. Bu sahada verimli bir iş
birliğinin vasıtalarını tâyin ve tesbit maksadiyle gayret gösterilmesi hususunda 
mutabık kalmışlardır.

Taraflar, bölgedeki ortak sular konusunda da fikir teatisinde bulunmuş
lardır.

Konunun, bütün ilgili Tarafların iştirakiyle incelenmesi için yapıcı gayretlerin 
başlatılması ihtiyacını teyid eylemişlerdir.

Türk makamlarının daveti üzerine, Türk ve Irak uzmanları, Keban ve Hab- 
baniye rezervuarlarının doldurulması hakkında istişarelerde bulunmak üzere 
mümkün olan en kısa zamanda Türkiye'de toplanacaklardır.

İki ülke arasındaki telekomünikasyon ve ulaştırma konusunu da inceleyen 
Taraflar, PTT İdareleri arasında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için eldeki te
sislerden azamî istifade sağlanması ve mümkün olduğu ölçüde modern sistem
lerle irtibat kurulması istikametinde gereken tedbirlerin alınması hususunda mu
tabık kalmışlardır.

Bu rneyanda, dış bağlantılarında mümkün olduğu ölçüde yekdiğerinin 
telekomünikasyon sistemlerine müracaatın faidesi üzerinde de görüş birliğine 
varmışlardır.
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Taraflar, demiryolları irtibatları sahasında mevcut işbirliğini memnuniyet
le kaydetmişler ve müşterek faaliyetlerini kolaylaştırmak amaciyle mümkün olan 
bütün tedbirleri almak gereğini tebarüz ettirmişlerdir.

Bu amaçla, iki ülke, aralarındaki haberleşme ve ulaştırma alanlarında iş
birliğini daha da geliştirmek üzere Irak’a telekomünikasyon cihazları ile demir
yolu malzemesi temini maksadiyle müzakerelere girişmek hususunda mutabık 
kalmışlardır.

Turizm sahasında Taraflar, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve arttırıl
masını temin ve bu konuda evvelce anlaşmaya varılmış müşterek tavsiyeleri ta
kip etmek için lüzumlu tedbirleri almağa çalışmak hususunda mutabık kalmış
lardır.

Ekonomik ve teknik konulardaki müzakerelerin sonucu olarak Taraflar, 
bu alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmek amaciyle bir Protokol imzalamış
lardır.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İhtilâl Komuta Konseyi Üyesi General 
Saleh Mahdi Ammash, kendisine ve meslekdaşı Shaikhly ile beraberindeki he
yete, Türkiye’yi ziyaretleri sırasında gösterilen sıcak karşılama ve konuksever
likten dolayı içten teşekkürlerini ifade etmiştir.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İhtilâl Komuta Konseyi Üyesi General 
Saleh Mahdi Ammash, Irak Cumhurbaşkanı Sayın Mareşal Ahmed Hassan Al- 
Bakr adına, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay ı Irak Cumhuriyetine 
resmî bir ziyarette bulunmağa dâvet etmiştir. Sayın Ammash, ayrıca, Türkiye 
Başbakanı Süleyman Demirel'i, Sayın Abdul Karim Al-Shaikly de Türkiye Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil i resmen dâvet etmişlerdir. Irak Cumhur
başkanı Sayın Ahmed Hassan Al-Bakr'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet 
Sunay tarafından 1968 yılında Irak’a yapılan ziyareti iade etmek üzere Türkiye'yi 
ziyaret etmesi ümidi ifade edilmiş ve dâvetler teşekkürle kabul olunmuştur. 
Ziyaretlerin tarihleri sonradan tesbit edilecektir.»

(Esas Metin)

TURKISH - IRAQI JOINT COMMUNIQUE

«In response to an official invitation extended by the Government of the 
Republic of Turkey, His Excellency Staff General Saleh Mehdi Ammash, Vice- 
President of the Republic of Iraq and Member of the Revolutionary Command 
Council, paid an official visit to Turkey from *he  15th to 20th January 1971. He 
was accompanied by His Excellency Mr. Abdul Karim Al-Shaikhly, Member 
of the Revolutionary Command Council and Minister for Foreign Affairs, and 
a number of specialists and experts.
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The Vice-President of the Republic of Iraq was received by His Excellency 
Cevdet Sunay, President of the Republic of Turkey and His Excellency Mr. Sü
leyman Demirel, the Prime Minister.

The Distinguished Guest paid also a visit to İstanbul and had the op
portunity to see a number of Turkish economic establishments and enterprises. 
He expressed his great appreciation for the progress achieved by Turkey in 
economic, cultural and social fields.

Official talks were held in an atmosphere of brotherhood and frankness. 
These talks were attended also by Mr. Abdul Karim Al-Shaikhly, Foreign 
Minister of Iraq and Mr. İhsan Sabri Çağlayangil, Foreign Minister of Turkey. 
During the talks cordial relations existing between the two countries were 
reviewed and an exchange of views took place on the current international 
situation and the situation in the Middle-East in particular.

Participating in these talks from the Iraqi side were :

H. E. Abdul Karim Al-Shaikhly, Member of the Revolutionary Command 
Council and Minister for Foreign Affairs.

H. E. Nouri Jamil, Ambassador of the Republic of Iraq in Turkey.

H. E. Khalil El Daghistani, Ambassador, Head of Economics Department 
at the Ministry of Foreign Affairs.

H. E. Dr. Mahmoud Ali El Davoud, Ambassador, Head of Political Depart
ment at the Ministery of Foreign Affairs.

Mr. Abdul Kasim El Emir, Director of Frontier Section, Political Department 
at the Ministery of Foreign Affairs.

From the Turkish side :

H. E. İhsan Sabri Çağlayangil, Minister for Foreign Affairs,

H. E. Orhan Eralp, Ambassador, Secretary General of the Ministry of 
Foreign Affairs,

H. E. Pertev Subaşı, Ambassador of the Republic of Turkey in Iraq,

H. E. Hasan Istinyeli, Ambassador, Assistant Secretary General for 
Middle-East and African Affairs Department,

H. E. Tevfik Saraçoğlu, Minister, Assistant Secretary General for Economic 
Affairs,

and other high officials from both sides.

The Iraqi and Turkish sides expressed great satisfaction at the development 
of the cordial relations prevailing between their countries which reflect the
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genuine, spiritual and historical ties binding the two neighbourly and friendly 
nations, and affirmed their resolve to further consolidate and develop their ties 
of friendship and co-operation in all fields, serving thereby their common 
interests and safeguarding the security, stability and prosperity of the region.

The two sides reviewed the serious situation prevailing in the Middle-East. 
They outlined their respective positions on this problem and restated their 
belief in a solution based on equity and justice. His Excellency the Vice-President 
of the Republic of Iraq expressed the thankfulness and appreciation of the 
Republic of Iraq for the support of the Turkish Government to the legimate 
rights and interests of Arabs in this question. He also expounded in detail 
the viewpoint of the Iraqi Government on the Palestinian question and 
reiterated the full adherence and support of the Republic of Iraq to all Arab 
rights and in particular to the cause of the Palestinian people in order to secure 
their free legitimate rights.

The Turkish side reaffirming the friendship and sympathy of Turkey 
towards all Arab countries, restated Turkey s firm opposition to the use of force 
as a means of securing territorial gains and political advantage and the use of 
such gains to impose unilateral solutions. The Turkish side also called for the 
withdrawal of Israeli forces from all occupied Arab territories in conformity 
with the Security Council resolution of November 22, 1967, and expressed 
their conviction in the necessity of the continuation of the present talks and 
efforts.

The Turkish side explained in detail the latest developments with regard 
to the question of Cyprus and reiterated Turkey's sincere desire to find without 
delay an agreed and negotiated solution of the problem between all the 
Parties concerned.

The Iraqi and Turkish sides reaffirmed the importance and the necessity 
of preservation of the sovereignty and independence of Cyprus and respect 
for the legitimate rights and interests of the two communities on the Island in 
order to enable them to live in peace and security as guaranteed by the 
international agreements.

The two friendly sides reaffirmed their abidance by the United Nations 
Charter and expressed their welcome for the success of the efforts crowned by 
the announcement this year of the beginning of the United Nations Second 
Decade, lhey expressed as well their support for the work towards the 
implementation of the strategy of the Decade aiming at reducing the gap 
between the developed and developing State. They reaffirmed their stand with 
regard to the urgency of liquidating lhe old remnants of colonialism as well 
as all practices incompatible with human rights.
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In the field of bilateral relations, the two sides reaffirmed their firm desire 
to promote and develop these relations in all fields of co-operation and 
specially in economic, trade, cultural and technical spheres within the 
framework of the close ties linking the two neighbourly and friendly countries.

During the meetings the two sides had occasion to review the commer
cial and economic relations between their two countries and they expressed 
the view that there were ample possibilities to increase the volume of trade 
between them. They observed with satisfaction that there was substantial 
potential for further promoting the transactions between the two countries 
through the introduction of new items, both agricultural and industrial, into 
their trade, as well as increasing the volume of exchanges in commodities 
presently figuring in their bilateral trade lists.

Considering the geographical location of the two countries they also 
stressed the fact that their territories provided the most convenient routes of 
transit for each other both as junctions connecting them with the origins of 
their imports and with the natural or potential markets of their export goods. 
In this context they reviewed the facilities provided for transit trade by the 
relevant authorities in the two countries and mindful of their mutual interests 
agreed that all measures aimed at further expanding transit through their 
countries should be encouraged to their fullest extent.

The two sides expressed their approval of the Protocol of 6th January, 
1971, signed by the Turkish Petroleum Corporation and the Iraqi National Oil 
Company with a view to supply natural gas from Iraq to Turkey and agreed 
that it constituted a most constructive step forward.

In this context, all relevant research work and feasibility studies will be 
completed and the economic viability of the overall scheme established as a 
sound basis for further work.

They also announced their will to undertake all the necessary and 
constructive measures and provide complete financial and physical guarantees 
as will be stipulated in the final general agreement.

The two sides also noted that there existed substantial grounds for further 
promoting the relations between the two countries in the field of petroleum. 
They agreed that efforts should be made with a view to determining ways and 
means of further fruitful co-operation in this field.

The two sides exchanged views on the subject of the common waters 
in the Area.

They reiterated the necessity of initiating constructive efforts in order to 
elaborate the matter with the participation of oil interested Parties.
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Upon the invitation of *the  Turkish authorities, Turkish and Iraqi experts 
will meet as soon as possible in Turkey, in order to have consultations on the 
filling of Keban and Habbaniyah reservoirs.

In their view of the communications and transport relations between them 
the two sides agreed to undertake all necessary measures for obtaining fuller 
utilisation of their present capacities and decided to employ more modern means 
in their telecommunications links.

They also expressed their accord that they should resort as much as 
possible to each other’s telecommunications systems in their contacts with 
other regions.

They noted wi*h  satisfaction the co-operation and collaboration between 
their railways and stressed the need to take all possible measures for 
facilitating their joint activities.

In this context it was agreed that the two Parties shall enter into 
negotiations for the supply of Iraq of telecommunications and railway equipment.

In the field of tourism the two Parties have agreed to endeavour to take 
such measures as will ensure the promotion and development of tourism and 
following up the joint recommendations previously agreed upon on this subject.

As a conclusion of the discussions on economic and technical matters the 
two sides signed a Protocol aiming at further promoting the relations in 
these fields.

His Excellency Staff General Saleh Mahdi Ammash, Vice-President of the 
Republic of Iraq and Member of the Revolutionary Command Council, expressed 
his great appreciation for the warm reception and hospitality accorded to 
him, to his Colleague Shaikhly and to his Delegation during their visit to the 
Republic of Turkey.

His Excellency Staff General Saleh Mahdi Ammash, Vice-President of the 
Republic of Iraq and Member of the Revolutionary Command Council, extended 
an invitation on behalf of His Excellency Marshal Ahmed Hassan Al-Bakr, the 
President of the Republic of Iraq, to His Excellency Cevdet Sunay, the President 
of the Republic of Turkey, to pay a state visit to the Republic of Iraq. His Ex
cellency also extended an official invitation to His Excellency Mr. Süleyman 
Demirel, the Turkish Prime Minister. An invitation was also extended by His 
Excellency Mr. Abdul Karim Al-Shaikhly to His Excellency Mr. İhsan Sabri 
Çağlayangil, the Turkish Minister for Foreign Affairs. While expressing the 
hope that H.E. Ahmed Hassan Al-Bakr, President of the Republic of Iraq would 
visit Turkey to return the visit which H.E. Cevdet Sunay, President of the Republic 
of Turkey, paid to Iraq in 1968, these invitations were accepted with thanks 
and the dates of the visits will be fixed later.»
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B E L G E 4 19 Ocak 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ ORTAK PAZARA KATILMA 

KONUSUNDAKİ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil İstanbul'da düzenlediği basın 
toplantısında Ortak Pazara katılma konusunun artık münakaşa edilemiyeceği- 
ni, zira bu konudaki kararın 1963 yılında verilmiş olduğunu, şimdi yapılan 
muamelelerin bu kararın gerekleri olduğunu söylemiştir.

Dışişleri Bakanı 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan Katma 
Prorokoldan sonra çeşitli çevrelerde «ağır vecibeler yüklenildiği ve az taviz alın
dığı yolunda» bazı iddialar öne sürüldüğünü kaydederek bunları şöyle cevap
landırmıştır :

«Tabii bu bir takdir işidir. Bu daima söylenebilir ve tartışılabilir. Biz, Or
tak Pazar meselesini bu plâtformda münakaşa etmeye hazırız ve bunu tercih 
ediyoruz. Topluluğu bugün iha*a  eden şartlar nadir? Bugün girilmez ise, beş 
yıl sonra girilirse Topluluğa daha müsait şartlarla girebilir miyiz? Bugün ka
pıda dört devlet, Toplulukla tam üye olabilmek için müzakere halindedir. Top
luluğa girebilmek için de, Topluluktaki bütün devletlerin muvafakatini istihsal 
etmek lâzımdır. Geçiş dönemine bugün girerseniz altı devletten imza alacaksı
nız. Bunu tehir ettiğiniz zaman, yarın İngiltere, Danimarka, İrlanda ve diğer 
devletlerin katılmasıyla on devletten imza almak gerekecektir. On devletin 
menfaati ile çatışacaksınız ve on devletin menfaati muhasalasına göre pazarlı
ğınızı yapacaksınız.

Bunların hepsinin kendine göre ağırlıkları ve tartıları vardır. Türkiye ta
katinin üstünde külfete girmiştir yolundaki iddialar da öne sürülmektedir. Bun
ların da cevabı vardır. Bu plâtformdaki münakaşa da, memleketin menfaatına 
bir tartışma addedilebilir. Bizim tasvip etmediğimiz ve kabul etmediğimiz şey, 
Ortak Pazarın bir Katolik birliği, Ortak Pazarın, içine gireni yutan bir canavar 
olduğu yolundaki, Ortak Pazara girmenin prensibi ile ilgili ve sanki Türkiye 
şu protokolla yeniden Ortak Pazara giriyormuş gibi, onu hedef tutan tartışma
lardır.

Bu anlaşmalara müncer olan müzakereler Ankara anlaşmasına ekli geçi
ci protokol’un 1. maddesine göre başlatılmış, yürütülmüş ve tamamlanmıştır. 
Sözünü ettiğim geçici protokol ün 1. maddesi hazırlık döneminin 4. yılının bi
timinde, Ortaklık Konseyinin, geçiş döneminin sıra, süre ve usullerini bir katma 
protokol halinde tesbit edip edemiyeceğini inceleyeceğini belirtmektedir, gene 
bu hükme göre katma protokol tesbit edildikten sonra imzalanacak ve anaya
sa usullerine göre tasdik edildikten sonra da yürürlüğe konulacaktır.
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Geçiş dönemine intikal işleminde Ankara Anlaşmasının bu hükümleri ay
nen yerine getirilmiştir. Bu arada sözünü ektiğim geçici protokol’un birinci 
maddesi Katma Protokolün akdine müncer olacak inceleme ve müzakerelerin 
tümü için sadece bir yıllık süre öngörrmüş olması nedeniyle Topluluğa, ince
leme işleminin takriben bir yıl önce (1968 de) başlaması tarafımızdan teklif 
olunmuştur.

Tarafları hiçbir şekilde bağlamamak kaydı ile yapılan bu inceleme za
manında tamamlanmış ve Topluluk, vardığı müsbet sonuç üzerine 9 Aralık 
1968'de Türkiye'ye Katma Protokolü tesbit müzakerelerine başlamayı teklif 
etmiştir. Müzakereler 6 Şubat 1969 da başlamış, 22 Temmuz 1970 de sona er
miş, Ekim 1970 içinde nihaî şeklini alan metinler 23 Kasım 1970 de imzalan
mıştır.

Anlaşmalar, Katma Protokol ve ekleri, Malî Protokol, Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve son senettir. 
Hâlen bu belgeler yüce meclislerimizin tasdikine sunulmuş bulunmaktadır.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki olanına giren maddeler mesele
sini geçiş döneminin muhtevasını doğrudan doğruya ilgilendiren bir konu say
mamak gerekir. Gerçekten, bu maddeler Ankara Anlaşması hükümleri gere
ğince ortaklığın dışında bırakılmıştır.

Sözkonusu anlaşmaların tesbit ettiği geçiş dönemi muhtevasını dört bö
lümde ele almak gerekir : gümrük birliği, tarım, ekonomik politikaların yaklaş- 
tırılması ve malî protokol.

Gümrük birliği, iki ülke veya ülke grubu arasında ticarete mevzu engel
lerin kaldırılmasını öngörür. Taraflar birbirlerine karşı gümrük vergilerini ve 
miktar kısıtlamalarını kaldırırlar, üçüncü ülkelere karşıda ortak bir dış tarife 
uygularlar.

Türkiye ile AET arasında bir gümrük birliği tesisi Ankara anlaşmasının 
A. maddesi ile derpiş olunmuştur. Bu madde Türkiye ile Topluluğun geçiş dö
neminde karşılıklı ve dengeli yükümler esası üzerinden, bir gümrük birliğinin 
gittikçe gelişen şekilde yerleşmesini sağlayacaklarını belirtmektedir.

Gümrük birliği içinde ve katma protokolün yürürlüğe girişinden itibaren 
Topluluk Türkiye'ye gümrük vergileri ve eş etkili vergilerle miktar kısıtlamaları
nın kaldırılmasında tam muafiyet sağlamıştır.

Adelleri 35 i bulan tekstil maddelerinden sadece pamuk ipliği, pamuk
lu mensucat, makine halısı gibi üçü için gümrük vergisinden tam muafiyet der
hal değil, 12 yıl sonunda sağlanacaktır. Topluluk bu istisnayı, tekstil sektörün
de halen mevcut olan ve üye ülkelerden bir kısmında önemli bir iç politika ko
nusu haline gelmiş bulunan ekonomik kriz dolayısiyla sağlamıştır. Bu kaydın
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12 yıllık sürenin sonuna kadar aynen kalması ihtimali çok zayıftır. Zira Toplu
luk gibi dünya çapında bir ekonomik gücün, belirli bir sanayi sektöründe kriz 
durumunun 12 yıl sürebileceğini tasavvur etmek mümkün değildir. Bu itibarla, 
kriz durumu ortadan kalkar kalkmaz Türkiye, Katma Protokolün 13 üncü mad
desini ileri sürerek, «ilgili sektörün durumu elverdiği» gerekçesi ile indirimlerin 
daha hızlı yapılmasını, hatta tam muafiyetin derhal tanınmasını isteyecektir.

Türkiye’nin yükümleri ise, gümrük vergileri ve eş etkili vergileri 12 ve 
22 yıllık süreler içinde tedricen kaldırmaktır. Sanayii mevcut ve korunmaya 
muhtaç maddelerle, sanayii kurulması mutasavver maddeler üzerindeki güm
rükler 22 yılda sıfıra indirilecektir. Bunlar için ilk 12 yılda öngörülmüş olan 
toplam indirim oranı yüzde 20 dir.

Türkiye sekiz yıl boyunca listeler arasında gerekli değişiklikleri tek taraf
lı olarak yapabilecektir. Burada yegâne mükellefiyet, 12 ve 22 yıllık rejimler 
arasındaki 1967 yılı ithalâtı itibariyle tesbit edilmiş olan yüzde 55 ve yüzde 
45’lik değeı dengesini bozmamaktır.

İthalâtı olmayan maddeler için başlangıç kontenjanları açılması ve bun
ların arttırılması Ortaklık Konseyi kararı ile yani Türkiye'nin de rızası ile ger
çekleşecektir. Türkiye, üçüncü ülkelere uygulayacağı gümrük vergilerini, Topluluğun 
ortak gümrük tarifesine tedricen uyum suretiyle düzenleyecektir. Görüldüğü 
gibi, vecibelerimiz yönünden, Türkiye ne gümrük vergisi gelirlerinden, ne de 
gümrük himayesinden derhal ve büyük ölçüde mahrum kalmak gibi bir kül
fetin altına girmiştir. Yürürlüğe girişle birlikte uygulanacak ilk gümrük indi
rimini takibedecek olan indirim yürürlüğün üçüncü yılı sonunda yapılacaktır.

Miktar kısıtlamalarının kaldırılması da Türk sanayiini himayeden yok
sun bırakacak nitelikte değildir.

Sağladığımız avantajlar yönünden gümrük birliği, bize çok önemli im
kânları açık tutmaktadır. Ancak her anlaşma için vârit olduğu üzere, bundan 
tam olarak yararlanmak bizim devlet ve fert olarak göstereceğimiz gayretlere 
bağlıdır.

Tarım, Topluluk içinde gümrük birliğinin dışında ve bundan ayrı olarak 
ele alınan bir konudur. Topluluk, himaye şekli ne olursa-olsun, tarım madde
lerini özel rejimlere tâbi tutmuştur.

Katma Protokol tarım alanında bir ana hedef öngörmüştür. Bu hedef, 
22 yıl sonunda Türkiye’nin Topluluğun ortak tarım politikalarına uyma süre, 
şekil ve şartlarının tesbit edilmesidir. Türkiye bu süre zarfında iradesi tahtın
da ve imkânları- oranında bu hedefe yönelen tedbirleri kendi bünyesinde ala
cak ve uygulayacaktır.
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Bu şartlar altında 22 yıllık süre boyunca Türkiye’nin Topluluğa karşı 
almış olduğu hiçbir vecibe yoktur, denilebilir. Oysa aynı süre zarfında Top
luluk Türkiye'ye önemi küçümsenmeyecek yeni tâvizler sağlamıştır.

Dört ana ihraç maddesinden tütün ve kuru üzümde miktar kısıtlamaları 
ve gümrük vergileri tamamen kalkmıştır. Kuru incirde miktar kısıtlaması ta
mamen kalkmış, yüzde üçe indirilen gümrük vergisinin de 3 yılda sıfıra indi
rilmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye'nin belirli hiçbir vecibe kabul etmemiş olması muvacehesinde, 
tarımda geçiş döneminin 22 yıllık süresinde Topluluktan tek taraflı ve gelişme 
imkânları mahfuz tutulmuş tâvizler sağladığını söylemek mümkündür. Bu alan
da da istihsal, kalite ve fiyat gibi sorunları çözümlediğimiz ölçüde sağladığımız 
avantajlardan gittikçe daha fazla yararlanmak imkânını bulabileceğiz.

Elemeği de dahil olmak üzere ekonomik politikaların yaklaştırılması ko
nusunda titizlikle riayet etiğimiz 4 temel prensibe uygun sonuçlar elde ettik. 
Bu prensiplerin tekrarında fayda görüyorum :

— Ankara Anlaşması hükümlerinin çizdiği hudutları aşmamak,

— Gerçekleşme sürelerini imkân oranında 22 yılın ötesine yani nihaî 
döneme atmak,

— Hassas olan alanlarda hareket serbestimizi mahfuz tutacak kayıt
lar koymak,

— Türkiye'nin iradesi dışında hiçbir uygulamaya imkân vermeyecek bit 
ortam hazıılamak,

Süreler, elemeği hariç, bütün alanlarda 22 yılın ötesine kaydırılacak şe
kilde hükümler tesbit edilmiştir. Yerleşme hakkı ve hizmet edimi serbestliği 
gibi hassas konularda (Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanlardaki özellikleri
nin dikkate alınması), elemeğinde işçilerin serbest dolaşımı 1976 ile 1986 
arasında, Ortaklık Konseyinin tesbit edeceği şart ve usullere uygun olarak ger
çekleşecektir. Topluluk ülkelerine ve özellikle Federal Almanya'ya elemeği ih
racının, ekonomimiz için arzettiği önem muvacehesinde, bu hedefe en kısa sü
rede varmak istikametine gidilmiştir.

Serbest dolaşım gerçekleşinceye kadar geçecek süre zarfında, Ortaklık 
Konseyi, Türk işçilerinin Topluluk üyesi devletlerde istihdamını kolaylaştırmak 
maksadıyla, bunların Topluluk içinde mesleki ve coğrafi yer değiştirmeleri ile 
çalışma ve ikamet müsaadelerinin uzatılması konularında ortaya çıkan mese
leleri inceleyecektir.

Ayrıca, geçiş döneminin birinci yılı içinde, Ortaklık Konseyi, Topluluk 
içinde yer değiştiren Türk işçileriyle Toplulukta oturan aileleri lehine sosyal

45



güvenlik konusunda (ihtiyarlık, ölüm, iş kazası sigortaları vb.) bazı tedbirler 
alacaktır. Aynı tedbirler, işçinin ailesi Toplulukta ikamet ettiği takdirde aile 
ödeneği verilmesine, Türk işçilerinin Toplulukta çalışmaları sebebiyle hak ka
zandıkları ihtiyarlık, kaza ve ölüm sigortaları tazminatlarının Türkiye’ye gönde
rilmesine imkân verecektir.

Geçiş döneminde Toplulukla malî ilişkilerimizi düzenleyecek olan ikinci 
Mali Protokol Türkiye'ye 220 milyon dolarlık bir yardım yapılmasını öngör
mektedir.

Bu meblâğın 195 milyon doları üye devletler tarafından sağlanacaktır. 
Geri kalan 25 milyon dolar ise Avrupa Yatırım Bankasınca, özel kaynakları 
üzerinden verilmektedir. Bu ödünç özel sektör projeleri için ve piyasa şartları 
ile verilecektir.»

Dışişleri Bakanı Çağlayangil in basın toplantısında hazır bulunan Dışiş
leri Bakanlığı Genel Sekreter İktisadî İşler yardımcısı Tevfik Saraçoğlu, Katma 
Protokol konusunda teknik bilgiler vermiştir.

Açıklamalarını özellikle, Türkiye ile Topluluğun karşılıklı vecibeleri yö
nünde yapan Saraçoğlu, gümrük birliği konusunda özetle şunları söylemiştir :

«Topluluk gümrük indirimlerinde aşağı yukarı tam bir muafiyeti Tür
kiye’ye tanınmıştır. Bunun üç istisnası, makine halıları, ham bez de dahil ol 
mak üzere pamuklu mensucat ve pamuk ipliğidir. Makine halılarında Türkiye 
henüz ihraçatcı durumda değildir. Ham bezde sağlanan avantaj, 
Türkiye’nin fiilî ihracat durumuna uymaktadır. Pamuk ipliğinde ise aynı şeyi 
söylemek kabil değildir. Bize tanınmış olan avantajlı tarife kontenjanına kıyas
la önemli ölçüde fazla ihracat yaparız. Ancak burada, bu maddeler üzerinde 
Topluluğun dış tarifesinin ne olduğunu bilmekte yarar vardır.

Ham bez ve genel olarak pamuklu mensucatta Topluluğun vergileri yüz
de 13 ilâ 15 arasındadır. Topluluğun bize tanıdığı imkân, gümrük vergilerini ve 
eş etkili vergileri diğer maddelerde olduğu gibi derhal sıfıra indirmek değil, 
bunları 12 yıl içinde yüzde 25 lik dört kademe halinde sıfıra getirmektir. Bu 
genel imkâna ek olarak pamuklu mensucatta bin tonluk bir kontenjan için 
başlangıç indirimi, birinci kademe olan yüzde 25 değil, yüzde 75 dir. Pamuk 
ipliği için de gümrük değer vergisi yüzde yedidir. Ve avantajlı başlangıç kon
tenjanı 300 tondur.»

Topluluğun, gümrük indirimi konusunda, 35 e yakın tekstil maddesi için
de bu üç maddeye titizlik göstermesinin nedenlerini de açıklayan Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreter İktisadi İşler yardımcısı, Topluluk ülkelerinde halen bu 
üç madde ile ilgili olarak bir krizin mevcut olduğunu, özellikle, tekstil konu
sunda iki ihracatçı ülke olan Belçika ve Hollanda'da bazı tekstil firmalarının 
kapanma tehlikesi ile karşı-karşıya bulunduklarını, iflâsların meydana geldi- 
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ğini Topluluk müzakerelerinde Türk heyetine izah edildiğini belirtmiş, ancak 
Protokolün ek 13. maddesine göre bu ülkelerdeki şartların normale dönmeye 
yüz tutması halinde Türkiye'nin bu üç madde konusunda yeniden müzakere 
istiyebileceğini söylemiştir.

Türkiye ile Yunanistan'ın Ortak Pazar konusundaki durumlarını da kıyas
layan Tevfik Saraçoğlu, Türkiye’nin Ortak Pazar Atina Anlaşmasına nazaran 
değişik bir rejimi kendi iradesiyle tercih ettiğini belirtmiş ve bu konularda 
ayrıntılı bilgiler vermiştir.

Katma Protokolün tarımla ilgili kısmı üzerinde de açıklamalarda bulunan 
Saraçoğlu, Katma Protokolün tarımda bir ana hedef öngördüğünü, bu ana 
hedefin 22 yıl sona erdikten sonra Türkiye'nin Topluluğun ortak tarım politi 
kalarına uyma şartlarını taraflar arasında mutabakat halinde tespit edilmesi 
olduğunu belirtmiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür :

«22 yıl sürece Türkiye'nin, ortak tarım politikalarına uyma zorunluğu 
yoktur. Bu işlem normal olarak 22 yıl sonra başlayacaktır. Şart’arı da o zaman 
tespit edilecektir. Türkiye bu 22 yıl süresince kendi iç bünyesinde kendi irade
sine tâbi olmak şartıyla ve kendi imkânları çerçevesinde bu hedefe yönelecek 
tedbirleri alacaktır. Bu bir temennidir. Hangi tedbirin ne şekilde alınacağı, 
tedbirin bizatihi kendisinin ne olacağı tasrih edilmemiştir. Ancak, hedef belli
dir. Ortak tarım politikasına uymak için Türkiye kendi kararı ile birtakım ted
birlere yönelecektir.

22 yıllık süre içinde Topluluk Türkiye'ye hazırlık dönemine kıyasla ol
dukça geniş tavizler tanımıştır. Dört ana ihraç maddesinden üçünde miktar 
kısıtlamaları tamamen kaldırılmıştır. Artık bundan sonra tütün, üzüm, kuru incir 
kontenjanı diye birşey yoktur. 22 yıl sürece, tıpkı hazırlık döneminde olduğu 
gibi Türkiye tarım alanında Topluluğa karşı hiçbir vecibe kabul etmiş değildir.»

Ekonomik politikaların yaklaştırmaları konusu üzerinde de duran Sa
raçoğlu, bu konuda Türkiye'nin asıl kazancının Türk işçilerinin Ortak Pazar ül
kelerinde serbest dolaşımı gerçekleşinceye kadar, sosyal garantilerinde önemli 
sayılabilecek, sigorta süreleri yönünden çalışma müddetlerinin birbirine eklen
mesi, aile yardımlarının hastalık ve maluliyet maaşlarının yurda transferi gibi 
konularda tavizler elde etmek olduğunu söylemiştir.

BE LGE 5 28 Ocak 1971

RCD BAKANLAR KONSEYİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

«RCD Bakanlar Konseyi XIII. dönem toplantısı 28 Ocak 1971 günü Dacca’• 
da, Pakistan Tarım ve Çalışma Bakanı Ekselans Mahmood Haroon'un başkan
lığında toplanmıştır. Iran Hey’etine Dışişleri Bakanı Ekselans Ardeshir Zahedi, 
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Türk Hey’etine de Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil başkanlık et
miştir. RCD Genel Sekreteri Ekselans Masarrat Hussain Zuberi de toplantılara 
katılmıştır.

2 — Konsey üyeleri, Pakistan Cumhurbaşkanı Ekselans General Agha 
Muhammad Yahya Khan’a, gönderdiği lûtufkâr mesaj dolayısiyle duydukları 
derin şükran hissini ifade etmişlerdir. Konsey ayrıca, Pakistan Cumhurbaş
kanının mesajını kendisine ileten ve Konseye hitabede bulunmak ve açılış top
lantısına başkanlık etmek suretiyle Konsey çalışmalarıyla ilgilenen Doğu Pa
kistan Valisi Amiral S. M. Ahşan a da teşekkür etmiştir.

3 — Konsey, Doğu PakistanlI kardeşlerinin uğradığı ve korkunç can ve 
mal kaybına sebep olan kasırga felâketi nedeniyle duyduğu teessürü, hayat
larını kaybedenler  için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak belirtmiş ve 
Pakistan halkına ve ölenlerin ailelerine derin sempati duyduğunu ifade etmiştir.

*

4 — Konsey, üç ülke Devlet Başkanları, İran Şehinşahı Majeste Rıza Şah 
Pehlevi, Pakistan Cumhurbaşkanı Ekselans General Agha Muhammad Yahya 
Khan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay’ın ilham verici ve dinamik 
önderliklerinde İran, Pakistan ve Türkiye arasındaki İktisadî ve Kültürel İşbirli
ğinin gelişmeye devam ettiğini memnunlukla kaydetmiştir.

5 — Konsey toplantıları, RCD’nin kendine has ahenk samimiyet ve kardeş
lik havası içinde cereyan etmiştir. Toplantıya katılan hey etlerin başkanları, Hü
kümetlerinin RCD’nin felsefesine ve amaçlarına duyduğu derin bağlılığı teyid 
etmişler ve RCD çerçevesindeki ekonomik ve kültürel bağların daha da kuvvet
lendirilmesi ve sıklaştırılması hususunda gereken bütün tedbirlerin alınması hak- 
kındaki azmini yenilemişlerdir.

6 — Konsey, 24-26 Ocak 1971 tarihleri arasında Dacca’da yapılan XIII. 
Bölgesel Plânlama Konseyi raporunu incelemiş ve raporda yeralan gözlem ve 
tavsiyeleri onaylamıştır. Konsey, Bölgesel Plânlama Konseyinin fevkalade ça
lışmasından duyduğu takdir hislerini ifade etmiş ve Konsey Başkanı, Pakistan 
Planlama Bakanı Ekselans M. H. Sufi ile, İran Plânlama Teşkilâtı Başkan Yar
dımcısı Ekselans Darieush AA. Oskui ve Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı 
Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayın Ekrem Ceyhun'a, hey’etlerinin başkanı ola
rak Konsey .çalışmalarına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirmiştir.

7 — Konsey, RCD Genel Sekreteri Ekselans Masarrat Hussain Zuberi’ye 
RCD amaçlarının gerçekleşmesi yolunda gösterdiği mümtaz hizmetlerden dolayı 
şükranlarını bildirmiştir. Konsey, Ekselans Zuberi'nin görev süresinin yakında 
biteceğini kaydederek kendisine iyi dileklerini iletmiştir.

8 — Konsey, RCD’nin yeni Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Vahap Aşiroğ- 
lu’na yeni görevinde başarılar dilemiştir.
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İDARİ MESELELER

9 — Konsey, RCD Sekreteryasının 1971 -72 yılı bütçesini onaylamıştır.

10 — Konsey, Bölgesel Plânlama Konseyinin sosyo-ekonomik ve kültürel 
alanlarda RCD çerçevesinde şumullü bir işbirliği programını havi XIII. dönem 
toplantısı raporunu onaylamıştır.

SANAYİ PETROL VE PETROKİMYA

1 1 — Konsey, Petrol ve Petrokimya sanayii de dahil olmak üzere, Ortak 
Amaçlı Teşebbüslerdeki gelişmeleri gözden geçirmiştir. Konsey, son toplantısın
dan beri Tetrasiklin Projesine ait ortaklık muhtırasının imzalandığını müşahade 
etmiştir.

12 — Konsey, onaylanmış projelerden 13‘ünün (Banknot kağıdı, torna 
tezgahları, vites kutuları ve diferansiyeller, gliserin (İran), çay makinaları, tungs
ten karpit, boraks ve borik asit, kimya sanayii için santfüjlü ve özel filtreler, 
Diesel lokomotif motorları, polistren, metanol, urea formaldehid ve gliserin (Pa
kistan) tesislerinin faaliyete geçmiş bulunduğunu kaydetmiştir. Konsey ayrıca, 
ultramarin mavisi, jüt, bilyalı rulmanlar ve amortisörler tesislerinin de pek ya
kında üretime geçeceklerini kaydetmiştir.

13 — Konsey, sanayi dalında imkân nisbetinde yeknesak bir hareket 
tarzının ihdasını teminen, bir RCD Ağır Mühendislik ve Elektrik Kurumu kurul
ması imkânlarının araştırılması maksadıyla Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma 
Teşkilatına hazırlattırılan çalışmayla ilgili gelişmeleri gözden geçirmiştir. Kon
sey, Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilâtının, bu maksatla bir uzmanlar 
grubu tayin ettiğini ve bu grubun, hazırladığı ihzarî raporu Sekreteryaya tak
dim etmiş olduğunu ve bu raporun halen üye Hükümetler tarafından tetkik 
edilmekte bulunduğunu ve adı geçen teşkilâtın bu Önemli çalışmayı mümkün 
olduğu kadar sür atle tamamlıyacağını kaydetmiştir.

14 — Konsey, Birleşmiş /Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilâtınca, bir RCD 
Sınaî Enformasyon ve Dokümantasyon merkezi kurulması konusundaki ihzarî 
raporun üyelere sunulduğunu kaydederek Hükümetlerin bu konuyla sür’atle il
gilenecekleri ümidini izhar etmiştir.

15 — Özel sektörün ortak amaçlı RCD teşebbüslerine katılmasının öne
mini tebarüz ettiren Konsey, üç ülkenin Kalkınma Bankaları temsilcilerinin bu 
katkının daha geniş ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi imkânlarını araştır
mak üzere 1971 Nisanında Tahran da özel bir toplantı akdedeceklerini mem
nuniyetle kaydetmiştir.
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16 — Konsey, Ahvaz-İskenderun petrol boru hattı konusundaki geliş
meleri gözden geçirmiş ve bu projenin süratle uygulanması ümidini izhar 
etmiştir.

17 — Konsey, İran ve Pakistan arasında, ortak petrol aranması ve işle
tilmesi konusundaki müzakerelerin de devam etmekte olduğunu memnuniyet
le kaydetmiştir.

TİCARET

18 — Konsey, üye ülkelerin Ticaret/Ekonomi Bakanlarının 27 Ocak 1971 
günü Dacca’da önemli bir toplantı yaptıklarını ve aşağıdaki kararı aldıklarını 
memnunlukla kaydetmiştir :

«Ticaret/Ekonomi Bakanları, İzmir Zirve Konferansının aşağıdaki direk
tifine atıfta bulunmuşlardır :

«Halen tetkik edilmekte olan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kon
feransı (UNCTAD) raporu, üye ülkeler arasında ticaretin gelişmesini ve serbest
leştirilmesini önleyen engelleri tesbit ederek bu konuda faydalı tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Üç ülke Devlet Başkanları ilgili Bakanlarına, gümrük duvarla
rının indirilmesi, miktar tahditleri ve diğer gümrük dışı engellerin hafifletilmesi 
yolunda etkili kararlar almaları için talimat vermişlerdir. Bakanlar ayrıca, bu 
kararın bir an önce uygulanmasını sağlıyacak bir program hazırlamakla gö
revlendirilmişlerdir.»

İzmir Zirve Konferansı kararlarının gerçekleştirilmesi yönünde etkili ted
birler alınmasına dair azimlerini teyid eden Ticaret/Ekonomi Bakanları, bu an
layış içersinde UNCTAD'ın bölge içi ticaretin serbestleştirilmesi hakkında hazır
lamış olduğu rapora değinerek bu raporun bölge içi ticaretin gelişmesini Ön
leyen engellerin bertaraf edilmesi yolunda değerli bilgi ve tavsiyeler ihtiva 
ettiğini müşahade etmişlerdir.

Üç Bakan ülkelerinin halihazır ticaret rejimleri ve kambiyo mevzuatları 
hakkında ve UNCTAD raporunun tamamlayıcı mahiyette görülebilecek sair ko
nularda müşterek bir çalışma yapılmasını temin amacıyla üç memleketin yük
sek seviyeli yetkili ve uzmanlarından müteşekkil bir Grubun en kısa zamanda 
kurulmasını kararlaştırmışlardır. Bu Grup her üç ülkeyi sür’atle ziyaret ederek 
yapacağı araştırma ve incelemeler sonucunda, İzmir Zirve Konferansında ve
rilen direktiflerin etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin müşahhas teklifler 
hazırlıyacak ve bu teklifler, en fazla 6 aylık bir süre zarfında incelenmek üze
re, üye Hükümetlere sunulacaktır. Hükümetlerin tetkikini takiben, üç ülke Tica
ret/Ekonomi Bakanları en kısa zamanda yeniden toplanarak Grubun hazırla
mış olduğu müşterek tavsiyeleri inceleyeceklerdir. Grubun ilk toplantısı Mart 
1971de Tahran’da akdolunacaktır.»
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19 — Konsey, bölgedeki İhracatı Geliştirme Kuruluşlarının, gelecekte ya
pabilecekleri işbirliğine dair teklifler hazırlamış olduklarını memnuniyetle kay
detmiş ve İhracatı Geliştirme Kuruluşlarının temaslarını devam ettirerek bölge 
içi ticaretin ve bölge ülkelerinin diğer ülkelerle olan ticaretlerinin geliştirilmesi 
amacıyla işbirliği yapmalarını kararlaştırmıştır.

20 — Konsey, transit ticaret konusunda Anlaşma taslağı veya taslakları 
hazırlamak üzere üç ülke uzmanları arasında bir toplantı akdolunmasını ka
rarlaştırmıştır.

TURİZM

21 — Konsey, bölgeiçi turizmin geliştirilmesinin önemine işaret etmiştir.

22 — RCD Sekreteryasının talebi üzerine, bölgedeki turizm potansiyeli
nin tesbitı amacıyla bir çalışma yapmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programının bir uzmanlar grubu teşkil etmekte olduğu kaydeden Konsey söz 
konusu çalışmaya en kısa zamanda başlanması temennisini izhar ekmiştir.

SİGORTA

23 — Konsey, sigortacılık alanındaki işbirliğinin gelişmekte olduğunu ve 
RCD’nin Yangın, Deniz, Kaza, Hava ve Mühendislik Sigorta Poollarınm faali
yetlerini başarıyla devam ettirdiklerini memnuniyetle kaydetmiştir.

24 — Tahran'da bir RCD Sigortacılık Kolejinin kurulmuş olduğunu mem
nuniyetle kaydeden Konsey, üye ülkelerin Kolejin başarılı bir şekilde çalışma
sına yardımcı olmak üzere uygun tedbirleri alacakları ümidini belirterek, Ko
lejin temin ettiği imkânlardan bölge çapında faydalanılmasını sağlamak üzere 
üye ülkelerce gerekli bütün tedbirlerin kabul edilmesi temennisinde bulunmuştur.

POSTA ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME

25 — Konsey, posta ve telekomünikasyon alanındaki işbirliğinin tatmin
kâr bir şekilde gelişmekte olduğunu memnuniyetle kaydetmiştir.

DEMİRYOLLARI

26 — Konsey, İran-Türkiye demiryolu bağlantısının bu yıl içersinde ta
mamlanarak işletmeye açılacağını memnuniyetle kaydetmiştir.

KARAYOLLARI

27 — Konsey, RCD karayolunun ıslahı için İran'ın bütçesinden gerekli 
tahsisatı ayırmak üzere tertiplere giriştiğini ve mezkûr karayolunun Pakistan ve 
Türk kesimlerinin 1972 yılında tamamlanacağını memnuniyetle kaydetmiştir.
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DENİZCİLİK HİZMETLERİ

28 — RCD Denizcilik Hizmetlerinin çalışmasını gözden geçiren Konsey 
bu alanda tatminkâr gelişmelerin sağlandığını kaydetmiştir.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ

29 — Konsey, Sağlık, Aile Plânlaması, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, 
Bilimsel Aıaştırma, İş Eğitimi, Köy Kalkınması, Meslekî Eğitim ve Amme İdaresi 
gibi önemli faaliyet sahalarını kapsayan RCD Teknik İşbirliği programının ras
yonel ve gerçekçi bir şekilde gelişmekte olduğunu derin bir memnuniyetle mü
şahede etmiş ve 1971 yılında teknik konularda 6 seminerin yapılacağını, 19 
uzman ve 400 stajyerin mübadele edileceğini ve ayrıca programın daha etkili 
kılınması amacıyla tedbir'erin öngörüldüğünü belirtmiştir.

SOSYAL İŞLER

30 — Konsey, sosyal ve kültürel alanlardaki işbirliğinin gelişmekte oldu
ğunu derin bir memnuniyetle kaydetmiş ve faydalı kültürel mübadelelerin ger
çekleştirilmiş olduğuna işaret etmiştir. Üç ülkeyi birleştiren kuvvetli kültürel 
bağların ışığında bu alandaki işbirliğinin önemini belirten Konsey, gençlik 
mübadelesi ve gazeteci, sanatkâr, ressam ve müzisyen teatisi ile sportif temas
ların bundan böyle tevsiini kararlaştırmıştır. Konsey, ortak kültürel mirasın 
bölge halklarına daha geniş çapta tanıtılması amacıyla kültürel programlara 
gerekli önemin verilmesini kararlaştırmıştır. Konsey, önümüzdeki yıl zarfında 
enformasyon alanındaki faaliyetler çerçevesinde tertiplenecek seminerler ve açı
lacak sergiler yanında kültür bursları verilmesini de kararlaştırmıştır.

31 — Bölgesel Kültür Enstitüsünün faaliyetlerini gözden geçiren Konsey, 
Enstitünün üç ülkenin tarihi, kültürleri, dilleri ve edebiyatları ile ilgili olarak 27 
eserin tamamlanmış olduğunu ve 18 eserin basımı ile ilgili çalışmaların da 
devam ettiğini memnuniyetle müşahade etmiştir.

İRAN MONARŞİSİNİN 2500 üncü YIL DÖNÜMÜ

32 — Konsey, İran Monarşisinin 2500 üncü yıl dönümünün Ekim 1971’de 
kutlanacağını memnuniyetle kaydetmiştir.

GENEL i nn

33 — Türk ve İran Delegasyonları, Pakistan Hükümetine ve diğer bütün 
ilgili Makamlara, RCD Bakanlar Konseyinin XIII. dönem toplantısının Dacca’da 
akdolunmasını teminen yapılmış olan fevkalade hazırlıklar ve kendilerine gös
terilen yakın ve âlicenap misafirperverlikten dolayı duydukları derin şükran ve 
takdir hislerini ifade etmişlerdir.
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(Esas Metin)

JOINT COMMUNIQUE

The Thirteenth Session of the RCD Council of Ministers was held in Dacca 
on January 28, 1971, under the chairmanship of His Excellency Mr. Mahmoud 
Haroon, Minister of Agriculture and Works of the Government of Pakistan. 
Iran was represented by H. E. Mr. Ardeshir Zahedi, Foreign Minister of the 
Imperial Government of Iran and Turkey was represented by His Excellency 
Mr. İhsan Sabri Çağlayangil, Minister of Foreign Affairs of Turkey. His Ex
cellency Mr. Masarrat Husain Zuberi, Secretary General of RCD participated 
in the meeting.

2. The Members of the Council expressed their profound gratitude to his 
Excellency General Agha Muhammad Yahya Khan for his gracious message. 
The Council also thanked Vice Admiral S. M. Ahsan, Governor of East Pakistan 
for conveying the message of the President of Pakistan and also for associating 
himself with the deliberations of this meeting by addressing the Council and 
presiding over its opening session.

3. The Council, deeply grieved by the calamity that had struck its brothers 
and sisters in East Pakistan as a result of the cyclone and the tidal bore which 
caused immense loss of life and property, observed one minute’s silence in 
memory of those who had lost their lives, expressed its profound sympathy 
with the people of Pakistan and bereaved families.

4. The Council noted with great satisfaction that economic and cultural 
cooperation among Iran, Pakistan and Turkey continued to grow under the 
inspiring and dynamic leadership of the Heads of State of the three countries, 
His Imperial Majesty the Shahanshah Aryamehr of Iran, His Excellency General 
Agha Muhammed Yahya Khan, President of Pakistan and His Excellency Mr. 
Cevdet Sunay, President of the Republic of Turkey.

5. The Council held its discussions in the characteristic RCD spirit of 
harmony, cordiality and fraternity. The leaders of delegations reaffirmed the 
firm faith of their Governments in the philosophy and objectives of RCD and 
reiterated the determination of their Governments to take all possible measures 
to further strenghten and intensify their economic and cultural ties in the 
framework of RCD.

6. The Council considered the Report of the 13th Session of the Regional 
Planning Council held in Dacca from January 24-26, 1971 and approved the 
observations and recommendations contained in it. The Council expressed its 
appreciation of the excellent work done by the Regional Planning Council and 
complimented its Chairman His Excellency Mr. M. H. Sufi, Deputy Chairman, 
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Planning Commission, Government of Pakistan and His Excellency Mr. Darioush 
M. Oskoui, Deputy Managing Director, Plan Organisation, Imperial Government 
of Iran and His Excellency Mr. Ekrem Ceyhun, Chief of the Coordination 
Department, State Planning Organisation of Turkey who participated in the 
deliberations of the Regional Planning Council as Leaders of their respective 
Delegations.

7. The Council placed on record its appreciation of the distinguished 
services rendered to the cause of RCD by H. E. Mr. Masarrat Husain Zuberi, 
Secretary General of RCD. The Council noted that H. E. Mr. Zuberi would complete 
his tenure of duty with the RCD shortly and wished him well.

8. The Council welcomed H. E. Ambassador Vahap Aşiroğlu of Turkey 
as the new Secretary General and wished him success in his new assignment.

ORGANISATION MATTERS

9. The Council approved the budget of the RCD Secretariat for the year 
1971 -72.

10. The Council approved the Report of the 13 th Session of the Regional 
Planning Council which contained a comprehensive programme of cooperation 
in the socio-economic and cultural fields within the framework of RCD.

INDUSTRIES AND PETROLEUM AND PETROCHEMICALS

11. The Council reviewed the progress of collaboration in the field of 
joint purpose enterprises incuuding petroleum and petrochemical industries. 
The Council noted that since its last meeting two more Memoranda of Under
standing i.e., on H.T. Insulators and Tetracycline Projects had been signed.

12. The Council noted that thirteen of the approved projects, namely, 
Bank Note Paper, Machine Tools (Turret and Capstan Lathes), Gear Boxes and 
Differential System, Glycerin (Iran), Machinery, for Tea Industry, Tungsten 
Carbide, Borax and Boric Acid, Centrifugal and Special Filters for Chemical 
Industry, Locomotives Diesel Engines, Polystyrene, Methanol, Urea Formaldehyde 
and Glycerine (Pakistan), had already gone into production. The Council further 
noted that four projects, namely Ultramarine Blue, Jute Mills, Ball Bearings 
and Shock Absorbers would soon go into production.

13. The Council reviewed the progress of the study assigned to UNIDO 
on the feasibility of establishing RCD Heavy Engineering and Electrical 
Corporation (s) in order to evolve an integrated approach whereever practicable. 
The Council noted that UNIDO had appointed an Experts Group for this purpose 
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which had already submitted a preliminary report. This report was now under 
the consideration of the Member Governments. The Council noted that UNIDO 
would complete this important study as soon as possible.

14. The Council noted that the preliminary report of UNIDO on the 
establishment of an RCD Industrial Information and Documentation Centre had 
been circulated and expressed the hope that this matter would be dealt with 
expeditiously by the Member Governments.

15. The Council emphasized the importance of the Association of the 
Private Sector in the RCD joint purpose enterprises and noted with satisfaction 
that a special meeting of the representatives of the three development banks 
of the Region would be convened in Tehran in April 1971 with a view to 
exploring the possibilités of greater and more effective participation of the 
private sector in the joint purpose enterprises.

16. Ihe Council reviewed the progress of the Ahwaz-lskenderun oil pipeline 
project and expressed the hope that this project would be implemented 
expeditiously.

17. The Council noted with satisfaction that negotiations between Iran 
and Pakistan on the joint exploration and exploitation of oil were progressing.

TRADE

18. The Council noted with satisfaction that an important meeting of the 
Ministers of Commette and Economy was held in Dacca on January 27, 1971, 
The decision taken by the three Commerce/Economy Ministers at this meeting 
is reproduced below :

«The Meeting recalled the following directive of the Izmir Summit 
Conference :

«The UNCTAD Report, which is currently under study identifies the barriers 
to and makes useful recommendations for the expansion and liberalisation of 
trade among the member countries. They instructed their Ministers concerned 
that... they should take effective decisions towards the reduction of tariff 
barriers and relaxation of quantitative restrictions and other non - tariff 
obstacles. The Ministers were further instructed to establish a programme for 
the early implementation of the above decision.»

The Ministers reaffirmed their determination to take effective measures 
tokards the realization of the decisions of the Izmir Summit Conference. In this 
spirit, they took note of the report prepared by UNCTAD on the possibilities of 
liberalizing trade within the region and felt that it contained valuable 
information and suggestions for the reduction of barriers which impede the 
expansion of intra-regional trade.

55



The Ministers further decided that a Group of Senior Officials and experts 
of the three countries should be constituted immediately for the purpose of 
conducting a joint study of the current trade regimes and foreign exchange 
regulations of each country, and such other information that the Group may 
consider necessary in order to supplement the UNCTAD Report. This Group 
should visit the three countries for this purpose as early as possible, and 
should, in the light of their findings submit concrete proposals for the effective 
implementation of the directives of the Izmir Summit Conference. These 
proposals should be submitted to the three Governments for examination, 
within a period of six months or as soon before that as possible. The Ministers 
of Commerce and Economy would then meet as soon thereafter as possible to 
consider the joint proposal. The first meeting of the Group should, be held in 
Tehran in March 1971.»

19. The Council noted wih  satisfaction that rhe Export Promotion Agen
cies of the Region had formulated proposals for their future cooperation. The 
Council decided that the Export Promotion Agencies should remain in contact 
with each other and should cooperate in the expansion of international and 
intra-regional trade.

*

20. The Council decided that experts of the three countries should meet 
to finalise their proposals to formulate a draft agreement/agreements on transit 
trade.

TOURISM

21. The Council emphasized the importance of expanding tourism in the 
Region.

22. The Council noted that on the request of the RCD Secretariat UNDP 
was assembling a team of experts to compile a study on the potential for tou
rism in the Region. TheCouncil desired that this study should be undertaken 
as soon as possible.

INSURANCE

23. The Council noted with satisfaction that cooperation in the field of insu
rance continued to expand and that the RCD Reinsurance Pools, namely, Fire, 
Marine, Accident, Aviation and Engineering were functioning successfully.

24. The Council noted with satisfaction that the RCD College of Insurance 
had been established in Tehran and hoped that Member Countries would take 
appropriate measures to help this institution function successfully. The Council 
expressed the hope that Member Countries would take all the necessary steps 
to insure that facilities offfered by this institution were utilized on a Regional 
basis.
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POST, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

25. The Council noted with satisfaction that cooperation in the field of 
post and telecommunications was progressing satisfactorily.

RAILWAY

26. The Council noted with satisfaction that the Iran-Turkey rail link 
would be completed and become operative within the current year.

ROADS

27. The Council noted with satisfaction that Iran had made necessary 
arrangements for allocation of the budget for improvement of the RCD Highway 
and noted the Pakistan and Turkey section of the Highway would be completed 
by 1972.

SHIPPING SERVICES

28. The Council reviewed the working of the RCD Shipping Se:vices and 
expressed satisfaction at the progress achieved in this field.

TECHNICAL COOPERATION

29. The Council noted with deep satisfaction that the RCD Technical Co
operation Programme continues to expand in a rational and realistic manner. 
It covers seven important fields of activities as Health, Family Planning, Agri
culture, Water Resources Development, Scientific Research, Labor Education, 
Rural Development, Vocational Training and Public Administration. The Prog
ramme for the current year provides for holding of six technical seminars, ex
change of 19 experts and 400 trainees. Steps are also envisaged to make this 
programme more effective.

SOCIAL AFFAIRS

30. The Council noted with deep satisfaction that the cooperation in the 
social and cultural fields was making good progress. Profitable cultural exchanges 
had taken place. The Council emphasized the importance of cooperation in 
this field in view of the strong cultural bonds that unite the three countries. 
The Council agreed that exchanges of youth, visits of journalists, artists, pain
ters and musicians and sports programmes be expanded. The Council agreed 
that the cultural programme should be accorded due prominence to promote 
greater awareness of the common cultural heritage. The Council also noted 
that there will be cultural scholarships as well as many exhibitions and semi
nars in the information field during the current year.
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31. The Council reviewed the activities of the Regional Cultural Institute and 
noted that the Institute had completed 27 publications about history, culture, 
language and literature of the three countries and it had already undertaken the 
publication of another 18 works.

25C0 th ANNIVERSARY OF MONARCHY IN IRAN

32. The Council noted with satisfaction that the 2500 th Anniversary of Mo
narchy in Iran would be celebrated on a world wide basis in October 1971. It 
noted also that Pakistan and Turkey are drawing up comprehensive programme 
for the celebrations of this occasion.

GENERAL

33. The delegations of Turkey and Iran expressed their deep gratitude and 
appreciation to the Government of Pakistan and to all other authorities concerned 
for the excellent arrangements made for holding the Thirteenth Session of the RCD 
Ministerial Council at Dacca and for the warm and generous hospitality extended 
to tkem.

B E L G E 6 29 Ocak 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİ 
HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, yurda dönüşünde Dakka'da ya
pılan RCD Bakanlar Konseyi hakkında şu bilgiyi vermiştir :

«Bakanlar Konseyinden evvel Teknik Komiteler, Bölgesel Plânlama Kon
seyi ve Ticaret Bakanları müteaddit toplantılar yaparak kendileri ile İlgili işleri 
incelemişler ve bize bazı telkin ve tavsiyelerde bulunmuşlardır.

Bakanlar konseyi olarak biz, bunlar üzerinde çalıştık. Toplantıda varılan 
kararlar yayınlanan ortak bildiride açıklanmıştır. Bunları tekrarlamayı lüzum 
görmüyorum.

Benim üzerinde durmak istediğim noktalar şunlar :

Üç ülke arasında ticaretin arttırılması yolunda tedbirler tavsiye eden 
Unctad raporunun tamamlanması için bu raporda ele alınan konuların nasıl 
tatbik safhasına konulabileceğinin millî uzmanlarca da incelenmesine karar ve
rildi. İkinci olarak sanayi, petrol, petro - kimya sahalarında elde edilen inkişaf- 
iarın müsait yolda olduğu tesbit edildi. Üçüncü olarak daha evvel başka vesi- 
le'erle de açıkladığım gibi RCD çerçevesinde mevcut ve sayıları 50'yi aşan ortak 
amaçlı teşebbüslere bu defa iki yenisi daha ilâve edildi. Bunlar Türkiye ile
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Pakistan arasındaki tecrit maddeleri ve tetrasi'klin projeleridir. Dördüncü ola
rak Türkiye İle İran arasında ilâç ve müstahzarlara mütekabil olarak, ticaıetin 
arttırılması yolundaki tavsiye kabul olundu.

Sonra Türkiye - İran arasındaki demiryolunun 1971 yılı .içinde bitirilmesi 
öngörüldü. Ayrıca bildiğiniz gibi bu demiryolunun Türkiye'deki kısmı tamam
lanmış ve İran hududuna kadar da varmıştır.

Bu yıl RCD Genel Sekreterinin görev süresi sona erecek. Biz bu göreve 
Cakarta Büyükelçimiz Vahap Aşiroğlu'nu tayin ettik. Bakanlar Konseyi de bu 
tayini tasvip etti. Bu vesileden faydalanarak İran da Majeste İran Şahı tarafın
dan kabul edildim. İran Başbakanı Ekselans Hüveyda, Dışişleri Bakanı sayın 
Zahidi ile görüşmeler yap hm. Ayrıca Dakka’da Avami Partisi lideri sayın Mu- 
cibül Rahman la ve Pakistan Halk Partisi lideri sayın Butto ile de görüştüm.»

Çağlayangil daha sonra gazetecilerin sorularına aşağıdaki cevapları ver
niktir :

S : Pakistan'ın Cento'dan çıkma eğiliminde olduğuna dair bazı haberler 
oluyor. Bu konuda görüşleriniz nedir?

C : Gerek Avami Partisi, gerek Halk Partisi seçimlerinde sarahaten Cen
to ve Seato'dan çıkma siyasetini takip edeceklerini açıklamışlardır. Eğer hükü
met bu parti liderleri tarafından kurulursa elbetteki bu konuda istişareler yapı
lacak ve müşterek bir karara varılacaktır.

59



İÇİNDEKİLER

Sahife

AYIN OLAYLARI

SİYASÎ OLAYLAR.......................................................................... 5

KÜLTÜREL OLAYLAR.............................................................................7—8

OCAK 197TDE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ............................................................11—25

BELGELER................................................................................................. 29 — 59

60



T. C.
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı
BELLETENİ

Şubat 1971 Sayı : 77

ANKARA



AYIN OLAYLARI



SİYASÎ OLAYLAR

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Büyük Millet Meclisinde Görüşülmesi

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bu münasebetle 3 Şubat günü 
Cumhuriyet Senatosunda, Dışişleri Bakan Vekili Hasan Dinçer ise 20 Şubat ta 
Millet Meclisinde birer konuşma yapmışlardır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının aracılığı ile tarihi Hotel de Sens etnografya 
müzesinde 10 Şubat'ta açılan Devirler boyunca Türk Giysi ve Başlıkları Sergisi 
Paris sanat çevrelerinde büyük ilgi görmüştür.

Sabiha Tansug’un özel koleksiyonundan hazırlanan sergi, müze idare
sinin isteği ile 10 gün daha uzatılmıştır.

* ♦ ♦ •

Batı Anadolu’da eski Lidya İmparatorluğunun başkenti olan Sard da i4 
yıldan beri yapılmakta olan araştırmaların sonuçları, Harvard üniversitesince 
20 ciltlik bir eser halinde yayınlanacaktır.

* ♦ ♦

Budapeşte Türkoloji Enstitüsünde bir profesör, Macaristan da Kanuni devri 
hakkında bir eser hazırlamaktadır.

Tanınmış yazarlardan Dr. Lisak da Türk ve Macar milletlerinin 16. yüz
yılda ilk savaşlardan sonra bir dostluk ve ittifak kurmuş olduklarını ve bir ara 
Kanuni ye karşı girişilen suikastin Budin paşası tarafından nasıl ortaya çıka
rıldığını konu olarak anlatan Altın Yılan başlıklı bir roman yayınlamıştır.

Kanuni ile ilgili eserler 1566'da Zigetvar kalesini ona karşı savunan 
Zirinyi’nin torunu tarafından 17 yüzyılda yazılmış manzum hikâye ile başla
mış olup gittikçe bir gelenek haline gelmektedir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in 
geçen Kasım ayında Macaristan’ı ziyareti sırasında Macar Dışişleri Bakanı ta
rafından kendisine armağan edilen 19 yüzyılda porselen üzerine yapılmış Ka- 
nuni’nin portresi de aynı geleneğin bir örneğidiı.

20. yüzyılın başlarında Gardoni adlı Macar yazarı Eğer Yıldızı adlı ro- 
manında-ki sonra bu roman filme alınmıştır, Kanuni'nin muhteşem ordusunu, 
onun Eğri kalesini muhasarasını konu olarak almıştır. Daha sonra Macar Bilim 
Akademisi, meşhur adamlar cep kitabı serisinde Kanuni için de bir eser hazır
lamıştır.
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ŞUBAT 1971'DE TÜRKİYE'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



3 Şubat 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATODA YAPTIĞI 
BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bakanlığı 
1971 bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda müzakeresi 
münasebetiyle bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 1).

4 Şubat 1971 ORTA-DOĞU’DA ATEŞ-KESİN UZATILMASI

Birleşik Arap Cumhuriyeti, İsrail ile fiili ateş-kesin, 
7 Marta kadar uzatmayı kabul etti ve Süveyş Kanalı
nın yeniden açılabilmesi için İsrail birliklerinin Süveyş 
kanalının doğu yakasından kısmen çekilmesi teklifinde 
bulundu. İsrail ise, Güvenlik Konseyinin 1967 Haziranın
da koymuş olduğu sınırsız ateş-kesin uygulanmasından 
söz açtı.

5 Şubat 1971 CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE GENELKURMAY
BAŞKANININ BAYRAM MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kurban Bayramı 
dolayısiyle yayınladığı mesajında, son olayların Atatürk 
devrim ve ilkelerini tehdit eden yıkıcı bir mahiyet kazan
dıklarını söylemiş, aşırı uçlarda örgütlenmiş gençleri mil
lî birlik ve beraberliğe, millî kuruluşları da anayasayı 
tam ve doğru uygulamaya çağırmıştır. Cumhurbaşkanı, 
silâhlı kuvvetlerimizi tahrik ve komutanlarını rencide 
eden yayın ve beyanlardan da kaçınılmasını istemiştir.

Başbakan Süleyman Demirel, yayınladığı Bayram 
mesajında «her ilerleyen toplumun bünyesinde olduğu 
gibi bizim bünyemizde de gelişmenin ve değişmenin do
ğurduğu yeni problemler olacaktır. Bunların sür’atle çö
züme kavuşması hususunda tabiî bir sıhhat ve hayati
yet işareti olan kuvvetli istekler, geniş hürriyet ortamı
nın her türlü tahriklere açık havası içinde, milletçe mut-
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5 Şubat 1971

luluğumuzu istemeyen mihraklar tarafından zaman za
man istismar edilmekte vatandaşa gerçek dışı bedbinlik 
telkinleri yapılmaktadır. Bütünlük ve beraberlik içinde 
her güçlüğü yeneceğimize, parlak geleceğe mutlaka eri
şeceğimize bugün her zamankinden daha çok inanıyo
rum» demiştir.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 
Kurban Bayramı dolayısıyla Türk Silâhlı Kuvvetlerine ya
yımladığı mesajı şöyledir : «Bir süredir yurdumuzu ken
di ideolojilerinin karanlık çukuruna sürüklemek isteyen 
bir kısım bedbahtlar saldırılarını şimdi de devletin en 
büyük güven kaynağı olan silâhlı kuvvetlerimizin millî 
inancını, birlik, beraberlik ve itibarını yıkmak amacına 
yönelmişlerdir. Kurulduğu günden beri büyük Türk mil
letinin namus ve şerefini temsil eden orduya hiçbir kim
senin bugünkü gibi hayasızca dil uzatıldığını görmeyen
ler, bugün, millî mukaddesatın senbolü olan kışlaya, 
komutanlara (satılmışlar, faşistler, uşaklar..) gibi en iğ
renç ifadelerle sa İdin Idığını ibret ve nefretle görmekte ve 
duymaktadırlar. Silâhlı kuvvetlerin de, bu gerçek satıl
mışların düşmanca tecavüzlerine daha ne kadar sabırla 
mukavemet edeceğini kestirmek artık mümkün değildir. 
Memleketi temelinden çökertmek isteyen bu ideolojik ça
tışma, tahrip, sabotaj ve yıldırma hareketlerine karşı 
Türk devlet organlarının elbirliği ile ve en kısa zamanda 
kesin bir çare bulmaları suretiyle Atatürk devrimleri 
çizgisine dönülmesini, anayasa ve demokratik düzen için
de kendi esas temelinin yürütülmesi bakımından zo
runlu gören silâhlı kuvvetler, bu görüş ve düşünüşün 
dışında kalan ve yurdu felâketlere sürükleyecek bütün 
hareketlerin bizzat karşısında olacaktır.»

GÜNEY VİETNAM İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

Türkiye’nin Bangkok'da görevli bulunan Büyükelçi
si Turgut İlkan'ın Güney Vietnam başkenti Saygon'da 
da Türkiye'yi temsil etmesi kararlaştırılmıştır.

Bu konuda, Güney Vietnam hükümetince gerekli 
agreman verilmiştir.
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JAPON DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANININ ZİYARETİ7-10 Şubat 1971

Japon Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kozito- 
mi Uchida, Oramiral Celâl Eyiceoğlu'nun daveti üzerine 
Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Oramiral Uchida, Ankara daki 
temaslarından sonra İstanbul'daki bazı Deniz Kuvvetleri 
tesislerini gezmiş, buradan da Beyrut’a hareket etmiştir.

8 Şubat 1971 LAOS HAREKÂTI

Güney Vietnam Cumhuriyeti, Güney Laos’da düş
man işgali altında bulunan barınma bölgelerine karşı 
askeri harekâta girişildiğini açıklamıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı da bir bildiri yayınlayarak, 
Amerikan hava kuvvetlerinin desteklediği bu harekâta 
hiçbir Amerikan birliğinin katılmadığını açıklamıştır.

9 Şubat 1971 YENİ GÜNEY KORE BÜYÜKELÇİSİ

Güney Kore hükümeti Türkiye Büyükelçiliğine Park 
Çan-Hyun’un atandığını açıklamıştır.

10 Şubat 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ TEDAVİ MAKSADİYLE LONDRA’YA 
HAREKETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil sağlık ne
deni ile Londra'ya gitmiş ve 14 Şubat'ta London Clinic te 
başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

11-26 Şubat 1971 TÜRKİYE-SURİYE EMLÂK GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter yardımcısı Bü
yükelçi Necmettin Tuncel başkanlığındaki Türk heyeti ile 
Suriye’nin Ankara Büyükelçisi Selâhaddin Tarazı başkan
lığındaki Suriye heyeti arasında Dışişleri Bakanlığında 
cereyan eden görüşmelerden sonra şu basın bildirisi ya
yınlanmıştır :

«Türkiye-Suriye emlâk meselelerini görüşmekle gö
revli Türkiye ve Suriye Heyetleri 11-26 Şubat tarihleri ara
sında Ankara'da çalışmalarına devam etmişlerdir.
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Çalışmalar karşılıklı anlayış havası içinde geçmiştir.

İki Heyet aşağıdaki konuları incelemişlerdir.

1. Tapu Alt Komisyonu raporu (Suriye makamla
rına tevdi edilmeye başlanılan Arapça müracaat formül
leri konusu ve bununla ilgili diğer konular)

2. Kısmen mal ile ödeme halinde Suriye ihraç mal
larına ait listenin bize tevdii.

3. Maliye-Ticaret konularına ait Alt Komisyon ra
poru.

4. Çifte tabiyet konusu,

5. Türkiye-Suriye geçiş bölgesindeki mülk sahip
lerinin listesi ve geçiş usulünün tanzimi

6. Kısıtlayıcı tedbirlerin kısmen kaldırılması.

İki Heyet Türkiye-Suriye Karma Emlâk Komisyonu 
tasarıları ve Türkiye-Suriye tazminat ve emlâk konuları
na ait sözleşme tasarıları ile toplantı sırasında incelenen 
diğer konuların her birinin kendi yetkili makamlarıyla 
etraflı surette tetkik eylemek üzere çalışmalara kısa bir 
süre ara vermeye, çalışmalarına Mayıs 1971’de tesbit 
edilecek bir tarihte Ankara'da devam etmeye karar ver
mişlerdir.

İki Heyet ayrıca 1966 yılında alınmış olan kısıtla
yıcı tedbirlerin kısmen kaldırılması konusunda bir tasarı 
hazırlamışlardır. Bu tasarıya göre tarım ve taşıt araçları, 
menkul kıymetler, taşınır ve taşınmaz mal gelirleri ve di
ğer eşya ve faaliyetler üzerindeki kısıtlayıcı tedbirler iki 
taraf Hükümetlerinin tasvibinden geçtikten sonra kaldı
rılacaktır.»

11 Şubat 1971 BİR TİCARET HEYETİNİN PAKİSTAN’I ZİYARETİ

Türkiye Odalar Birliğimden bir hey'et, Pakistan İh
racatı Geliştirme Bürosunun davetlisi olarak Pakistan'a 
gitmiştir. Bu ziyaret sırasında Pakistan İhracatı Geliştir
me Bürosu, iki ülke arasındaki mübadele hacmini artır
mak üzere Türkiye için özel lisanslar vermeyi kararlaştır
mıştır.
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12 Şubat 1971

12 Şubat 1971

12 Şubat 1971

12 Şubat 1971

TÜRK-İTALYAN İŞBİRLİĞİ İLE KURULAN OTOMOBİL
FABRİKASININ AÇILIŞI

Bursa’da kurulan ve Fiat-Murad/124 tipi otomobil 
yapacak olan Tofaş fabrikası Cumhurbaşkanı ve Baş
bakanın da katıldığı bir törenle hizmete girmiştir. Fiat 
Şirketi Başkanı Umberto Agnelli’nin de hazır bulunduğu 
törende, Tofaş idare meclisi başkanı Vehbi Koç, fabrika
nın 22 ayda tamamlandığını, 400 milyon lira harcandığı
nı, bu paranın 132 milyonunun Türk ortaklar tarafından 
karşılandığını Fiat’ın 93 milyon liralık yatırım yaptığını, 
ayrıca 127 milyon liralık dış ve 48 milyon liralık iç fi
nansman sağlandığını söylemiştir.

Tofaş'ın Türk ortakları, MKE Kurumu, İş Bankası ve 
Koçholdingdir.

ÇIN HALK CUMHURİYETİNİN HAVACILIK
KONUSUNDAKİ TEMASLARI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay İşçen Çin Halk 
Cumhuriyetinin, uçaklarının Esenboğa havaalanında du
raklaması konusunda Türk Hükümetine Romanya'nın An
kara Büyükelçiliği aracılığıyla başvurduğunu bildirmiş
tir. İşçen, Çin Halk Cumhuriyetinin isteğinin ilgili makam
larca İncelenmekte olduğunu söylemiştir.

TÜRK-AMERİKAN PAMUKLU İHRACI ANLAŞMASININ

UZATILMASI

Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki pamuklu 
dokuma ihracı anlaşmasının süresi 1973 yılına kadar 
uzatılmıştır. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gi
ren anlaşma uyarınca, başta Sümerbank mamulleri ol
mak üzere, çeşitli pamuklu dokumalar Amerika’ya ihraç 
edilecektir.

TÜRKİYE-POLONYA TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Polonya arasında karşılıklı olarak 13 
milyon 500 bin dolar tutarında bir ticaret protokolü im
zalanmıştır.
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Polonya’dan ithal edilecek malların teshilinde, yer
li sanayinin gelişmekte olan üretimi gözönünde tutul
muş ve bu şekilde bazı mamûl maddelerin kontenjanla
rında, geçen yıllara nisbetle, indirimler yapılmıştır. Bun
dan dolayı :thal listeleri hacmi 1.200.000 dolar daha 
düşük tesbit edilmiştir.

İhraç edilecek mallar arasında, tütün, kuru üzüln, 
kuru incir, narenciye, pamuk ve son yıllarda ihraç mal
ları arasında yer almaya başlayan sanayi mamûlleri bu
lunmaktadır.

12 Şubat 1971 İZMİR’E AVRUPA ŞEREF BAYRAĞININ VERİLMESİ

İzmir şehrine, Avrupa Konseyi Mahalli İdareler ve 
Bölge Yürütme Komisyonu Başkanı, Fransız parlamenter 
René Radius ile Belediye Başkanı Osman Kibar'ın bulun
duğu bir törende Avrupa Şeref Bayrağı verilmiştir.

14 Şubat 1971 TAHRAN PETROL ANLAŞMASI

Basra Körfezinin altı petrol ihracatçı ülkesi ile mil
letlerarası petrol şirketleri arasında petrol fiatına zam 
öngören beş yıl süreli bir anlaşma Tahran da imzalan
mıştır.

15 Şubat 1971 AMERİKALI ÇAVUŞUN KAÇIRILMASI OLAYI

Amerikan Birleşik Devletlerinin Balgai taki depo
larında görevli bir Amerikan astsubay çavuşun sabahın 
erken saatlerinde kaçırılması üzerine, ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan 
Eralp’e başvurarak çavuşun bulunmasını istemiştir.

Büyükelçinin görüşme sırasında Türkiye'de bulu
nan Amerikalıların son bomba olayları dolayısiyie de 
can ve mal güvenliklerinin korunmasını istediğini bildir
mişlerdir.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Büyükelçinin verdiği 
bilgilerin ışığı altında duıumu İçişleri Bakanlığına bildir
mişlerdir.

Amerikalı çavuş, kendisini kaçıranlar tarafından 
ayni gece serbest bırakılmıştır.

76



15 Şubat 1971 KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN GÖÇMENLER KONUSUNDAKİ 
TEKLİFİ

1963’deki olaylar sırasında evlerini terkeden Kıb- 
rıs’lı Türk'lerin memleketlerine dönmeleri konusunda bir 
belge, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi başkanı Gîafkos 
Klerides tarafından Türk Cemaat Lideri Rauf Denktaş'a 
sunulmuştur.

Klerides’e göre belgede, evlerinden ayrılmış olan 
Kıbrıs'lı Türk'lerin memleketleri olan 21 köye dönmeleri 
ve Kıbrıs'lı Türk'lerin terkedilmiş evlerinin onarılması ön
görülmektedir. Gazetecilerle konuşan Klerides, bütün 
Kıbrıs'lı Türk'lerin terkettikleri köylerine dönmelerinin söz- 
konusu olmadığını, «yeniden yerleşmenin ilk aşamasın
da nazik bölgelerdeki Türk'lerin evlerine dönmelerinin 
yerinde olmayacağını» belirtmiştir. Klerides’e göre ev
lerine dönmeleri uygun görülen Kıbrıs'lı Türk'lerin sayısı 
7.000 civarındadır.

Klerides’e göre, hükümet teklifi, evlerine dönecek 
Kıbrıs'lı Türk’lerin Kıbrıs Türk Yönetimine değil, Kıbrıs 
Rum hükümetine tabi olmayı kabul etmelerini öngörmek
tedir.

16 Şubat 1971 DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN AMERİKALILARA KARŞI 
GİRİŞİLEN SON TECAVÜZ OLAYLARI İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakan Vekili Devlet Bakanı Hasan Dincer, 
bu konuda şu demeci vermiştir :

«Son zamanlarda memleketimizdeki Amerikan iş 
yerlerine ve personeline karşı girişilen patlayıcı madde 
koymak, adam kaçırmak ve saire gibi tecavüz hareketleri 
Hükümetimiz tarafından şiddetle takbih edilmekte ve ti
tizlikle İncelenmektedir. Bu tecavüzlerin failleri ergeç ya
kalanıp Türk adaletine teslim edileceklerdir.

Bir hukuk devletinin düzeni ile bağdaşmayan bu 
gibi zararlı faaliyetlere memleketimizle A.B.D. arasındaki 
ilişkileri bozmakta fayda uman kişiler ve örgütler tara
fından ginişildiği aşikârdır. Hükümetimiz, Amerika ile kar
şılıklı saygı, eşitlik, menfaat birliği ve ortak savunma 
esaslarına dayanan dostça ilişkilere önem vermektedir. 
Bu gibi hareketler memleketlerimiz arasındaki iyi mü
nasebetleri bozamayacaktır.»
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16-27 Şubat 1971 TOROS DEMİRYOLLARI KONFERANSI

Toros Demiryolları II. Konferansı Halep'de top
lanmıştır.

Konferansta, Avrupa ve Asya arasında-Türkiye, 
Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün'den geçmek suretiyle-ya- 
pılan mal ve yolcu nakliyatını geliştirmek amacım taşı
yan kararlar alınmıştır.

17 Şubat 1971 FEDERAL ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ DURUM 
DERGİSİNE YAZISI

Federal Almanya Dışişleri Bakanı Walter Scheel, 
Durum dergisine verdiği yazıda özetle şunları söylemiştir:

«İki ülke de, yâni Türkiye gibi Almanya'da, dün
ya politikasındaki devletler gruplaşmasının kuvvet ala
nı içinde bulunmakta ve bu durum, politikaları için bazı 
özel şartlar kadar bazı özel görevleri de hâsıl etmekte
dir. Nitekim, savunma ittifakı dahilindeki dayanışma
nın takviye edilip korunması, her ikisi için de hayatî 
öneme haizdir. Ancak, gerginliklerin giderilmesi, Doğu 
ile Batı arasında köprüler kurulması ve böylece Avrupa 
barışının güvenlik altına alınması amacıyla da, yine her 
ikisi tarafından azamî gayret sarfedilmektedir.»

18-22 Şubat 1971 GENEL KURMAY BAŞKANININ PAKİSTAN’I ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmcıç, 
Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abdülha- 
mid Han'ın davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etmiştir.

18 Şubat 1971 ALMANYA’DAKİ TURİST İŞÇİ SORUNU

Federal Almanya kabinesi toplantısında, Alman
ya'daki kaçak işçiler sorunu ele alınmıştır.

Hükümet sözcüsü, Türkiye’nin Bonn Büyükelçisi 
Oğuz Gökmen'in, Federal Almanya Dışişleri Bakaniığı 
nezdinde bu konuda teşebbüste bulunduğunu belirtmiş
tir.
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Kabine toplantısı sırasında Başbakan Willy Brandt, 
konunun kendisini kaygılandırdığını belirtmiş, sorunu 
eyaletlerin bakanlarıyla incelemek niyetinde olduğunu, 
kaçak işçilerin, «gereksiz sertlikte» bir tedbirden zarar 
görmemeleri için çalışılması gerektiğini söylemiştir.

18-23 Şubat 1971 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU GENEL 
SEKRETERİNİN ZİYARETİ

İktisadi Kolkınma Vakfının davetlisi olarak Türki
ye'ye gelen Avrupa Topluluklar Komisyonu Genel Sekre
teri Emile Noël, Türkiye-AET ilişkileri konusunda, İstanbul 
ve İzmir'de konferanslar vermiş, ayrıca İstanbul'da bir 
basın toplantısı yapmıştır (Bk. Belge 2).

19 Şubat 1971 MİLLİ SAVUNMA BAKANININ BÜTÇE KONUŞMASINDA 
AKDENİZ KONUSU

Millet Meclisi oturumunda Millî Savunma Bakanlığı 
bütçe tasarısı görüşüldükten sonra konuşan Ahmet To- 
paloğlu, Ortadoğu ve Akdeniz deki durum hakkında 
özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye’nin savunması bakımından çok dikkatli 
olması gerektiği söylenildi. Türkiye'nin savunulması ba
kımından dikkatli olunması gerektiği bir gerçektir. Akde
niz'de meydana gelen durum hakikaten ehemmiyet kes- 
betmiştir. Nato'nun kanatlarının savunması konusunda 
çok dikkatli hareket edilmektedir. Türkiye için terkedilmiş 
bir ülke demeye imkân yoktur. Şimdi, sîzlere, Nato'nun 
son tebliğlerinden birinden bir cümle okuyacağım : Nato 
savunması hiçbir zaman bölünmez.

Nato'nun her toplantısında, Akdeniz'deki durum 
gözden geçirilmekte, bu bölgenin savunması için tedbir 
aranmaktadır. Türkiye bu bölgedeki durumu dikkatle ta
kip etmekte, alınması gereken tedbirleri müttefiklerine 
söylemektedir.»

Devlet bütçesinin yüzde 47'sinin silâhlı kuvvetlere 
ayrıldığını hatırlatan Millî Savunma Bakanı, bunun yeter
li gelmediğini açıklamıştır. Bu yüzden dış kaynaklarla 
beslenmesi gerekliğini bildiren Topaloğlu, Amerika Bir-
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leşik Devletleri, Kanada ve Almanya’dan yardım alındı
ğını söylemiştir. Topaloğlu, 1971 yılı içinde Amerika'dan 
100 milyon dolarlık maddî, 25 milyon dolarlık da mal
zeme yardımı alınacağını açıklamıştır. Bakan ayrıca, Fe
deral Almanya’nın 20 uçak verdiğini ve 30 milyon DM. 
Iık da yardımda bulunduğunu kaydetmiştir.

19 Şubat 1971

19 Şubat 1971

ORTA - DOĞU DAKİ SON GELİŞMELER İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilerin Ortadoğu’ 
daki son gelişmelerle ilgili olarak sordukları soruya şu 
cevabı vermiştir :

«Birleşmiş Milletlerden alınan ilk haberlere göre, 
BAC Hükümetinin Dr. Jarring’e verdiği cevap olumlu yan
kılar uyandırmış bulunmaktadır. BAC’nin cevabını, böl
gede adil ve sürekli bir barışın tesisi yolunda atılmış, ya
pıcı ve ümit verici bir adım olarak değerlendiriyoruz.»

Bilindiği üzere, BAC Devlet Başkanı Enver Sedat, 
B.M. arabulucusu Gunnar Jarring'in son tekliflerine 
olumlu cevap verdiğini ve İsrail birlikleri çekildiği takdir
de Suez Kanalını açmayı kabul edeceğini açıklamıştı.

KIBRIS TÜRK GÖÇMENLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİ

Kıbrıs Türk Göçmenler Birliği, Türk göçmenlerin köy
lerine dönmeleri konusunda Rumların verdiği tekliflerin 
yetersiz olduğunu açıklamıştır.

Bir bildiri yayınlayan Türk Göçmenler Birliği, ya
pılan tekliflerin, Rumların Türklere verdiği zararı karşıla
maktan çok uzak olduğunu belirtmiştir.

Kıbrıs Türk Göçmenler Birliği, göçmen sorununun 
çözümü için bütün Türk göçmenlerinin yuvalarına döne- 
bilmelerini, dönülen bölgelerde de Barış Gücünün güven
liği sağlanmasını önermiştir. Bildiride ayrıca, dönüle
cek bölgelerdeki evlerin yeterince onarılıp onarılmadığını 
tesbit etmek üzere Barış Gücü ve Türk uzmanların bu 
bölgeleri denetlemeleri istenmiştir.
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19 Şubat 1971 İDA’NIN SÜT ÜRETİMİ KONUSUNDA 
TÜRKİYE’YE AÇTIĞI KREDİ

Dünya Bankasının kolu olan Uluslararası Kalkınma 
Birliği (IDA), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana çevresin
deki çiftçiye, inek ve traktör alınması için 4,5 milyon 
dolar kredi açtığını bildirmiştir.

20 Şubat 1971 DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN MİLLET MECLİSİNDE
YAPTIĞI BÜTÇÇE KONUŞMASI

Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Hasan Din- 
çer, Dışişleri Bakanlığı 1971 bütçesinin Millet Meclisinde 
müzakeresi sırasında bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 3).

21 Şubat 1971 PAKİSTAN’DA SIKIYÖNETİM

Cumhurbaşkanı General Yahya Han, hükümeti fes
hetmiş ve sıkıyönetim idaresini tekrar yürürlüğe koy
muştur.

23-26 Şubat 1971 İRAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANININ ZİYARETİ

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral F. Rassai, 
Oramiral Celâl Eyiceoğlu'nun daveti üzerine Ankara ya 
gelerek resmî bir ziyarette bulunmuştur.

23-28 Şubat 1971 MİLLİYETÇİ ÇİN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ 
ZİYARETİ

Roma'dan Beyrut’a gitmekte iken, Türkiye'yi gayri res
mi olarak ziyaret etmek üzere, Ankara’ya gelen Milliyet
çi Çin Dışişleri Bakan yardımcısı H. K. Yang, Esenboğa 
havaalanında basına bir demeç vermiştir.

İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin, dostlukla
rını gittikçe kuvvetlendirdiğini, kültürel münasebetler 
alanında da son yıllarda gelişmeler olduğunu ifade eden 
konuk Dışişleri Bakan yardımcısı, sözlerine şöyle devam 
etmiştir :
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«Türkiye ile Çin arasında, bir ticaret anlaşması im
zalamak konusunda temaslarda bulunuyoruz. Bu konu
da, yakında, inşallah kesin bir anlaşmaya varırız.

Ayrıca bu ziyaretim sırasında, sayın Cumhurbaş
kanı Çan Kay Şek’in, sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay'a selâm ve saygılarını ve iyi dilek mesajlarını getir
miş bulunuyorum. Öte yandan yıllardan beri, tanıyarak 
*akdir ettiğim ve birçok kereler ülkemize davet etmiş ol
duğumuz sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayang'l’i 
de, bir kere daha Çin'i ziyarete davet etmek üzere, Ba
kanımın mesajlarını da getirdim.»

Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edi
len konuk Bakan yardımcısı, Dışişleri Bakan vekili Hasan 
Dinçer ve Dışişleri Genel Sekreteri Orhan Eralp ile de 
görüşmüştür.

23-26 Şubat 1971 CENTO AİLE PLÂNLAMASI SEMİNERİ

Cento'nun Aile Plânlamasında Klinik ve Tatbiki 
Araştırmalar konulu Seminerinin Ankara’daki çalışma
larına Sağlık Bakanlığı ilgilileri de katılmıştır.

24 Şubat 1971 ANARŞİ İLE MÜCADELE KANUNLARININ MECLİSE 
SEVKEDİLMESİ

Anarşi olaylarını önlemek amacıyla ceza kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısı meclise 
sevkedilmiştir.

24 Şubat 1971 CENTO’NUN 16. YILDÖNÜMÜ

Merkezî Andlaşma Teşkilâtının onaltıncı kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla beş CENTO ülkesinin Dışişleri Ba
kanları, CENTO Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu’- 
na kutlama mesajları göndermişlerdir. Genel Sekreter de 
İttifak üyeleri selâmlayan bir mesaj yayınlamıştır (Bk. 
Belge 4).
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25 Şubat 1971 TÜRKİYE’NİN DENİZ YATAĞINDA NÜKLEER SİLÂH YASAĞS
ANLAŞMASININ İMZALAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesince bu ko
nuda yapılan açıklama şöyledir :

«Hükümetimiz, deniz yatağı ve okyanus dibine 
nükleer ve diğer kitle imha silâhlarının yerleştirilmesini 
yasaklayan Andlaşmayı bugün Londra, Vaşington ve 
Moskova'da imzalanmıştır.

Andlaşma, Birleşmiş Milletler ve Cenevre Silâhsız
lanma Komitesinde uzun zaman cereyan eden çetin mü
zakerelerin mahsulü olup «Silâhsızlanma Onyılı» olarak 
ilân edilen 1970 lerin başında bu alanda gerçekleştiri
len ilk andlaşmadır.

Sahillerden itibaren 12 millik bir şeridin dışında 
kalan deniz yatağına ve okyanus diplerine nükleer ve 
diğer kitle imha silahlarının yerleştirilmesini yasaklaya
rak dünya yüzeyinin dörtte üçüne yakın bir kısmını kap
layan denizleri silahlanma yarışının dışında tutmak ga
yesine yönelen bu Anlaşma, insanlık için büyük bir Önem 
taşımaktadır. Deniz yatağının nükleer silâhlardan arın
masını tam ve genel silahsızlanma gayretleri çerçevesi 
içinde olumlu yeni bir adım telâkki eden Hükümetimiz, 
Andlaşmayı, dünya barışının tarsinine, uluslararası ger
ginliğin azaltılmasına ve devletlerarası dostane ilişkile
rin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunacağı inancıyla 
imzalanmıştır.»

25 Şubat 1971 TÜRKİYE-ROMANYA TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Romanya arasında 1971 - 1972 döne
minde ticarî alışverişleri düzenleyecek olan ticaret pro
tokolü, Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır

Protokol, karşılıklı olarak 17 milyon 250 bin do
larlık bir alışveriş çerçevesi içinde, Türkiye'nin Ro
manya’ya 9 milyon 155 bin dolarlık bir ihracatı ve, 
Romanya'dan memleketimize 8 milyon 100 bin 
dolarlık bir ithalatı öngörmektedir. Romanya'ya ihraç 
edilecek mallar arasında geleneksel ihraç mallarımızdan 
olan tütün, pamuk, yaş ve kuru meyvelerin yanında gıda
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maddeleri, ilâçlar ve çeşitli dokuma mamulleri ile diğer 
bazı sınaî mamulleri yer almaktadır. Romanya'dan ithal 
edilecek mallar arasında ise, makine yağları, cam, do
kuma ve plastik sanayii ham maddeleri ile bazı makina- 
lar ve gazete kâğıtları ile çeşitli kâğıtlar bulunmaktadır.

25 Şubat 1971 JAPON TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Japon ticaret heyeti memleketimizde kaldığı bir 
hafta zarfında Adana, İzmir ve İstanbul'da resmî ve 
özel sektör kuruluşlarıyla temaslarda bulunmuştur.

26 Şubat 1971 KIBRIS DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN GÖREV DEVRİ

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Değiştirme Birliği, Ma- 
gosa'ya vararak Kıbrıs'taki görevini devir almıştır.

Bu arada, Değiştirme Birliğine refakat eden üç dev
riye gemisinin Kıbrıs karasularına girişi, Kıbrıs Rum yö
netimi tarafından «kışkırtıcı bir davranış» olarak nite
lenmiştir. Kıbrıs Dışişleri Bakanı bu konuda Türk hükü
metine bir protesto notasının verileceğini söylemiştir.

Oysa, bir devriye gemisinin arızalanması nedeniy
le meydana gelen olay, Lefkoşe Maslahatgüzarımız tara
fından önceden Rum makamlarına bildirilmiştir.

27 Şubat 1971 BM FİLİSTİN MÜLTECİLERİNE YARDIM TEŞKİLÂTININ 
FAALİYETLERİ

Türkiye'nin B.M. delegasyonu baş temsilci yardım
cısı Büyükelçi Nuri Eren, mâli buhran içinde bulunan 
B. M. Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilâtına (UNRWA) 
para toplamak için bazı Afrika, Orta-Doğu ve Avrupa 
ülkelerini içine alan iki haftalık bir geziye çıkarak Teşki
lâtın malî sorunlarını çözmeye çalışmakla görevlendiril
miştir.
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BELGELER



B E L G E 1 3 Şubat 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATODA YAPTIĞI BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanlığı 1971 bütçe tasarısının Cumhuriyet Senatosunda görü
şülmesi münasebetiyle, Bakan şu konuşmayı yapmıştır :
«Sayın Başkan,

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri,

Bakanlığıma ait 1971 malî yılı bütçe tasarısının Yüce heyetiniz huzurun
da müzakeresi münasebetiyle grupları veya şahısları adına dış siyasetimizin 
çeşitli yönleri üzerinde fikir ve görüşlerini açıklamak lûtfunda bulunan değerli 
arkadaşlarımı dikkatle dinledim.

İleri sürülen mütalea, tenkit ve sorulara ayrı ayrı cevap vereceğim. Fakat 
ondan evvel, bugünkü milletlerarası durum ile dış politikamızı ilgilendiren 
önemli konular üzerinde genel olarak bazı maruzatta bulunmak istiyorum :

Geride bıraktığımız yıl içinde, evvelki senelerden aktarılan müzmin :h- 
tilâfların dışında, ciddî buhran ve gerginliklere sebep teşkil edecek yeni bir 
olay çıkmadı, bilâkis barışçı çabaların hız kazandığını söylemek mümkündür. 
Doğu ve Batı ülkeleri, kendi kalıplarını aşarak karşılıklı temasları yoğunlaş
tırmak ve şartların elverdiği nisbette mevcut münasebetleri sıklaştırmak için 
çalıştılar. İnsanlığın daha güven verici bir düzene kavuşturulması gayesini gü
den bu teşebbüsleri; şüphesiz ki memnunluk verici bir gelişme saymalıyız.

ABD ile Sovyetler Birliği arasında nükleer silâh yönünden kurulmuş olan 
dehşet dengesi milletlerarası ilişkilerde göze çarpan bu yumuşama politikası
nın doğmasına önemli bir âmil olmuştur. Nükleer savaş tehlikesinin, ihtilâfla
rın barışçı yollarla çözülmesi yolundaki gayretlere hız verdiğini iddia etmek 
de pek yanlış bir hüküm sayılamaz.

ABD ile Sovyetler Birliği arasında nükleer silâh yönünden kurulmuş olan 
dehşet dengesi milletlerarası ilişkilerde göze çarpan bu yumuşama politikasının 
doğmasına önemli bir âmil olmuştur. Nükleer savaş tehlikesinin, ihtilafların 
barışçı yollarla çözülmesi yolundaki gayretlere hız verdiğini iddia etmek de pek 
yalnış bir hüküm sayılamaz.

Öyle görülüyor ki, son yıllar zarfında çıkan buhran ve gerginlikler; in
sanlığın bekası için nükleer harbin teşkil ettiği tehlikeyi, bütün milletlerin or
tak bir kaygısı haline getirmiştir. Artık genel bir savaş politika aracı olarak 
kolay kolay göze alınamaz. Bu itibarla kendi iradeleri dışında ciddî bir konf- 

87



rontasyon tehlikesine sürüklenmedikleri sürece, büyük devletler arasında sa
vaş ihtimali azalmış görünmektedir. Fakat şu ciheti de belirtmek gerekir ki, 
kuvvet dengesindeki bu yeni şekillenme dünyayı bölgesel çatışmalardan ta
mamen azade kılacak devamlı bir barış düzeni için yeterli bir teminat teşkil 
edememektedir. Kanaatimizce, ideal güvenlik şartlarının bütün milletler ba
kımından teessüsü, ancak tehdit ve gerginlik faktörlerinin tamamen bertaraf 
edilmesi, tam ve genel silâhsızlanmanın gerçekleştirilmesi ile kabil olabile
cektir. Bu itibarla, dünya siyaset sahnesinde Arap-İsrail, Vietnam ve benzeri 
ihtilâfları bu açılardan değerlendirmek isabetli olacaktır.

Muhterem arkadaşlarım,

Geçen yıl zarfında gerginlik ve çatışmaları önleyecek olumlu gelişme
lerin şuurlu bir mecraya girdiğine bir az evvel işaret etmiştim.

İçinde bulunduğumuz milletlerarası ortamın olumlu olumsuz bütün veç
helerini gözden geçirirken dikkatle izlenmesi ve değerlendirilmesi gereken 
ümit verici konulardan biri de Avrupalılararası münasebetlerde kaydedilmek
te olan ilerlemelerdir. Bu bakımdan geçen yılı memnuniyet duyacağımız bir yıl 
olarak saymak mümkündür. Özellikle son aylar zarfında birbirleriyle olan 
ilişkilerini normalleştirme yönünde Doğu ve Batı ülkeleri tarafından atılabilen 
adımlar, bir müddetten beri kıtanın genel siyasî havasındaki etkilerini hisset
meye başladığımız yumuşama cereyanını daha da verimli ve köklü bir hale 
getirebileceği ümitlerine yol açmıştır.

Federal Almanya ile Sovyetler Birliği arasında kuvvete başvurmama ko
nusunda cereyan eden müzakerelerin andlaşma ile sonuçlanması, arkasından 
Federal Hükümetle Polonya arasında yeni bir andlaşma yapılması; Avrupa’da, 
uzun yıllardan beri siyasî alanda ilk defa kaydedilen çok önemli gelişmeler 
olarak değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerin sağlanmasında dost ve müttefi
kimiz Federal Almanya'nın örnek bir iyiniyet ve sorumluluk duygusuyla izle
diği gerçekçi ve barışçı tutumun büyük payı olduğu ve muhataplarındaki an
layışın da katkısı bulunduğu muhakkaktır. Ancak atılan adımların vakit kay
bedilmeden yeni gayretlerle tamamlanması da gerekmektedir. Federal Alman
ya ile Çekoslovakya arasında da müzakerelere başlanabilmesi, Almanlararası 
temasların müspet sonuçlar sağlayabilmesi ve bilhassa Berlin konusundaki 
dörtlü görüşmelerin anlaşmaya bağlanabilmesi bu bakımdan büyük önem ar- 
zetmektedir. Bilindiği üzere, Federal Hükümet de esasen Sovyetler Birliği ve 
Polonya ile imzaladığı andlaşmaların tasdikini Berlin görüşmelerinin sonucuna 
bağlamış bulunmaktadır.

Özet olarak Avrupa’nın bugünkü manzarasını, olumlu yönde bir ilerle
menin başlangıcı sayabiliriz. Ancak bu processus’ün ne sonuç vereceğini ke
sinlikle görmeye, mevcut şartlar halâ imkân vermemektedir. Ümitler yaratıl
mıştır, ama durumun kesin olarak iyimserlik ilham edecek derecede olgunlaş- 
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tığı iddia olunamaz. Oysa Avrupa’nın halledilememiş çok girift ana mesele
lerinin ele alınabilmesi ve Avrupa güvenliği ve işbirliği alanında arzu etmekte 
olduğumuz şekilde müzakere safhasının açılabilmesi için hiç olmazsa kıtada 
her an bir buhran çıkmasını varit kılan şartların tamamen bertaraf edilmesi 
lâzımdır. Zikrettiğim gelişmelerin gerçekleşmesi ve özellikle Berlin sorununda 
anlaşmanın tahakkuku, hiç şüphesiz buna yardımcı olacaktır.

Aralık ayında Brüksel'de toplanan NATO Bakanlar Konseyi bildirisinin 
Avrupa Güvenlik Konferansı ile ilgili bölümleri de bu düşüncelere uymakta
dır. Konferans konusunda çok taraflı islikşafî temaslar safhasına geçilebilmesi 
için, Berlin görüşmelerinin müsbet olarak sonuçlanmasını ve halen yapılmakta 
olan diğer görüşmelerde de olumlu ilerlemeler kaydedilmesini NATO üyeleri 
zaruri görüşmelerdir. Konferansın Avrupa güvenliği ve işbirliğinin ele alınma
sı bakımından faydalı bir araç olabileceğinden şüphe edilemez. Bu itibarla 
Türkiye, prensip itibariyle konferans fikri üzerinde mutabıktır. Ancak devamlı 
olarak tekrarladığımız gibi, Konferansın başarı şansına sahip kılınması büyük 
önem arzetmektedir. Bu Konferans, Avrupa’da başladığını görmekten sami
miyetle memnunluk duyduğumuz processus’ün ileri bir merhalesini teşkil ede
cektir. Binaenaleyh böyle bir merhalede ana meselelerin veya hiç olmazsa 
ana meselelere müsbet etki yapabilecek konuların makul ölçüde anlaşma şansı 
ile ele alınabilmesi ve müşahhas sonuçlara varılması normal olarak arzu edil
mesi gereken bir keyfiyettir. Bunun sağlanabilmesi ise kanaatimizce ancak 
araştırıcı devredeki temas ve hazırlıkların gerginliklerden azade bir hava için
de yapılabilmesi ile mümkün olacaktır. NATO üyelerinin bildiride açıkladıkları 
tutumun istinat ettiği başlıca mülâhazalar bunlardır.

Arkadaşlarım,

Milletlerarası ilişkilerde barış ve istikrar düzeninin hâkim olmasını ar
zulayan diğer ülkeler gibi, biz de détente politikasını desteklemekte ve bu is
tikamette payımıza düşeni yapmaktayız. Bu tutumumuz, içinde bulunduğumuz 
jeo-politik durumda, güvenliğimizi en sağlam şekilde teminata bağlamış bir 
denge ve savunma unsuru olan Kuzey Atlantik İttifakı içinde yer almamıza mani 
değildir.

1949 yılında kollektif bir savunma tertibi olarak kurulmuş bulunan NATO 
İttifakının gayeleri ve fonksiyonu yüce Heyetimizce malûmdur. Müessir bir sa
vunma politikası ile İttifak, bugüne kadaı bu görevini gereği gibi yerine ge
tirmiştir. Dünyanın birçok yerlerinde zaman zaman ortaya çıkan krizlere ve hat
ta harplere rağmen, NATO, Avrupa'da halen hüküm süren nısbî istikrarın vaz
geçilmez bir temeli olduğunu ispat etmiştir.

Bu sonuçda, İttifakın güvenlik sahasında meydana getirmiş olduğu sa
vunma tertiplerinin caydırıcılığı hiç şüphesiz ki önemli bir rol oynamıştır. Fakat
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İttifakın asıl gücünü ve savunma siyasetinin müessiriyetini, bütün üyelerin güven
lik konularında bugüne kadar göstermş oldukları tesanüt ve işbirliği zihni
yetinde aramak daha doğru olur.

Değişen dünya şartlarının bir neticesi olarak NATO bu savunma ve gü
venlik fonksiyonu yanında aynı zamanda Avrupa’da barışı sağlam temeller 
üzerine kurmak üzere çeşitli siyasî meselelerin görüşülüp muhtemel hal tarz
larının araştırıldığı siyasî bir kuruluş hüviyetini de kazanmıştır. İttifak dahi
linde yapılan Avrupa güvenliği konusundaki çalışmalar ve Doğu-Batı arasın
da daha ileri bir anlayışın doğması için sarfedilen gayretler, İttifak dahilinde 
keza bu maksatla yapılan istişareler, NATO nun bu yeni hüviyetinin müşahhas 
tezahürleri olmuştur.

NATO İttifakına bağlılığımızın diğer bütün memleketlerle ilişkilerimizi be
lirli Ölçüde geliştirmeye asla mani teşkil etmediğini bugüne kadar izlediğimiz 
politikayla ispat etmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Bize karşı dostluk veya 
iyi komşuluk hisleri besleyen bütün memleketlerle karşılıklı saygı ve menfaat 
kuralları içinde ilişkilerimizi daha da arttırmaya ve kuvvetlendirmeye hazır ve 
kararlı bulunmaktayız.

Muhterem arkadaşlarım,

Milletlerarası durumu gözden geçirirken Orta-Doğu ihtilafı üzerinde dur
mamağa imkân yoktur.

Huzurunuzdaki son maruzatımdan bu yana Orta-Doğu durumunda bazı 
ümit verici işaretler belirmişse de, buhranın barışı tehdit eden ve endişe yara
tan karekterinde esaslı bir değişiklik olmamıştır.

Arap-İsrail ihtilâfını saplandığı çıkmazdan kurtarmak maksadıyla Ame
rika Birleşik Devletleri tarafından ortaya atılan Rogers Barış Plânı, taraflar ara
sında ateş-kes sağlanmasını ve bir diyalog kurulmasını hedef almaktaydı. Or
taya çıkan bazı anlaşmazlık ve aksaklıklara rağmen, Plânın tatbik mevkiine 
konulmuş olması; ateş-kesin bugüne kadar devam etmesine ve ilgili tarafların 
5 Ocak 1971 tarihinde Büyükelçi Jarring yönetiminde yeniden görüşmelere 
başlamalarına âmil olmuştur.

New York'taki temasları müteakip Tel-Aviv'i ziyaret eden Büyükelçi 
Jarring’e, İsrail Hükümeti, kendi şartlarını bildirmiş ve bilâhare BAC Hükü
meti de arabulucuya tevdi ettiği bir muhtıra ile barışçı bir çözüm şekli için za
rurî telâkki ettiği hususları açıklamıştır.

Savaş yerine, dolaylı da olsa, temaslara girişilmiş olması keyfiyeti, hiç 
şüphesiz memnuniyetle karşılanması icap eden bir husustur. Ancak, tarafla
rın tekrar müzakerelere katılmaya karar vermeleri ihtilâfın kolaylıkla ve sü- 
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rotle çözümlenebileceği manasına gelmez. Meseleyi bugünkü vahim şeklinden 
kurtarabilecek yapıcı bir hal sureti, baıışın mahiyet ve şartları üzerinde taraf
ların anlaşabilmeleri halinde ortaya çıkacaktır.

Orta Doğu ihtilâfında çok kritik bir noktaya gelinmiştir. Halihazır temas
larda terakki kaydedilemediği takdirde, 5 Şubat da sona erecek olan ateş-kes in 
yenilenmemesi ihtimali vardır. Görüşler arasında bir yakınlaşma sağlanama
ması bazı ilgili memleketlerde ateş-kes’in uzatılmasının muhasım tarafın ya
rarına işleyeceği kanaatini kuvvetlendirmekte, bu da barış ihtimallerini zayıf
latarak muhasamatın tekrar başlaması tehlikesini ciddi olarak ortaya çıkar
maktadır.

Bu nazik ortam içinde ateş-kes in tekrar uzatılması için tarafları tatmin 
edici bir uzlaşma formülü bulunmasını ve bugünkü konjoktürün bahşettiği im
kânların taraflarca yeteri derecede değerlendirilmesini samimiyetle temenni 
etmekteyiz.

Türkiye, Orta Doğu ihtilâfında şimdiye kadar hakkı ve adaleli kollayan 
bir politika izlemiştir. Bu tutumumuzda bundan böyle de devam etmek kara
rındayız. Bu itibarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin 1967 Kasım ka
rarına istinaden ve Arapların meşrû hak ve menfaatleri gözönünde tutulmak 
suretiyle ihtilâfa âdil, sürekli ve çabuk bir hal çaresi bulunması geıektiği hu
susundaki kanaatimizi muhafaza etmekteyiz.

Arkadaşlarım,

Bu genel izahattan sonra, milletlerarası ilişkilerin şekil ve muhtevasını 
etkileyebilecek nitelikte telakki ettiğim iki önemli mesele hakkında da bilgi 
vermek istiyorum. İlk olarak, stratejik silâhların tahdidi konusuna değinece
ğim. Bilâhare bugün aktüel bir mesele haline gelen Çin Halk Cumhuriyetinin 
tanınması ve Birleşmiş Milletlere kabulü meselesi üzerinde görüşlerimi açıkla
yacağım.

Halen, ABD ile Sovyetler Birliği arasında, stratejik taarruz ve savunma 
silâhlarının kısıtlanması amacıyla yürütülen ve SALT adıyla anılan müzakere
lerin gerekçesi, nükleer silâh teknolojisi bakımından eşit bir seviyede bulunan 
iki süper devlet arasında bir dehşet dengesinin teessüs etmiş olması, nükleer 
imha gücünün daha ilerisi olmayan bir noktaya ulaşmış bulunması, silâhlan
ma yarışının süper devletlerin kaynaklarını da silip süpürecek vüs atte ağır bir 
malî yük teşkil etmesi; nedenlerine dayanmaktadır. Bu fiilî durumu gözönün
de bulunduran Amerika ve Sovyetler Birliği; menfaatlerini direkt olarak ilgi
lendirmeyen anlaşmazlıkların, silâhlı çatışma haline dönüşmesini ve konfron- 
tasyona varabilecek durumların ortaya çıkmasını önlemeye gerçekçi bir dav
ranış içinde çalışmaktadırlar. Bununla beraber, bu hassas dengenin mevcudi
yeti, dünyanın bazı névralgique noktalarında ihtiyar dışı konfrontasyon ih
timallerini tamamen ortadan kaldırmamaktadır.
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İki süper devlet arasında, ikili ilişkiler çerçevesinde cereyan eden SALT 
müzakereleri; nükleer dengenin geleceğine tesir edebilecek hayatî bir güvenlik 
meselesi olarak, gerek Doğulu gerek Batılı bütün ülkelerin dikkatini üzerinde 
toplamış bir konu haline gelmiştir.

Aynı zamanda global çıkarları yüzünden, süper devletlerin bazı ahvalde 
diğerleri aleyhine tavizler vererek pazarlığa girişilebilecekleri ihtimali veya 
kuşkusunun, zihinlerde bir takım istihfam ve tereddütler yarattığına da şahit 
olunmaktadır. Müzakerelerin mahremiyeti icabı kamu oyunda bazı tereddütle
rin doğmasını tamamen önlemek kabil olmadığı için bu hassasiyeti yadırga
mamak gerekir.

Ancak şu hususu yüksek huzurunuzda belirtmek isterim ki, Amerika'nın 
SALT müzakereleri bahsindeki tutumu, başından beri daima olumlu ve açık 
olmuştur. Amerika görüşmelerin stratejik silâhlar kapsamının dışına taşırılmı- 
yacağı, NATO camiasının güvenlik ihtiyacını kendi güvenliği gibi gözönünde 
tutacağı hususunda en yetkili ağızlardan teminat vermiş ve Sovyetler Birliği ile 
yaptığı müzakerelerde takip edeceği hareket hattının tespitine yardımcı olmak 
üzere, müttefiklerinin görüş ve telkinlerini kale almağa özel bir itina göster
miştir.

SALT görüşmelerinin ikinci safhasını teşkil eden Viyana toplantısında 
Amerika Birleşik Devletleri bazı stratejik silâhların bugünkü hassas dengeyi 
bozmadan belirli miktarda kısıtlanmasını teklif etmiş ve füze savar savunma 
sistemlerinin (ABM) de belli bir seviyede tutulmasını ileri sürmüştür.

18 Aralıkta Helsinki'de sona eren üçüncü dönem toplantıları sırasında iki 
taraf Amerikan tekliflerinin muhtelif veçheleri üzerinde fikir teatisinde bulun
muşlar ve karşılıklı olarak birbirlerinin pozisyonlarını anlamağa çalışmışlardır. 
Müzakerelerin dördüncü safhasının 15 Mart 1971’de Viyana'da yapılması 
kararlaştırılmıştır. Meselenin önemi ve konunun çapraşıklığı sebebiyle görüş
meler zaman alacağı intibaını vermektedir.

SALT müzakereleri olumlu bir mecraya yöneltilebildiği takdirde genel 
ve tam silâhsızlanma gayretleri çerçevesinde bu netice, çok önemli bir mer
hale teşkil edecek ve insanlığın bekasını tehdit eden nükleer silâhlanma yarı
şının durdurulması istikâmetinde önemli bir mesafe katedilmiş olacaktır. Mem
leketimiz müzakerelerin seyrini yakından izlemektedir. Güvenlik icaplarından 
doğan meselelerle ilgili görüşmelerimizi de istişareler sırasında ortaya koy
maktayız.

Şimdi de son günlerin üzerinde fazlaca tartışılan konularından birini teş
kil eden Çin Halk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Birleşmiş Milletlere kabulü mese
lesinden kısaca söz açmak isterim.
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Çin Halk Cumhuriyeti ile ilşikiler konusunda ilk olarak gözönünde bu
lundurulması gereken husus; 300 milyon nüfusa sahip bir ülkenin mevcudi
yetini bilmemezlikten gelmenin isabetli ve müdafaası kabil bir iş olmadığıdır. 
Gerçekten Kıt’a Çini bugün milletlerarası poltika alanında bir realitedir ve 
behemahal hesaba katılması gereken bir faktör haline gelmiş durumdadır. Sa
hip olduğu nüfus ve potansiyel dolayısile, Çin Halk Cumhuriyeti, gün geçtikçe 
ağırlık kazanmakta ve varlığını hissettirmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak, Kıt’a Çini nin Birleşmiş Milletlere kabulü konu
sundaki tutumumuza esos teşkil eden prensip üzerinde de dikkatle durmak 
gerekmektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler in milletlerarası barış ve güvenliğin 
sağlanmasında etkili bir vasıta olabilmesinin, diğer bazı faktörler meyanında, 
teşkilâtın evrensel bir niteliğe kavuşmasına bağlı olduğu kanaatindedir. Bu 
itibarla büyük küçük her devletin teşkilâtla temsilini savunmaktadır. Kıta Çini 
konusundaki gerçekçi tutumumuz bu prensibin ve içinde bulunduğumuz mil
letlerarası konjonktürün ışığı altında değerlendirilmek gerekir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Şimdi müsaadenizle maruzatımın Kıbrıs'la ilgili kısmına geçiyorum.

Kıbrıs'ta Türk ve Rum Cemaatleri temsilcileri arasında 1968 yılı Haziran 
ayından beri yapılagelmekte olan araştırıcı mahiyetteki görüşmelerin üçüncü 
safhası Ağustos ayında nihayetlenmişti. Bu safhanın son toplantılarında iki 
temsilci, üzerinde mutabakata vardıkları ve varamadıkları hususları tesbit eden 
bir vesika hazırlamışlardı.

Gerek bu vesika, gerek mutad şekilde istişare için Eylül ayında Ankara ya 
gelen Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf DenktaşTn verdiği izahat, Rumların 
malûm ve gerçeklere uymayan tutum ve zihniyeti yüzünden Cemaatlerarası 
görüşmelerin sonucu hakkında iyimser olmanın çok güç olduğu intibaını ver
miştir. Hükümetimiz ve Türk Cemaati, ihtilâfın barışçı yollardan çözümlenme
sini istemektedirler. Araştırıcı mahiyetteki Cemaatlerarası görüşmeler, barışçı 
çözüm yollarından biridir. Biz bu yolun imkânlarının sonuna kadar araştırılma
sında faide görmekteyiz. Denktaş, bu anlayışla ve realitelere uygun bir anlaş
mayı mümkün kılacak zihniyet ve rutum değişikliği göreceği umuduyla görüş
melerin dördüncü safhasına başlamıştır.

Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin Kıbrıs ihtilâfına bulunacak çözüm yolu 
hakkındaki temel anlayışı malûmdur. Bu vesile ile daima gözönünde bulun
durulması icap eden hususları tekrar etmek isterim :

— Türkiye ve Cemaatimiz, Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak kurulma
sını zarurî kılan şartların kaale alınmamasına razı olamayız. Meşrû ve and’aş- 
malarla da tescil edilmiş temel haklarından ve Kıbrıs devleti içindeki ortak 
millî Cemaat statüsünden Türk Cemaati vaz geçemez.
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— Bulunacak çözüm yolunun Türk Cemaatinin hem refahını, hem güven
liğini müessir bir şekilde sağlaması şarttır. Bu ihtiyacın mahallî muhtariyet çer
çevesinde karşılanabilmesi bugün için en uygun anlaşma yoludur.

— Komşumuz Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek 
hususunda karşılıklı çabalar sarfetmenin iki devlet için de faydalı olacağına ka
ni bulunmaktayız. Bu ilişkilerin istenilen seviyeye ulaşabilmesinin Kıbrıs me
selesi ile ilgili bulunduğu da inkâr edilemez.

Muhterem Arkadaşlarım,

Cemaatimizin 1967 sonunda Kıbrıs’ta tesis ettiği Geçici Türk Yönetimi; 
yasama, yürütme, yargı, polis ve güvenlik teşkilâtını kurmuş olarak şartların 
müsaadesi nisbetinde ve müessir bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Bağımsız Kıbrıs devletinin kuruluşundan sonraki ikinci milletvekili se
çimleri 5 Temmuz 1970 de yapılmıştır. Türkler ve Rumlar 1960 anayasasına uy
gun şekilde ayrı ayrı sandık başına giderek anayasada derpiş edilen sayılar
da - yani 35 Rum ve 15 Türk - milletvekili seçmişlerdir. Seçilen Türk milletvekil
leri, Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi yasama meclisi olarak Kıbrıs devletinin Türk 
kanadı için gerekli teşrii görevleri yerine getirmektedir.

Esefle işaret etmek istediğim diğer bir husus da, Rum Yönetimi içinde gö
rev almış şahısların ve muhtelif Rum teşekküllerinin Enosis lehinde devam ede- 
gelen beyanlarıdır. Kıbrıs'ta Cemaatlerarası görüşmeler, Rumların Enosis ten 
vazgeçtiklerini ve devletin bağımsız olarak kalmasını kabul ettiklerini beyan 
etmeleri üzerine başlamıştı. Rumların bir taraftan, «Devletin bağımsız olma
sını kabul ediyoruz» demeleri, öte yandan başta Rum Yönetiminin başı ve di
ğer bazı yetkilileri olmak üzere «Millî hedefimiz değişmemiştir» şeklinde be
yanlarda bulunmaları, elbette ki barışçı bir çözüm yoluna yardımcı olmaya
caktır.

Türk tarafı olarak Türkiye’nin ve Türk Cemaatinin uzun vadeli menfa
atlerini koruyacak tertipleri düşünürken geçmişin öğrettiklerini ve halâ değiş
mediği anlaşılan bir takım niyetleri gözönünde bulundurmak zorunda oldu
ğumuza göre tabiatiyle sözkonusu beyanları da gereği veçhile değerlendiri
yoruz.

Son olarak şunu ifade etmek isterim t İhtilâfın hallini oyalama veya çe
şitli taktiklerle engellemek taraflara hiç bir şey kazandıramaz. Türkiye'nin ve 
Türk Cemaatinin meşru hak ve menfaatlerini hiç bir zaman çiğnetmemeğe ka
rarlı olduğu gün gibi ayan olmuştur. Her zaman belirtmeğe çalıştığım gibi, 
tarihî gerçekleri, Kıbrıs devletinin doğmasını mümkün kılan şartları ve Komp- 
romiyi, iyi niyeti, bölgemizin içinde yaşadığı nazik durumu ve her tarafı tat
min edecek bir anlaşmanın yakın bir gelecekte Türk, Yunan milletlerine ve
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Kıbrıs'ta oturan her iki millete mensup Cemaate kazandıracağı büyük menfa
atleri göz önünde tutarsak, bu çetin ve girift gibi görünen müzmin ihtilâfa 
hızlı ve salim bir çözüm yolu bulmak zor olmayacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Konuşmamın son kısmında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ortaklığımız 
çerçevesinde vukubulan son gelişmelere kısaca değinmek istiyorum.

Bilindiği gibi, 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de Ortaklığımız Geçiş Dö
nemi şartlarını tesbit eden Katma Protokol ile diğer belgeleri imzaladık. Bu 
belgeler 16 Aralık 1970 tarihinde Yüce Meclis'e sunulmuş olup yakında Kanun 
tasarısının görüşülmesine başlanacaktır.

Bu görüşmeler sırasında gerek ilgili Komisyonda gerekse Yüce Meclisle
rimizde meseleyi bütün unsurlariyle incelemek ve faydalı tartışmalar yapmak 
imkânını bulacağız. Bu itibarla, Anlaşmalar hakkındaki maruzatımı mümkün 
olduğu nisbette dar tutmağa çalışacağım.

Toplulukla aramızda kurulacak olan Gümrük Birliğinin esasları Katma 
Protokolün hükümleriyle tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Bu çerçeve içinde, sanayi ürünlerinde, birkaç kalem dışında Türk malları 
ihracatına uygulanacak bütün gümrük ve eş etkili vergi ve resimlerle büiün 
miktar kısıtlamalarını Katma Protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte kaldırmayı 
Topluluk kabul etmiştir. Buna mukabil, Topluluğa karşı uyguladığımız gümıük 
ve eş etkili vergi ve resimleri biz, 12 ve 22 yıllık rejimler çerçevesinde tedricen 
kaldıracağız. Gümrük Birliğinin bir icabı olarak Topluluğun üçüncü ülkelere karşı 
uyguladığı ortak gümrük tarifesine uyumu da aynı süreler içinde gerçekleşti
receğiz.

Miktar kısıtlamalarının tarafımızdan kaldırılışında ise, ekonomik kalkın
mamız gereklerini dikkat nazarına alan bir sistemin tedricen uygulanması ka
rarlaştırılmıştır. Bu çerçeve içinde Topluluğa karşı başlangıçta uygulanacak kon
solide liberasyon oranı yürürlükte olan liberasyon uygulamasının sınırlan içinde 
tesbit edilmiştir. İthalleri tahsise bağlı mallarda da, Topluluğa açılacak kon
tenjanların arıtırım temposunun tesbitinde ithalâtımızın normal gelişme sınır
ları içinde kalınmıştır.

Katma Protokol ayrıca, İktisadî gelişme gayretlerimiz sırasında ortaya 
çıkabilecek güçlükleri giderebilmek üzere uygun koruma tedbirlerini de ihtiva 
etmektedir.

Tarım alanında, Geçiş döneminin başlangıcından itibaren ihraç ettiğimiz 
tarım ürünlerinin % 90’ını kapsayan tâvizler elde edilmiştir. Bu rejimin belli 
sürelerle gözden geçirilerek iyileştirilmesi öngörülmüştür.
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Tarım alanında Topluluğa karşı taahhüdümüz ise hiç denebilecek bir de
recededir.

Katma Protokol el emeği konusunda da işçilerimiz lehine ilâve imkânlar 
getirmektedir. Toplulukla aramızda işgücünün serbest dolaşımı 1976 - 1986 
yılları arasında tedricen gerçekleşecek, o tarihe kadar da işçilerimiz lehine sos
yal güvenlik alanında hükümler tesbit edilecektir.

Malî alanda ise, imzalanan İkinci Malî Protokol ile yeni bir dönem için, 
uygun şartlarla, 220 milyon dolar tutarında bir proje kredisinden yararlanma
mız mümkün olacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Sözlerimi bitirmeden önce iki hususu belirtmekte fayda görmekteyim.

Hükümetimiz Katma Protokolün biran önce yürürlüğe girmesinin ihraca
tımıza sağlanacak geniş imkânları harekete geçireceğine kaanidir. Bu mak
satla ticarî hükümlerin, Protokolün tarafımızdan tasdikiyle birlikte, yürürlüğe 
konması için Toplulukla ön temaslar yapılmıştır. Bu konuda mutabakat sağlan
mış bulunmaktadır.

Bu suretle, Katma Protokolün Topluluk üyesi Devletler Parlamentolarında 
tasdik işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden ticarî hükümler yürürlüğe gi
rebilecektir. Ancak bunun için, tasdik işlemlerinin kendi yönümüzden ikmal 
edilmesi gereklidir.

Yukarıda da arzettiğim veçhile, erken yürürlükte ihracatımızın gelişmesi 
bakımından sayısız fayda bulunduğuna inanan Hükümetimiz, Katma Protoko
lün onay kanununun ivedilikle görüşülmesini Yüce Meclis e teklif etmiş ve bu 
teklif kabul edilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, şu sıralarda İngiltere ve diğer aday ülkelerle (Danimarka, 
Norveç ve İrlanda) Topluluk arasında yapılan katılma müzakerelerinde, Top
luluğun ortakları ile arasında mevcut bağlarının, katılacak ülkelere teşmili ko
nusu da görüşülmektedir. Bu bakımdan da, Toplulukla aramızda yeni donem
deki vecibeleri tesbit eden anlaşmanın biran önce tarafları kesin şekilde bağ
layıcı bir belge haline gelmesinde Hükümet olarak fayda mülâhaza esnek
teyiz.»

BELGE 2 19 Şubat 1971

AVRUPA TOPLULUKLAR KOMİSYONU GENEL SEKRETERİNİN BASIN TOPLANTISI

İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa Toplulukları Komis
yonu Genel Sekreteri Emile Noel, Türkiye'nin Ortak Pazar a Geçiş dönemiyle 
ilgili protokolün, büyük avantajlar getirdiğini ileri sürmüştür. Emile Noel, Türk 
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ihracatçılarının daha girişken olmaları ve daha dinamik bir organizasyonu ger
çekleştirmeleri gerektiğini de bildirmiştir.

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Genel Sekreter Noel : 
«Türkiye’ye ikinci dönemde verilen kredilerin az olması ve tekstil dalında Tür
kiye'ye daha geniş imkânlar tanınmamasının tenkit edildiği» şeklindeki bir soru 
üzerine şöyle cevap vermiştir :

«Söylediklerinizde haklısınız. Yardım konusu bildiğiniz gibi milli parla
mentolardan da geçmiştir. Biz Türkiye'ye daha çok yardım etmek isterdik. Ama 
para veren ülkeler daha fazlasını kabul etmedi. 195 milyon dolarlık kredi ve
rilmesi ve 25 milyon dolar Avrupa Bankasından ilerde kredi alınması karar
laştırıldı.

Tekstil konusunda Avrupa Parlamentosu düzenleyici bir durum takınmış
tır. Siyaset adamları Avrupa'daki tekstil krizini bilmektedirler. Avrupalı bir si
yasiye fabrikalar kapanırken, Türkiye'ye daha çok kolaylık sağlansın, demek 
mümkün olmayacaktı. Size verilen imkânlar öteki kalkınmakta olan ülkeiere 
verilmemiştir. Tekstilde üçüncü ülkelere bir sınırlama, bir kontenjan konulmuş, 
bu Türkiye’ye konulmamıştır.»

Bir soru üzerine Türk hükümetinin son zamanlarda ihracatı teşvik için bü
yük tedbirler aldığını söyleyen Genel Sekreter, «yalnız tedbirleri uygulayıcı mü- 
esseseleriniz modern ihracatçılığı öğrenmeli ve bürokratik metodlarını değiş
tirmelidir», demiştir.

Diğer sorulara cevap veren Genel Sekreter 22 yıllık bu yarışın bir uzun 
mesafeli mukavemet yarışı olduğuna, Türk sanayiinin üçte ikisinin 22 yıl koru
nacağına, üçte birinin ise korunma gücüne erişeceğine işaret etmiş ve Komisyo
nun Türkiye’nin durumunu birçok uzmanlara incelettiğine, bu etüdlerin sonu
cunun güven verici olduğuna değinmiş, sözlerine şöyle devam etmiştir :

«Etüdler göstermiştir ki, Türkiye’nin baş ekonomik meselesi ihracat - itha
lâtını arttırmaktır. Bugün adam başına 20 dolar olan ithalât miktarı 1980 yıl
ları sonunda dört misline ulaşacaktır. Türk ekonomisinin bu gelişmeye ulaşması 
için finansman gerekmektedir.

Bu üç noktada toplanır. Bunlardan birisi turizmdir. Ispanya, Fas, l'unus, 
Yugoslavya, Yunanistan'ın yaptığını Türkiye’nin yapmaması için hiç bir neden 
yoktur. Fas ve Tunus’un toplam gelirinin yüzde 17 si turizmden sağlandığı hal
de Türkiye'de turizm açık vermektedir.

Diğeri ise işçi gelirleridir. Çalışmalar göstermiştir ki, Türkiye'den işçi ihracı 
bu asrın sonuna kadar hızla gelişecektir. 1970 yılında AET'de çalışan Türk işçi
lerinin Türkiye'ye gönderdiği döviz Türkiye’nin AET'ye ihracatından daha çok
tur. İşçiler 270 milyon dolar göndermiştir. İhracattan ise 240 milyon dolar döviz 
sağlanmıştır. Üçüncü şekil de ihracatın artırılmasıdır. Çalışmalar Türkiye ih
racatının gelecek yıllarda iki - üç misline çıkabileceğini göstermiştir.»
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3 E L G E 3 20 Şubat 1971

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN MİLLET MECLİSİNDE YAPTIĞI BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanlığı 1971 Bütçesinin Millet Meclisinde müzakeresi müna
sebetiyle Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Hasan Dinçer tarafından ya
pılan konuşma şöyledir :

«Muhterem Arkadaşlarım,

Dışişleri Bakanlığının Yüce Heyetinizin tasvibine sunulan 1971 yılı büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle huzurunuzda söz alan ve grupları veya şa
hısları adına dış siyasetimiz ile Bakanlığın çalışmaları hakkında mütalealar 
serdeden, sualler soran veya tenkitlerde bulunan değerli arkadaşlarımın ko
nuşmalarını dikkatle takip ettim.

Evvelâ kendilerine, dış siyaset gibi her bakımdan önemi aşikâr bir konu
ya Yüce Heyetinizin atfetmesi tabii ve gerekli olan ilgiyi dile getirdikleri için 
teşekkür etmek isterim. Yapacağım konuşmada mutad olduğu üzere, önce mil
letlerarası durum ve dış politikamızı ilgilendiren ana meseleler hakkında maru
zatta bulunacağım, müteakiben de arkadaşlarımın üzerinde durdukları çeşitli 
konuları cevaplandırmağa çalışacağım.

Milletlerarası durumun bugünkü manzarasına genel olarak bakıldığında, 
müsbet yönde hareketlilik şeklinde tarif edilebilecek bazı gelişmeler görmekte
yiz. Henüz bu gelişmelerin ne derecede devamlı olacaklarını ve dünyamızı barış 
yolunda ne nisbette ileriye götüreceklerini kestirmek müşküldür. Nükleer deh
şet dengesinin gölgesinde ve genel bir savaşın kollektif intihar anlamına geldiği 
bir devirde yaşıyoruz. İnsanlığı yokolma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan bu 
durumun tek olumlu yönü, şimdiki sükûn ve istikrarın korunmasına hizmet et
mekte olmasıdır. Filhakika, nükleer silâhlara sahip büyük devletlerin genel bir 
savaşın tehlikelerini idrak etmiş bulunmaları, bizatihi dehşet dengesinin yarat
tığı bir gelişmedir. Yer yer şahit olduğumuz barışçı çabaların gerçek sebebini 
de keza burada aramak yanlış olmayacaktır. Meselâ milletlerarası siyaset ala
nında önemi aşikâr olan Avrupa gibi bir kıtada soğuk harp şartlarının yerlerini 
tedricen de olsa yumuşama cereyanına terketmiş olması, geçen yıl zarfında 
yumuşama cereyanının Avrupalılararası ilişkilerde Kıtanın ana meselelerinin 
ele alınması ümitlerini yaratan müşahhas sonuçlar sağlaması bu bakımdan 
bilhassa kayda değer.

Tabiatiyle halihazır konjonktürün bu olumlu veçhesine işaret ettikten son
ra, günümüzün dış siyaset anlayışının gerektirdiği gerçekçilik ve ihtiyat içinde, 
halledilememiş birçok meselenin, Önü bir türlü alınamayan tehlikeli buhran
ların barışı elân tehdit ettiğini, hatta Avrupa’daki bugünkü sükûnunun dahi 
zahiri ve geçici olabileceğini belirtmek gerekmektedir. Helhalde tehlikeli buh- 
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ranlarla karşı karşıya bulunan bölgeler bakımından dünyanın halihazır duru
munu menfi olmayan bir açıdan değerlendirmek çok müşküldür. Avrupa dışın
daki buhran kaynaklarının Kıtamızdaki gerginlikler derecesinde dünya barışını 
tehdit ettiği bir gerçektir.

Barışçı cereyanlar dünyanın bütün bölgelerinde hâkim kılınmadığı müd
detçe milletlerarası duruma kesin bir iyimserlikle bakmak maalesef mümkün 
olamayacaktır. Zira ideal güvenlik şadlarının dünyamıza yerleştiğine kanaat 
getirmek için, barışı kuvvet dengesine değil, gerçek bir silâhsızlanmaya da
yandırmak icap eder.

Barışın sağlam temellere henüz oturtulamadığı böyle bir ortamda Türki
ye, millî güvenliğini bir ittifak manzumesi içinde teminat altına almak ihtiya
cını duymuştur. Şüphesiz ki bu, zümreci biı tutuma sahip olduğumuz anlamına 
gelmez. Nitekim memleketimiz, özellikle son yıllarda bütün komşularıyla olan 
ilişkilerini eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi niyet esasları çerçevesinde geliştirmeye 
gayret sarfetmiş ve bunun müşahhas ve olumlu neticelerini görmüştür. Dış po
litikamızın temelini teşkil eden barış ve milletlerarası işbirliğine de hizme*  etti
ğine inandığımız bu çok yönlü faaliyetlerimize, karşılık gördüğümüz nisbette. 
devam etmek arzusundayız.

Türkiye geçen yıl zarfında da barış yönünde halen en önemli gelişmeyi 
teşkil eden Avrupa’daki yumuşama cereyanına azami ilgiyi göstermeye ve 
katkıda bulunmaya devam etmiştir. Yumuşama cereyanının Avrupa bakımın 
dan en ziyade olumlu neticeler sağlayabileceği alanın Avrupa Güvenliği me
selesi olduğu şüphesizdir. Esasen geçen yıl kaydedildiğini zikrettiğim ve kay
dedildiğini görmekten samimi memnunluk duyduğumuz müşahhas sonuçlar 
da hemen kamilen bu alanda elde edilmiştir. Filhakika Federal Almanya nın 
yeni Doğu politikası, bu politikanın Doğu ülkeleri tarafından olumlu karşılanışı 
ve neticede imzalanan Alman - Sovyet ve Alman - Polonya andlaşmaları kıtada 
soğuk harp devresinin artık kapanmasına, gerçek huzur ve güvenliğin sağlan
masına yol açabilecek birer müşahhas adım olmuştur. Federal Hükümet tak
dire şayan bir sorumluluk duygusu ile atılmasına imkan yarattığı bu adımlan 
kesinleştirmek için şimdi, Özellikle Berlin sorunu üzerinde Dört büyükler ara
sında yapılmakta olan görüşmelerin müsbet sonuca bağlanmasına intizar et
mektedir. Berlin'in Almanya için olduğu kadar Avrupa bakımından da haiz 
olduğu önem ve mazide bu şehirle ilgili olarak karşılaşılan buhranlar nazarı 
itibare alınınca Berlin sorununun her türlü gerginlik ihtimalini bertaraf edecek 
bir çözüme bağlanmasının Avrupa'daki genel durum bakımından arzettiği de
ğer kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Federal Almanya bir taraftan da Alman- 
lararası temasları olumlu şekilde sonuçlandırmaya çalışmakta, Çekoslovakya 
ile münasebetlerinin Polonya ile olduğu gibi normalleştirilmesine imkân verecek 
müzakerelerin başlamasını ümit ve temenni etmektedir. Federal Hükümetin bu 
barışçı ve yapıcı siyasetini Hükümetimizin tamamen desteklediğini ayrıca be
lirtmeye hacet yoktur.
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Avrupa Güvenliği Konferansı fikri de bugün böyle bir ortam içinde yer 
almaktadır. Son NATO Bakanlar Konseyi bildirisinde, prensip itibariyle mu
tabık olduğumuz bu konferansa müteallik araştırma ve hazırlıklar konusunda, 
bugünkü ikili temaslar safhasından çok taraflı temaslar safhasına geçilebilmesi 
için, özellikle Berlin sorunu üzerinde anlaşmaya varılmasının, halen yapılmakta 
olan diğer görüşmelerde de ilerlemeler kaydedilmesinin lüzumlu görüldüğü 
belirtilmiştir. NATO üyeleri azami başarı şansına sahip kılınması zarureti aşi
kâr olan böyle bir konferansın hazırlıklarının gerginlik endişelerinden arınmış 
bir hava içinde yapılması icap ettiği inancındadırlar. Ve Avrupa Güvenlik me
selesinin müessiriyetle ele alınmasını, bu alandaki olumlu gelişmelerin zede
lenmeden idame edilmesini arzu eden herkesin aynı inancı paylaşacağını ümid 
etmektedirler. Herhaiükârda NATO üyelerinin konferans konusundaki tutumu
nun böyle bir açıdan değerlendirilmesi isabetli olacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

NATO İttifakı, siyasî istişare mekanizmasının sağladığı imkânlardan is
tifade suretiyle Avrupa'da siyasî şartların ıslahı ve barış yönünde kaydedilen 
inkişafların tarsini maksadıyla gösterilen gayretlere müsbet katkıda buluna
bilmek için aralıksız çalışmalar yapmaktadır. Konferans fikri de bu çalışmalar 
meyanında en ince teferruatına kadar üzerinde durulması gereken bir konu 
addedilmektedir. Bu konuyla ilgili gelişmeler hassasiyetle izlendiği gibi, şim- 
addedilmektedir. Bu konuyla ilgili gelişmeler de belirtildiği veçhile NATO üye
lerinin özel olarak konferans üzerinde ve genel olarak Avrupa Güvenliği ko
nusunda görüş ve tutumları tam bir vuzuhla açıklanmış bulunmaktadır. Bir sa
vunma ittifakı olan ve barışı gerçekleştirme hedefine samimiyetle bağlı ülke
leri birleştiren NATO, bcylece Avrupa'da yumuşamanın geliştirilmesi ve yer
leştirilmesi yolunda kendisine düşen görevi yerine getirmeye devam etmektedir.

Bu görevi yanında NATO'nun, üyelerinin kollektif savunma ihtiyaçların 
karşılamağa çalıştığı da bir vakıadır. Dünyamızda istikrar ve sükûnun esas iti
bariyle ileri teknoloji mahsulü silâhların dengesine dayandığı bir devrede, itti
fak değişen şartlara intibak hususunda daima isbat ettiği kabiliyetiyle ve bi
zatihi mevcudiyetiyle üyeleri için faydalı ve zaruri bir güvenlik unsuru teşkil et
mektedir.

Aralık ayında Brüksel'de akdedilen toplantılarda önümüzdeki on yıllık 
devre içinde NATO savunma gayretleri bakımından takip olunacak esaslar 
üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda İttifakın askerî gücünün 1970 
senelerinde de caydırıcılık vasfını koruyabilmesi için, idame ve takviyesi ön
görülmüştür. Ayrıca İttifak üyelerince tek taraflı olarak kuvvet indirimlerine gi
dilmesine imkân bulunmadığı anlaşılmış ve Amerika Birleşik Devletleri bu ko
nuda Avrupalı müttefiklerine teminat vermiştir.
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Türkiye, diğer üyeler gibi, NATO İttifakının gerek siyasî alanda, gerek 
savunma sahasında rolünün önemini muhafaza ettiği kanaatinde bulunmakta 
ve İttifakın her iki görevi bakımından da müessiriyetini idame maksadıyla gi
rişilen faaliyetlerde kendi payına düşen katkıyı sağlamaktadır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Maruzatımın bu kısmında stratejik silâhların tahdidi konusunda cereyan 
eden görüşmelere temas etmek istiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği bir yıldan fazla bir sü
reden beri stratejik taarruz ve savunma silâhlarının sayısı ve nitelik itibariyle 
sınırlandırılması amacıyla müzakerelere girişmiş bulunmaktadırlar. SALT adıy
la anılan bu görüşmelerin, dünya tarihinde insanlığın kaderini büyük ölçüde 
etkileyecek gelişmeler arasında Avrupa Güvenliği konusuna ilâveten özel bir 
yere sahip olabileceği şüphesizdir.

Günümüzde Amerika ve Sovyetler Birliği'nin nükleer silâh teknolojisi ba
kımından eşit bir seviyeye ulaşmış olmalarının bu iki süper devlet arasında 
kurduğu dehşet dengesine daha önce de temas ettim. Bugün nükleer imha gü
cünün daha ilerisi olmayan bir noktaya varmış bulunduğu söylenebilir. Artık 
silâhlanma yarışı, en büyük devletlerin kaynaklarını dahi yitirecek ezici bir 
malî yük teşkil etmeğe başladığında, müzakere masasına oturulmasına zor
layan önemli âmillerden biri haline de gelmiştir. Büyük devletleri, bu âmilin 
müzakere masasına getirdiği genellikle kabul edilen bir keyfiyettir. Mamafih 
SALT görüşmelerini sadece iki süper devleti ilgilendiren bir mesele olarak mü
talâa etmeye imkân yoktur. Hayatî bir güvenlik meselesi olarak bütün insan
lığın dikkat ve ilgisini üzerine toplamıştır.

Birleşik Amerika’nın elindeki stratejik silâhların aynı zamanda NATO’nun 
«vazgeçiricilik» gücünü teşkil etmesi sebebiyle, bu meselede alınacak karar
ların Batı güvenliği bakımından taşıdığı önem açıktır.

Bu vesile ile yüksek huzurunuzda şu hususu tekrarlamak isterim ki, Bir
leşik Amerika'nın SALT müzakereleri konusunda müttefiklerine karşı tutumu baş
langıçtan beri açık ve olumlu olmuştur. Amerika, müzakerelerdeki tutumunu tes- 
bit ederken, bütün NATO camiasının güvenlik ihtiyaçlarını bir temel unsur ola
rak hesaba katmakta ve bu maksatla müttefikleriyle sıkı ve devamlı istişareler
de bulunmaktadır.

Türkiye SALT görüşmelerinin seyrini, meselenin önemi ile mütenasip bir 
dikkat ve ilgi ile yakından takip etmekte ve güvenlik icaplarından doğan so
runlara ilişkin görüş ve mütalâalarını istişareler sırasında ortaya koymaktadır.

Müzakerelerin dördüncü safhasının 15 Mart 1971 tarihinde Viyana‘da baş
laması kararlaştırılmıştır. Meselenin büyük önemi ve konunun çapraşık niteliği 
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dolayısıyla görüşmelerin uzun zaman süreceği intibaı edinilmektedir. Stratejik 
silâhların tahdidi meselesini halen milletlerarası ilişkilerde hâkim olan siyasî 
şartlardan tecrit etmenin doğru olmıyacağı kanaatindeyim. SALT’da alınacak 
sonuçların da aynı şekilde milletlerarası hava üzerinde etki yaratması beklen
melidir. Bu itibarla, görüşmelerde ilerleme kaydedildiği takdirde, hem dünya 
barışının tarsin gayretleri yeni bir hız kazanacak, hem de bütün insanlığın or
tak kaygısı haline gelen nükleer silâhlanma yarışının durdurulması istikâmetin
de Önemli bir mesafe alınmış olacaktır.

Muhterem Arkadaşlarım,

Milletlerarası siyasî durumu etkileyecek ve şekillendirebilecek konuiar 
üzerinde dururken, Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması ve Birleşmiş Milletlere 
kabulü meselesini zikretmeyi de faydalı görüyorum.

Çin Halk Cumhuriyetinin büyük nüfusu ve potansiyeli ile dünyamızda 
nazarı itibare alınması tabii olan bir realite teşkil ettiğini inkâr mümkün değil
dir. Bu ülke, milletler camiasının ağırlığı her geçen gün daha fazla hissedilen 
ve hissedilecek olan bir cüzüdür. Milletlerarası siyaset alanındaki rolü bakı
mından geniş imkânlara malik bulunduğuna inandığımız böyle bir ülkenin 
mevcudiyetini görmemezlikten gelmek gerçekçi bir tutum olmaz.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ise evrensel hüviyeti kuvvetlendiği nisbet- 
te müessiriyet kazanacağına kani bulunmaktayız. Bu itibarla büyük küçük bü
tün devletlerin bu Teşkilâtta temsiline taraftarız. Çin Halk Cumhuriyetinin ta
nınması ve Birleşmiş Milletlere alınması konusu karşısındaki tutumumuzu bu 
gerçekler ve prensipler açısından mütalâa etmenin isabetine inanmaktayız.

Muhterem Arkadaşlarım,

Şimdi yakından ilgili bulunduğumuz Orta Doğu bölgesindeki Arap-ls- 
rail anlaşmazlığına müteallik gelişmelere temas etmek istiyorum.

Arap-İsrail ihtilâfının geçirdiği safahat hatırlanınca, ihtiva ettiği tehlike
lerin önemi gözönüne alınınca, halihazırda müsbet yönde ortaya çıkan bazı ge
lişmelere, çok sınırlı mahiyette gözükseler bile, büyük değer atfedilmesi nor
mal ve mantıki olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Rogers plâ
nının ileri sürülmesi, hasıl olan muhtelif güçlüklere ve anlaşmazlıklara rağmen 
bu plânın istihdaf ettiği ateş kesin sağlanması, devam ettirilmesi ve 5 Şubat
tan itibaren de, mecbur kalınmadıkça, bir ay müddetle muhasamat durumuna av
det edilmeyeceğinin Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından ilân edilmiş olması, 
bu arada Büyükelçi Jarring'in aracılığıyla tarafların görüş teatisine imkân bul
maları, kanaatimizce, gerçekten, kaçırılması ciddi kayıp teşkil edecek olan bir 
fırsattır. Kısa bir süre zarfında muhasamat durumuna avdet meselesi ile yeni
den karşılaşılabileceğine göre sağlanan fırsatı değerlendirmek için mevcut za
manın çok daraldığı da meydandadır. Uzlaşma çareleri bulunması için ortada 
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belirli imkânların mevcut olduğunu gösteren yeni işaretler vardır. Birleşik Arap 
Cumhuriyetinin yaptığı muhtelif teklifler bu meyanda zikredilebilir. Bilhassa 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doktor Jarring'e yapılan ve 
yapıcı nitelikte olduğu anlaşılan son teklifi olumlu ve barışçı çabalar yönün
den ümit verici bulmaktayız. Bugünkü konjonktürü uzlaşma imkânları bakı
mından maziye nisbetle daha müsait addetmek daha doğru olabilir. Tarafla
rın da bu kanaate varacakları ve halihazır şartları gereken isabetle değerlen
dirmeye muvaffak olacakları yolundaki samimi temennimizi huzurunuzda bir 
kere daha tekrar etmek isterim.

Türkiye'nin anlaşmazlık karşısındaki tutumunun tamamen hak ve adale! 
prensiplerine istinad ettiği malûmdur. Esasen barışçı ve gerekçi bir politika 
takip eden bütün ülkeler için anlaşmazlıklar karşısında takip edilecek yegâne 
yolun hak ve adalet yolu olabileceği bedihidir. Bu tutum dahilinde Türkiye Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kasım 1967 kararının meselenin çözümü 
için başlıca zemin addedilmesi, Arapların meşru hak ve menfaatlerinin de 
gözönünde tutulması gerektiği görüşünü muhafaza etmektedir. Filistinlilık şu
urunun bilhassa son yıllar zarfında kaydettiği terakkilerin de hesaba katılması 
gereken bir diğer faktör olduğu aşikârdır. Çözüm yolunda ittihaz edilecek her 
türlü makul ve adil tedbirleri desteklemeye amade bulunmaktayız.

Muhterem Arkadaşlarım,

Vietnam'daki anlaşmazlık da zihinleri ciddi surette meşgul eden diğer 
bir ana buhran kaynağıdır.

Vietnam, devamlı indifa halinde olan volkana benzetilebilir. Meselenin 
özelliği, dış müdahale ve yardımlarla muhasamatın yıllardan beri sürüp git
mekte olmasıdır. Bu şartlar direkt ilgililer için büyük fedakârlıklara sebep ol
duğu gibi, bölge ahalisi için de, vicdan sahibi kimsenin bigâne kalamayacağı 
ıstıraplar yaratmaktadır. Dünyamızda istikrarın muhafazası bakımından ise 
mesele bir ah önce izale edilmesi gereken acil ve çok tehlikeli bir konu ma
hiyetindedir.

Son yıllar zarfında Paris'te açılan görüşmeler ve Amerika Birleşik Dev
letlerinin askerlerini kademeli olarak çekme hususunda aldığı karar neticesin
de durumun salâha doğru gitmesi ümidleri artmışken, muhasamatın geçen yıl 
Kamboçya'ya ve bugünlerde de Laos'a sıçramış olması herkesi yeniden karam
sarlığa sevketmiştir. Şimdi, anlaşmazlık kanlı çehresiyle, Vietnam'ın sınırların
dan da taşıp bütün Hindiçini’ye mi yayılacaktır, denilmekte ve bu ihtimalden 
büyük endişe duyulmaktadır.

Bu endişelerin yersiz olduğunun kısa zamanda anlaşılacağını ürmd et
mekte, ihtilâfın Cenevre anlaşmaları çerçevesinde ve büyük ıstıraplara maruz 
kalan bölge halkını kendi mukadderatına sahip kılacak şekilde ve muhtevada 
bir an önce hallini samimiyetle temenni etmekteyiz.
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Muhterem Arkadaşlarım,

Şimdi millî davamız Kıbrıs hakkındaki maruzatıma geçiyorum.

Türk ve Rum Cemaatleri temsilcilerinin, ihtilâfın ilgili taraflar. arasında 
resmen görüşüleceği çok taraflı konferans için malzeme hazırlamak amaciyle 
1968 yılı ortalarından beri yapmakta olduğu görüşmelerden bugüne kadar bir 
sonuç almak mümkün olmamıştır. Bunun sebebi, Rum Cemaati yöneticilerinin 
gerçeklere uymayan ve dar görüşlü tutumudur. Araştırıcı mahiyetteki Cemaat- 
lerarası görüşmeler, Kıbrıs meselesinin barışçı yoldan çözümüne yardım ede
bilecek faktörlerden biridir. Türk Hükümeti olarak biz bu görüşmelerin olumlu 
bir sonuca ulaşabilmesi için bütün imkânların araştırılmasından yanayız. Rauf 
Denktaş da, bu anlayışla ve karşı taraftan realitelere uygun bir anlaşmayı 
mümkün kılacak zihniyet ve tutum değişikliği göreceği umudu ile görüşmelere 
devam etmektedir.

Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılabilmesinin ve varılan anlaşmanın yürütüle- 
bilmesinin temel şartlarından biri, iki Cemaat arasında itimadın teessüs etme
sidir. Geçen yıl içinde Rum Cemaati, soydaşlarımızın itimadını kazanma yö
nünde herhangi bir çaba göstermemiştir. Bu bakımdan, Rum resmî şahsiyetle
rinin ve muhtelif teşekküllerinin Enosis lehindeki beyanlarına bilhassa işaret 
etmek istiyorum. Kıbrıs’ta, Cemaatlerarası görüşmeler, Rumların Enosis'ten vaz
geçtiklerini ve Devletin bağımsızlığı esasım kabul ettiklerini beyan etmeleri ile 
başlamıştır. Rumların bir taraftan, «Devletin bağımsız olmasını kabul ediyoruz.» 
demeleri, öte yandan başta Rum Yönetiminin başı ve diğer bazı yetkilileri ol
mak üzere, «Millî hedefimiz değişmemiştir. Kıbrıs Yunan toprağıdır.» şeklinde 
açık beyanlarda bulunmaları davânın halline engel olmaktadır.

Türk Cemaatinin uzun vadeli menfaatlerini koruyacak tertipleri düşünür
ken, geçmişin öğrettiklerini ve hâlâ değişmediği anlaşılan zihniyeti gözönünde 
bulundurmak zorunda olduğumuza göre, ^biatiyle, sözkonusu beyanları da 
gereği veçhile değerlendiriyoruz.

Cemaatlerarası görüşmeler devam ederken Cemaatimiz durumunu her 
yönden inkişaf ettirmekte, geçen zamanı imkân nisbetinde değerlendirmeye 
çalışmaktadır. Geçen zamanın iyi bir şekilde kullanılması, gerek Cemaatimizin 
gerek Hükümetimizin üzerinde önemle durduğu bir husustur. 1967 yılı sonunda 
kurulan Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, Ada’daki Rum Yönetimi gibi ve ondan 
ayrı bir şekilde yaşama, yürütme, yargı ve güvenlik teşkilâtını tesis etmiş ola
rak faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet gün geçtikçe daha etkili olmaktadır. 
Öte yandan, soydaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarında da, Ada daki 
anormal şartların elverdiği ölçüde, nisbî bir düzelme vardır.

Kıbrıs meselesinde daima gözönünde bulundurulması gereken hususları 
bu vesileyle tekrar etrnek istiyorum :
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— Türkiye ve Türk Cemaati, Kıbrıs'ın bağımsız bir Devlet olarak kurul 
masını zarurî kılan şartların kaale alınmamasına razı olamaz. Türk Cemaati, 
meşrû ve andlaşmalarla da tescil edilmiş, garantili temel haklarından ve Kıb
rıs Devleti içindeki ortak millî Cemaat statüsünden vazgeçemez.

— İhtilâfa bulunacak çözümün Türk Cemaa*inin  refah ve güvenliğini et
kili bir şekilde sağlaması şarttır. Bu ihtiyacın mahallî muhtariyet çerçevesinde 
karşılanması bugün için en uygun anlaşma yoludur.

— Bu çerçeve içinde kalınmak şartiyle, 1960 Anayasasında gerekli bazı 
ayarlamaların yapılması mümkündür.

— Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek ve bunları 
komşu ve müttefik iki ülkenin ilişkilerinin ulaşması gereken seviyeye çıkarmak 
hususunda karşılıklı olarak çaba sarfetmenin iki Devletin de yararına olduğuna 
inanıyoruz. Ancak, bu ilişkilerin arzulanan seviyeye ulaşabilmesinin, tabiî bir 
şekilde Kıbrıs meselesiyle ilgili bulunduğu gerçeğini de görmemezlikten gelme
ğe imkân yoktur.

— Anlaşmazlığın çözümlenmesini bir takım taktiklerle geciktirme veya 
engelleme çabaları, bu yola başvuranlara birsey kazandırmaz. Zira, Türk Ce
maatinin meşrû hak ve hayatî menfaatlerinin haleldar edilmesine hiçbir Türk 
Hükümetinin göz yumması sözkonusu olamaz. Bu itibarla, geciktirme ve bek
leyişin, barışçı yoldan bir anlaşmaya varılması imkânlarını azaltmaktan ve iki 
Cemaatin bağlı oldukları Türk ve Yunan milletlerinin ortak menfaatlerini mu
tazarrır etmekten başka bir sonuç vermeyeceği âşikârdır.

Muhterem Arkadşlanm,

Konuşmamın bu kısmında, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri
mizden ve özellikle Ortaklığımızın yeni ve ileri bir safhasını teşkil edecek olan 
Geçiş Döneminden söz etmek istiyorum.

Malûmunuz olduğu üzere, Türkiye'nin Atatürk devrinden beri devam eden 
Batıya dönük dış politikasına uygun olarak ve bu arada çok önemli ekonomik 
ve teknik nedenlere dayanarak, memleketimiz Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
bir Ortaklık yaratan Ankara Anlaşmasını 12 Eylül 1963 tarihinde imzalamış
tır. Ortaklığımızın amacı Türk ekonomisinin sür atle gelişmesini ve halkımızın 
hayat seviyesinin yükseltilmesini gözönünde tutarak Ortak Pazar ile ticarî ve 
ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve nihayet Türkiye'nin Topluluğa tam 
üye olarak katılmasıdır.

1 Aralık 1964 yılında Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile başla
yan Ortakl.ğımızın ilk dönemi olan Hazırlık Döneminin uygulanmasına kısaca 
bir göz atmak yerinde olacaktır.
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Bilindiği gibi, Ankara Anlaşmasına göre, Türkiye Hazırlık Döneminde da
ha sonraki dönemlerde kendisine düşecek vecibeleri üstlenebilmek için ekono
misini Topluluğun yardımı ile güçlendirecektir. Hazırlık Döneminin normal 5 
yıllık süresi 1 Aralık 1969 tarihinde son bulmuştur.

Hazırlık Döneminde Kalkınma Planlarımızda öngörülen kalkınma hızı ger
çekleşmiş olduğu gibi, Türk ekonomisinin yapısında sanayileşme yönünde hız
lı bir gelişme görülmüştür. Şöyle ki, 1964 yılında millî gelirimizdeki tarım sek
törünün % 39,4 olan payı 1969'da % 32'1’e düşmüş, sanayi sektörünün payı 
% 17'5 den % 21’le çıkmıştır. Aynı dönemde hizmetler sektörünün payı da 
% 43 İ den %47’8’e yükselmiştir. Yine aynı dönem içinde dış ticaretimiz de 
büyük bir gelişme göstererek genel ihracatımız 410 milyon dolardan 536 mil
yon dolara, genel ithalâtımız 537 milyon dolardan 801 milyon dolara çıkmışrır.

Ortaklığımız içindeki ticarî ve malî gelişmelere gelince, durum şöyledir :

Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişinden önceki son yıl olan 1964 te 
Türkiye’nin Topluluğa yaptığı ihracat 137,8 milyon dolardan 1969 yılında 214,8 
milyon dolara yükselmiştir. Bu dönemde ihracatımız Ortak Pazar için % 56, 
dünyanın diğer bölgeleri için ise % 18 oranında bir artış göstermiştir.

1964 yılında Topluluktan yapılan ithalât 154,5 milyon dolar iken, 1969 
yılında 284,4 milyon dolara yükselmiştir. 1965-69 döneminde ithalâtımızdaki 
artış Topluluk için %84, dünyanın diğer bölgeleri için ise % 35 oranında ol
muştur. Görüldüğü gibi, genel ihracatımızda % 40 ı, genel ithalâtımızda % 35 i 
bulan Topluluğun payı dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha hızlı bir ge
lişme içinde bulunmaktadır.

Topluluğun Hazırlık Dönemi için Türkiye'ye açtığı 175 milyon dolarlık 
kredinin tamamı, 105,9 milyon dolar alt yapı projelerine ve 69,1 milyon dolar 
da sanayi projelerine olmak üzere mukaveleye bağlanmıştır. Sözkonusu kre
dilerden 31 Ocak 1971 tarihine kadar yapılan fiilî ödemeler 126 milyon doları 
bulmuştur.

Muhterem Arkadaşlarım,

Şimdi, Ortaklığımızın ikinci safhası olan Geçiş Döneminden bahsetmek 
istiyorum. Ankara Anlaşmasına ekli Geçici Protokolün 1. maddesine göre, An
laşmanın yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra, Ortaklık Konseyi Türkiye'nin eko
nomik durumunu gozönünde bulundurarak Geçiş Dönemindeki vecibeleri yük
lenip yüklenemeyeciğini inceleyecek ve netice müsbet ise bu dönemin gerçek
leşme şartları, usulleri, sıro ve süreleri ile ilgili hükümleri kapsayacak bir Kat
ma Protokolün hazırlanması için müzakerelere başlanmasını kararlaştıracaktı.

Bu madde uyarınca, 9 Aralık 1968 tarihinde toplanan Ortaklık Konseyi, 
Hazırlık Dönemi uygulaması ve sonuçları ile ilgili olarak Tarafların yaptığı ha
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zırlık çalışmalarını inceledikten sonra, Hazırlık Döneminin uzatılmasına lüzum 
kalmadan Geçiş Dönemine intikali uygun bulmuş ve müzakerelerin başlama
sını kararlaştırmıştır.

Burada şu hususu belirtmek isterim ki, müzakereler sırasında Türkiye ola
rak ekonomik gelişmemizi engellemeyecek, bil akis ona dinamizm kazandıracak 
ve bu arada ihracatımızın hızla artması ve çeşitlenmesini sağlayacak şartların 
Katma Protokolde yer almasına özel ve hayatî bir önem atfettik. Topluluğun 
da gösterdiği anlayış havası içinde, Katma Protokol, Geçiş Döneminin amacı 
olan Gümrük Birliğinin, gelişme halindeki Türk ekonomisinin genel ve dengeli 
gelişmesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini gözönünde tutacak şekilde 
hazırlanmıştır.

Malûmunuz olduğu üzere, müzakereler 22 Temmuz 1970 tarihinde sona 
ermiş ve 23 Kasım 1970 tarihinde de Katma Protokol, İkinci Malî Protokol, Av
rupa Kömür ve Çelik Birliği yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve 
Son Senet Brüksel’de imzalanmıştır.

16 Aralık 1970 tarihinde Yüce Meclise sunulan bu belgeler huzurunuzda 
uzun uzun ve derinliğine tartışılacağından şu anda onları kısaca özetlemekle 
yetineceğim.

Katma Protokol ile Geçiş Dönemi süresince Taraflar arasında bir gümrük 
birliğinin tedricen kurulabilmesi için gerekli hükümler vaz edilmiştir. Bu çer
çeve içinde Protokol ün yürürlüğe girmesi ile birlikte Topluluk Türk sanayi mal
larına uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracaktır. Böylece, Geçiş Döneminin 
başından itibaren sanayi mallarımız Topluluk piyasasına eşit rekabet şartları 
ile girmeye başlayacaktır. Bazı pamuklu mensucat, pamuk ipliği ve makine 
halıları için bu rejime istisna getirilmiş olup bunlara uygulanan gümrük ver
gileri, belirli kontenjanlar dışında, 12 yılda sıfıra indirilecektir.

Türkiye ise, Topluluk ülkelerinden yapılan ithalâta uyguladığı gümrük 
vergilerini 2 ayrı takvime göre kaldıracaktır. Genel rejim gümrük ver
gilerinin 12 yılda tedricen sıfıra indirilmesidir. Bu genel rejime oldukça geniş bir 
istisna getirilmiştir. Buna göre, Türkiye, referans yılı olarak kabul edilen 1967'de 
Topluluktan yaptığı ithalât değerinin % 45 ine tekabül eden bazı mad
delerin gümrük vergilerini 22 yıllık bir süre içinde sıfıra indirecektir. Bu istisna 
grubuna, Türkiye'de kurulmakta ve himayesi gerekli olan sanayi dahil edil
miştir.

Gümrük birliğinin gerçekleşmesi yolunda diğer bir önemli unsur da Tür
kiye’nin ortak gümrük tarifesine uymasıdır. Türk gümrük tarifesi ile ortak güm
rük tarifesi arasındaki uyum 12 yıllık rejime tâbi maddelerle 22 yıllık istisna lis
tesindeki maddeler için ayrı ayrı tedricen gerçekleştirilecektir.
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Miktar kısıtlamalarının kaldırılmasına gelince, Topluluk, Katma Protokolün 
yürürlüğe girişinde Türkiye'den yaptığı ithalâta uyguladığı bütün miktar kısıtla
malarını kaldıracaktır,

Türkiye, halen % 41 oranında uyguladığı liberasyonu, yürürlüğe girişte, 
Topluluğa karşı % 35 oranında konsolide edecektir. Bu oran üçüncü uygulama 
yılında % 40, sekizinci uygulama yılında % 45, on üçüncü uygulama yılında 
% Ô0 ve nihayet on sekizinci uygulama yılında % 80 olacaktır. Son 3 arttırım 
otomatik olmayıp ikişer yıl ertelemeye tâbi tutulabilecektir. Ayrıca, Türkiye kota 
tatbikatı veya eş etkili tedbirler şeklindeki miktar kısıtlamalarını 22 yıllık bir sü
re içinde tedricen kaldıracaktır.

Burada belirtilmesi gereken bir husus da, uygulama esnasında Türk eko
nomisi için belirebilecek güçlüklere karşı yeterli koruma hükümlerinin Katma 
Protokolde yer aldığıdır. Bunlar, belirli oranlar dahilinde 12 ve 22 yıllık liste
lerde değişiklikler yapabilmek, kaldırılan gümrük vergilerini yeniden koymak, 
olanları arttırmak veya yeni vergiler koymak ve nihayet ekonominin bir faali
yet dalında, dış malî istikrarda veya bir bölge ekonomisinde görülebilecek cid
dî bozukluklara karşı uygun görülecek her türlü tedbiri almak şeklindedir.

Tarım cılcnına gelince, Geçiş Döneminin başından itibaren Topluluk tarım 
ürünleri ihracatımızın %90'ını kapsayan bir tercihli rejimi Türkiye'ye tanınmış
tır. Bu rejim ile çeşitli tarım ürünlerimize gümrük vergilerinin indirimi veya kal
dırılması, miktar kısıtlamalarının kaldırılması, kontenjanların arttırılması gibi 
tâvizler elde edilmiştir. Bu ürünlerin başlıcalan tütün, üzüm, kuru incir, fındık, 
narenciye, rafine edilmemiş zeytinyağı, çeşitli taze ve kuru sebze ve meyve
lerdir. Hazırlık Dönemine göre daha geniş kapsamlı olan bu tâvizlere, Top
luluğun diğer Akdeniz ülkeleri ile yaptığı ticaret anlaşmaları ile tanımış olduğu 
rejimlere karşılık, avantajlı bir durum sağlanmış olmaktadır.

Katma Protokolün 6 sayılı ekinde öngörülen bu rejim belirli sürelerde göz
den geçirilecek ve gerekli iyileştirmeler getirilecektir.

Buna mukabil, Türkiye’nin yüklendiği vecibe ise, sadece, ileride ticarî 
mahiyete tarım ürünleri ithalâtı olduğu takdirde Topluluğa bir öncelik tanı
maktan ibarettir.

Sosyal alanda ise, işçilerin serbest dolaşımı Ankara Anlaşmasının yü
rürlüğe girmesinden itibaren 12 ilâ 22 nci yıllar arasında, yani 1976-86 dö
nemi içinde tedricen gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Toplulukta çalışan Tü'k işçilerine, Geçiş Döneminin başından iti
baren, çalışma şartları ve ücretler bakımından Topluluk işçileriyle hiçbir ay
rıcalık göstermeyen bir rejim tanınması kararlaştırılmıştır.
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Muhterem Arkadaşlarım,

Malî ilişkiler alanında, 23 Kasım'da imzalanan İkinci Malî Protokol ile 
Topluluk Türkiye’ye imza tarihinden itibaren 5,5 yıllık bir süre içinde 220 mil
yon dolarlık bir yardım yapmayı öngörmektedir.

Bu Protokol ödünçlerin vâdesi, ödemesiz süre ve faizler bakımından Bi
rinci Malî Protokole nazaran memleketimiz için daha avantajlı hükümler ge
tirmiştir.

Yardımın 195 milyon dolarlık kısmı üye Devletler tarafından sağlana
cak ve bu miktar ile alt yapı ve sanayi projeleri finanse edilecektir. Ödünçler 
alt yapı projeleri için 30 yıl vâde, 8 yıl ödemesiz dönem, yılda % 2,5 faiz, sa
nayi projeleri için de, gene 8 yıl ödemesiz dönem ve % 4,5 faizle verilecektir.

Ayrıca, Avrupa Yatırım Bankasının kendi kaynaklarından sağlayacağı 
25 milyon dolarlık bir ödünç de özel sektör teşebbüslerinin piyasa şartlariyle 
finansmanında kullanılacaktır.

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği maddeleri ile ilgili olarak imzalanan An
laşma ile de, kömür ve çelik endüstrisi ürünlerinin ileride tcsbit edilecek süre, 
şekil ve şartlara göre Ortaklık rejimine dahil edilmeleri öngörülmektedir.

Konuşmamı bazı hususlar üzerinde kısaca durarak bitirmek istiyorum.

Ortaklığımızın ikinci dönemini düzenleyen Katma Protokolü Kalkınma
mız için en uygun ve verimli bir çerçeve olarak görmekteyiz. Geçiş Dönemi ile 
birlikte, ekonomimiz dar ve kapalı bir sistemden kurtularak modern ekonomi 
kurallarına uygun yeni bir yon alacaktır. Sanayiimiz Topluluğa karşı tedricî 
bir açılma ile kalite ve rekabet gücü elde edecek ve ihracata dönük bir veçha 
kazanacaktır. Unutulmamalıdır ki sıhhatli ve devamlı bir kalkınmanın temeli 
sanayidir. Tarım ihracatımız, Toplulukla ticaret anlaşmaları olan diğer geliş
me yolundaki memleketlere nazaran daha avantajlı bir durumda, gelişme ve 
çeşitlilik gösterecektir. İşçilerimize yurt içinde daha geniş iş sahaları açılacağ 
gibi yurt dışında da Topluluk işçileriyle aynı şartlarda çalışma imkânları sağ
lanacaktır. Malî Protokol ile kalkınma için gerekli munzam yatırım kaynakları 
bulunmuş olacaktır.

Bu çerçeve içinde, en iyi neticeleri almak emelimizdir. Ancak, bu, Devlet 
olarak her türlü tedbiri almamıza, Devlet sektörü ve özel sektörün verimli bir 
işbirliği içinde çok çalışmasına bağlıdır.

Katma protokolün ticarî hükümlerinin mümkün olduğu kadar kısa bir süre 
içinde yürürlüğe girmesinin ihracatımızın gelişmesi ve çeşitlenmesi bakımındar 
taşıdığı Önemi gözönünde tutan Hükümetimiz, bu konuda Topluluk ile mutaba
kata varmıştır.
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Böylece, Yüce Meclise ivedilikle sunulmuş bulunan Katma Protokol ve di
ğer belgelerin onay işlemleri tamamlandıktan sonra, Topluluk üyesi Devletle
rin Parlamentolarının onayları beklenmeden ticarî hükümler yürürlüğe girebi
lecektir.

Malûmunuz olduğu üzere, Brüksel’de Topluluğun genişletilmesi ile ilgili 
olarak İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile katılma müzakereleri devam 
etmektedir. Müzakerelerde, Topluluğun Ortaklarına olan vecibelerinin katılma 
halinde bu ülkelere de teşmili sözkonusu edilmektedir.

Bu bakımdan da, belgelerin Yüce Mecliste ivedilikle görüşülüp onaylan
ması hususunun Tarafları bağlayıcılığı bakımından özel bir ehemmiyet taşıdığı 
görüşündeyiz.»

B E L G E 4 24 Şubat 1971

CENTO’NUN 16. YILDÖNÜMÜNDE YAYINLANAN MESAJLAR

Cento’nun kuruluşunun 16. yıldönümü münasebetiyle CENTO Dışişleri 
Bakanlarının ve Genel Sekreter’in yayınladıkları mesajlar şöyledir :

İran Dışişleri Bakanı Ardeshir Zahedi’nin mesajı :

«Merkezi Andlaşma Teşkilâtı nın onaltıncı yıldönümü dolayısiyle Ekselans
larını ve Sekreterlik görevlilerini bir kere daha kutlamakla mutluyum.

Geçmiş yıllarda, dünyanın bu önemli bölgesinde verimli işbirliğini temsil 
eden bu Teşkilât’ın yararlı çalışmalarına tanıklık ettik. CENTO’nun amaçlarına 
ve ereklerine, üye ülkelerin en yüksek çıkarlarına uygun olarak hizmete devam 
edeceğine güvenmekteyim.

Hükümetimizin, benimsediğimiz bağımsız ulusal politikanın ilkeleri uya
rınca ve iyi niyete, karşılıklı anlayışa katkıda bulunmak, daha güçlü bir bölgesel 
güvenliğin ve dünya barışının korunmasını sağlamak inancı içinde, dünyanın 
bütün ulusları arasında işbirliğini desteklediğini hatırlatmak gereksizdir.

Ekselanslarına en derin saygılarımı sunar kendilerine ve Sekreterlik perso
neline ilerideki çalışmalarında başarılar dilerim.»

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sultan M. Khan’ın mesajı :

«CENTO’nun onaltıncı yıldönümü dolayısıyla Ekselanslarına iyi dileklerimi 
sunarım. Bölgesel üye ülkelerin İktisadî kalkınmalarını desteklemek yolunda 
CENTO’nun hizmetlerini takdir etmekteyiz.»
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Türkiye Dışişleri Bakan Vekili Hasan Dinçer’in mesajı :

«CENTO'nun onaltıncı yıldönümü dolayısıyla, Türkiye Hükümeti ve şahsım 
adına, Ekselanslarına ve Sekreterlikte görevli meslekdaşlarınıza en samimî teb
riklerimi sunarım.

Bu güzel vesile ile CENTO'nun onaltı yıllık geçmişi süresince eriştiği ba
şarılarından duyduğumuz büyük memnuniyeti belirtmek isterim. Bu Teşkilât ın, 
üye devletler arasında anlayış ve dostluğu güçlendirmek yolundaki yapıcı ça
lışmaları Türkiye Hükûmeti’nce her zaman takdirle karşılanmıştır.

Gerçekten, CENTO üyeleri arasında mevcut olan samimî dayanışma ve 
dostluk, bölgemizde istikrarın sağlanmasında ve barışın korunmasında büyük 
ölçüde yararlı olmuştur.

CENTO’nun, bölgemizin karşılaşabileceği tehditlere karşı, yerine getir
mekte olduğu etkili göreve devam edeceğine güvenmekteyiz.»

İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Alec Douglas Home'un mesajı :

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtı nın onaltıncı yıldönümü dolayısıyla, Teşkilât' 
ın bütün ilgililerini kutlamak ve en iyi dileklerimi göndermekle mutluyum. Uye 
ülkelerin barışı, güvenliklerini, İktisadî ve sosyal gelişmelerini sağlamalarında 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı önemli bir rol oynamaktadır. İngiltere kendi payı
na düşmekte olan katkı ile kıvanç duymaktadır. Majeste Kraliçeleri'nin Hükü
meti, aramızdaki güçlü dostluk ve karşılıklı işbirliği bağlarının bir merkez nok
tası olan bu Teşkilât ın bölgede barış ve istikrara büyük ölçüde yararlı olduğu 
kanısındadır. »

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı William P. Rogers’ın mesajı :

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtı'nın onaltıncı yıldönümü dolayısıyla sizi, 
Sekreterlik personelini ve İttifak ın üye ülkelerini kutlamakla mutluyum.

Amerika Birleşik Devletleri, bağımsız ulusların ortak çıkarlarını destekle
mek ve barış ülküsüne hizmet yolunda işbirliğinde bulunmalarını memnunlukla 
karşılamaktadır. Bütün ülkelerimiz halklarının yaran için bu amaçları gerçek
leştirmek uğrunda CENTO'da birlikte çalıştık.

Bu amaçların sürekli olarak desteğimizi bulacağına söz veririz.»

Genel Sekreter in Yıldönümü Mesajı :

«Bugün Merkezî Andlaşma Teşkilâtı'nın onaltıncı yıldönümünü kutlarken, 
İttifakımız üyelerine ve dünyanın her bölgesindeki dostlarımıza selâmlarımızı 
göndermekle onur ve mutluluk duymaktayız.

CENTO bölgesinde, Teşkilât’ımızın amaçları olan barış istikrar ve İktisadî 
kalkınmaya adanmış bir yıl daha geçirmiş bulunuyoruz.
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CENTO’nun bölgesel üyeleri İran, Pakistan ve Türkiye birbirlerine kültür 
ve tarih ilişkileri ile bağlıdırlar. Bu memleketlerin halkları, özgürlük ve bağım
sızlık ülkelerine en yüksek bir değer tanımakicdırlar. Geçmiş asırlar boyunca 
bu idealler uğrunda büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır.

CENTO’nun ortakları İran, Pakistan, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri, CENTO bölgesinde barış, istikrar ve kalkınma sağlanmasının, ayn- 
zamanda, dünya barışına ve ilerleme davasına değerli bir hizmet olduğu ka- 
nısındadırlar.

Onaltı yıllık geçmişi süresince, CENTO’nun şeref ve adalet içinde barış 
ülküsüne bağlılığı kanıtlanmıştır. Bu İttifak, başkalarına tehdit ve tehlike un
suru olmamış ve çabalarını yalnız kendi bölgesinin savunma ve kalkınmasına 
yöneltmiştir. Bölgesel ekonomik işbirliğinin gelişmesine kayda değer katkılar
da bulunmuş ve üyeleri arasında dostluk ve anlayışın güçlenmesine yardımcı 
olmuştur.

Son yıllarda CENTO’nun İktisadî ve teknik işbirliği alanındaki çabalar! 
daha da artmıştır. Bu yıl işletmeye açılacak olan İran ve Türkiye demiryolu 
şebekelerini birleştirecek bağlantı hattı inşaatını önemli bir başarı saymakta
yız. Bu CENTO projesinin, özellikle İran ve Pakistan demiryolları bağlantısının 
da tamamlanmasıyla, bölge memleketlerinin İktisadî entegrasyonu yolunda 
yeni ufuklar açacağını ummaktayız. CENTO karayolları şebekesinin tamamlan
ması ise, tarihte en önemli ticaret yollarına geçit veren bu bölgeye modern tran- 
zit ticaretini getirecektir. Türkiye, İran ve Pakistan arasında inşa ettiğimiz 
mokro-dalga teleks ve telefon şebekesi halen memnunluk verecek şekilde iş
lemektedir.

CENTO, tarım, maden araştırma ve geliştirme, halk sağlığı, bölgesel sa
nayi planlaması, tarıma yardımcı endüstriler gibi değişik alanlarda ve yeni 
programların tasarlandığı başka konularda üye ülkeler arasındaki işbirliğini 
desteklemeğe devam edecektir.

Teşkilâtımız onyedinci yaşına girerken çabalarımızı bir kere daha İttifak' 
ımızın gayeleri olan barış, dostluk ve ilerleme ülkülerine adamaktayız.»
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SIYASI OLAYLAR

DÖRT AMERİKALININ KAÇIRILMASI

4 Mart sabahı, kendilerini «Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu» diye tanıtan 
beş mütecaviz tarafından fidye isteği ile kaçırılan Amerika’lı askerler, 8 Mart’ta 
serbest bırakılmışlardır. Hiçbir müzakereye yanaşmayan hükümetin arama fa
aliyeti sonucunda yakalanmak üzere olan mütecavizler aniden kaçmışlardır.

GENELKURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARININ MUHTIRASI

12 Martta yayınlanan muhtıradan sonra Demirel hükümeti istifa etmiş 
ve Nihat Erim kabinesi 26 Mart’ta teşekkül etmiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Britannica Ansiklopedisinin yöneticileri, Atatürk'ün bu ansiklopedideki 
biyografisini kısa ve yetersiz bularak, daha geniş ve ilmi görüşlere uygun bi
çimde yeniden yazdırmayı kararlaştırmışlardır.

Atatürk'ün biyografisini yeniden yazdırmak için Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yakın Çağ ve Devrim Tarihi Profesörü Mustafa 
Akdağ seçilmiştir.

★ ★ ★

Irak Başkonsolosu Abdurrahman El - Hoca 11 Mart günü Vali Vefa Poy- 
raz’ı ziyaret ederek, yanan Kültür Sarayının onarılması için kurulan Kültür Sa
rayı Derneğine Bağdat halkı ve onun temsilcisi Belediye Başkanı tarafından 
104.051.62 liralık bir bağışta bulunmuştur.

★ ★ ★

Yugoslavya'nın halkı müslüman olan Mostar kent’inin Devlet Tiyatrosu sa
natçıları 19 Mart günü İstanbul'da lemsil vermişlerdir.

Mostar kenti Devlet Tiyatrosu sanatçıları Yugoslav - Türk kültür anlaş
ması gereğince bir süredir Türkiye'de önce Ankara'da, sonra İzmir ve Bursa'da 
birer temsil vermişlerdir.

★ ★ ★

Opera sanatçımız bas Ayhan Baran ın 19 Mart akşamı Bern Büyükelçi
liğimizde verdiği resital çok başarılı olmuştur.

★ ★ ★

Tunus'ta bulunan, Devlet Operası sanatçılarından bariton Mete Uğur, 
ikinci resitalini 21 Mart’ta Hammamet şehrinde vermiştir. İkinci resital'de, Tu
nus’taki ilk resital gibi çok başarılı olmuştur.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hasan Esta Işık, Charles Crozat'ya, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi fahri profesörlük diploması vermiştir. Blindiği gibi 
Charles Crozat 40 yıldan fazla biır süre, İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinde 
görev yapmıştır.
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MART 1971’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 
BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Mart 1971 WEU SAVUNMA HEYETİNİN ZİYARETİ 
••

Batı Avrupa Birliği (WEU) savunma Meseleleri ve 
Silâhlanma Komisyonundan 30 kişilik bir heyet gayri res
mi bir ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gelmiştir.

1 Mart 1971 CENTO BULAŞICI HASTALIKLAR KURULU TOPLANTISI

Bulaşıcı Hastalıklar Bölgesel Koordinasyon Kurulu, 
ilk toplantısını Ankara'da yapmıştır. Toplantıda İran, Pa
kistan ve Türkiye için ortaklaşa bir Kolera Kontrol Planı
nın uygulanması konusu incelenmiştir. Sözkonusu Kurul, 
CENTO Sağlık Alt -'Komitesinin bir alt-kurulu olarak mey
dana getirilmiştir. 

I

1 - 10 Mart 1971 HİNDİSTAN’DA GENEL SEÇİM

Bayan İndira Gandi'nin başkanlık ettiği Kongre 
Partisi, Meclisteki 521 sandalyeden 350’sini kazanarak 
üçte iki çoğunluğu sağlamıştır.

Başbakan İndira Gandi, yeni hükümetini 18 Mart ta 
kurmuştur. Dışişleri Bakanlığına yeniden Sardar Swaran 
Singh atanmıştır.

2 Mart 1971 DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN MAKARİOS’UN BİR 
DEMECİNE CEVABI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden şu açık
lama yapılmıştır ;

«Makarios’un dün Stillo köyünde EOKA ölüleri için 
dikilen bir büstün açılışı münasebetiyle Kıbrıs meselesi 
hakkında yapmış olduğu beyanat ile ilgili olarak Basın 
mensuplarının suallerine cevaben Devlet Bakanı ve Dış
işleri Bakan Vekili Hasan Dinçer şu ifadelerde bulunmuş
tur:
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«Makarios’un sorumluluktan uzak olan bu sözleri 
bizde hayret uyandırmıştır.

. Kıbrıs ta Cumhuriyeti vücude getiren ve iki Cemaat 
arasındaki il şkileri düzenleyen ahdî bir durum mevcuttur. 
Makarios geçen yıllarda bu durumu hiçe sayarak Ada’da 
b‘r takım şiddet hareketlerinin vukua gelmesine ve hattâ 
kan dökülmesine meydan veren davranışlara girişmiş idi. 
Kıbrıs meselesinin barışçı yollarla çözülmesi emelini bes
leyen Türk Hükümeti ise iki Cemaat arasında ön görüş
melere başlamasında faide görmüştür ve bu görüşmelerin 
neticesini sabır ve teenni ile beklemektedir.

Türkiye, ne Andlaşmalardan doğan haklardan fe
ragat etmek ne de Kıbrıs'taki soydaşlarının güvenliğini 
bir tarafa bırakmak niyetinde değildir. Bu ahdî hakla
rımızı tahakkuk ettirmek imkânına her zaman sahip ol
makla beraber barışçı yolu tercih etmiş olmamız bizim 
bölge barışına verdiğimiz önemin açık bir delilidir. Tür
kiye’nin bu tutumuhun yanlış bir değerlendirmeye tâbi 
tutulması, en azından, beslenen barış ümitlerine zarar 
verir.»

Makarios, Stillo köyündeki konuşmasında, Kıbrıs’ın 
yüz y.llardanberi Yunan olan bir ada olduğunu, cemaat- 
lerarası görüşmelerde Rumların birçok tavizler verdikle
rini, fakat Türk tarafının uzlaşmaya yanaşmadığını öne 
sürmüştür.

2 Mart 1971

3 Mart 1971

YENİ ENDONEZYA BÜYÜKELÇİSİ

Endonezya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Muham
med Ali Moersid, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a güven 
mektubunu sunmuştur.

GENELKURMAY BAŞKANININ KONUŞMASI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç 
yüksek rütbeli subaylarla yaptığı bir toplantıda Silâhlı 
Kuvvetlerin siyasî gelişmeler karşısındaki durumu üzerin
de bir konuşma yapmıştır. . • ,
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Orgeneral Tağmaç konuşmasında, «Silâhlı Kuvvet
lerin devletlerin idaresine el koyması güç. Zaten işi ora
ya götürmemek için çırpınıp duruyoruz. En son çare or
dudur, memleket sürüne sürüne uçuruma gelirse ancak 
o zaman tutup çıkarırız. En kötü hal tarzı budur. Silâhlı 
Kuvvetlerin idare ettiği yerde devlet yok demektir. Bu
ğun böyle bîr durum yoktur» demiştir.

3 Mart 1971 TÜRK PARLAMENTO HEYETİNİN FEDERAL ALMANYA’YI
ZİYARETİ

Türk - Alman Parlamento Grubu Başkanı Rıza Çer- 
çe! başkanlığında bir Türk parlamento heyeti Federal 
Almanya'yı ziyaret etmek üzere Münih'e gelmiştir.

4 Mart 1971 DÖRT AMERİKAN ASKERİNİN KAÇIRILMASI

İçişleri Bakanlığının olayla ilgili açıklaması şöyledir.-

«Bu gece sabaha karşı saat 01.30 sıralarında An
kara yakınlarında bulunan Muhabere Tesislerinde görev
li dört Amerikan askerî personelinin nöbetten çıktıktan 
sonra bir Türk şoförünün kullandığı vasıta ile şehre dö
nerlerken Ankara'ya 10 kilometre mesafede bulunan Ke
pekli Boğazı civarında ana yola çıkmadan tali yol üze
rinde pusu kuran beş silâhlı şahsın hücumuna maruz kal
mışlardır.

Mütecavizler, Amerikalı personelin bindiği araba/ı 
durdurmuş ve dört Amerikalıyı başka bir arabaya alarak 
kaçırmışlardır.»

ABD Büyükelçisi Handley olay üzerine Dışişleri Bakan
lığı Genel Sekreteri Orhan Eraîp'le bir telefon görüşmesi 
yaparak Amerikalı Askerlerin bulunmasını istemiştir.

Devlet Bakanı Hasan Dinçer, ertesi günü hükümet 
adına Millet Meclisinde olay hakkında bilgi vermiştir.

5 Mart günü Bi-rleşik Amerika Cumhurbaşkanı Nixon 
da yaptığı mutad basın toplantısında, Amerikalıları ka
çıranlarla ilgili her türlü karar ve tahkikat yetkisinin Türk 
hükümetine ait olduğunu bildirmiş ve «Amerikan hükü
metinin bu konuda herhangi bir görüş belirtme imkânı 
bulunmamaktadır» demiştir.
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Konu ile ilgili olarak Türk hükümeti nezdinde her
hangi bir teşebbüste bulunulmadığını da belirten Birle
şik Amerika Cumhurbaşkanı «hadise Türk hükümetinin 
mes’uliyeti altındadır. Türk hükümetine ise güvenimiz 
tamdır. Endişe etmiyoruz» demiştir.

Öte yandan, 4 Amerikalı askerî ve onları kaçıran
ları aramak iç*in  sabahın erken saatlerinde Orta Doğu 
Teknik Üniversitesine giren Jandarma ve komando Birlik
leri ile öğrenciler arasında saatlerce süren silâhlı çatışma
lar olmuş, çatışmalar sonunda güvenlik kuvvetleri teslim 
olan öğrencileri enterne etmişlerdir.

Amerikan Büyükelçisi William Handley, 6 Mart gü
nü basına şu demeci vermiştir:

«Dün gece 4 Amerikalı havacının bir an evvel ve 
zarar verilmeden serbest bırakılması için yaptığım çağrı
nın radyolardan yayınlanmasını Dışişleri Bakanlığından 
rica etmiştim.

4 havacıyı ellerinde bulunduranların bu çağrımı 
işitmiş olmalarını ve onları bir an evvel ve zarar verme
den serbest bırakmalarını içtenlikle ümit ediyorum».

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, de 7 Mart'ta top
lanan CHP küçük kurultayında kaçırma olayı ile ilgili 
olarak şunları söylemiştir : «Saldırganlar akıllarını başla
rına alsınlar, ellerini kana boyamasınlar, her kusur her 
yanlış nihayet tamir olunabilir ama kan kaybı, kan ku
suru kanla biten netice tamir olunamaz.»

Kaçırılan Amerikalı havacılar 8 Mart gecesi serbest 
bırakılmışlardır. Amerikan Büyükelçisi, bunun üzerine 
basına şu demeci vermiştir ;

«Sonunda sağduyunun galip gelmesinden ve böy- 
iece anlamsız bir facianın önlenmesinden dolayı çok mut
luyum. 4 Amerikalı havacının sağ ve salim ailelerine 
dönmelerinden duyulan bu sevinci herkesin paylaştığın
dan eminim. Türkiye'deki bütün Amerikalılar, Türk hal
kının bu güç günlerde gösterdiği geniş ilgi ve desteği 
hiçbir zaman unutmayacaklardır».

ABD Dışişleri Bakanı William Rogers ise, haberi 
öğrenince özetle şu demeci yayınlamıştır :
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«Bu meselede Türk hükümetinin gösterdiği ola
ğanüstü ve enerjik gayretten dolayı duyduğumuz büyük 
memnuniyeti ifade etmek isterim.

Bu güç günlerde Amerikalı havacıların ailelerinin 
gösterdiği anlayış işbirliği ve sabrı içtenlikle takdir edi
yorum.»

Öte yandan Amerika Dışişleri Bakanlığı, dört Ame
rikalının serbest bırakılması için herhangi bir fidyenin 
ödenmediğini açıklamıştır.

Bu arada ABD Büyükelçisinin, Amerikalıların, ser
best bırakılmasında etkili olması dolayısiyle CHP Genel 
Başkanı İnönü'ye bir teşekkür mektubu gönderdiği de 
açıklanmıştır.

8 Mart 1971 SOVYET UÇAĞINI KAÇIRAN LİTUANYALI BABA - OĞUL 
HAKKINDAKİ KARAR

Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, bir Sovyet 
uçağını 46 yolcusuyla birlikte Trabzon'a kaçıran, bu olay 
sırasında hostesi öldüren, pilot ve telsizciyi de yaralayan 
baba-oğul Korayevolar'ın suçlarının âdi olduğuna ka
rar vermiştir.

Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu yaptığı ola
ğan toplantıda, Trabzon Mahkemesi ile Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesinin bu konudaki kararlarını görüşmüştür. 
Görüşme sonunda Genel Kurul, baba - oğul'u siyasî suç
lu değil, âdi suçlu saymıştır. Karar büyük bir çoğunlukla 
alınmıştır.

Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi Brazinskas Kora- 
yevo ile oğlu Algerdas Korayevo'nun siyasî suçlu olduk
larına karar vermiş, Ağır Ceza ?\Aahkemesi de bunu onay
lamıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı «yazılı emir» 
hakkını kullanarak Yargıtayda karara itiraz etmişti. Yar
gıtay Birinci Ceza Dairesi de Traibzon mahkemelerinin 
kararını uygun bulmuştu.

Yargıtay Başsavcısının Ceza Dairesinin kararına iti
razı üzerine konu Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kuruluna 
getirilmiştir.
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CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELERDE GÖÇMEN KONUSU8 Mart 1971

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Geçici Türk 
Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı Rauf Denk- 
taş ile Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides 
arasında yürütülen cemaatlerarası görüşmelerinde, Türk 
göçmenlerinin evlerine dönmesi konusu ele alınmıştır.

• Lefkoşe'den gelen habere göre, Denktaş göçmenlerin es- 
ki evlerine dönmeleri ile ilgili Türk görüşünü kapsayan 
bir 'belgeyi Rum temsilcisi Klerides’e vermiştir.

Lefkoşe'nin Türk kesimindeki evinde yapılan gö

rüşmeden önce Denktaş, basın mensuplarının sorularına 
karşılık olarak, «göçmenlerin dönebileceği bölgelerde 
güvenliğin sağlanması konusunun ayrıntılı bir şekilde 
incelenmesinin gerektiğini» belirtmiştir.

Denktaş, Döneli köyüne dönen Tür kİ ere yapılan 
muamelenin memnuniyet verici olmadığını söylemiştir.

9 Mart 1971 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN HİNDİSTAN’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, Hind
• Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kaul’un davetlisi ola

rak Hindistan'a bir haftalık resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere Yeni Delhi'ye gitmiştir.

9-11 Mart 1971 CENTO EKONOMİK KOMİTESİ TOPLANTISI

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı Ekonomik Komitesi’nin 
ondokuzuncu toplantısı 9-11 Mart tarihleri arasında 
Tahran'da yapılmıştır.

Toplantıda, İran'ın ve Türkiye'nin demiryolu şebe
kelerini birleştirecek olan bağlantı hattında yapımın ya
kında bitirileceği memnunlukla kaydedilmiştir.

Cento'nun başlıca ulaştırma projelerinden bir baş
kasında, Akdeniz’de İskenderun limanının genişletilme
sinde de ileri bir aşamaya varılmıştır. Liman'da kurulmuş 
olan tesislerden şimdiden Okyanus gemileri yararlana
bilmekte ve yapımın son devresinin yakında tamamlan
ması öngörülmektedir.

Ekonomik Komite, çalışmaları hakkında Cento Ba-
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10 Mert 1971 AVUSTRALYA BAŞBAKANININ İSTİFASI

Liberal Parti Yönetim Kurulunda yapılan güven oy

1 lamasında partisinin itimadını kaybeden Başbakan John 
Gorton, başbakanlıktan istifa etmiştir. Başbakan yardım
cılarından William McMahon, Avustralya'nın yeni baş
bakanı olmuştur.

10 Mart 1971 NORVEÇ’TE HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ

Norveç'te, 10 gündür devam eden hükümet buhranı 
sonunda, İşçi Partisinden Trygvie Bratelli, yeni hükümeti 
kurmakla görevlendirilmiştir.

Sosyalist olmayan eski koalisyon hükümeti, Baş
bakan Per Borten'in Norveç - Ortak Pazar görüşmeleri 
konusundaki olumsuz tutumu dolayısiyle istifaya mecbur 
kalmıştır.

11 Mart 1971 DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN ALDIĞI ŞİFA DİLEKLERİ

İngilterede bulunan Belçika Dışişleri Bakanı
Pierre Harmel ile eşi London Clinic'e gelerek Dışişleri Ba
kanımızı ziyaret etmiştir. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kiprianu 
Londra Büyükelçiliğimize bizzat telefon etmiş ve şifa di
leklerini iletmiştir. İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Alec Douglas 
Home, Bakanımız hastahaneye yattığı günden beri sağ

;">!ı . , ' . -'.i'. ' lık durumu hakkında muntazaman bilgi almıştır. İran
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Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahidi, Londra Büyükelçisi ara
cılığı ile Majeste İran Şahının, İran Başbakanı ve kendi
sinin sağlık dileklerini ulaştırmıştır. Ürdün Kralı Hüseyin 
Bakanımızın sağlık durumu hakkında Amman Büyükelçi
liğimizden bilgi almış ve Ana Kraliçe Majeste Zeyn özel 
bir mesaj yollamıştır. Ayrıca, Nato ve komşu ülkeler dev
let adamlarından Bakanımıza geçmiş olsun telgrafları 
gelmiştir. ' ••

11-13 Mart 1971 İNGİLİZ DENİZAŞIRI BAKANININ ZİYARETİ

İngiltere Denizaşırı Kalkınma Bakanı Richard Wood, 
çıktığı dünya turundan ülkesine dönerken, özel surette 
İstanbul’u ziyaret etmiştir.
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12 Mart 1971 GENELKURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLARININ 

MUHTIRASI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoğlu ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlıklarına ortak imzalı bir muhtıra vermişlerdir. 
Muhtıra şöyledir :

«1) Parlâmento ve hükümet süregelen tutum, görüş 
ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal 
ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk’ün 
bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak 
ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü 
reformları tahakkuk ettirmemiş olup, Türkiye Cumhuri
yetinin geleceği, ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.

2) Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silâhlı Kuv
vetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve 
ümitsizliği giderecek çarelerin, partilerüstü bir anlayışla 
Meclislerimizce değerlendirilerek, mevcut anarşik durumu 
giderecek ve anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü 
bir görüşle ele alacak ve inkilâp kanunlarını uygulayacak 
kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demo'kratik kurallar 
içinde teşkili zarurî görülmektedir.

3) Bu husus sür'atle tahakkuk ettirilemediği takdir
de Türk Silâhlı Kuvvetleri, 'kanunların kendisine vermiş 
olduğu Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak gö
revini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine 
almaya kararlıdır. Bilgilerinize,

Memduh Tağmaç,

Orgeneral,
Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Kurulu üyesi,

Faruk Gürler

Orgeneral
Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Kurulu 

üyesi,

16



Celâl Eyiceoğlu
Oramiral
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Kurulu 

üyesi,

Muhsin Batur
Orgeneral
Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Kurulu 

üyesi».

Muhtıranın açıklanmasından sonra toplanan Ba
kanlar Kurulu, istifaya karar vermiştir. Başbakan Demi- 
rel'in istifanamesi şöyledir :

«Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına,
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tara

fından zatı devletinize, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na ve Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edilip bugün saat 
13.00'de Türkiye Radyolarından Türk kamu oyuna duyu
rulan muhtırayla anayasa ve hukuk devleti anlayışını 
bağdaştırmak mümkün değildir. Bu durum muvacehesin
de hükümetin istifasını saygıyla arzederim. Süleyman 
Demirel, Başbakan.»

Muhtırada teşkil edilmesi istenen yeni partilerüstü hü
kümeti kurmak görevini Cumhurbaşkanı Sunay, 19 Mart 
günü CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'e tevdi etmiştir. 
Bu görevi kabul eden Prof. Erim, Halk Partisinden istifa 
etmiştir.

12 Mart 1971 BATI ALMANYA’DAKİ TURİST İŞÇİ SORUNU

Başbakan Willy Brandt’ın yönetimindeki Eyalet 
Başbakanları toplantısında, Almanya’daki kaçak işçilerin 
bu ülkede kalmalarına izin verilmemesi oybirliği ile ka
rarlaştırılmıştır.

12 Mart 1971 SURİYE’DE CUMHURBAŞKANLIK İÇİN REFERANDUM

Suriye halkı, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülkede 
yapılan ilk referandum sonucunda, tek aday olan Baş
bakan ve Savunma Bakanı Hafız E! - Esat'ı büyük bir ço
ğunlukla Cumhurbaşkanı seçmiştir.
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13 Mart 1971 AVUSTURYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 

YARDIMI

Avusturya hükümeti, Kıbrıs'taki B. M. barışı koru
ma kuvvetinin son altı ay'ı’k masraflarına 80.000 dolarla 
katkıda bulunacağını Genel Sekreterliğe bildirmiştir.

Avusturya, bu kuvvete para yardımı yapmanın ya
nı sıra adada ayrıca bir polis kuvveti ile bir sahra has- 
tahanesi bulundurmaktadır.

15-18 Mart 1971 TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 

TOPLANTISI

’ i
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par

lamento Komisyonunun Bursa’da yaptığı toplantı sonun
da bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 1).

1. • ■ •

16 Mart 1971 TÜRK - SOVYET ANDLAŞMASININ 50. YILDÖNÜMÜNDE 
TEATİ EDİLEN TEBRİKLER

'• Û ' •' .«
1921 tarihli Türk - Sovyet Anlaşmasının 50. yıldö

nümü dolayısiyle Başbakan ve Dışişleri Bakanımızla Sov-
1. , yetler Birliği Başbakanı Kosigin ve Dışişleri Bakanı

Gromyko arasında kutlama ve dostluk mesajları teati 
edilmiştir (Bk. Belge 2).

16 Mart 1971 MAKARİOS’UN BİR KONUŞMASINA DIŞİŞLERİNİN CEVABI

•
Makarios’un yaptığı bir konuşmada bir taraftan 

Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde toprak emelleri olduğunu ifa
de etmesi, diğer taraftan «Ada’yı Yunanlı olarak teslim 
aldık, Yunanlı aynen Yunanistan'a teslim edeceğiz» de
mesi üzerine basın mensuplarının vaki sorularına ceva
ben Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen şunları söyle
miştir :

«Bu sözler, Makarios’un, Ada'da Türk Cemaatine 
huzur ve güven içinde yaşama hakkı tanımak istemeyen

• zihniyetini ve cemaatlerarası gülüşmelerden bugüne ka
dar niçin kayda değer bir sonuç çıkmadığını bütün dün
yanın gözleri önüne ibretle sermektedir.
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Kibris'da toprak peşinde koşmadığını defaatle 
açıklamış olan Türkiye, Türk cemaatine ve Türkiye’nin 
hak ve menfaatlerine yönelen emellerin gerçekleşmesine 
hiçbir zaman müsaade etmeyecek, bu emelleri güdenler, 
şimdiye kadar olduğu gibi her zaman hüsranla karşıla
şacaklardır.»

16 Mart 1971 SALT GÖRÜŞMELERİNİN 4. AŞAMASI

•Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği ara
sında «stratejik silâhların sınırlanması» görüşmelerin 
dördüncü dönem toplantılarına Viyana'da başlanmıştır.

17 Mart 1971 DÜNYA BANKASININ İSTANBUL ŞEHRİNE YARDIMI 

KONUSU

•Vj ' 1. 11 >>l

jrr . ;1 •> Dİ

Dünya Bankası yetkilileri, İstanbul şehrine kredi 
açmak amacıyla, Büyük İstanbul Nâzım Plan üzerinde 
dört gün süren çalışmalarda bulunmuşlardır.

17 Mart 1971 FİNLANDİYA HÜKÜMETİNİN İSTİFASI

Ahti Karjalainen başkanlığındaki Finlandiya hükü
meti, koalisyon saflarında çıkan bir anlaşmazlık nedeniy
le istifa etmiştir. Merkez Partisi, Liberaller, İsveçliler Par
tisi, Sosyal Demokratlar ve Komünistlerden meydana ge
len koalisyon hükümeti 200 üyeli parlamentode 144 üye
liğe sahip bulunuyordu.

18 Mart 1971 TÜRK-SOVYET TİCARET PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ 

AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığının bu konudaki açıklaması şöyledin

«4 Şubat 1971 tarihinde Moskova’da başlayan Tür
kiye - Sovyetler Birliği ticaret protokolü müzakereleri sona 
ermiş ve 19711 - 1972 döneminde iki memleket arasındaki 
ticari mübadeleleri düzenleyecek olan onikinci protokol 
9 Mart 1971 tarihinde Moskova'da iki ülkenin heyet baş- 
kanları tarafından imzalanmıştır.
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Yaklaşık olarak 85 milyon dolarlık bir mübadele 
hacmini öngören bu protokol 1 Nisan 1971 ilâ 31 Mart 
1972 tarihleri arasında yürürlüte kalacaktır. Bu devre için
de Sovyetler Birliğinden ithal edilecek malların % 66'sını 
ham maddeler, % 28’ini yatırım malzemeleri % 6 sini 
da çeşitli tüketim maddeleri teşkil etmektedir. İhraç lis
temizde ise geleneksel ürünlerimiz yanında sanayi ma
mullerimize de yer verilmiş bulunmaktadır.

Yıllık ticaret protokolünden ayrı olarak, memleke
timiz ile Sovyetler Birliği arasında bazı sınaî tesisler ku
rulması için adı geçen memleket tarafından Türkiye'ye 
teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik 
hizmetlere ve bunlarla ilgili ödeme şartlarına dair 25 
Mart 1967 tarihli anlaşma gereğince 1971 yılında Sovyet
ler Birliğine ihraç edilecek Türk mallarının isim ve miktar
ları üzerinde mutabakata varılmış ve bu hususta hazır
lanan mektuplar aynı tarihte heyet balkanları tarafından 
imza edilmiştir.

Öte yandan, iki memleket arasındaki 8 Ekim 1937 
tarihli ticaret ve ödeme anlatmasında «anlaşma hesap 
parası» olardk tesbrt edilen İngiliz lirasının, A.B.D. dola
rına tahvili kararlaştırılmış ve bu konuyu kapsayan ek 
protokol 2 Mart 1971 tarihinde Moskova’da imzalanmış
tır.»

18 Mart 1971 YENİ TAYLAND, GÜNEY KORE VE MOĞOLİSTAN 
BÜYÜKELÇİLERİ

Tayland Büyükelçisi Charun Phan İsarangkun Na 
Ayuthaya, Güney Kore Büyükelçisi Chang Hyun Pak ve 
Moğolistan Büyükelçisi Oyuumi Hosbayar Cumhurbaş
kanına itimatnamelerini sunmuşlardır.

18 Mart 1971 İTALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMI

İtalya hükümeti, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gü- 
cü'nün 15 Haziran 1971 tarihine kadarki giderlerine, 
180000 dolar katkıda bulunacağını bildirmiştir.
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18 Mart 1971 FİLİPİNLER VE GANA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE 

YARDIMI

Filipinler hükümeti, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki 
barış gücü masraflarına 1000 dolarlık katkıda bulunmuş
tur.

Gana hükümeti ise ayni maksatla 22 Mart’ta 10.000 
dolarlık yardımda bulunmuştur.

19 Mart 1971 NİHAT ERİM’İN BAŞBAKANLIĞA ATANMASI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, yeni hükümeti kur
makla, CHP Kocaeli 'milletvekili Prof. Nihat Erim'i görev
lendirmiştir.

Prof. Nihat Erim, ıbu görevi kabul ederken C. H. 
Partisinden 'istifa etmiştir.

Prof. Erim, basına 20 Mart’ta verdiği bir demeçte, dış 
politikanın esaslarında değişiklik bahis konusu olmıyaca- 
ğını belirtmiştir.

19 Mart 1971 AET-KIBRIS GÖRÜŞMELERİ KONUSUNDA TÜRK GÖRÜŞÜ

İktisadî Kalkınma Vakfı tarafından yayınlanan haf
talık bültende, Kıbrıs ile Ortak Pazar arasında, ticarî an
laşma yapılması konusunda başlayan görüşmelere Tür
kiye'nin müdahalede bulunduğu ve Ortak Pazar’ı uyar
dığı bildirilmiştir.

IKV bülteninin Europe ajansına atfen verdiği ha
bere göre Türkiye, halen görüşmeleri yürüten Rum yet
kililerinin, Kıbrıs'ın sadece bir kısmını temsil ettiğini, her
hangi bir karar alınmadan önce Türk toplumu ile de tema
sa geçilmesinin yerinde olacağını belirtmiştir.

Kıbrıs, Ortak Pazar ile, önce bir ticaret anlaşması 
yapmayı arkasından da ortaklık için görüşmelere girişil
mesini istemektedir.
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20 Mart 1971 TÜRKİYE-GAMBIA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Gambia hükümetleri, i'ki ülke arasın
daki ilişkileri geliştirmek arzusuyla 20 Mart 1971 tarihin
den itibaren büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişki 
kurmayı kararlaştırmışlardır.

23 Mart 1971 BAŞBAKANIN YUGOSLAV TELEVİZYONU İLE MÜLÂKATI

Başbakanlığa atanan Prof. Nihat Erim, Yugoslav 
Televizyonu muhabirinin sorularını cevaplandırarak, «Ku
rulmakta olan kabinenin acele ele alacağı konu, memle
kette huzur ve asayişin yeniden tesisi, bunun yanında da 
bugüne kadar ele alınmamış reformların başlatılmasıdır» 
demiştir. Erim. Yugoslavya ile Türkiye arasında Atatürk 
devrinde başlatılan dostluğun da devam ettirileceğini 
bildirmiştir.

22 Mart 1971 NORVEÇ JAMAİKA VE JAPONYA’NIN KIBRIS BARIŞ 
GÜCÜNE YARDIMI

Norveç hükümeti, B. M.’nin Kıbrıs'taki barış gücü 
masraflarına 120.000 dolarlık katkıda bulunmuştur.

Birkaç gün ara ile Jamaika da 1000 dolarlık, Ja
ponya ise 50.000 dolarlık yardımda bulunmuşlardır.

23 Mart 1971 BAŞBAKANIN KIBRIS KONUSUNDAKİ SÖZLERİ

Başbakanlığa atanan Prof. Nihat Erim, bu atanma
nın Kıbrıs Rumları arasında tedirginlik yarattığı. yolun
daki gazetelerin haberlerini şu şekilde karşılamıştır:

«Kıbrıslı Rumlar beni çok iyi tanırlar. 1958-59 se
nelerinde yeni Kıbrıs cumhuriyetinin anayasasını hazırlar
ken ben orada uzun müddet kaldım. Bizzat Arşövek Ma- 
karios'la karşı ‘karşıya müzakereler yaptım. Ancak, belki 
şundan dolayı tedirgin oluyor: ben, milletlerarası âlemde 
bir sözleşme, bir anlaşma imzalandığı zaman ona behe- 
mahal saygı gösterilmesi taraftarıyım. Türkiye cumhuriyeti 
gibi bir devlet, kendisine karşı girişilmiş olan taahhütlerin
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çiğnenmesine seyirci kalamaz. Kıbrıs’taki vatandaşları
mızın haklarına karşı herhangi bir yeni davranış Türkiye
Cumhuriyeti tarafından aynı enerjik mukabeleyi elbette 
görecektir. Bir anlaşmada değişiklik istenebilir. Bu ancak 
görüşme suretiyle, karşı tarafın onayıyle olur. Oldu-bit
ti şeklinde kabul edemeyiz»

23-25 Mart 1971 TÜRK-YUNAN ÖZEL SEKTÖR GÖRÜŞMELERİ 

•
Türk ve Yunun özel sektörleri temsilcileri olarak İs-

tanbulTicaret Odası, İzmir Ticaret Odası ve Atina Ticaret 
ve Sanayi Odası temsilcilerinden kurulan teknik komite, 
iki ülke arasındaki ticarî ve İktisadî işbirliğinin geliştiril
mesi konusunda çalışmalar yapmıştır.

•
Çalışmalar sonucunda, aşağıdaki alt komitelerin

• i
kurulması kararlaştırılmıştır :

Tütün alt komitesi; zeytinyağ ve kuru incir alt komi
tesi; Ortak Pazar alt komitesi ve yatırım alt komitesi.

Ayrıca milletlerarası Kuru Üzüm Konseyinin toplan

-Dyîı - f? rt
tısından önce iki ülke delegasyonları müşterek bir politika 
takip imkânlarını araştıracaktır.

23 Mart 1971 ARJANTİN’DE DARBE

Bundan dokuz ay 'kadar önce Arjantin silahlı kuv
vetleri tarafından iktirada getirilen Cumhurbaşkanı Ro
berto Levingstor., kuvvet komutanları tarafından kansız
bir darbe ile iş başından uzaklaştırılmıştır.

Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı General Alexandre 
Lanusse, görevine 25 Mart’ta başlamıştır.

24 Mart 1971
•f î 1 Jİ H

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAYANGİL’İN DEMECİ

Tedavide bulunduğu Londra'dan yurda dönen Dış

J işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Havaalanında ba
sına şu demeci vermiştir: «Sayın Nihat Erim'in Başbakan
lığa getirilmesi günün şartları içinde iyi bir seçim ve ken
disi birçok çevreler için sıcak bir isimdir. Güç ve nazik 
bir devrede cesaretle görev almıştır.»
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24 Mart 1971 NATO EKSDOR-71 TATBİKATI

Akdeniz'de yapılan NATO Eksdor-71 tatbikatına 
katılan Türk, İtalyan ve İngiliz kruvazör, muhrip, hücum
bot ve ikmal gemilerinden müteşekkil bir filo İzmir'e gel
miştir.

24 Mart 1971 TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Arnavutluk arasında 1971- 1972 döne
mini kapsayan bir ticaret protokolü Tirana'da imzalan
mıştır.

26 Mart 1971 YENİ HÜKÜMETİN AÇIKLAMASI

Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Gü
ven Partisinin katılmaya kabul ettikleri yeni hükümet 
şöyle teşekkül etmiştir:

Başbakan

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma 
Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim 
Bakanı

24

Prof. Nihat Erim

Sadi Koçaş (Başbakan Yardımcısı - Siya
si İşler) (CHP)

Atilla Karaosmanoğlu (Başbakan yar
dımcısı - Ekonomik İşler)

Mehmet Özgüneş (Tabii Senatör)

Doğan Kitaplı (AP)

İsmail Arar (CHP)

Feriıt Melen (MGP)

Hamdi Ömeroğlu (Danıştay üyesi)

Osman Olcay (Nato Genel Sekreter Birin
ci Yardımcısı)

Sait Naci Ergin (Maliye Bakanlığı eski 
Müsteşarı)

Şinasi Orel (Büyükelçi)



Bayındırlık
Bakanı Cahit Karakaş (AP)

Dış Ekonomik
İlişkiler Bakanı

Özer Derbil (Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Gn. Md. Yard. - Renault Otomobil Fab. 
Gn. Md.)

Sağlık ve Sosyal Prof. Türkân Akyol (Ankara Üniversitesi

Yardım Bakanı Tıp Fakültesi öğretim üyesi)

Gümrük ve
Tekel Bakanı Haydar Özalp (AP)

Tarım Bakanı Orhan Dikmen (Profesör - İstanbul İktisa
dî ve Ticarî İlimler Özel Yüksek Okulu 
Müdürü)

Ulaştırma Halûk Arık (Ulaştırma Bakanlığı Müste
Bakanı şarı)

Çalışma Bakanı Atilla Sav (Ankara Barosu Başkanı)

Sanayi ve Ayhan Çilingiroğlu (DPT Koordinasyon
Ticaret Bakanı Dairesi eski Başkanı)

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanı İhsan Topaloğlu (CHP)

Turizm ve
Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal (AP)

İmar ve Selâhattin Babüroğlu (Başbakanlık Yük
İskân Bakanı sek Denetleme Kurulu üyesi)

Köyişleri Bakanı Dr. Cevdet Aykan (Eski CHP Milletvekili)

Orman Bakanı Prof. Sel âh a tt m İnal (İst. Ün iv. Orman 
Fak. öğretim üyesi)

Gençlik ve Spor
Bakanı Sezai Ergun (AP)
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26 Mart 1971 DOĞU PAKİSTAN’DA İÇ SAVAŞ

Avami Birliği Lideri Mucibürrahman'ın Doğu Pakis
tan’ın bağımsızlığını ilân etmesi üzerine Pakistan Devlet 
Başkanı Yahya Han, ülkedeki her türlü siyasî faaliyeti 
yasaklamış ve vatana ihanetle suçladığı Doğu Pakistan 
lideri Şeyh Mucibürrahman'ın Avami Birliği Partisini kanun 
dışı ilân etmiştir.

T
öte yandan, Doğu Pakistan Sıkıyönetim Komutanı 

General Tikka Han, Dakka ve civarında uygulanmak üze
re 'bir dizi tedbirler almıştır.

:
26 Mart 1971 TÜRKİYE-IRAK VETERİNER SÖZLEŞMESİ

ı( : Ankara'da, Türkiye ve Irak heyetleri arasında 16
Mart tan bu yana devam eden veteriner görüşmeleri sona 
etmiş ve Dışişleri Bakanlığın’da bir sözleşme imzalan-

■u •> . r. i mıştır. 'V- - omfüo.Ç

Sözleşme,..karşılıklı olarak canlı hayvan ve hayvan
sal ^ihracatında çeşitli, kolaylıklar sağlamaktadır.

26 Mart 1971 UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELE FONU

HHJ» uk ı • • < o..d
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Thant, Uyuşturucu 

Maddelerle Mücadele Fonunun kurulduğunu açıklamış
tır.’ Thant'm açıklamasına göre bu fon, afyonun belli baş
lı üreticileri olan yoksul ülkelerin ekimi başka ürüne çe
virmesinde ve uyuşturucu maddeleri kontrol edecek uz
manların yetiştirilmesinde kullanılacaktır.

Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Fonu 1 Nisan’da 
Birleşik Amerika’nın yaptığı 200.000 dolarlık bir bağışla 
resmen açılmıştır.

27 Mart 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ GAZETECİLER İLE KONUŞMASI

Brüksel'den Ankara’ya gelen Dışişleri Bakanı Osman 
Olcay, Yeşilköy havaalanında basın mensuplarının çeşitli 
konulardaki sorularını cevaplandırmıştır.
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Dış politikayı, «memleketin şartlarından ötede dünya 
şartlarından doğan bir şey» olarak niteleyen Dışişled 
Bakanı Osman Olcay bu konuda şunları söylemiştir:

«Türkiye’nin durumu, dış politikasını etkiler ama 
dünyanın durumu o kadar önemli ki, dünyanın durumu 
muayyen kaldığı, Türkiye, bulunduğu coğrafi mevkide 
olduğu ve dünya, bildiğimiz dünya olduğu sürece Türkiye 
temel olarak felsefesini değiştirmedikçe dış politikamız
da çok büyük değişiklikler olamaz, sadece üslüp değişe
bilir.»

Bakan, gazetecilerin sorularını şöyle karşılamıştır:

S. Yeni hükümet, Türkiye'nin içinde bulunduğu ko
şullarda yüklendiği görevler bakımından NATO'da nasıl 

', , ', karşılandı?
» v?l. C? . i . ' J

Ç. Başbakanın kişiliği NATO’ca tanınıyordu. Prof. 
Erim milletlerarası alanda tanınmış bir şahsiyettir. Kabi
nenin kuruluş şekli, partilerin katılması, bünyesi, Başba
kanın, dış politikamızda değişiklik olmayacağı yolunda
ki ilk beyanatı veı buna benzer bazı unsurlar, benim bu
lunduğum camiada, çok iyi karşılandı.

S. Hükümetin niteliği bir reform hükümeti olacağı
na göre, Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerini yeniden 
bir gözden geçirme olacakmıdır?
hakkında çok sarih bir bilgim yok, yalnız, kendisi hak-

C. Şu ana kadar kabinenin Başkanının görüşleri 
kında öteden beri bilinenler ve duyulanlar büyük bir 
umut verdi. Bu sabah Brüksel'den hareket ederken Alman 
TV’şi benimle bir görüşme yaptı. Bana sorulan sorular 
arasında «ordunun gölgesinden bahsedildi. Kendilerine 
bir tek cümle ile cevap vererek, «Türk tarihini okuyunuz» 
dedim.

S. Ortak Pazar ülkelerinin bugün genellikle büyük 
kapitallerin, özellikle Avrupa sermayesi ile Amerikan 
işletmelerinin egemen olduğu pazar haline geldiği öne 
sürülüyor. Bu gün dışa bağımlı bir ekonomik görüntüsü 
olan Türkiye’mizin bu pazara girmesinin, Türk ekonomi
sini güçlendireceğine İnanıyor musunuz?

C. Sorunuzun içinde yer alan kapitalist sözüne kar
şılık şu cevabı vereyim. Sosyalist, yani İşçi Ingiltere hükû- 
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meti Ortak Pazara girmek için büyük gayretler sarfetti. İşçi 
Partilerinin genellikle çok uzun zaman iktidarda kaldığı 
Kuzey memleketleri Ortak Pazara girmek, ilişki kurmak 
için gayret sarfetmekteler. Buna çok nazari anlamda bir 
kapitalist - sosyalist dünyaların çarpışması manzarasını 
vermek güç. Türkiye'nin Ortak Pazara girmesinin büyük 
problemler doğurduğu da muhakkak. Güvendiğim ikti
satçı arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarım Türkiye’nin dik
katli davranması, çok hesaplı adım atması kaydıyla Or
tak Pazara girmesinde, Türkiye’nin uzun vadeli politikası 
ve uzun vadeli istikbali bakımından faydalı olacağını 
söylüyorlar. Ben iktisatçı değilim. Fakat işi siyasi yönden 
görüyorum. Atatürk’ten 'bu yana, hatta Atatürk’ten ev
vel Türkiye Batıya dönük bir yön gösterdiğine ve Ortak 
Pazar da bu gün Batı'nın bir nevi sembolü halinde oldu
ğuna göre Türkiye'nin Ortak Pazar’la ilişkilerinin siyasi 
yönden önemli olduğuna inanıyorum.

S. Kıbrıs sorununun kesin çözüm yolu nedir?

C. Dünyada bir kaç büyük dava var. Doğu - Batı 
ilişkileri, Orta - Doğu, Kıbrıs, Berlin, Küba problemleıi 
gibi benzeri problemler. Bunların hiçbirinin çok yakın 
bir gelecekte, bir eczacıya verilen reçete ile ilâç temini 
suretiyle geçirilen bir hastalık gibi tedavisine imkân olan 
konulardan biri olduğuna inanmıyorum. Kıbrıs davası, 
uzun vadeli, çok dikkatli, Türk menfaatlerinden ve Türk 
haklarından en ufak bir fedakârlık göstermeden, dünya 
şartlarının, bölgemizin icaplarının, mensup bulunduğumuz 
ittifakların temelini sarsmamak gayesini de güderek sa
bırlı şekilde yürütülmesi gereken bir davadır. Menfaatle
rimizden, haklarımızdan en ufak bir fedakârlık yapıl
masına asla hiç kimse razı değildir.

S. Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere alın
ması konusunda görüşünüz nedir?

C. Bir evvelki hükümet zannediyorum bu hususra 
bazı beyanlarda bulunmuştur. Şimdiki hükümetin bu ko
nudaki görüşünü söyleyecek durumda değilim, hükümet, 
le henüz temas etmedim. Fa'kaıt Çin’in inkâr edilemez bir 
varlık olduğunu kabul etmek de bir gerçektir. NATO üyesi 
memleketlerin hemen yarısı tanıma durumuna doğru git
mektedirler.
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27Mart-5 Nisan 1971 HİNDİSTAN TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticarî ve ekonomik 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, görüşmelerde 
bulunmak üzere, Hindistan Sanayi Kalkınma Dairesi Ge
nel Müdürü A. K. Gosh’un başkanlığında, üç üyeden ku
rulu 'bir Hint ticaret heyeti, Türkiye’de temaslar yapmış
tır. Bu görüşmeler, Uluslararası Kalkınma Örgütü'nün ge
lişmekte olan ülkelere yaptığı yardımın yeni uygula- 
ması çerçevesinde yürütülmüştür.

Uluslararası Kalkınma Örgütü bugüne kadar, ge
lişmekte olan ülkelere açtığı krediyle, sadece Amerika 
Birleşik Devletlerinden ma| almayı öngörüyordu. Yeni 
uygulamayla Uluslararası Kalkınma Örgütünün açtığı
krediler gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında mal
mübadelesi için de kullanabilecektir.

Hint ticaret heyeti, Ankara’dan sonra İstanbul ve 
İzmir’de tüccar ve sanayicilerle temaslar yapmıştır.

27 Mart 1971 DANİMARKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 

YARDIMI

Danimarka hükümeti Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış 
gücünün 30 Haziran’a kadar olan bakım masraflarının 
karşılanması için Birleşmiş Milletlere 120.000 dolarlık yem 
bir katkıda bulunmağa karar vermiştir.

27 Mart 1971 DÜNYA BANKASININ SINAÎ TESİSLERE AÇTIĞI KREDİ

Dünya Bankası, Uluslararası Finansman Kurumu va
sıtasıyla Türkiye’nin sanayiini geliştirmek üzere, kâğıt ve 
cam sanayiine yeni krediler sağlamıştır.

Bu krediden Çukurova’da kurulmakta olan cam sa
nayiine 11,5 milyon dolar, İzmir'de kurulmakta bulunan 
bir kâğıt fabrikasına da 3,5 milyon dolar verilecektir.

28 Mart 1971 DENİZ VE HAVA KOMUTANLARININ PAKİSTAN’I 
ZİYARETİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyice- 
oğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin
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Batur, daha önce hazırlanan bir program gereğince, Pa
kistan Genel Kurmayının resmi davetlisi olarak Pakistan'a 
gitmişlerdir.

30 Mart 1971 TÜRKİYE-AET İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Bazı gazetelerde Türkiye- AET Karma Parlamento 
Komisyonun 15-18 Mart tarihleri arasında Bursa da 
yapılan toplantısına atfen, Ortak Pazar’ın Türkiye ile 
ilişkilerini dondurmak istediği yolunda haberlerin yer 
alması üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki 
açıklama yapılmıştır :

«Toplantı sırasında memleketimizin iç siyasi konulan 
ile ilgili herhangi bir konuşma cereyan etmediği gibi, 
Komisyonun Avrupa Parlamentosuna mensup üyelerinin 
tavsiye kararlarına bu yolda bir ilâve yapılmasının talep 
ettikleri yolundaki haberler tamamen gerçek dışıdır.

Nitekim, Karma Parlamento Komisyonunun Bursa 
Toplantısı çalışmaları sonunda kabul edilen ve basın bil
dirisi ile açıklanan tavsiye kararında da böyle bir iddiayı 
doğrulayacak herhangi bir ibare yer almış değildir.

Memleketimizle AET arasındaki ilişkiler şimdiye ka
dar olduğu gibi, en iyi şekilde devam etmektedir. Bu çer
çeve içinde, Ortaklık Komitesi 30 Mart 1971< tarihinde 
İstanbul'da bir toplantı akdetmiştir. Ortaklık Konseyinin 
Bakanlar seviyesindeki 15. Dönem toplantısı da 2 Nisan 
1971 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.»

31 Mart 1971 AET’NİN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE TERCİHLİ GÜMRÜK
TARİFESİ UYGULAMA KARAR!

Avrupa Ekonomik Topluluğu, gelişme yolundaki bü
tün ülkelerden Ortak Pazara gelen yarı işlenmiş maddele
re T Temmuz’dan itibaren tercihli genel gümrük tarifelerin 
uygulanmasına karar vermişdiı.

Tercihli Genel Tarife kararı, Birleşmiş Milletler Ti
caret ve Kalkınma Konferansının 1964 yılında Cenevre’de, 
1968 yılında da Yeni Delhi’de yaptığı toplantılarda orta
ya atılmıştı. Altılar böylece, tercihli genel gümrük tarife
lerini ilk uygulayan gelişmiş ülkeler olacaktır.
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31 Mart 1971 BİR PARLAMENTO HEYETİMİZİN İTALYA’YI ZİYARETİ

Dünya Parlamentolararası Birliği Türkiye Grubu Baş
kanı İstanbul milletvekili İsmail Hakkı Tekinel başkanlı
ğında 10 kişilik bir parlamento hey’eti Roma'ya gitmiştir. 
İtalyan Parlamentosunun konuğu olarak bir hafta İtal
ya’da kalan heyet daha sonra Dünya Parlamentolararası 
Birliğinin, Karakas’da 12-18 Nisan tarihleri arasında 
yaptığı toplantıya katı 1 mışdır. Parlamenterler buradan 
da Birleşik Amerika'ya gitmişlerdir.

31 Mart 1971 İŞÇİ EĞİTİMİ KONUSUNDA FEDERAL ALMANYA 
YETKİLİLERİN TEMASLARI

Federal Almanya İş Kurumu Yönetim Kurulu Başka
nı Senatör Assmann, Ankara'da, Federal Almanya’ya 
gidecek Türk işçilerinin mesleki eğitimleriyle ilgili olarak 
Çalışma ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüş
meler yapmıştır.

31 Mart 1971 TÜRKİYE-JAMAİKA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla, 
Türkiye ile Jamaika, büyükelçilik seviyesinde diplomatik 
ilişki kurmayı kararlaştırmışlardır. Dışişleri Bakanlığı En
formasyon Dairesinden açıklandığına göre, Venezüella 
başkenti Karakas'taki Büyükelçimiz Rifat Ayanlar, Türki
ye’yi aynı zamanda Jamaika nezdinde de temsiil edecektir.
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B E LG E 1 18 Mart 1971

TÜRKİYE-AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 

TOPLANTISI SONUNDA YAYINLANAN BİLDİRİ

Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu xı inci dönem toplantısını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Başkanı Sayın Aydın Yalçın'ın Başkanlığın
da ve Avrupa Parlamentosu Heyeti Başkanı Sayın Emile de Winter'in Eş - Baş
kanlığında 15-18 Mart 1971 tarihleri arasında Bursa'da yapmıştır.

. Türkiye -, AET Karma Parlamento Komisyonu, 23 Kasım 1970 de Ortak
lığın Hazırlık döneminden Geçiş dönemine intikalle ilgili olarak imzalanan An
laşmaları incelemiş ve bu konuda Türkiye-AET Ortaklık Konseyi ve Avrupa 
Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı Sayın Philippe Malaud, Türkiye Hükümeti 
Temsiilcİsi Maliye Bakanı Sayın Mesut Erez ve Avrupa Toplulukları Komisyonu 
Üyesi Saÿin Ralf Dahrendorf'un konuşmalarını dinlemiştir.

■j - İ * ■> *.*
Müzakerelerin sonunda, Karma Pariamentio Komisyonu Türkiye Büyük 

/vAillet Meclisi ve Avrupa Parlamentosuna muhatap ve Türkiye - AET Ortaklık 
Konseyi; Avrupa Toplulukları Konseyi, Türk Hükümeti ve Avrupa Toplulukları 
Komisyonu ile Topluluk üyesi Ülkeler Parlamentolarının bilgisine sunulan ilişik 
tavsiye kararlarım kabul etmiştir. 

■ •••*•

TAVSİYE KARARI

No. I

15 ilâ 18 Mart 1971 tarihleri arasında Bursa'da toplanan 

TÜRKİYE-AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU,

— Ortaklık Konseyi, Avrupa Toplulukları Konseyi, Türk Hükümeti ve Av
rupa Toplulukları Komisyonu Temsilcilerinin beyanlarını dinledikten sonra,

1. Tüı kiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşmasına eklenen 
Katma Protokol, yeni Malî Protokol ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren maddelere ilişkin Anlaşmanın imzalanmasından duyduğu mem
nuniyeti belirtir.
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A.. Katma Protokole ilişkin olarak

2. Bu metinlerin Ankara Anlaşmasının gelişiai karakterini teyid ve ge 
üşme hâlindeki bir ekonominin sanayileşmiş ülkelerin ekonomileri ile anî bir 
karşılaşmasını da önlemek suretiyle, karşılıklı tâvizler ve vecibeler arasında 
oranlı bir denge kurmaya yöneldiğini memnuniyetle tesbit eder.

3. Geçiş dönem! esnasında Türk ekonomisinde ortaya çıkabilecek ön
ceden tahmini mümkün olmayan güçlükleri bertaraf etmek ve Ankara Anlaşma
sı ile çizilen genel çerçeve içinde Ortaklığın hızlı bir gelişmesini sağlıyabilmek 
için Katma Protokolün yeterli derecede elâstikiyet taşıdığı kanaatini belirtir.

4. Malların serbest dolaşımına ilişkin hükümleri uygun bulmakla bir
likte Türk tekstil mamullerinin hepsine, Protokolün yürürlüğe girişinden itiba
ren tam bir gümrük muafiyeti tanımamış olmasrndan ötürü esef eder.

5. Türkiye’ye tarım alanında tanınan tercihli rejimin Türk ürünlerinin 
sürümünü kolaylaştırdığı, ancak Türkiye'nin Topluluğa yönelen tarım ürünleri 
ihracat potansiyeline tam olarak tekabül etmediği kanaatini belirtir.

6. 'Bu itibarla, Katma Protokolün 35 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına 
uygun olarak, Katma Protokol yürürlüğe girer girmez, Türk tarım ürünleri için 
öngörülen tercihli’ rejimin iyileştirilmesi amacıyla Ortaklık Konseyinin gerekli ça
lışmalara dethal başlamasını temenni eder.

B. Malî Protokole ilişkin olarak

7. ıBirinci Protokolde öngörülmüş olan kredilerin hacmine oranla yeni 
Malî Protokol ile Türkiye'ye verilen malî yardımdaki arttırımın yetersizliğinden 
esef duyar ve son yıllar esnasında bu konuda açıkladığı tutumunu hatırlatır.

C. Genel olarak

8. Geçiş döneminde, -Malî Protokolün uygulanması dışında- sanayi 
gelişme bölgeleri için inceleme ve programlar yapmak ve teknik kadrolar ye
tiştirmek için Türkiye’ye malî bir yardımda bulunulması hususunda müşahhas 
teşebbüslere girişilmesini temenni eder.

9. Katma Protokolün 43 üncü maddesinin ikinci paragrafı uyarınca, Tür
kiye’nin, Geçiş dönemi boyunca, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Roma 
Andlaşmasınrn 92 nci maddesinin 3 ünaü fxiragrafinrn (a) fıkrasında öngörülen 
durumda sayıldığını hatırlatır ve bu itibarla Türkiye’nin gelişme yolundaki ül
kelere tanınacak genel preferanslardan (genelleştirilmiş indirimlerden) yararla
nabilmesi gerektiği kanaatini belirtir.

10. Türkiye'nin Ortaklık Anlaşması ile belirtilen çıkarlarının Topluluğun 
geliştirilmesi hâlinde, Topluluk tarafından bütünü ile gözönünde tutulmasını 
bekler.
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11. Türk ve Topluluk kamu oylarının Türkiye-AET Ortaklık ilişkileri ko
nusunda geniş bir şekilde aydınlatılması lüzumunu hatırlatır, ve bu çerçeve 
içinde Türkiye'de en kısa zamanda bir Basın ve Enformasyon Merkezi kurul
masını temenni eder.

D. Ortaklık Müesseselerînin geliştirilmesi konusunda

12. Geçiş dönemi ile birlikte, Türkiye ve Topluluk arasındaki ilişkilerin 
büyük ölçüde güçleneceğini bilhassa gözönünde tutarak, Türkiye-AET Karma 
Parlamento Komisyonunun müessesevî haklarına güç kazandırmak amacıyla 
Katma Protokolün tamamlanmasını talep eder.

13. Ortaklık Konseyinden, Ortaklığın gelişmesi üzerinde parlamenter ve 
demokratik kontrolün güçlendirilmesini kaibul ederek Türkiye - AET Karma Par
lamento Komisyonu üyelerine, şimdiden, Toplulukta bu hususta mevcut hakka 
benzer şeki'lde, Ortaklık Konseyine yazılı sual sorma hakkını tanımasını talep 
eder.

14. Yukarıda sayılan protokollerin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Toplu
luk Üyesi Devletler Parlamentoları tarafından süratle tasdik olunmasını temenni 
ve tavsiye eder.

15. Ortaklık Konseyinde temsil edilen Topluluk kuruluşları ve Türk Hü
kümetlinin, protokollerin yürürlüğe girişine kadar geçecek olan dönemi kapsa
yacak geçici anlaşmayı gedikmeden uygulamaya koymaya davet eder.

TAVSİYE KARARI

No. II 

TÜRKİYE-AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU

1. Topluluktaki Türk işçilerinin sayısının yeniden artmış ve hâlen 
450.000 kişinin orada iş mukavelesi yapmış olduğunu müşahade eder;

2. Türk sanayiinin (ve aynı zamanda hizmetler sektörünün) gelişmesi 
için işçilerin memleketlerine ileri meslekî vasıflarla dönmelerinin kaçınılmaz 
bir şart olduğu i görüşündedir;

3. Bu itibarla meslekî eğıitim imkânlarının daha da arttırılması, teşvik 
edilmesi ve bu amaçla aşağıdaki hususların tam olarak yerine getirilmesi ge
rektiğini belirtir;

— Türkiye'de hızlı bir meslekî eğitim yapan merkezlerin sayısı ve ka
pasiteleri arttırılmalıdır;
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— Topluluktaki sınaî tesisler bu yeni imkânı daha geniş ölçüde kul
lanmalı ve Türk makamları bu maksatla gerekli bütün desteği sağlamalıdır;

— Türk işçilere, meslek ve dil eğitimlerinin devamı bakımından (ha
reketlerinden önce) gidecekleri ülkede mevcut imkânlar hakkında bilgi veril
meli ve bu çeşit dersleri izlemeleri teşvik olunmalıdır;

— Topluluktaki teşebbüsler, vasıflı işçilere, eğitimlerine devam ko
nusunda bütün fırsatları sağlamalı, bunların meslekte ilerlemelerini mümkün 
kılmalı ve böylece eğitimlerini tamamlamaları için onları teşvik etmelidir;

— Üye Ülkeler makamları ve ekonomik kuruluşları Türk eğitimcilerinin 
yetiştirilmesi için gittikçe artan sayıda merkezler hazırlamalıdırlar;

4. Topluluğu, Türk işçilerinin daha iyi eğitilmeleri ile ilgili olarak sorum
luluklarını yüklenmeye ve bunun gereği olarak, bu işçileri yenileştirilmiş sosyal 
fon müdahalelerinden eşit bir şekilde yararlandırmayı öngörmeğe dâvet eder;

5. İşçiler ve ailelerini insanca ve yakışır şartlar içinde barındırılması 
gereğini yeniden hatırlatır ve bu işçilerin Toplumun dışında kalmamalarını te- 
minen bütün gayretlerin gösterilmesini talep eder;

6. Toplulukta çalışan Türk işçilerinin ve diğer Türk vatandaşlarının güç
lendirilmiş bir Konsolosluk yardımından yararlandırılması gereğini belirtir ve 
bunların sayılarının temenniye şayân kıldığı memleketlerde şimdiden daha 
fazla sayıda Türk Konsolosluğu açılmasını tavsiye eder,-

7. Türk işçilerinin sosyal güvenliğinin Topluluk üyesi Ülkelerde tamamen 
gerçekleştirilmiş bulunmasından memnunluk duyar ve Ortaklık Konseyinden, 
Protokolün birinci yürürlük yılı sonundan önce, bir üye Ülkeden diğerine giden 
Türk işçileri ve bunların Toplulukta ikamet eden aileleri iç/in sosyal güvenlikle 
ilgili hükümlerin tesbit edilmesini beklediğini belirtir;

8. Seri anketler ve diğer gerekli tedbirlerle serbest dolaşımın tedricen 
yürürlüğe konuluşunun hazırlanmasını temenni eder;

9. Bu serbest dolaşımın gerçekleştirilmesine değin Türk işçilerinin ça
lışmak üzere yurt dışına çıkmaları ve bunların hukukî ve sosyal durumu ile 
ilgili olarak bütün üye Devletlerin mevzuat ve özel anlaşmalarını Topluluk se
viyesinde koordone etmeyi kabil kılacak teşebbüslere girişmesini Topluluktan 
talep eder;

10. Topluluğa sahibi olmaları gereken İnsanî ve kanunî hak ve teminat
lar olmadan girmiş bulunan Türk işçileri meselesinin derhal hallini talep eder;

11. Bir insanlık dramı hâline gelebilecek bu duruma son vermek amacı 
ile gerekli tedbirleri süratle almaları için Ortaklık Konseyinde temsil edilen Ta
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raflara ve özell'ikle katılan Devletlere, âcil bir çağında bulunur bu maksatla 
aşağıdaki hususların yapılmasını zarurî görür,-

A. Türk Hükümeti ile ilgili olarak :

— Büyük meblâğlar karşılığında, iş temini vaadi ile, tesbit edilmiş 
bulunun giriş usullerine aykırı bir şekilde «turist» kisvesi altında Topluluk üyesi 
Ülkelere tecrübesiz işçi sokan ve sonra bunları kaderlerine tenkeden merhamet
siz simsarların faaliyetlerinin kesinlikle durdurulması;

— Tünk vatandaşlarına bu gibi kanunsuz hareketlerin sonuçlarının, 
meselâ yürürlükteki mevzuat yüzünden, üye Ülkeler makamlarının izinsiz şe
kilde girenleri geri çevirmek zorunda kaldıklarının uygun şekilde duyurulması;

— İzinsiz her işçinin, normal usullere göre girişlerini yapanların bek
leme süresini uzattığının gözönüne alınması;

— İzinsiz girişler üye Devletlerin istihdam politikalarında hissedilir 
güçlükler yarattığından, bunun devamının serbest dolaşım uygulanması için 
kaçınılmaz bir tehlike yarattığının kabul edilmesi;

B. Üye Ülkelerle ilgili olarak :

— Teşebbüslere işçi temin eden v© hattâ - bazen büyük aracı kârları 
ile- işçi kiralayan «şirketlerdin dc/ha sıkı bir şekilde kontrolü ve bunlara karşı 
kovuşturma açılması;

— İZins'iz işçi çalıştıran ve çoğu kere yükümlü oldukları kanunî ve 
resmî vergileri bile vermeyen teşebbüslere ağır sayılabilecek cezalar verilmesi;

— İzinsiz işçilerin bir üye Ülkeden diğerine geçmesini engellemek 
üzere ortak tedbirler alınması;

12. ilgi’li Hükümetlerin yukarıda açı-klanan tedbirlerin alınması husu
sunda anlaşmalarını ve aynı zamanda üye Devletlerin belli bir tarihten önce 
girmiş olan izinsiz işçilerin durumunu bunların hüsnü miyetle hareket etmiş ol
duklarını gözöününde tutarak düzeltecek bir karar almalarını ısrarla temenni 
eder.

13. Çalışmanın kutsallığını korumak amacıyla, Ortaklık Konseyi çerçeve
sinde ve Hükümetlerin doğrudan doğruya müdahaleleri yoluyla müşahhas 
tedbirler teklif ederek Topluluk kuruluşlarının bu tavsiye kararına uygun teşeb
büslerde bulunmalarını talep eder.

X' ■'
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BELGE 2 15 Mart 197)

TÜRK-SOVYET ANDLAŞMASININ 50. YILDÖNÜMÜNDA 

TEATİ EDİLEN MESAJLAR

Bü münasebetle teati edilen telgraflar şöyledir :

Başbakan Kosigin'in Başbakan Demirel'e Mesajı

«1921 tarihli Sovyet-Türk Andlaşmasının 50 nci yıldönümü münasebe
tiyle size ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine samimi tebriklerimi sunarım.

Sovyet devletinin kurucusu Lenin ile yeni Türkiye'nin kurucusu Kemal 
Atatürk'ün çok önem verdikleri bu tarihî Andlaşma, zamanımızda da ulusla
rımızın menfaatlerine ve dünya barışının kuvvetlenmesine uygun düşmektedir. 
1921 Andlaşmasının ihtiva ettiği eşitlik, birbirinin içişlerine karışmama ve top
rak bütünlüğüne saygı gösterme prensipleri, Sovyet-Türk münasebetlerinin 
dostluk ve iyi komşuluk yolunda gelişmesinde önemli rol oynamaya devam 
etmektedir.

Sovyetler Birliği ileride de Türkiye Cumhuriyeti ile dostluk ilişkilerinin 
takviyesi siyasetini sebatkâr bir şekilde gütmeye kararlı olup, Türk Hüküme
tinin SSCB ile Türkiye'min karşıbklı menfaatlerine uygun işbirliğinin daha da 
geliştirilmesine matuf gayretlerini desteklemeye hazırdır.

Size iyi dileklerimi, Türk ulusuna da başarı ve refah temennilerimi su
narım, Sayın Başbakan.

A. Kosygin
Moskova, Kremlin 
15 Mart 1971»

Başbakan Demirel’in Başbakan Kosigin’e Mesajı

«16 Mart 1921 tarihli Moskova Andlaşmasının 50. yıldönümü münase
betiyle şahsıma ve Türk Hükümetine göndermiş bulunduğunuz samimi tebrik
lere halisane teşekkürlerimi sunarım.

Moskova Andlaşması, ihtiva ettiği önemli hükümler bakımından olduğu 
kadar, Türk-Sovyet iyi komşuluk ilişkilerinin başlangıç noktasını teşkil etmesi 
bakımından da büyük değer taşımaktadır.
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Mesajınızda da belirtmiş olduğunuz gibi Atatürk ve Lenin in büyük önem 
verdikleri bu Andlaşmada vazedilen prensipler çerçevesinde yürütülen Türk - 
Sovyet ilişkilerinin, her iki ülkenin menfaatlerine ve dünya barış ve güvenli
ğinin yararına olarak gelişmekte olduğunu memnunlukla müşahade etmekteyiz.

Türk-Sovyet dostluk ilişkilerinin geleceğine olan inancımı ifade eder, 
bu vesile ile Zatıâ'inize tebriklerimi ve iyi dileklerim:, Sovyetler Birliği milletle
rine de refah ve saadet temennilerimi sunarım, Sayın Başbakan.

Süleyman Demirel
Ankara, 15 Mart 1971»

Dışişleri Bakanı Gromyko'nun Mesajı

«16 Mart 1921*  tarihli Türk-Sovyet Andlaşmasının 50 nci yıldönümü mü
nasebetiyle tebriklerimiz; kabul buyurmanızı rica ederim, Sayın Bakan.

İki tarafın karşılıklı gayretleri neticesinde Sovyetler B.rliği ile Türkiye ara
sındaki münasebetlerin iyi komşuluk ve karşılıklı anlayış ruhu içinde gelişmeye 
devam edeceğini ümit ederim.

A. Gromyko
Moskova, 15 Mart 1971»

Dışişleri Bakan Vekili Dinçer'in Mesajı

«16 Mart 1921 tarihli Türk-Sovyet Andlaşmasının 50 nci yıldönümünü 
kutlayan mesajınızı memnuniyetle almış bulunuyoruz.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve karşı
lıklı anlayış atmosferi içinde gelişeceği hususunda izhar eylediğiniz ümit tara
fımdan aynen paylaşılmaktadır.

Bu vesile ile mukabil tebrik ve en samimi temennilerimin kabulünü rica 
ederim, Sayın Bakan,

Dışişleri Bakan Vekili 
Hasan Dinçer

Ankara, 
15 Martt 1971»
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SİYASİ OLAYLAR

HÜKÜMET PROGRAMININ AÇIKLANMASI

Başbakan Nihat Erim, hükümet programını Meclislerde 2 Nisan da oku
muş, 7 Nisan’da da hükümet güven oyu almıştır.

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi 2 Nisan tarihinde 
Ankara'da toplanmıştır.

KIBRIS KONUSUNDA TOPLANTI

Yeni hükümetin, Kıbrıs sorunu hakkında geniş bir değerlendirme yapma
sını sağlamak amacıyla 13-16 Nisan tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Yönetimi 
Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk Toplumu Meclisi Başkanı Rauf Denk- 
taş ile danışmalar yapılmıştır.

ÇİN HALK CUMHURİYETİNİ TANIMAK KONUSUNDA TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 25 Nisan da Çin Halk Cumhuriyetinin ta
nınması yolunda yapılan incelemelerin olumlu şekilde sonuçlandığı ve bu ülke 
ile direkt temasa geçildiğini açıklamıştır.

SIKIYÖNETİM İLÂNI

Bakanlar Kurulunca, 26 Nisan günü 11 ilde bir ay süre ile sıkıyönetim 
ilânı kararlaştırılmıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Washington'da Nisan ayı başında Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı 
William Rogers’in koruyuculuğu altında Diplomasi Sanatı adını taşıyan bir ser
gi açılmıştır.

Sergide, Türkiye ile ilgili iki belge de teşhir edilmiştir. Bu belgelerden 
birincisi Osmanlı Padişahı Sultan Abdulmecit’in 1842'de oğlu Veliahd ikinci 
Abdulhamit’in dünyaya geldiğini bildiren fermanıdır. Bu ferman, Sultan Ab- 
dülmecit tarafından Amerika cumhurbaşkanına gönderilmiştir.

İkinci belge, Osmanlı İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 1875 yılında teati edilen tâbiyet konusunda anlaşma tasarısıdır. Ame
rika tasarı üzerinde değişiklik yaptıktan sonra Osmanlı İmparatorluğuna gön
dermiştir. Ancak Osmanlılar değişikliği uygun görmeyerek tasarıyı geri gön
dermişlerdir. Tasarı bu suretle imzalanmadan kalmıştır.

★ ★ ★

Davetli olarak Brüksel’de bulunan tanınmış sanatçılarımızdan viyolonist 
Ayla Erduran, 3 Nisan akşamı Belçika radyo-televizyonunda çok başarılı bir 
resital vermiştir.
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NİSAN 1971'DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA MİLLETLERARASI 

OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Nisan 1971 İNGİLTERE MÜŞAVİRLİK BÜROSU HEYETİNİN ZİYARETİ

•
İngiltere Müşavirlik Bürosundan bir heyet, Sanayi 

ve Ticaret Odası yetkilileri ile temas kurmak üzere İstan
bul'a gelmiştir. İngiltere Müşavirlik Bürosunun amacı, 
denizaşırı ülkelerde İngiliz müşavir, planlamacı ve araş
tırmacılarının tecrübelerinden kalkınma konusunda fayda 
sağlanmasıdır.

2 Nisan 1971 HÜKÜMET PROGRAMININ AÇIKLANMASI

Başbakan Nihat Erim, hükümet programını (Bk. Bel
ge 1) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna sunmuştur.

2 Nisan 1971 TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Kon
seyi toplantısı Ankara’da yapılmıştır. Toplantıdan sonra 
Dışişleri Bakanı bir basın toplantısı yapmıştır (Bk. Belge 
2). Ortak Pazar heyet başkanları ayrıca Başbakan Nihat 
Erim ile de bir görüşme yapmışlardır (Bk. Belge 3). Baş
bakan, AET Bakanları şerefine bir akşam yemeği ver
miştir (Bk. Belge 4). AET - Türkiye Ortaklık Konseyi so
nunda bir basın bildirisi yayınlamıştır (Bk. Belge 5).

3 Nisan 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ PAKİSTAN OLAYLARI İLE 
İLGİLİ SÖZLERİ

Basın mensuplarının, Pakistan'da cereyan eden 
olaylar konusunda vâki sorularına Dışişleri Bakanı Os
man Olcay şu cevabı vermiştir :

«Bu, Pakistan'ın bir iç meselesidir. Türkiye, mese
lenin her türlü dış tesirlerden uzak bir şekilde süratle 
hallini ve dost ve kardeş Pakistan’ın üzüntülü günleri 
bir an evvel geride bırakmasını gönülden dilemektedir.»

Öte yandan Pakistan'ın Büyükelçisi Iftikhar Ali 
TRT'ye bir demeç vererek Doğu Pakistan'daki olayların 
yatıştığını söylemiştir (Bk. Belge 6).
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4 Nisan 1971

5 Nisan 1971

5 Nisan 1971

RAUF DENKTAŞ’IN ENOSİS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Geçici Türk 
Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Rauf Denk- 
taş, Yürütme Kurulu nun Lefkoşe'de yaptığı toplantıda, 
Rumların ENOSİS isteğini tekrarlamaları üzerine Kıbrıs'
taki durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini soy-, 
lemiştir.

Rauf Denktaş, toplumlararası görüşmelerin iki bu
çuk yıl önce ENOSİS'in düşünülmemesi kaydıyla başladı
ğını hatırlatmıştır.

HÜKÜMET PROGRAMININ MECLİSTE GÖRÜŞÜLMESİ 
DOLAYISİYLE BAŞBAKANIN YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, Millet Meclisinde, hükümet 
programı üzerindeki konuşmaları cevaplandırırken, dış 
münasebetler konusunda özetle şunları söylemiştir :

«Bu noktada, gayet sarahatle şunu arzetmek iste
rim : hükümetimiz, iyi komşuluk münasebetleri gütmek 
istediği memleketlerden ülke bütünlüğüne saygı, bağım
sızlığına saygı, haklarına saygı yanında içişlerine karış
mamayı da başlıca bir şart olarak talep etmektedir. Kom
şu memleketlerle ve uzak memleketlerle iyi münasebet
leri yürütmemiz, geliştirmemiz için başlıca şart, bizim 
içişlerimize karışmamak ve Türkiye’deki kışkırtıcı faali
yetleri, el altından tahrikkâr hareketleri körüklememektir. 
Bunlar körüklendiği, beslendiği nisbette o memleketin 
bizimle olan ilişkilerinin dostluk içinde gelişmesi engel 
lenmiş olur. Demek ki, Türkiye ile iyi komşuluk, dostluk 
ilişkilerinin gelişmesi, bizim elimizde değil, bizim kom 
şularımızın elindedir. Çünkü biz, Türkiye olarak hiçkim- 
senin içişlerine karışmıyoruz. Hiç kimsenin rejimi ile meş
gul olmuyoruz. Hiçbir memlekette el altından tahrikler 
yapmaya çalışmıyoruz. Bunun mukabilini istemek de bi
zim hakkımızdır».

TÜRKİYE - BULGARİSTAN TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Bulgaristan arasında 1971-72 dönemi
ni kapsayan 10,5 milyon dolarlık bir ticaret protokolü 
imzalanmıştır.
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5-12 Nisan 1971 CENTO’NUN MERKEZİ BANKACILIK KONUSUNDA 
SEMPOZYUMU

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) 5-12 Nisan 
günleri arasında İzmir’de, Merkezî Bankacılık, Malî Poli
tika ve İktisadî Kalkınma konusunda bir sempozyum 
düzenlemiştir.

6-7 Nisan 1971 CENTO ASKERİ KOMİTESİ TOPLANTISI

Ankara’da yapılan Cento Askeri Komitesi toplantı
sının sonunda bir bildiri yayınlamıştır (Bk. Belge 7).

6 Nisan 1971 GANA BÜYÜKELÇİMİZİN CENAZE TÖRENİ

28 Mart günü, Akra'da geçirdiği bir kalb krizi 
sonucu vefat eden Gana Büyükelçimiz Hikmet Hayri An- 
lı'nın cenazesi İstanbul’a getirilmiştir. Gana hükümeti, 
Büyükelçi Anlı’nın cenazesi ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı 
Asya-Afrika Dairesi Genel Müdürü Georges Arthur'ü de 
Türkiye'ye göndermiştir.

7 Nisan 1971 HÜKÜMETİN GÜVEN OYU ALMASI

Nihat Erim hükümeti Millet Meclisinde 46 red, 3 
çekimsere karşı 321 oyla güven almıştır. 74 milletvekili 
oylamaya katılmamıştır.

Başbakan, bu münasebetle çeşitli ülkelerin Hükü
met başkanlarından tebrik mesajları almıştır (Bk. Belge 8).

7 Nisan 1971 TÜRKİYE - MACARİSTAN TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Macaristan arasında 1971-1972 dev
resi ticari mübadelelere ait ticaret protokolü Ankara’da 
imzalanmıştır.

imzalanan protokol, iki ülke arasında bugüne ka
dar uygulanmakta olan kliring sistemini kaldırmakta ve 
serbest döviz esası üzerinden 43 milyon 750 bin dolarlık 
bir ticari mübadele hacmini öngörmektedir.

53



Macaristan'dan ithal edilecek başlıca maddeler, 
arasında plastik ham maddeleri, soda, muhtelif cins kâ
ğıtlar, sun’i sentetik iplikler, dökme demirler, profiller, 
blum ve kütükler, ham alüminyum, tezgâhlar, elektrik 
motorları, muhtelif kimyevi maddeler, sentetik reçineler 
bulunmaktad.r.

Aynı dönemde Türkiye’nin Macaristan'a ihraç ede
ceği mallar arasında ise klâsik ihraç mallarından ayrı 
olarak çimento, fayans, seramik mamûlleri, tül perde, 
tiftik topsu ve ipliği., cam yünü, pamuklu mensucat, yün
lü ve pamuklu trikotaj, plastik yer döşemeleri, sanayi bez 
bandı, kompresör ve transformatörler gibi sanayi mamul
leri de yer almaktadır.

Bu anlaşma ile Macaristan’ın, ikili anlaşmalarla 
ticaret yaptığımız ülkeler arasında ikinci sırayı aldığı be
lirtilmiştir.

7 Nisan 1971 JAPONYA’NIN AYVACIK BARAJI İÇİN AÇTIĞI KREDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından verilen habere 
göre, Japon hükümeti Türkiye’ye Ayvacık barajında kul
lanılmak üzere 27 milyon dolarlık bir kredi açmıştır.

Bu kredi, Ayvacık barajındaki hidroelektrik santra
linde jenaraförler ve makinalar için kullanılacaktır.

8 Nisan 1971 SOVYET DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER HEYETİNİN ZİYARETİ

Sovyetler Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Ko
mitesinden bir heyet, Türkiye'de Sovyet yardımı ile ya
pılmakta olan bazı tesisleri ziyaret etmiştir. Heyet, İs
kenderun 3. Demir-Çelik Fabrikası sahasında, İzmir 
Aliağa rafinerisinde incelemeler yapmış, ayrıca İstanbul'
da metro'nun yapımı konusunda Belediye Başkanı ile gö
rüşmüştür.

9 Nisan 1971 TÜRKİYE - ÇEKOSLOVAKYA TİCARE1 PROTOKOLÜ

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 1971 - 1972 dev
resi ticaret protokolü Prag'da imzalanmıştır.
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1971 -1972 devresi Türkiye - Çekoslovakya ticaret 
protokolüne ek olarak ithal edeceğimiz mallar özellikle 
gazete kağıdı, blum ve kütükler, profiller, plastik ham 
maddeleri, sun i ve sentetik iplikler, tezgâhlar ile imalat 
sanayii için lüzumlu maddeleri kapsamaktadır. İhraç ede
ceğimiz mallar arasında ise narenciye, bakliyat, kuru 
meyveler, tütün, pamuk, maden cevherleri ile çeşitli sına» 
mamullerimiz bulunmaktadır.

İmzalanan protokolün iki taraflı genel hacmi 40 
milyon dolar civarında bulunmaktadır.

9 Nisan 1971 AMERİKA’NIN DIŞ İLİŞKİLERİ RAPORUNDA
TÜRKİYE İLE İLGİLİ BÖLÜM

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı William 
Rogers, ülkesinin son iki yıllık dış ilişkilerini inceleyen bir 
raporu Amerikan Kongresine sunmuştur. Raporun Türkiye 
ile ilgili bölümleri, Ankara’da Amerikan Haberler Mer
kezi tarafından geniş şekilde açıklanmıştır (Bk. Belge 9).

13-16 Nisan 1971 KIBRIS KONUSUNDA TOPLANTI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın başkanlığında An
kara’da başlayan Kıbrıs konusundaki toplantı hakkında 
şu açıklama yapılmıştır :

«Dışişleri Bakanlığında bugün başlayan istişareler
den güdülen temel gaye, yeni Hükümeti Kıbrıs'taki son 
durum ve görüşmeler üzerinde aydınlatmaktır. Bildiğiniz 
gibi hükümet programında aynen (görüşmeler devam et
tiği bir sırada taraflardan birinin görüşmeleri mümkün 
kılan başlangıç mutabakatının tamamen dışına çıkarak 
son derece aşırı bir davranış içine girmesinin karşı tarafı 
da mukabil isteklerde bulunmakta haklı bir duruma ge
tireceği gözönünden uzak tutulmamalıdır) denilmektedir 
istişarelerde Ada’daki son gelişmeler bu açıdan da bit 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.»

Toplantının sonunda Dışişleri Bakanlığı Enformas
yon Dairesince 17 Nisan tarihli şu açıklama yapılmıştır :

«Yeni Hükümetin Kıbrıs sorunu hakkında geniş bir 
değerlendirme yapmasını sağlamak amaciyle 13-16 Ni
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san 1971 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk Toplumu Meclisi Baş
kanı Rauf Denktaş’la danışmalar yapılmıştır, Rauf Denk- 
taş Başbakan Nihat Erim tarafından kabul edilmiştir. 
Denktaş’la çeşitli seviyelerde toplantılar yapılmıştır. Bun
lardan birine Başbakan Nihat Erim, diğerlerine Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay başkanlık etmişlerdir. Bu toplantı
larda, Ankara’ya çağırılan Atina Büyükelçimiz ile Lefkoşe 
Maslahatgüzarımız da hazır bulunmuşlardır.

Kıbrıs sorununun bütün yönlerinin ele alındığı top
lantılarda, Ada'daki durum, Toplumlararası görüşmelerin 
bugün gelip dayandığı nokta, Türk Toplumunun sorunları 
ve Yunan Hükümetinin tutumu gözden geçirilmiş, siyasî, 
askerî ve ekonomik değerlendirmeler yapılmıştır.

Yeni Hükümetin Kıbrıs sorunundaki temel tutumu 
Hükümet Programında açıklanmıştır. Bu tutum ışığında 
Denktaş'a, yeni Hükümetin, Türk Toplumunun güvenli
ğini, meşru haklarını ve çıkarlarını korumağa kararlı bu
lunduğu, Türk Toplumuna yöneltilmiş tehdit ve baskı ha
reketlerine asla göz yumulmayacağı, olup-bittilerin der
hâl karşılık göreceği, Kıbrıs Devletini yaratan andlaşma- 
lardan Türkiye ve Türk Toplumu için doğan hakların azim
le korunacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda, 1963 olay
larından bu yana ekonomik yönden çok güç duruma dü
şürülmüş olan Türk Toplumunun ekonomik sorunlarının 
çözümlenmesi ve kalkınmasının sağlanması için alınmış 
olan kararların etkili bir şekilde uygulanmasını Hüküme
tin önemle izleyeceği açıklanmıştır.

Kıbrıs sorununun çözümü için izlenecek yol konu
sunda Türk Hükümetiyle Ada daki Türk Toplumu arasın
da tam bir görüş birliği olduğu bu görüşmelerde saptan
mıştır. Hükümetimiz ve Türk Toplumu bir an önce barışçı 
bir çözüm şcklni arzulamakta ve bu amaçla yapıcı ça
balara devama hazır bulunmaktadır. 1967 bunalımına 
yol açan nedenler ve bu bunalım sonunda ortaya çıkan 
koşullar ışığında, 1968 yılında bir yandan Türkiye ile 
Yunanistan, diğer yandan iki Toplum arasında çözüm 
şeklinin Kıbrıs'ın bağımsızlığının devamına dayanması 
gerektiği yolunda varılan temel mutabakat çerçevesinde, 
iki Toplum arasında Kıbrıs Anayasasıyle ilgili araştırıcı 
görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde Türk Toplu- 
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munun yapıcı ve sabırlı tutumuna karşılık Rum Toplu- 
munun uzlaşmaz bir davranış içinde bulunduğu bir ger
çektir. Rum Toplumu, Kıbrıs Devletini yaratan andlaşma- 
lardaki hak ve çıkar dengesinin ilgili taraflardan hiçbi
rinin aleyhine bozulmaması gerektiğini ve ancak bu 
denge korunabilirse bir anlaşmanın mümkün olduğunu 
anlamak istemediği gibi Toplumlararası görüşmeleri 
mümkün kılan başlangıç mutabakatının tüm dışına çıkan 
bir davranış içine girmiştir. Toplumlararası görüşmelerin 
bugüne kadar olumlu bir sonuca varamamasının gerçek 
nedeni budur .

Toplumlararası görüşmeler, ancak, temel mutaba
kat çerçevesinde devam edebilir. Bu çerçeve dışına çıkıl
dığı veya resmî demeç ve tutumlarla başka siyasî he
defler açıklandığı takdirde görüşmelerin sürdürülmesinde 
yarar olmadığı konusundaki Türk Toplumu görüşü payla
şılmaktadır. Kıbrıs Rum Toplumu iki yönlü bir siyasetle 
Kıbrıs Türk Toplumunu, Türkiye'yi ve dünya kamuoyunu 
aldatabileceği düşüncesinde ise çok ağır bir değerlen
dirme yanlışlığı içinde bulunmaktadır.

Rum Toplumunun görüşmelerde ele alınan konu
larda takındığı tutum şimdiye kadar iyimserliğe yer bı
rakmamakla beraber, barışçı olanakları sonuna kadar 
araştırmak gerektiği kanısında olan Türk Toplumu temel 
mutabakattan hareketle Rum Toplumunun anlaşmayı 
mümkün kılacak daha uzlaşıcı bir tutum içine girmeye 
istekli olup olmadığını bir kez daha deneyecektir. Kıbrıs 
sorununda varılacak kesin anlaşmanın, mevcut andlaş- 
maların iki Toplum arasında öngördüğü hak ve çıkar 
dengesini sağlaması yanında, Kıbrıs'ın bağımsızlığını et
kili bir şekilde koruyan ve Kıbrıs'ın uluslararası statü
süyle Anayasanın yeniden bozulmasına imkan bırak
mayan bir çerçeveye oturtulması gerektiği de açıktır.»

Öte yandan Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve 
Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı 
Rauf Denktaş da, Kıbrıs'taki son durum hakkında ba
sına bilgi vermiştir (Bk. Belge 10).
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14 Nisan 1971

14 Nisan 1971

BAŞBAKAN EKONOMİK İŞLER YARDIMCISININ 

BASIN TOPLANTISI

Devlet Bakanı ve Başbakan Ekonomik İşler yardım
cısı Attila Karaosmanoğlu, Türkiye’nin ekonomik duru
mu hakkında yaptığı basın toplantısında dış ekonomik 
ilişkilerimiz konusunda da bazı bilgiler vermiştir (Bk. 
Belge 11).

DR. KÜÇÜK’ÜN U THANT’A MESAJI

Kıbrıs Cumhurbaşkan yardımcısı ve Kıbrıs Türk Yö
netimi Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük, Rum yö
neticilerinin Enosis’le ilgili son konuşmaları hakkında. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant’a bir mesaj 
göndermiştir. Dr. Küçük mesajında, «Rum liderlerinin 
Enosis'ten söz etmeleri halinde Kıbrıs sorununa barışçı 
bir çözüm sağlanamıyacağını» bildirmiştir.

Öte yandan, Rauf Denktaş'ın yeni Türk hükümeti 
ile görüşmelerde bulunmak için adadan ayrılmadan ön
ce verdiği demeci yorumlayan resmi Rum kaynaklarına 
göre Başpiskopos Makarios, Kıbrıs sorununun Enosis e 
kapıyı kapatan bir çözüme bağlanmasını kabul etmiye- 
ceğini açıkça ifade etmiştir.

Bilindiği gibi, Denktaş, Makarios ve öbür Kıbrıs 
Rum liderlerinin son zamanlarda Enosis’le ilgili açıkla
malarının adada yepyeni bir durum yarattığını ve Kıb- 
rıs’lı Türklerin Enosis’e gidecek bir bağımsızlık değil, te
minat altında bir bağımsızlık istediklerini belirtmişti.

14 Nisan 1971 BUĞDAY REZERVİ ANLAŞMASI

Dünya Gıda Programının Türkiye’ye bağış olarak 
vereceği 400 bin ton buğdayla ilgili anlaşma Dışişleri 
Bakanlığında imzalanmıştır. Türkiye’de ulusal bir buğ
day rezervi kurulmasını öngören Dünya Gıda Programı
nın Türkiye’ye yaptığı bu yardımın değeri toplam olarak 
35 milyon dolardır.

Anlaşmayı Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Ulus
lararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Genel Müdürü Rah-
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14 Nisan 1971

14 Nisan 1971

14 Nisan 1971

mi Gümrükçüoğlu ile Dünya Gıda Programı adına da 
İcra Direktörü Francisco Aquino imzalamışlardır.

Türkiye'de kurulacak buğday rezervi, buğday fi
yatlarının aşırı yükselmelerini önlemek, tabiî âfet sıra
sında felâketzedelere sür atle gıda yardımında bulun
mak amacını taşımaktadır.

TÜRKİYE - BM KALKINMA PROGRAMI ANLAŞMASI

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
arasında, Dışişleri Bakanlığında bir milyon 420 bin do
larlık teknik yardım anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma, 
Ankara'da kurulacak olan Mühendisler için Fabrika içi 
Eğitimi Merkezine, Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra
mından bağış yoluyla biı milyon 420 bin dolar sağlan
masını öngörmektedir.

AMERİKAN - ÇİN İLİŞKİLERİNDE GELİŞME

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Çu En Lai, Pekin 
de kabul ettiği Amerika lı masa tenisçileri ile konuşma
sında, «Sizin ziyaretiniz Amerikan-Çin ilişkilerinde yeni 
bir sahife açacaktır» demiştir.

Başbakan, 1949 da Çin Halk Cumhuriyetinin kurulu
şundan bu yana ilk kez, Amerikan yurttaşlarından kurulu 
bir grupla görüşmüştür.

Çin'in yabancı ülkelerle ilişki kurulması temeline 
dayanan yeni tutumu gereğince, Başbakan, Nijerya'lı 
masa tenisçilerine şunları söylemiştir : «Biz Çin i resmen 
tanımayan ülkelerle de dostça ilişkiler kurmak istiyoruz. 
Eski bir Çin atasözüne göre, insan seyahat ettiği zaman 
her yerde dostlar edinir.»

TÜRK - YUGOSLAV TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ticarî mübadele 
esaslarını düzenleyen bir anlaşma Belgrad'da imzalan
mıştır.
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Bu anlaşmanın yanı sıra, Türk - Yugoslav müba
delelerinde konvertibl paranın ödenme şeklini tespit 
eden bir de protokol imzalanmıştır.

Bu iki belge, 1959 yılından beri yürürlükte olan iki 
taraflı ticaret anlaşmasının yerini almaktadır. 

•

16 Nisan 1971 TÜRK UÇAKLARININ DOĞU PAKİSTAN’A ASKER VE 
MALZEME NAKİLLERİ , KONUSUNDA TEKZİP

Türk uçaklarının Doğu Pakistan'a asker ve malze
me naklinde kullanıldığı yolunda gazetelerde yayınla
nan Hindistan mahreçli haberlerle ilgili olarak basın 
mensuplarının sorusunu cevaplandıran Dışişleri Bakanlı
ğı sözcüsü Oktay İşcen, neşriyatı yalanlamış ve «bu ko
nuda çıkarılan haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur» 
demiştir.

16-21 Nisan 1971 AMERİKAN MUHRİPLERİNİN KARADENİZ DEKİ 
TATBİKATI

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına mensup 
USS W.M. Wood, USS Rich, USS Steinaker ve USS New 
adlı muhripler Karadeniz'deki uluslararası sularda tat
bikatta bulunmuştur.

16 Nisan 1971 DOĞU ALMANYA İLE TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye Odalar Birliği heyeti başkanı, Doğu Al
manya yetkilileri ile Doğu Berlin'de 14 milyon dolarlık 
bir ticari mübadele anlaşması imzalamıştır.

17 Nisan 1971 ARAP CUMHURİYETLERİ FEDERASYONUNUN KURULUŞU

Bingazi’de yaptıkları toplantı sonunda, ülkeleri 
arasında bir Arap Cumhuriyetleri Federasyonunun ku
rulduğu, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Suriye ve Libya Dev
let Başkanları tarafından ilân edilmiştir.
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19 Nisan 1971 SALYUT DENEMESİ

Sovyetler Birliği uzay yetkilileri dünya çevresine 
«Salyut» yörünge istasyonunu yerleştirmişlerdir. Bundan 
4 gün sonra da içinde 3 pilot bulunan Soyuz-10 aracı 
uzaya gönderilmiş ve iki aracın kombine bir deneyi ger
çekleştireceği belirtilmiştir.

20 Nisan 1971 ENERJİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. İhsan Topa- 
loğlu, düzenlediği basın toplantısında yeni ve millî bir 
petrol politikası izleneceğini açıklamıştır. Topaloğlu, «ye
terli enerji sağlamada dışa bağlılığın mümkün mertebe 
az olması gerektiğini, ham petrol ithalinde azamî fiyat 
indiriminin sağlanacağını» da belirterek «akaryakıt ana 
depoları millî güvenlik ve kamu yararı gözetilerek dev
letleştirilecektir» demiştir.

Enerji Bakanı, daha sonra bor minerallerinin dev- « 
letleştirilmesinden sonra bu alandaki ihracattan yılda 
100 milyon dolar kazanılacağını, diğer stratejik maden

< 1 lerin yurt ekonomisindeki önemine ve yerine göre gerek
tiğinde devletleştirileceğini belirtmiştir.

• 
20 Nisan 1971 BULGARİSTAN’IN BALKAN ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ

Bulgaristan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Todor 
Jivkov, Partinin 10. kongresine sunduğu raporda bu ko
nuda özetle şunları söylemiştir :

«Bulgar hükümeti Balkanlardaki siyasî havayı dü
zeltmek için elinden geleni yapmaktadır. Bulgaristan, 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkilerinin olumlu bir 
yolda olduğunu müşahade etmektedir.»

20 Nisan 1971 KAMBOÇYA BAŞBAKANININ İSTİFASI

Kamboç Başbakanı General Lon Nol, sağlık ne
denleri yüzünden görevinden istifa etmiştir.

Yeni hükümet, fiilen General Sirik Matak'ın baş
kanlığında 6 Mayıs tarihinde kurulmuştur.
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21 Nisan 1971 AMERİKAN YARDIM PROGRAMINDA REFORM TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Nixon tarafından Kongreye veri
len bir mesajda açıklanan yeni dış yardım programına 
göre, Birleşik Amerika’nın iki taraflı kredilerini idare ede
cek olan yeni Birleşik Amerika Uluslararası 
Kalkınma Korporasyonu, «projeleri ya da programları 
bundan böyle kendisi hazırlamıyacak, az gelirli ülkeler
den gelecek insiyatiflere göre ikrazları yapacaktır.»

21 Nisan 1971 PARKER HART’IN TÜRKİYE’YE YARDIM KONUSUNDA 

KONUŞMASI

Amerika nın eski Ankara Büyükelçisi Parker Hart, 
Türkiye’nin temel askeri ihtiyaçlarının uzun vadeli bir 
program dahilinde karşılanabilmesi için Amerika ve 
Amerika'nın müttefiklerini ortaklaşa çaba harcamaya ça
ğırmıştır.

Washington daki Orta-Doğu Enstitüsünün başkanı I > T
olan Hart, New York'ta düzenlenen Türk-Amerikan der
neği toplantısında yaptığı konuşmada, «Türkiye, Ame
rika'nın yardımına ihtiyaç duymaktadır. Fakat sadece 
Amerika'nın değil, diğer müttefiklerin ve Japonya'nın 
da yardımına ihtiyacı vardır» demiştir.

Türkiye'ye yapılacak yardımın Amerika için en iyi 
yatırım olacağını belirten Parker Hart, Türkiye’de demok
rasinin ayakta durmasının, Orta-Doğu nun istikrarı ba
kımından. da elzem olduğunu kaydetmiştir.

Türkiye’den 1968 yılında ayrılmış olan Hart, yeni 
Türk hükümetini de, yabancı sermaye yatırımlarını, daha 
önceki rejimlerden daha geniş mikyasta teşvik etmeye 
çağırmış ve özel ve resmî sektörler arasında bir denge 
kurulması gerektiğini ileri sürmüştür.

22 Nisan 1971 BAŞBAKANIN BAYRAM MESAJI

Başbakan Nihat Erim, 23 Nisan Millî Eğemenlık 
bayramı dolayısiyle yayınladığı mesajda anarşik olay
ların devamı ile ilgili olarak özetle şunları söylemiştir :
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«Hükümet bu tedhişçi, silâhlı, paralı ve kimisi de dı
şardan her türlü yardım ve teşviki gören örgütlerin fenalık
larına mutlaka son verecektir. Türkiye'de huzursuzluk olsun, 
güvensizlik olsun, üniversiteler, okullar rahat çalışmasın, 
Türk gençleri iyi okuyup, iyi yetişmesin, ekonomik faa- 
liyetler felce uğrasın, Türk toplumu içinden çürüsün, çök
sün, dağılsın, Türkiye parçalansın diye gayret sarfeden- 
lerin ülkemize yapageldikleri kötülükleri önlemek için 
almayacağımız tedbir yoktur.»

22 Nisan 1971 TÜRKİYE-BAC TİCARET PROTOKOLÜ

Türkiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında 
1971-1972 devresi ticaret protokolü Ekonomik İlişkileı 
Bakanlığında imzalanmıştır. Bu yılki protokolün hacmi 
tek taraflı olarak 4 milyon 500 bin dolardır.

BAC'den ithal edilecek başlıca maddeler, ham pet
rol, fosfat, uzun elyaflı pamuk, kına ve selofan kağı
dıdır. İhraç mallarımız arasında ise tütün, mercimek, tif
tik, çay, palamut hülasası, canlı hayvan ve ilâçlar bulun
maktadır.

22 Nisan 1971 İSLÂM HABER AJANSI KURULMASI İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALAR
»

Asya ve Afrika'dan 23 müslüman ülkenin delege
leri, Tahran’da yaptıkları toplantılarda bir «İslâm Haber 
Ajansı» kurulması olanaklarını incelemişler ve böyle bir 
ajansın kurulmasının bugün için aşılması güç engellerle 
karşılaştığı sonucuna varmışlardır.

Öğrenildiğine göre, hazırlanan ilk tasarıdaki ulus
lararası ajans fikrinden vazgeçilmiş, daha ufak çapta 
teşebbüs olarak bölgesel bir haber ofisi kurma yolu tu
tulmuştur.

23 Nisan 1971 BM’DEKİ TEMSİLCİMİZİN GÜVENLİK KONSEYİNE 

MEKTUBU

Güvenlik Konseyine bir mektup gönderen Büyükel
çi Halûk Bayülken, Makarios başkanlığındaki Kıbrıs Rum
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hükümeti üyelerinin, cemaatlerarası görüşmeleri baltala
maya ve ada'da yeni kanlı olaylar çıkarmaya çalıştığı 
yolundaki Kıbrıs Türk iddiasına Konsey üyelerinin dik
katini çekmiştir.

Birleşmiş Milletler deki Türk temsilcisi, Konsey üye
lerine, Kıbrıs'tı Türklerin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Genel 
Sekreter Thant’a göndermiş olduğu mektbun kopyalarını 
dağıtmıştır.

Küçük, sözü geçen mektubunda Makarios kabinesin
deki üç Kıbrıslı Rum bakanın amaçlarının Enosis olduğu
nu açıkladıklarını belirtmektedir. Küçük, Kıbrıs Rum hü
kümeti Dışişleri, İçişleri ve Eğitim bakanlarının Enosis'le 
ilgili açıklamalarının Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'la ilgili 
kararlarına açık bir meydan okuma olduğunu, bu üç 
bakanın cemaatlerarası görüşmelerin anlamını ve etki
sini tümüyle ortadan kaldırmaya ve ada'da yeni kanlı 
olaylar çıkarmaya çalıştıklarını bildirmiştir.

24 Nisan 1971 BAŞBAKANIN LE MONDE GAZETESİ İLE MÜLÂKÂTI

Başbakan Nihat Erim, Le Monde gazetesine ver
diği bir mülâkat sırasında, Nato konusunda şunları söy
lemiştir :

«Bugünkü şartlarda Türkiye'nin güvenliğinin sağ
lanması için en iyi yol kollektif bir savunma sistemine 
bağlı olmaktır. Türkiye bugün için hiç bir bloka dahil 
olmama siyaseti izleyemez. Ama bu ilkeler belirtildikten 
sonra müttefiklerle ortaya çıkabilecek sorunları görüş
mek ve artık uygun olmayanı kaldırıp yerine yeni ted
birler hazırlamak her zaman mümkün olacaktır.»

24-30 Nisan 1971 MİLLET MECLİSİ BAŞBAKANININ İRAN’I ZİYARETİ

Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı, İran Mec
lis Başkanının davetlisi olarak İran'ı ziyaret etmiştir.

25 Nisan 1971 ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE TEMASLAR KONUSUNDA 
DIŞİŞLERİ BAKANININ DEMECİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, bu konuda şunları 
söylemiştir : «Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması yolun-
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da Dışişleri Bakanlığında ve ilgili diğer Bakanlıklarda 
yapılan incelemeler olumlu şekilde sonuçlandı. Bakanlık 
içi incelemelerden sonra şimdi Çin Halk Cumhuriyeti ile 
direkt temasa geçildi, ancak bu temaslar uzun sürebi- 

4 ’* •' 1 1 ' lir. ' K’

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dış ilişkilerinde karar 
alırken bu kararı ancak kendi çıkarları açısından alır. Bu 
kararları alırken tabiî dünya siyasal durumunu tetkik eder. 
Kendi ikili ilişkilerini, çok taraflı ilişkilerini inceler. Kom
şumuz veya bize uzak memleketler bununla ne 
yolda hakkımızda ne gibi bir karara varırlar gibi ko
nular, pek kararlarımız üzerinde etkili olmuyor.»

25 Nisan 1971 AVUSTURYA’DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Avusturya cumhurbaşkanlığına altı yıllık bir dönem 
için yeniden Sosyalist Parti adayı Franz Jonas seçilmiştir. 
Janos oyların % 52.79’unu almış, Halk Partisinin adayı 
Kurt Waldheim ise oyların % 47.21 ini almıştır.
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26 Nisan 1971 SIKIYÖNETİM İLAN!

Bakanlar Kurulunun, sıkı yönetim ilânına dair ka
rarnamesi şöyledir :

«Memleketimizde uzun süredenberi gözlemlenen 
çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik nitelikteki eylem ve 
davranışların, sadece kamu düzeni ve güvenliğini bozu
cu amaçlara yönelmiş olmayıp, aslında ideolojik maksat
larla devletin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan 
ve lâik cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkış
ma mahiyeti aldığını gösterir kesin belirtilerin meydana 
çıkması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti anayasası'nın 
124. maddesi gereğince İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zon- 
gundak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde 26 Nisan 1971 günü saat 24.00 
den itibaren bir ay süre ile sıkı yönetim ilânı Bakanlar 
Kurulunca 26 Nisan 1971 tarihinde kararlaştırılmıştır.»

Sıkıyönetim ilânı kararı 28 Nisan günü T.B.M.M’nin 
birleşik toplantısında 2 red oyuna karşılık ittifak ile 
onaylanmıştır, 
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Başbakan Nihat Erim, oylamadan sonra bir konuş
ma yapmış ve özetle şunları söylemiştir :

«Evvelâ sıkıyönetim yapmak lâzımdır, sonra da 
anayasa değiştirilecektir. Memleketimiz, büyük tehlikey
le karşı karşıyadır. Bir ikinci tecrübeye vakit kalmamış 
gibi geliyor bana.

Aşırı uçlar, reformları yaptığımız zaman da tatmin 
olmayacaklardır. Onlar dogmatik bir saplantı içine gir
mişlerdir.

Heı devletin devamlılığı, asayiş, huzur ve sükûnun 
sağlanmasına bağlıdır. Asayiş, huzur ve sükûn, yurt dı
şından da desteklenen örgütler tarafından zedeleniyorsa, 
sağ ve sol eylemlere geçmişse, hangi hükümet buna ka
yıtsız kalabilir?».

26 Nisan 1971 TÜRKİYE’NİN KIBRIS SİYASETİ HAKKINDA 
MAKARİOS’UN BİR DEMECİ

Atina'da çıkan Vradini gazetesine bir demeç ve
ren Kıbrıs Rum Yönetimi başkanı Makarios şunları söy
lemiştir :

«Yeni Türk hükümetinin Kıbrıs sorunundaki siya
seti gittikçe daha müşkülpesent olmaktadır. Öyle sanı
yorum ki, Türk hükümeti, plânlarını uygulamak ve ada
daki topluluklararası görüşmelere son vermek için ba
haneler aramaktadır. Bir Kıbrıs Türk devletinin kuruluşu, 
Türkiye'nin daima izlediği bir siyaset olmuştur. Türkiye, 
Kıbrıs Türklerinin yaşadığı bölgeleri Türk illeri olarak 
ilân ederse, buna bütün çarelere baş vurarak karşı koya
cağız.

Yabancı teşebbüs ve müdahaleleri, Kıbrıs sorunu
nu daha çapraşık, daha bunalımlı bir kılığa sokmuştur. 
Kıbrıs Türklerinin kendi bölgelerinde muhtar bir hükü
met kurulması için ileri sürdükleri istek, Kıbrıs’ın geleceği 
için büyük bir tehlikedir. Öte yandan böyle bir istek biz
ce kabul edilemez.»

Bu arada, 24-29 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’ı 
ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Thant’ın 
Özel Siyasî İşlerle görevli Yardımcısı Roberto Guyer, Baş 
piskopos Makarios ile Cumhurbaşkanı yardımcısı Fazıl 
Küçük ile görüşmüştür.
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27 Nisan 1971 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU TOPLANTISI

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının Pars teki 
merkezinde toplanan Konsorsiyum üyeleri ve Dünya Ban
kası yetkilileri Türkiye’nin 1971 Kalkınma Programı için 
toplam olarak 272,4 milyon dolarlık kredi taahhüt et
mişlerdir. Bu miktarın 86,3 milyon doları program Kre
disi, 186,1 milyon doları da proje kredisi şeklindedir.

27 Nisan 1971 TÜRKİYE-İNGİLTERE KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde, Tür
kiye ile İngiltere arasında Maliye Bakanlığında 16 mil
yon 80 bin dolarlık bir proje kredisi anlaşması imzalan
mıştır.

Kredi tutarının 2 milyon 880 bin dolarlık kısmı iki 
yıl ödemesiz devre dahil, 25 yıl vadeli ve faizsizdir. Ba
kiye 13 milyon 200 bin dolarlık kısım ise 7 yıl Ödeme
siz devre dahil, 25 yıl vadeli ve yüzde 2 faizlidir.

Kredi, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından İskende
run ve Yarımca'da fosforlu gübre imal etmek üzere ku
rulacak gübre fabrikalarında sülfürik asit ve fosforik 
asit tesislerine ait dış finansman masraflarının karşılan
masında kullanılacaktır.

27 Nisan 1971 GÜNEY KORE CUMHURBAŞKAN SEÇİMİ

Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Çung-Hi, üçüncü 
bir dört yıllık dönem için cumhurbaşkanı seçilmiştir.

28 Nisan 1971 SIKIYÖNETİM İLÂNI İLE İLGİLİ BİR TEKZİB

Bazı yabancı ajanlar, Sıkıyönetimin, önümüzdeki 
günlerde Ankara'da yapılacak CENTO Bakanlar Konse
yi Toplantısı münasebetiyle ilân edildiği yolunda bir ha
ber geçmişlerdi. Bu konuda basın mensuplarının vâki 
sorusuna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu cevabı vermiştir :

«Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı İsmail Arar, 
Sıkıyönetimin hangi nedenlerle ilân edildiğini açıklamış 
bulunmaktadır. Sıkıyönetim kararının CENTO toplantı- 
siyle hiçbir ilgisi yoktur.»
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28 Nisan 1971 KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELERİNİN 
YENİDEN BAŞLAMASI

Kıbrıs Türk ve Rum cemaat temsilcileri arasında yü- 
rütülen cemaatlerarası görüşmelere, bir aylık aradan 
sonra devam edilmiştir.

Görüşme sırasında Denktaş, Türk tarafının görüş
lerinin yer aldığı bir belgeyi • Klerides'e vermiştir. Bu bel
gede, Türk, cemaatının, özellikle Rum yöneticilerinin son 
Enosis konuşmaları karşısındaki görüşleri açıklıkla orta
ya konulmuştur.

Denktaş ve Klerides görüşmelerinden önce basın 
mensuplarının sorularını cevaplandırmışlardır. Klerides 
verdiği demeçte, Kıbrıs Türk yönetiminin sürekli bir yö
netim haline getirilmesinin, Kıbrıs sorununa barışçı bîr 
çözüm bulma çabalarını engelleyeceğini iddia etmiştir.

Türk cemat meclisi başkanı Rauf Denktaş, Klerides'- 
in bu iddiasını kesinlikle yalanlamış ve şöyle konuş
muştur :

«Rum tarafı sekiz yıldan beri kendisine hükümet 
süsü verdiği halde, karışıklık çıkmadı. Bizim böyle bir 
davranışımız mı karışıklıklara yol açsın?»

28 Nisan ŞAFAK DEVRİYESİ (DAWN PATROL) MANEVRALARI

17 Mayıs 1971

Nato Güney Avrupa komutanlığının yönetimi al
tında Akdeniz'de beş Nato üyesi ülkenin katılmasıyla 
her yıl yapılan deniz-hava manevrası yapılmıştır. Ma
nevraya katılan ülkeler, Türkiye, Amerika, İtalya, İngilte
re, Yunanistandır.

28 Nisan 1971 HOLLANDA DA GENEL SEÇİMLER

1967 den beri iktidarda bulunan Piet de Jong 
başkanlığındaki koalisyon hükümetini meydana getiren 
partiler, genel seçimleri kaybetmişlerdir. Yeni hükümet, 
Haziran’ın 22’sinde Barend Biesheuvel’in başkanlığında 
kurulmuştur.
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30 Nisan 1971 CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Ankara'da toplanan Merkezî Andlaşma Teşkilâtı 
(Cento) 18. Bakanlar Konseyinin açılış oturumunda Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay’ın mesajı okunduktan sonra 
Başbakan Nihat Erim bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 
12).

Daha sonra Cento Genel Sekreteri ve Delegasyon 
başkanları birer konuşma yapmışlardır (Bk. Belge 13).

İngiltere ve Birleşik Amerika Dışişleri Bakanları, 
• toplantı dolayısiyle Ankara da bulunmalarından bilisti

fade, Başbakan ile birer görüşme yapmışlardır. ABD Dı
şişleri Bakanı, Ankara'dan sonra Orta-Doğu'da İsrail, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti, Lübnan, Ürdün ve Saudi Ara
bistan liderlerini ziyaret etmiştir. Cento Bakanlar Kon
seyi toplantısı sonunda bir bildiri yayınlamıştır (Bk. Bel
ge 14).

30 Nisan 1971 KIBRIS SAVUNMA BAKANI ÖREK’İN B.R DEMECİ

Kıbrıs Savunma Bakanı ve Türk Yönetimi Yürütme 
Kurulu Dış İlişkiler ve Savunma Üyesi Osman Örek, ce- 
maatlararası görüşmelerin Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri U Thant'ın iyi niyet teşebbüsleri üzerine yapıldığı 
yolundaki Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kipriyanu nun id
dialarını yalanlamıştır. Örek, bu konuda şunları söyle
miştir :

«22 Aralık 1967 Güvenlik Konseyi kararları 1968 
Haziranından beri sürdürülmekte olan cemaatlararası gö
rüşmelere herhangi bir atıfta bulunmamıştır. Bütün ta
rafların Genel Sekreterin iyi niyet teşebbüslerinden ya
rarlanmaları çağrısında bulunan söz konusu kararın 
üçüncü paragrafı, 1967 Kasımında iki Türk köyüne ya
pılan silâhlı Rum saldırıları sonunda yaratılan kriz üze
rine ve aynı şekilde bir çarpışmanın tekrarını önlemek 
amacıyla bazı barışçı tedbirlerin uygulanmasını öngör
müştür.

Türk cemaatı ötedenberi, cemaatlararası görüşme
lerin araştırıcı nitelikte ve ilgili iki cemaat arasında baş
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ka bir vasıta bulunmaksızın yapılmakta olduğu görü
şündedir. Bu görüş cemaatlararası görüşmelere başlama
dan önce, Cumhurbaşkan yardımcısı ve Türk Yönetimi 
Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük ün 1968 Nisa
nında verdiği demeçte de belirtilmiş ve Genel Sekreter 
U Thant dahil olmak üzere bütün ilgililere iletilmişti».

30 Nisan 1971 AMERİKA NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA

YARDIMI

Birleşik Amerika hükümeti, Kıbrıs daki B.AA. barış 
kuvvetinin masraflarına 2,4 milyon dolarlık bir katkıda 
daha bulunacağını bildirmiştir.

Amerika şimdiye kadar bu kuvvete 55 milyon do
lar yardımda bulunmuştur.
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BELGELER



BELGE 1 2 Nisan 1971

BAŞBAKAN NİHAT ERİMİN 
MECLİSLERDE OKUDUĞU HÜKÜMET PROGRAMI

Sayın Başkan,
Yüce Meclisin çok sayın üyeleri,

1960 Devriminin Türkiye'ye kazandırdığı 1961 Anayasa sı Türk toplumu- 
nun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak dengeli bir gelişmenin 
çerçevesi olarak ortaya çıkmıştır. Anayasa'nın getirdiği düzen içinde dinamik 
bir yapıya sahip olan loplumumuz hızlı bir toplumsal ve siyasal değişme sü
recine girmiştir. Bu oluşun sağlam bir gelişmeye dönüşmesi için temel yapısal 
ve kurumsal çözümlerin getirilmesi ve sorunların cesaretli adımlarla ele alın
ması gerekirdi.

Gerçekleştirilmesi zorunlu yapısal ve kurumsal değişikliklere türlü ne
denlerle girişil’ememiş ve sorunları çözmede olayların arkasında kalınmıştır. 
Bu durum toplum yapısıyla devlet düzeni arasında önemli gerilimlerin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Devlet ve toplumda gelişen çeşitli güçler arasında ku
ralları belli ilişkiler kurulamamış ve karşılıklı bir güvensizlik ortamı doğmuştur. 
Bu ortam son ayların karışıklıklarına ve 12 Mart muhtırasının 2. maddesi ile 
çözümlenmesi istenen siyasal bunalıma yol açmıştır. Bu muhtıra ile tutulan yo! 
Yurt sorunları karşısında çok hassas olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, demokratik 
rejime ve Anayasa düzenine bağlılığının en açık delilidir.

Bu karışık duruma ve bunun yarattığı alışkanlıklara son vermek Hükü
metin çözmesi zorunlu olan önemli bir konudur. Fakat asıl görev, güçlükleri 
sonuçlara değil temel nedenlere yönelen bir yaklaşımla ele almaktır. Bu ise, 
Anayasa’nın gösterdiği doğrultuda yapılması zorunlu reformların hiç beklen
meden gerçekleştirilmesi ile mümkündür. İşte bu nedenlerle Türk kamu oyunun 
karşısına «Reform Hükümeti» olarak çıkıyor ve bu niteliğe uygun bir program su
nuyoruz.

Bu programın uygulanabilmesi ve getireceğimiz reformların ulusal kal
kınmamıza katkıda bulunabilmesi, ulusal çıkarlara hizmet arzusu ile dolu ve 
millî egemenliğin temsilcisi Yüce Meclislerin Hükümetinize güvenerek ve ina
narak deslek olması ile mümkün ve başarılı olabilecektir.

Sayın Milletvekilleri,
Reform Hükümeti çalışmalarını Anayasa'nın sağladığı siyasal, toplum

sal ve ekonomik haklar çerçevesinde ve belirli ana ilkelerin gerçekleştirilmesi 
yönünde yoğunlaştıracaktır.
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Bu sebeple, hükümetinizin yapmayı tasarladığı her bakanlığı ayrı ayrı 
ilgilendiren işlerin hepsini bu programda göremeyeceksiniz. Ana ilkelerimizle 
yalnız reform niteliğinde, ya da çok önemli gördüğümüz konularla şimdiye ka
dar uygulanmamış konuların belirtilmesiyle yetinilmiştir.

İkinci Beş Yıllık Planda ve 1971 bütçesinde yapılacak zorunlu değişiklik
ler dışında, ele alınan işler yürüyecektir. Bundan ötürü programımızda değinil
meyen bu işler de, Hükümetinizin reformcu ve dinamik davranış ve tutumu için
de yürütülecektir. Bu konular ayrıntılı olarak en kısa zamanda ilgili bakanlar 
tarafından Yüce Meclislere ve basın-yayın organlarımız aracılığı ile yüce mil
letimizin bilgilerine sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen ilkelerimiz :
— Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm olarak uygulanması,
— İdarî ve ekonomik yapının modernleştirilmesi,
— Sosyal Adaletin gerçekleştirilmesi konusunda kararlı adımlar atılması, 
— Bugünkü huzursuzluk ve asayişsizliğin hızla giderilmesidir.
Bu ana ilkelerin ışığı altında :

— Ekonomik ve siyasal ’bağımsızlık içinde kalkınma olanaklarının hızla 
hazırlanması,

— Laiklik ilkesinin tam olarak uygulanması,
— Öğretim birliğinin sağlanması,
— Devlet kesiminin etkin bir şekilde çalışır hale getirilmesi,

— Özel kesimin toplum yararına uygun bir çalışma düzeni, güvenlik ve 
kararlılık içinde kalkınmaya katkıda bulunması (’Anayasa Mad. 40)

— Gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi ve başkaca tedbirlerin 
alınması,

— Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması (Anaya
sa Mad. 51)

— Eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi,
— Sağlık, sosyal yardım ve başkaca kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılma

sı ve bunlardan yararlanmada eşitlik sağlanması,
— Gençliğin temel sorunlarının ele alınması 

yapacağımız reformların hedefleri olacaktır.

Ülkemizde insan ve doğal kaynaklar yönünden zengin olanaklara sahip 
bulunmasına rağmen, halâ çok düşük bir gelir düzeyindedir. Hepimizin ulaş
mayı özlediği gelişmiş ülkelerin gelir düzeyine varabilmek için aşacağımız yol 
uzun ve güçlüklerle dolu bir yoldur. Bu yöndeki çabalarımızda israf edilebile
cek beşerî veya doğal hiç bir kaynağımızın olmadığını unutmamak zorundayız. 
Kalkınmamızda karma ekonomi düzeni esas olacaktır.-
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İçine girdiğimiz dönem, Türkiye'yi ileri götürmek isteyen bütün güçlerin 
ulusal kalkınma savaşına katkıda bulunmalarına fırsat veren bir sınav dönemi
dir. Bu sınavdan, yüz akıyla çıkabilmek için Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, bütün devlet kuruluşunun, kamuoyunun ve Atatürk devrimlerine bağlı 
Türk gençliğinin bize destek olacağına güvenerek bu görev; almış bulunuyoruz.

Hükümetinizin hemen gerçekleştirilmesi gereken reformlar yan.nda, üze
rinde duracağı önemli bir çalışma alanı da vaktinde çözümlenemediği için 
büyük sorun haline gelmiş veya yakında bu hale gelebilecek konulardır. Reform 
çalışmaları ve uygulamaları ile bu türlü konuların ele alınmasında ölçülü ve 
dengeli bir çalışma düzeni kurmanın güçlükleri ortadadır. Bunu sağlarken hu
zur içinde yaşama şartlarının derhal yerine getirilmesi ve hizmetlerde süreklili
ğin gerçekleştirilmesi yanında uzun vadeli kalkınma gereklerinin de öncelikle 
ele alınması zorunludur.

HÜKÜMETİN REFORM STRATEJİSİ

Sayın Üyeler,

Kısa ve uzun vadeli konuların ele alınmasında aşamalı bir strateji uygu
lanacaktır.

Bu stratejide ilk aşama, reformlarla ilgili ilk atılımı teşkil edecek altı ay
lık bir programın uygulanması olacaktır. Bu altı ay içinde temel reformlardan, 
bugüne kadar hazırlıkları belli olgunluğu aştığı halde uygulamaya geçilememiş 
olanlar üzerinde kesin kararlar alınacaktır. Toprak reformu, eğitim reformu 
ve malî reformlar gibi konularda bu dönemdeki uygulamalar daha uzun sü
reli reformların ilk adımları olacaktır.

Yine bu dönemde, daha sonraki aşamada uygulanması gereken reform
lar ve kalkınmamızla ilgili diğer konular üzerinde hazırlık yapılacaktır. Bununla 
ilgili en önemli çalışma Üçüncü Beş Yıllık Planın esaslarının hazırlanmasıdır. 
Bu süre içinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefleri ve stratejisi sapta
nacak ve açıklanacaktır.

Kısa vadede âcil reformların özel bir takım tedbirlerle bugünkü yönetim 
düzeni içinde yürütülmesi mümkündür. Ancak, kalkınma çabasının sürekli ol
ması, reformcu ve dinamik bir idarenin kurulmasına bağlıdır. Bu yönde ilk 
adımımız, Devlet kuruluşunun reformcu bir yapıya ulaştırılması için bugüne 
kadar yapılmış yeniden düzenleme çalışmalarının değerlendirilmesi ve bir uy
gulama programına bağlanması olacaktır.

Ön planda yapabileceğimize inandığımız ve yapmaya kararlı olduğumuz 
reformlar :
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— Toprak reformu,
— Millî Eğitim reformu,
— Malî reformlar,
— Hukuk ve Adalet reformu,
— Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi,
— Enerji ve tabiî kaynaklarla ilgili reformlardır.
Bu konularda izlemeyi teklif ettiğimiz esaslar şunlardır :

TOPRAK VE TARIM REFORMU

1. Toprak reformu çalışmalarını plânlamak ve uygulamaya koymak üze
re başbakanlığa bağlı bir Toprak Reformu örgütü kurulacaktır. Başka ülkeler
deki başarılı reform denemelerinden yararlanılacaktır.

2. Bu konuda kısa sürede alacağımız ilk tedbir, Türkiye'de herhangi bir 
ailenin bölgelere ve toprağın cinsine göre tespit edilecek bir büyüklükten fazla 
toprağa sahip olmasını engelleyecek «Toprak Reformu Ön Tedbirler Kanunu» 
nun Yüce Meclislere sunulması olacaktır. Bu konudaki tespitlerin ve uygula
manın yapılmasında devlet kuruluşunun bütün olanaklarından yararlanılacaktır.

3. Tarımda üretim düzeninin modernleştirilmesi ve verimliliğin arttırılması 
konusunda tarımla ilgili devlet örgütünün görevlerinin koordone edilmesi yö
nünde tedbirler, tarım kredi ve fiyat politikasındaki çelişmelerin ortadan kal
dırılması ilk görevlerimizden biri olacaktır.

4. Toprak reformunun uygulanmasında önemli araçlardan biri de buna 
paralel olarak uygulanacak bir tarım vergisi sistemidir. Bu konu ayrıca ele 
alınacaktır.

5. Kadastro çalışmaları hızlandırılacak ve toprak reformu çalışmalariyle 
koordone edilecektir. Çeşitli bakanlıklar içindeki harita yapma ve kadastıo 
çalışmaları arasında işbirliği sağlanacaktır.

MİLLÎ EĞİTİM REFORMU

Sayın Milletvekilleri,

Atatürk’ün, eğitimde birlik (Tevhid-i tedrisat) ilkesine aykırı bütün uygu
lamalara son verilecektir. (Anayasa madde 153)

Din işlerinin yönetimi siyasal ve kişisel çıkar hesaplarının üstünde tutu
lacak ve laik devlet esaslarına göre ele alınacaktır. Din görevlilerinin meslek 
içi ve meslek dışı eğitimi bu ilkeler ışığında düzenlenecektir.
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Imam-Hatip Okulları orta öğretim sistemine uyacak biçimde İslah olu
nacaktır.

Üniversite ve yüksek okullar reformu konusunda yapılmış çalışmalar ve 
Devlet Memurları Kanununun kapsamı dışında bırakılmış bulunan Üniversite 
mensuplarının müşkül durumları Üniversitelerin görüşleri ve Anayasa ilkeleri 
çerçevesinde en kısa zamanda halledilecektir. (Anayasa Madde 120)

Özel Yüksek Okullar sorunu Anayasa Mahkemesi kararı ışığı altında 
öğrenci hakları zedelenmiyecek biçimde çözümlenecektir. (Anayasa Madde 120)

Orta öğretimde VII. ve VIII. Eğitim Şûralarında başlatılmış çalışmalar en 
kısa zamanda tamamlanarak değerlendirilecek ve uygulamaya konulacaktır. 
Özellikle Teknik Öğretimin geliştirilmesine önem verilecektir.

Zorunlu öğretim süresinin ileride bütün yurda yayılmasına hazırlık olarak 
çok yönlü öğretim yapan ve öğrenciyi hem üst okullara, hem de çalışma ha
yatına hazırlayacak sekiz yıllık okulların deneme olarak kurulmaları için ge
rekli hazırlıklara hemen başlanacaktır.

İlk ve orta öğretimde tek kitap düzeni uygulanacaktır.

Üniversite ve yüksek öğretim ders kitaplarının öğrenciye ucuz fiyatla ve
rilebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Öğrenci artışını karşılayacak sayıda ve nitelikte, Atatürk ülküsüne bağlı 
öğretim üyesi ve öğretmen yetiştirilmesi sağlanacak; öğretim üyesi ve öğret
menlik mesleğinin daha çekici kılınması için çözüm bekleyen sorunlar ele alı
nacaktır. Öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin görevlerini huzur ve güven için
de yapabilmelerini sağlamak üzere her türlü tedbir alınacak ve çalışma güven
liğinin sarsılmasına izin verilmiyecektir.

Bilimsel ve teknolojik araştırmalara büyük önem verilecektir. Bu yoldaki 
araştırmaların kalkınmamıza yardımcı olacak biçimde planlanmasına çalışıla
caktır.

Ulusal bir kuruluş olan TRT'nin, Anayasa nın öngördüğü özerklik görev 
anlayışı içinde güçlenmesine yardımcı olunacaktır. TRT, toplumun eğitiminde 
ve kültürel gelişmesinde çağımızda önemli araçlardan biri haline gelmiştir. 
Bu anlayışla Televizyonun köylerde de seyredilebilmesi ve bütün yurda hızla 
yayılması için gerekli tedbirler alınacak ve yatırımlar yapılacaktır.

Anayasa nın öngördüğü kültürel kalkınmanın daha etkin biçimde ger
çekleştirilebilmesi için eğitim ve kültürel işlerinin birbirinden ayrılarak bir Kül
tür Bakanlığının kurulması konusu önemle ele alınacaktır. (Anayasa Madde 
21, 41)



MALÎ REFORMLAR

Değerli arkadaşlarım,

Vergi -idaresi reformu yapılacak ve vergi anlaşmazlıklarında, çabuk so
nuç alacak düzenlemelere gidilecektir. Bu bakımdan Vergi Usul Kanunu'r.da 
gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Gelir Vergisi sistemimizdeki noksanlıkların tamamlanmasını ve bu vergi
nin Veraset ve İntikal Vergisi ile organik bağının kurulmasını ve servet bildiri
minin etkin biçimde işletilmesini sağlayacak bir sistem kısa zamanda getirile
cektir. Vergi kaçakçılığının önlenmesi için alınacak diğer tedbirler yanında yü
rürlükteki servet vergisi niteliğindeki vergilerin düzeltilmesi için gerekli kanun
lar yüce Meclisinize sunulacaktır.

Anayasamız’ın 61. maddesi hükmü uyarınca tarım gelirleri asgarî geçim 
indirimleri öngörülerek vergilendirilecektir. Uygulama yönünden arazi vergisi 
veya ıslâh edilmiş tarım ürünleri vergisinden hangisinin uygun düşeceği ince
lenerek karara bağlanacaktır.

Tasarruf Bonosu sisteminin vergi haline dönüştürülmesi sağlanacaktır. 
İşçi ve memurların bugünkü muaflık sınırlarının arttırılması olanakları üzerinde 
durulacaktır. Şimdiye kadar verilmiş ya da karşılıkları kesilmiş ve kesilecek 
olan Tasarruf Bonoları hakkındaki devlet taahhütlerine bağlı kalınacaktır.

Ayrıca bütün vergi sistemi, gelir dağılımındaki büyük eşitsizlikleri orta
dan kaldırarak sosyal adaleti gerçekleştirme ve vergi gelirlerini arttırma ilkele
rinin ışığında gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemelere gidilecektir.

Devlet Memurları Kanununun bünyesinden doğan ya da uygulanması ile 
ortaya çıkan aksaklık ve huzursuzlukların giderilmesi için gerekli tedbirler önem
le ele alınacaktır.

Bu konudaki uzun vadeli reform çalışmalarına da derhal başlanacaktır.

Emekli, dul ve yetim aylıklarında personel rejimine paralel değişikliklerin 
yapılması zorunlu görülmektedir. Emekli, dul ve yetimlerin sosyal şartlarının 
geliştirilmesi öncelikle ve önemle ele alınacaktır.

Bankacılık ve sigorta sisteminin geliştirilmesinde öz kaynakların takviyesi, 
birleşmelerin teşviki, hizmetlerin modernleştirilmesi ve hizmet maliyetlerinin 
ucuzlatılmasını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

Anayasal bir hak olan sosyal güvenliğin daha geniş kütlelere yönelme
si için plânlar hazırlanacaktır.

Devlet kesiminde lüks ve israfa kaçan harcamalar kesinlikle önlenecektir.
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Aziz arkadaşlarım,

Türk ekonomisinin geleneksel yapısından kurtularak ileri ülkelerin ge
lişme düzeyine ulaşması ancak hızlı bir sanayileşme ile gerçekleşebilir. Bu sa
nayileşme süresinde uygun bir süre sonunda fiyat ve kalite yönünden ulusla
rarası rekabet gücüne sahip tesislerin kurulması ve verimlilik ilkelerine uygun 
olarak işletilmeleri esastır.

Özellikle yurdun gelişmeye muhtaç bölgelerinde sanayi tesisleri kuracak 
ve kurulmasına ön ayak olacak, gelişmeye muhtaç bölgeler kalkınma örgülü 
devlet sermayesi ile kurulacaktır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu da mandıralar, kombinalar gibi hayvan 
ürünlerinin değerlendirilmesine ilişkin sınaî kamu projelerinin gerçekleşmesine 
öncelik verilecektir.

YABANCI SERMAYE

— Başka yollarla sağlanamayan üstün teknoloji niteliğini taşıması,
— Yurt içinde finanse edilemeyen çok büyük tesisler,
— Kurulacak kapasitenin ortak pazarla rekabet edecek seviyede bulun

ması ve ihracata dönük olması ve
— Çoğunluk paylarının Türklere ait olması şartlarıyla desteklenecektir.

HUKUK VE ADALET REFORMU

Değerli Milletvekilleri,

Buraya kadar saydığımız reformların yapılması bunalımı giderecek ve 
özlediğimiz hızlı kalkınmayı sağlayacaktır. Ancak bu reformların gerçekleşti
rilebilmesi bir huzur ve güven ortamının sağlanması ile mümkündür.

Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi ve Türkiye Cumhuri
yetinin laiklik niteliğini koruma amacı ile kabul edilmiş bulunan Devrim Ka
nunları titizlikle uygulanacaktır. (Anayasa Madde 153)

Anayasa ile kurulu devlet ve toplum düzenini yıkmaya, yurdumuzun ve 
ulusumuzun bütünlüğünü parçalamaya yönelmiş ve yer yer sınırlarımız dışın
dan yardım gördüğü bilinen yıkıcı faaliyetlere asla müsaade ve müsamaha 
edilmiyecektir.

Hükümetiniz suç ve suçluluğun ortadan kaldırılmasında öncelikle suçu 
doğuran sosyal ve ekonomik nedenlerin ve bunalımların giderilmesi gerektiği 
inancındadır. Bununla beraber son zamanlarda sık sık görülen silâhlı sald.n- 
ları, adam kaçırma ve tedhişçilik olaylarnı daha etkili müeyyidelere bağlamak 
gerektiğine de inanmaktayız. Bunun için yürürlükteki yasaların önleyici hü
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kümleri titizlikle uygulanmakla beraber mevcut anarşik ortamı ve bir kardeş 
kavgasına yönelme derecesine varan vahim çatışmaları ortadan kaldırmak, 
vatandaşın huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için kanunların yeter
sizliğini tespit ettiğimiz takdirde yürütme organının ve bağımsız adaletin yeni 
yetkilerle güçlendirilmesi için yüce heyetinizin takdirine başvuracağız. Kamu 
düzenini yakından ilgilendiren ceza dâvalarının ve geniş bir vatandaş kitlesini 
huzursuz kılan iş, hukuk ve ticaret dâvalarının daha çabuk sonuçlandırılması 
için Ceza Hukuk Usulü Kanunlarında gerekli değişiklikleri kanunlaşmak üzere 
yüce meclisimizin tensiplerine arzedeceğiz. Gene bu amaçla adlî zabıtanın hızla 
kurulmasına çalışacağız.

Alî ve İdarî yargının işlemesindeki aksaklık ve tıkanıklıkları gidermek için 
Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Mahkemelerin kuruluşu ile 
ilgili kanunlarda yapılacak değişiklik tasarılarını da meclislerimize takdim 
edeceğiz.

Mevcut kanunlarla Anayasa arasındaki çelişmelerin giderilmesi ve boş
lukların doldurulması ile İstinaf mahkemeleri kurulması konusu incelenecektir.

Yüksek Hâkimler Kurulu hakkında 45 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik 
ve eklenecek kadrolarla bu kurulun kendisine verilen görevleri ve bu arada hâ
kimlerin denetimini daha üstün bir şekilde başarabileceği kanısındayız.

, Seçim kanunları, uzun uygulama yıllarının ortaya çıkardığı gerçeklerin 
ve*  şikâyetlerin ışığı altında, yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilmek üzere 
meclislerinize sunulacaktır. Seçim kanunlarının yeniden düzenlenmesinde bilim
sel kuruluşların ve siyasal partilerimizin görüşleri alınacaktır.

ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Değerli Milletvekilleri,

Ülkenin bozulan güvenlik ve asayişini, toplum ve yurttaş huzurunu ve 
devlet itibarını ve güvenlik kuvvetlerine karşı sarsılan saygıyı biran önce sağ
lamak en başta gelen görevlerimizdendir.

Devletin varlığını ve ulusal bütünlüğümüzü bozacak davranışlar kesin
likle önlenecek, devlet itibarı güçlendirilecek, can ve mal güvenliği, hukukun 
üstünlüğü ve kanun egemenliği sağlanacaktır.

Dernekler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü özgürlüğü, Grev ve Lokavt ve 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunlara tam saygı sağlanacak, uygu
lamadaki boşluklar giderilecektir.

Kaçakçılık olaylarıyla, özellikle silâh kaçakçılığı ile ciddî olarak mücadele 
edilecektir.
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Bütün dünya gençliği için kahredici bir âfet halini almış olan afyon ka
çakçılığının, her şeyden önce insanlık duygularını incittiği inancında olan hü
kümetiniz bu mesele üzerine önemle eğilecektir. Afyon üreticilerine daha iyi 
bir geçim alanı gösterilecek ve destekleneceklerdir.

Genel güvenlik kuvvetleri kuruluşları özellikle toplumsal olaylarda üzer
lerine düşen görevleri yapabilecek biçimde güçlendirilecektir. Kadro bakımın
dan yeterli, hareket yeteneği üstün, modern araç ve gereçlerle donatılmış b.r 
hale getirilecektir. Özellikle toplum polisinin eğitimine önem verilecektir.

Güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığı mutlaka sağlanacaktır.

Büyük mal ve can kaybı doğuran trafik kazalarını önlemede etkili bir 
denetleme sisteminin geliştirilmesi ve kuruluşun araç ve gereç bakımından da 
güçlendirilmesi sağlanacaktır.

İdarenin tarafsızlığı kesin olarak sağlanacaktır. Her türlü kayırma, parti
zanlık ve iltimas önlecek, her çeşit yolsuzluklarla ciddî olarak savaşılacaktır.

DEVLET KESİMİNİ YENİDEN DÜZENLEME

Değerli Milletvekilleri,

Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi konusunda çeşitli çalışmalar ya
pılmıştır. Ancak, bunlara bir yön verilmediği gibi sahip çıkan da olmamıştır. 
Bu alanda üç konuda çabuk davranmak kararındayız.

1. Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesinin genel yönünü ve stratejisini 
saptamak üzere en kısa zamanda yargı, politika, idare, askerlik ve üniversi
tede üstün başarılı ve tecrübeli kişilerden yüksek düzeyde bir Danışma Kurulu 
kurulacak ve önceden belirtilecek kısa bir sürede Başbakan’a bir ön çalışma 
raporu vermeleri istenecektir.

2. Bakanlıkların Kuruluş Kanunları günün icaplarına uygun olarak hazır
lanacaktır.

3. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârlılık ve verimlilik ilkelerine ve mo
dern işletmecilik kurallarına uygun olarak çalışmaları esastır. Bu kuruluşların 
siyasî baskıdan uzak fakat etkin bir ekonomik ve malî denetim altında çalış
maları şartlarının hazırlanması önemlidir. İktisadî Devlet Teşebbüslerinin ve 
ortaklıklarının reorganizasyonu hakkındaki çalışmalar kısa zamanda değer
lendirilecek ve varılan kararlar uygulamaya konacaktır. Aynı ve ilgili konu
larda çalışan teşebbüslerin holdingler halinde toplanmaları ve Devlet Yatırım 
Bankasının gerçek bir Kalkınma Bankası haline getirilmesi üzerinde ciddiyetle 
durulacaktır.
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4. Dış ticaret, döviz, gümrük himayesi ve başkaca dış ekonomik ilişkiler 
konusundaki politikalarda yakın bir işbirliği sağlanacaktır. Bu konuda reform 
hazırlıklarını yapmak ve yürütmek üzere bir «Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı» 
kurulmuştur. Dış ekonomik işlerin en etkin biçimde yürütülmesi ile ilgili gö
revler ve bugün varolan birimler bu bakanlığa bağlanacaktır. Ayrıca Ana- 
yasa’nın 117 nci maddesi hükmüne de uygun olarak bu konularda Devlet ku
ruluşu dışındaki kuruluşlara devredilmiş görev ve yetkiler geri alınacaktır. Dev
let eliyle ihracat ve ithalât yapan ülkelerin ihracaat ve ithalât işlerinde muha
tapları prensip olarak bu bakanlık olacaktır. Bu yolla, ihracatçıların araların
daki tutarsız rekabetin olumsuz etkileri önlenecektir.

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR

Sayın arkadaşlarım,

Enerji sorunu, içinde bulunduğu dağınıklıktan kurtarılacak yeni bir dü
zene konulacaktır. Bu amaçla uzun vadeli bir enerji plân ve programı hazırla
nacaktır. Enerji politikası öncelikle öz kaynaklarımıza dayandırılacaktır.

Petrol kaynaklarının arama ve işletilmesinde Anayasa ya uygun olarak, 
yeni bir politika uygulanacaktır. (Anayasa Mad. 130) Bu konuda ihtisaslaşmış 
devlet kuruluşuna öncelik verilecektir.

Petrolde üretimden alınan devlet payı ve başkaca vergilerin bütün dün
yada uygulanan düzeye ulaştırılması sağlanacaktır.

İthal malı ham petrolün de fiyat yönünden en uygunlarını elde etmek 
için sınırlayıcı hükümlerin kaldırılması sağlanacaktır.

Ulusal petrol sanayiinde Petrol Ofisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğına bağlanacak; Türkiye'de ana depo satış işleri devletleştirilecek ve bu yeni 
ulusal örgüt eli ile yapılacaktır.

Yakıt kullanılmasında ulusal çıkarlarımıza en uygun plân ve program 
hazırlatılacaktır.

Linyit üretimi ve dağıtımı devlet eliyle yapılacaktır. Devlet kuruluşları ta
rafından meşgul olunmayacak kadar küçük linyit yataklarının devlet eliyle 
yapılacak İşletme projelerine göre madenci teşebbüsler eliyle işletilmesi sağ
lanacaktır.

Maden aramaları bugünkü dağınık ve kontrolsüz düzenden kurtarılacak, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ihtisas kuruluşları haline getirilerek 
aramalar daha etkili kılınacaktır.

Boraks gibi stratejik madenler yurt ekonomisindeki önemine ve yerine 
göre devletleştirilecek ve herhalde madenlerimiz yabancı etkilerden kurtarıla
caktır. (Anayasa AAad. 130)
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Maden ihracatı devlet ve kamu kuruluşlarınca kontrol edilecektir.

Maden Dairesi hızla yeniden örgütlenecek, maden işlerini etkili biçimde 
kontrol eden bir örgüt haline getirilecektir.

Ham cevherden çok, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş maden ürünleri ih
racatını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

Madencilik yatırımlarının arttırılması, hızlandırılması ve kontrolü için ge
rekli tedbirler sağlanacaktır.

Türkiye Enerji Kurumu (TEK) dışında kalan belli başlı elektrik üreten şir
ketlerin bu örgüte bağlanması için gereken tedbirler alınacaktır.

Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ) ilerde kurulacak Devlet Proje Ofisinin 
çekirdeğini teşkil edecek ve bu amaçla statüsü en kısa zamanda düzenlene
cektir.

Sayın Milletvekilleri,

Sosyo ekonomik tedbirlerle orman içi ve kenarı köylerle, orman dışı geri 
kalmış, kuraklığa ve erozyona maruz bölgelerimizde yaşayan yurttaşların kal
kındırılmasına, Anayasamız ın önerdiği sosyal ve ekonomik haklardan yarar
lanma oranlarının arttırılmasına çalışılacaktır. Ormanlarımızın korunması, ileri 
ormancılık tekniği ile ormanların veriminin ve alanının artırılması için gerekli 
tedbirler alınacaktır.

Ormanların verim gücü oranında, entegre düzende, millî sermaye ile or
man ürünleri endüstrisi kurulması ve tüketim fazlasının ihracı üzerinde önemle 
durulacaktır.

Şehirleşme harekât ve çalışmaları bilimsel kurallara ve yerleşme merkez
lerinin geleceği, - teknolojik ilerlemelerin hızı da gözönünde tutularak - etkin 
biçimde düzenlenip uygulanacaktır.

Kıyılarımızdaki tarihî ve turistik nitelik taşıyan devlet topraklarının elden 
çıkarılmaması ile ilgili tedbirler sıklaştırılacak, özel mülkiyet konusu toprak
ların Anayasa gereğince kamu yararına kullanılması ile ilgili tedbirler alına
caktır.

Hisse senedi ve tahvillerin halka arzını, halka açık anonim şirketlerinin 
kuruluş ve işleyişini düzenleyecek ve bu konularda etkin bir denetimi mümkün 
kılacak mevzuat hazırlanacak, sermaye piyasasının gelişmesinde ve düzenli 
bir şekilde işlemesinde yer alacak diğer kuruluşların gelişmesini sağlayıcı ted
birler alınacaktır.

Çalışma hayatında huzuru sağlayacak her türlü tedbir alınacak, özel
likle, İş Kanunu, Tarım İş Kanunu ve Çıraklık Kanunu Tasarılarının en kısa sü
rede kanunlaştırılması için hazırlanacak tasarılar Meclislerimize getirilecektir.
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Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunları birlikte 
ele alınarak birbirlerini tamamlayan bu iki kanun arasındaki çelişmeler gide
rilecektir. Ulusal ekonomiye zarar veren sosyal patlamalara sebep olan aksak
lıklar öncelikle hukukî tedbirler yoluyla giderilecektir.

İşçilerin teşebbüslere ortak olması prensibinin uygulanması konusu ince
lenecektir.

DIŞ POLİTİKA
İr J l i , • l tı ■ ' ?. -, I ı j.‘

Değerli Milletvekilleri,

Hükümetinizin dış politikası büyük Atatürk'ün çizdiği temel ilkeler ge
reğince yürütülecektir.

Gerçekçiliğe ve bilime dayanan dinamik bir politika uygulanacaktır.

Milletlerarası ilişkilerimizde millî çıkarlarımızın gereklerini daima gözö- 
nünde tutarak, Türkiye Cumhuriyeti nin geleneksel tutumuna uygun şekilde 
barış, iyiniyet, haklara karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı ile hareket edilecektir.

»J ı î ? I * I ’ x I *'  ' ' ı .•

Birleşmiş Milletler Yasasında yer alan ilkelerin milletlerarası ilişkilerine 
hâkim kılınması amacını güden bütün çalışmalara olumlu katkıda bulunacağız.

Türkiye, dün olduğu gibi, bu gün de, Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa 
Konseyi, Avrupa Ortak Pazarı gibi üyesi bulunduğu milletlerarası örgütlerle 
ilişkilerini geliştirmeye önem verecektir.

Güvenliğimizin en sağlam dış teminatını bir savunma örgütü olarak ku
rulan ve bu niteliğini koruyan Atlantik İttifakına üyeliğimizde buluyoruz. 
NATO'nun Avrupa'da güvenilir bir barışın gerçek şartlarının görüşüldüğü bir 
forum olarak da dış politika hedeflerimize uyan bir rol oynadığı inancın
dayız. J ! - j

Mensubu bulunduğumuz Avrupa Kıtasında gerçek bir güvenlik ve işbir
liği ortamının yaratılması yönünde yapılan çalışmalara art niyetsiz bir tutum
la, olumlu açıdan bakarak ilgi göstermeğe ve katkıda bulunmağa devam 
edeceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan sıkı 
dostluk ve ittifak ilişkileri içinde bulunuyoruz. Zaman zaman bazı meselelere 
farklı açılardan bakmakta olmamız, ülkelerimiz arasında karşılıklı anlayış ve 
samimiyete dayanan dostluğun tabiî sayılması gereken bir tezahürü, sağlam
lığının en açık delili ve her iki ülkenin mensup olduğu batı dünyasının siyasal 
felsefesinin icabıdır.

Geleneksel politikamıza uygun olarak, büyük Kuzey komşumuz Sovyetler 
Birliği ile ilişkilerimizin, iyi komşuluk ve 1921 Moskova Andlaşmasının ruhuna 
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uygun bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve içişlerine karışmama esaslarına da
yandırılmak suretiyle güven arttırıcı yolda daha da gelişmesini mümkün gör
mekteyiz.

Yakın dostlarımız İran ve Pakistan ile mevcut samimî ve sıkı ilişkilerimizi, 
Cento ve R.C.D. gibi ahdî bağlarımız çerçevesinde geliştirdiğimiz çok taraflı 
işbirliği ile kuvvetlendirmeye ve her alanda daha ileri götürmeye çalışacağız.

Aramızda değerli tarihsel ve geleneksel bağların mevcut olduğu Arap 
ülkeleri ile olumlu ilişkilerimizi geliştireceğiz.

Bu ülkeler ile İsrail arasında yıllardan beri süregelen kanlı anlaşmazlı
ğın, biran önce bölgeyi barışa kavuşturacak, bütün ilgilileri memnun edecek bir 
çözüme bağlanmasını dilemekteyiz. Bu çözümün Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin 22 Kasım 1967 kararı çerçevesinde aranmasının en uygun yol ol
duğu kanısındayız.

Son zamanlarda kamu oyumuzun üzerinde durduğu Kıta Çini ile siyasal 
ve ekonomik ilişkiler kurulması sorununu, millî çıkarlarımıza uygun olup olma
dığı yönünden önemle incelemekteyiz.

1959 yılında Kıbrıs meselesinin halli için ilgili taraflarla bazı anlaşmala
ra vardık. Biz bu anlaşmalara daima saygı gösterdik ve karşı taraftan da 
saygı bekledik. Aralık 1963 de bu anlaşmalar kanlı bir şekilde olup bittiye 
getirilmek istendi; fakat Cemaatimizin kahramanca direnişi buna imkân ver
medi. Biz, o zaman olduğu gibi bugün de, soydaşlarımızın haklarının ve ulu
sal güvenliğimizin çiğnenmesi karşısında, anlaşmalar hükümlerine uygun ola- 
lak, her türlü tedbiri almaya kararlıyız.

Kıbrıs sorununa barışçı yodarla çözüm bulmak amacıyla üç yıla yakın bir 
süredir devam edegelen Cemaatlararası görüşmeler haddinden fazla uzamış 
bulunuyor. Bu görüşmelerde Türk Cemaati daima sabırlı, olumlu ve yapıcı bir 
futum içinde bulunmuştur. Görüşmeler devam ettiği bir sırada, taraflardan 
birinin, görüşmeleri mümkün kılan başlangıç mutabakatının tamamen dışına 
çıkarak son derece aşırı bir davranış içine girmesinin, karşı tarafı da mukabil 
iseteklerde bulunmakta haklı bir duruma getireceği gözönünden uzak tutulma
malıdır.

Kıbrıs Türk Toplumunun anlaşmalarla sağlanan haklarına Rum idareci
lerinin yeni bir saldırısı karşısında, Türkiye, elinde olan her imkânı kullanarak 
soydaşlarının ve Türkiye'nin güvenliğini korumaya ötedenberi olduğu gibi bu 
gün de kararlıdır.

Sayın Üyeler,

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık ilişkilerimiz 1963 yılında kurul
muştur. Geçiş dönemi kapsamını tespit eden belgeler 23 Kasım 1970 de im
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zalanmıştır. Bu belgeler ve yürürlüğe girmeleri ile ilgili işlem bazı eleştirilere 
uğradı. Bunlardan haklı olanların incelenmesine ve kapsadıkları konuların uy
gulama sırasında anlaşmada öngörülen imkânlar çerçevesinde süratle iyileş- 
Tirilmesine çalışılacaktır.

MİLLÎ SAVUNMA

Sayın arkadaşlarım,

Bağımsız Cumhuriyetimizin, ulusal varlık ve bütünlüğümüzün başlıca te
minatı ve Millî Savunma gücümüzün temel unsuru olan Türk Silâhlı Kuvvetle
rine huzursuzluk veren bünye dışı etkenleri hızla ortadan kaldırmak kararın
dayız.

Yürürlükteki mevzuatın Silâhlı Kuvvetlerin komuta ve yönetimindeki 
özelliklerle bağdaşmıyan hükümlerinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş araç ve gereçlerinin yurt içinden sağlanması 
için harp sanayiine yönelmeyi gerekli ve zorunlu görüyoruz. Bu bakımdan yur
dumuzda ağır sanayiin gelişmesine paralel olarak harp sanayiinin geliştiril
mesine gayret edilecektir.

Büyük Meclisin Sayın Üyeleri,

Yüce Meclisimizin manevî kişiliğinde asil Milletimize son olarak şu hu
susları arzetmek istiyorum.

Toplumdaki bunalım belirtilerinin derin nedenlerine Hükümetiniz zaman 
geçirmeden çareler aramak azmindedir. Sanay-ileşmeye hız verilecek, toprak 
reformu, tarım, orman ve hayvancılık üretiminin ve su ürünlerinin arttırılması 
için gerekli tedbirler hemen ele alınacaktır.

Eğitim sistemimizde kökten reform yapılacaktır. Gelir dağılımını sosyal 
adalete daha uygun hale sokmak için mâliyemiz, vergi sistemimiz, yurdun 
gerçeklerine ve bilim verilerine göre, tekniğin gerektirdiği yönde tereddütsüz 
reformdan geçirilecektir.

Bunların ve bunlara benzer reformların sonuçlarından bazıları hemen 
alınır; bazıları ise az çok uzunca bir süre sonra meyvelerini verir.

Herhalde artık Anayasa nın öngördüğü reformların yapılmadığı veya ele 
alınmadığı söylenemiyecektir.

Ortam bu şekli aldıktan sonra, Cumhuriyet kanunlarını hiçe sayarcasına 
ve «eylem yapıyoruz, devrimciyiz, şeriatçıyız, mukaddesatçıyız» gibi sözlerle 
devlet düzenine karşı zorlama davranışlarını sürdürenler, devleti bütün heybeti 
ile karşılarında bulacaklarından ve Cumhuriyet Kanunlarının pençesine verile
ceklerinden bir an bile şüphe ederlerse, çok yanılmış olacaklardır.
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Türk gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlılığına, yapıcı ve yaratıcı gücüne 
güvenimiz tamdır. Gençlik sorunlarına eğilecek verimli bir çalışma ve öğrenme 
atmosferi içinde gelişmelerine imkân vermeyi önemli görev sayacağız.

Halkımız, huzur ve sükûn istiyor. Sabahleyin evden çıkan yavrusunun 
akşama yaralı mı döneceğinin, yoksa hiç mi gelemiyeceğinin yürek yakan kuş
kusu içinde yaşayan ana ve babaların acılarına mutlaka son verilecektir. Bu 
uğurda Hükümet gereken her tedbiri Parlamentoya sunacaktır.

Kanunların pervasızca çiğnendiği bir devlete gerçek anlamıyla devlet de
nemez. Türk Ulusu güçlü ve düzenli devletler kurmasını ve sürdürmesini ta
rihin her çağında bilmiş bir ulustur.

Türkiye'yi bölmek isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Yurdumuzu Atatürk 
ülküsünden saptırarak, sağ, ya da sol bir diktatorya.nın ve anarşinin kucağına 
asla ve asla düşürmemek Hükümetinizin en başta güdeceği amaçtır.

Sayın Milletvekilleri,

Programımızı sunmuş bulunuyorum. Güveninize lâyık görürseniz hizmet
lerimize devam etmek imkânını bize vermiş olacaksınız. Kendim ve arkadaş
larım adına Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım.

B ELGE 2 2 Nisan 1971

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ SONUNDA YAPILAN BASIN TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu toplantısı sonunda Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay ile Avrupa Toplulukları Konsey Başkanı Fransa Dışişle- 
liyle görevli Devlet Bakanı Yvon Bourges ortaklaşa bir basın toplantısı düzen
lemişlerdir.

Toplantıya başkanlık etmiş olan Dışişleri Bakanı şunları söylemiştir :

«Gündemdeki altı maddeden altısının da tekliflerimizin kabulü ve toplan
tının bize karşı büyük bir anlayış hava içinde cereyan ettiğini söylemekten 
büyük memnunluk duyuyorum.

Bu anlayışın gösterilmesinde Türkiye'nin Batı dünyası için olan önemi
nin ve Türkiye'nin siyasal durumunun rolü olduğuna kaniim. Memleketimizde 
Önemli bir değişim anında bulunduğumuz şu sırada, bize özel bir anlayış gös
terildiği intibaındayım. Bu Türkiye'ye olan güvenin ve Türkiye'nin Batı dün
yası içindeki yerinin bir kere daha ne kadar büyük bir sempati ile karşılandı
ğının tezahürüdür.»
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Avrupa Toplulukları Konsey Başkanı Bourges de şöyle konuşmuştur :

«Türkiye’nin Ortak Pazar'a katılması, Avrupa Topluluğunun en büyük 
amaçlarından biridir. Türkiye'nin Ortak Pazar'a girmesi hem Topluluğumuz, 
hem de Türkiye için önemlidir. Bugünkü toplantı bu bakımdan hem Topluluk, 
hem de Türkiye için memnuniyet vericidir.»

Dışişleri Bakanı Osman Olcay daha sonra basının sorularını cevaplan
dırmıştır.

Soru : Genel preferanslardan Türkiye’nin de yararlanması konusunda bir 
görüşme oldu mu?

Cevap : Bu mesele konuşuldu. Bu konuda hiç bir kapının kapanmamış 
olduğunu belirtmek isterim. Müzakereler, Brüksel'de devam edecektir. Bugün
kü gördüğüm hava devam ettiği takdirde, bu konunun müsbet olmaması için 
hiçbir sebep görmediğim bir istikamette gelişeceğini ümit etmekteyim.

Soru : Özellikle Federal Almanya'da, çalışan Türk İşçileri arasındaki turist işçi
lerin sorunlarının çözümlenmesi konusunda Bursa da Karma Parlâmento Ko
misyonunun aldığı tavsiye kararı görüşüldü mü?

Cevap : Bu konu, bugünkü gündemin son maddesiydi. Sair sorunlar meyanın 
da bu konuyu ikili ilişkiler çerçevesinde düşünmek gerektiğini belirten sayın Baş
kan Bourges, sözü Federal Almanya temsilcisi Devlet Bakanı von Braun'a bı
raktı. Ve sayın Bakan Braun, hükümetinin meseleyi büyük bir hayırhahlıkla 
tetkik ettiğini, ancak konunun her iki hükümetin gerekli tedbirleri almasını ge
rektirdiğini, Türkiye’nin bu hususta kendisine düşen görevleri olduğunu ve Al
man hükümetinin de insanlık mülâhazaları, olayların icaplarını gözönünde tu
tarak, müsait ve mümkün olan tedbirleri almayı düşündüğünü söyledi. Kendi
sine cevaben ben de Türk hükümeti adına hakikaten önemli bir mesele olan bu 
turist işçi meselesinin hükümet tarafından ele alınacağını ve yurt dışına çıkan 
işçilerin meşru yoldan çıkmasının teminine çalışılacağını, Türk hükümeti adına 
♦emin ettim.

Hükümetlerin bu konuda gerekli tedbirleri alması demek, meselenin ge
çiştirildiği manasına gelmez. İki taraf kendisine düşeni yapacaktır. Bilhassa 
Federal Almanya'da problem, bizde olduğundan daha önemli, biz kendi bakı
mımızdan yurt dışına çıkan insanların meşru yollardan çıkmasını ve gerekli 
kanuni formaliteleri ikmal etmelerini temin etmek durumundayız. Bunun karşı
lığında karşı taraf, fiili durumlar var, bu durumları mümkün mertebe bir genel 
prensibe bağlayabilmek için memleketin hukuk düzeni içinde halledecektir. 
Almanya'nın hukuk düzeni ise, biliyorsunuz federal. Buna göre, eyaletlerin 
her birinin özel durumu var. Özel kanunların icabı gereğince cereyan edecektir.
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Soru : Türk ekonomisi bakımından bir takım kolaylıklar elde edildiği be
lirtiliyor. Bunları somut olarak belirtmek mümkün mü

Cevap : Tarifeler üzerinde bazı tavizler temin edildi. Tarife kolaylıkları 
ve kontenjanlar konusunda. Bazı ihraç ürünlerimizin tabi tutuldukları konten
janların genişletilmesi ve onlara tatbik edilen,-ha*ta  kaldırılması diye tashih 
ettiler-tarifelerin indirimi meselesi.

Soru : Su ürünleri de var mı?

Cevap : Su ürünleri olduğunu teyit edebilirim.

B E L G E 3 2 Nisan 1971

AVRUPA TOPLULUĞU HEYET BAŞKANLARININ BAŞBAKAN TARAFINDAN 
KABULÜ

Başbakan Nihat Erim, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Kon
seyi toplantısına katılan heyet başkanlarını kabul etmiştir.

Heyet başkanları bu kabulden önce Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ı ziya
ret etmişlerdir.

Başbakan Erim, Ortak Pazar Bakanlarıyla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin, 
cumhuriyetin kuruluşundan bu yana izlediği gelişme politikasının temel ilkesini 
batılılaşma çabasının teşkil ettiğini söylemiştir.

Bu ilkenin Atatürk Türkiyesi nin dış ilişkilerine yön verdiğini bildiren Baş
bakan, bu çerçevede Türkiye’nin, Avrupa Topluluğuna kesin şekilde katılmasını 
sağlayan ortaklık anlaşmasının gelişen bir kapsam içerisinde uygulanmasına 
ve yakın gelecekte Topluluğa tam üye olmasına atfettiği önemi belirtmiştir.

Başbakan Erim in bu sözlerine karşılık olarak, Avrupa Toplulukları Kon
sey Başkanı Fransa Devlet Bakanı Bourges, «Ortaklığın yeni ve daha geniş muh
tevalı bir devresine girmenin, Ortak Pazar üyesi devletler bakımından da Tür
kiye ile ilşkilerini geliştirmek azminin bir tezahürü sayılması gerektiğini» bil
dirmiş, «bugün de bu yeni dönem çerçevesinde Türkiye’nin kalkınma çabaları
na mümkün olan katkıyı getirerek, Türkiye'nin bir an önce Topluluğa tam üye 
sıfatıyla katılmasına yardımcı olmaya kararlı bulunduklarını» belirtmiştir.

Ortaklık Konseyinin toplantısına, Fransa'nın Dışişleriyle görevli Devlet Ba
kanı Yvon Bourges, Federal Almanya’nın Dışişleriyle görevli Devlet Bakanı von 
Braun Sachs, Belçika’nın AET nezdindeki daimî temsilcisi von der Meulen, Hol
landa Devlet Bakanı Grapper Hous, İtalya'nın Dışişleriyle görevli Bakan yardım
cısı Pedini ve Lüksemburg'un AET nezdindeki daimî temsilcisi Don Delinger 
katılmışlardır.
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BELGE 4 2 Nisan 1971

BAŞBAKANIN AET BAKANLARI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEK

Başbakan Nihat Erim, Türkiye - AET Ortaklık Konseyi üyeleri şerefine ver
diği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Ortaklık Konseyinin Ankara da toplanmasından ve bu vesile ile Konse
yin ve Avrupa Toplulukları Komisyonunun sayın temsilcilerini burada karşıla
maktan büyük memnunluk duymaktayız.

Bu toplantı sizlere, Türkiye ile daha yakından temas kurmak ve memleketi
mizin sorunlarını daha iyi tanımak imkânını verecektir. Türkiye şu anda millî 
bir yenileşme hareketinin eşiğinde bulunmaktadır. Gerçekten, biraz evvel par
lâmentoya yeni hükümetin programını sunmuş bulunuyoruz. Bu program, ge
rek ekonomik ve sosyal alanlarda ve gerek kültürel alanda memleketimize yeni 
bir hamle getirecek olan Atatürk reformlarının tam ve bütün olarak gerçekleştiril
mesini öngörmektedir.

'■f ı ■ ; . . r' •!> . > m, ; , .r .

Bu sabah anıt-kabir’i ziyaretle büyük Atatürk’ün huzurunda saygı duru
sunda bulundunuz. Ve eminim ki, sîzler de geldiğiniz andan beri onun eserinin 
Türkiye'de hâlâ ne kadar canlı olduğunu müşahade etmişsinizdir. Bu eser, ta
rihimiz boyunca kıt’amız olarak telâkki ettiğimiz Avrupa örnek olarak alınarak 
meydana getirilmiştir.

Ortaklığımız, bizi ülkülerimize yaklaştıran yolda seçkin bir yer işgal et
mektedir. Başlıca amacı memleketimizin İktisadî gelişmesine ve halkımızın ha
yat seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak olan bu ortaklık, bu nedenle 
bizim için değer taşımaktadır. Bu amaç, Avrupa Topluluklarının da temeli olan, 
sulh ve refah içinde bir geleceği haklı olarak bekleme imkânını bize vermek
tedir.»

B E L G E 5 2 Nisan 1971

TÜRKİYE - AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ORTAKLIK KONSEYİNİN 
BASIN BİLDİRİSİ

Türkiye-AET Ortaklık Konseyi Bakanlar seviyesindeki 15 inci Dönem top
lantısını 2 Nisan 1971 Cuma günü yapmıştır.

Türk Hükümetinin dâveti üzerine Ankara'da yapılan bu toplantıya Tür
kiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Osman Olcay Başkanlık etmiştir.

Topluluk Heyetine Dışişleri ile görevli Fransız Devlet Bakanı ve Avrupa 
Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı M. Yvon Bourges başkanlık etmekte idi.
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Ortaklık Konseyi, ilk olarak, Ortaklığın gelişmesi konusunda genel mahi
yette bir görüş teatisinde bulunmuştur. Türkiye ve Topluluk Ortaklığın özellikle 
ticarî ilişkiler alanındaki olumly gelişmesinden duydukları memnuniyeti belirt
mişlerdir. Türkiye ve Topluluk, bu şartlar altında, Anlaşmanın Taraflarının Or
taklığın ikinci dönemine geçişin güvenle beklenebileceğine işaret etmişlerdir.

Ortaklığın Geçiş dönemine intikal ile ilgili olarak, Ortaklık Konseyi Tür
kiye ve Topluluk arasında kurulacak gümrük birliğinin uygulanmasına ilişkin 
olarak gümrük tekniği konusunda uygulanacak tedbirler hakkındaki dört ka
rar üzerinde, esas itibariyle mutabakatını bildirmiştir. (1)

Toplulukta balıkçılık ürünleri ve şaraplar için birer Ortak Piyasa düzeni
nin uygulama alanına konulması sonucunda Ortaklık Konseyi bu ürünlerde 
Türkiye lehine tanınacak yeni rejimi görüşmüştür, 
varmıştır.

Topluluğun mevcut rejimi Mayıs ayı sonuna kadar uzattığını bildirdiği şa
rap sektörü için, Ortaklık Komitesi meseleyi incelemek ve Konseye teklifler ge
tirmekle görevlendirilmiştir.

Türkiye ve Topluluk Heyetleri Katma Protokolün «ve ekli diğer metinle- 
lin» kendi parlamentolarındaki tasdik işlemlerinin durumu konusunda da bilgi 
teatisinde bulunmuşlar ve bu işlemlerin normal şekilde ilerlediklerini memnun
lukla müşahade etmişlerdir.

Katma Protokolün ticarî hükümlerinin önceden yürürlüğe konmasına im
kân veren bir geçici Anlaşmanın akdi ile ilgili müzakereler konusunda, Türki
ye ve Topluluğun ortaya çıkan bütün meselelerde nihaî bir anlaşmaya varmış 
oldukları müşahade edilmiştir. Dolayısiyle bu anlaşmanın yakın bir tarihte yü
rürlüğe girmesi beklenebilir.

Gelişmiş ülkelerce gelişme yolundaki ülkelerin yararlanacağı genel pre- 
feranslar sisteminin yürürlüğe konulması konusunda, Türk Heyeti, Avrupa Kon
seyinin 30 Mart 1971 tarihli toplantısı sonuçlarına atıfta bulunarak, genel pre- 
feranslardan yararlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunmasına verdi
ği önemi belirtmiştir. Türk Heyeti bu yöndeki talebini destekleyen gerekçeleri 
izah ve Türkiye’nin bu sistemin dışında bırakılmasının güç anlaşılır bir durum 
olacağına işaret etmiştir.

Topluluk Heyeti, ilk olarak, Toplulukla ortaklığın çerçevesinde, Türkiye'nin 
gerek sanayi, gerek tarım ve malî yardım alanlarında genel preferansların çok 
ötesine giden tâvizlerden yararlandığını belirtmiştir.

(1) Bu kararlar, imallerine Türkiye ve Toplulukta serbest dolaşım durumunda bulun
mayan maddelerin girdiği mallardan alınacak fark giderici prelevmanm oranı vö 

tahsil usulleri. Türk tanm ürünlerinin Topluluğa ithalinde «kaynaklı ürünler» kavra
mının tanımı; Ortaklık çevresinde idari işbirliği usulleri ile ilgilidir.
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Özellikle, diğer gelişmiş ülkeleri Türkiye’yi de genel preferanslardan ya
rarlandırmaya yöneltmek amaciyle Türkiye’nin, Topluluğun genel preferans- 
lardan yararlanacak ülkeler listesinde yer almasının önemini bilmekle birlikte, 
Topluluk Heyeti genel preferanslar sisteminin UNCTAD çerçevesinde 77 1er 
adıyla tanınan grup içinde yer alan ülkeler lehine yürürlüğe konulması için 
30 Mart 1971 tarihinde Brüksel’de alınan kararın, ruhu itibariyle bu preferans- 
ların Türkiye'nin de dahil olduğu diğer bazı ülkelere teşmil edilmesini önleyici 
bir mahiyet taşımadığını belirtmiştir. Konsey, yine aynı anlayış içinde, Top
luluğun anlaşma imzaladığı ülkelerin ve özellikle Türkiye'nin menfaatlerini 
korumak kaygısı ile 30 Mart 1971 tarihinde 77 1er grubuna dahil olmayan bu 
ülkelerin de preferanslardan yararlanan ülkeler arasına dahil edilmesi ama
cıyla diğer preferans tanıyan ülkelerle OECD çerçevesinde danışmalarda bu
lunmak kararını almış ve Komisyonu sözkonusu ülkelerle ilgili meseleler ve 
bunların çözümlenme usulleri üzerinde gerekli incelemeleri devam ettirmeye 
davet etmiştir. Konsey, bu danışmaların sonuçları alınır alınmaz, her hal ve 
kârda, bu konuda 1 Temmuz 1972 tarihinden önce bir karar almayı karar
laştırmıştır.

Ortaklık Konseyi, ayrıca, Topluluğun genişlemesinin Ortaklık açısından 
ortaya koyacağı meseleleri de görüşmüştür. Topluluk, - katılma adayı Devletler 
tarafından da kabul edilmiş bulunan - bu tutumu hakkında Türk Heyetine bil
gi vermiştir. Buna göre, Topluluğa katılma, her aday ülke için Toplulukla üçün
cü Devletler arasında akdedilmiş anlaşmaların ve dolayısıyla Türkiye’nin Ortak
lık Anlaşmasının kabulünü gerektirmektedir.

Öte yandan, Ortaklık Konseyi, bu çerçevede ortaya çıkabilecek sorunların 
Türkiye ile görüşme ve danışma konusu yapılmasını da uygun bulmuş ve bu 
amaçla aşağıdaki kararı onaylamıştır :

«Ortaklık Konseyi, Ankara Anlaşmasının 21 inci maddesinin ruhuna uy
gun olarak, bazı aday ülkelerin Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma yo
lunda yaptıkları talepler veya Ortaklığın işleyişi üzerinde doğrudan doğruya 
ve özel bir etkisi olabilecek Ortaklık veya tercihli anlaşmaların Toplulukça akdi 
dolayısiyle gerekli olabilecek danışmaların zamanında yapılmasını uygun bul
muştur.»

Ortaklık Konseyi, Avrupa Toplulukları Ekonomik ve Sosyal Komitesiyle 
Türkiye’nin benzer organları arasında Anlaşmanın 27 nci maddesinde öngö
rülen işbirliğinin müesseseleştirilmesinde de olumlu bir görüş belirtmiş ve Or- 
laklık Komitesini bu meseleyi incelemeye devamla görevlendirmiştir.

Son olarak Türkiye, Toplulukta çalışma izni olmaksızın istihdam olunan 
Türk işçileri sorununu ortaya atmıştır. Topluluk Heyeti, sosyal ve İnsanî yönleri 
dolayısiyle bu mesele karşısında kayıtsız kalamayacaklarına, bununla birlikte, 
bu safhada bunun ikili ilişkiler çerçevesine giren bir mesele olduğuna işaretle 
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bu çerçeve içinde meseleye bir çözüm bulunacağı hususundaki ümidini ifade 
etmiştir.

Toplantı sonunda iki Heyet Ortaklık Konseyi toplantısı çalışmaları sıra
sında hüküm süren olumlu ortamdan dolayı birbirlerini tebrik etmişlerdir. Top
luluk Heyeti Başkanı, ayrıca, Topluluk Heyetine Türkiye'de gösterilen yakın 
ilgi için Türk Makamlarına teşekkür etmiştir.

E K

Bazı Türk su ürünleri için tercihli rejim. (1)

— 03.01 B 1 .c) pozisyonundaki ton ve 03.03 A I., II., III., IV. pozisyonların
daki, kıskaçsız ıstakoz, ıs*akoz,  yengeç, kerevit ve karides için tam 
muafiyet

— Yılan balığı için Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden % 60 indirim

— 03.01 B 1. c) pozisyonundaki ton ve 03.03 A I., II., III., IV. pozisyonların
daki taze, soğutulmuş veya dondurulmuş taze balıklar için OGT üze
rinden % 50 indirim

— Mürekkep balığı, kalamar ve ahtapot için OGT üzerinde % 50 indirim.

B E L G E 6 3 Nisan 1971

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİN ÜLKESİNDEKİ OLAYLAR İLE İLGİLİ DEMECİ

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi İftikhar Ali, TRT'ye verdiği demeçte, 
özetle şunları söylemiştir :

«Doğu Pakistan’da meydana gelen son olaylar Türk kamuoyunda büyük 
bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu konuda aldığımız son haberlerde Doğu Pa
kistan'da durumun sâkin olduğu ve normal hayata dönülmeye başlandığı bil
dirilmektedir.

Ortaya çıkan anayasal soruna bir çözüm bulmak üzere Devlet Başkanı 
Yahya Han, Doğu Pakistan'a giderek liderlerle bir görüşme yaptı. Mucibur 
Rahman'ın, Pakistan'ın tamamen ayrılmasını isteyen teklifi kabul edilemezdi. 
Bu şartlar altında Devlet Başkanı Yahya Han, ülkenin bütünlüğünü korumak 
üzere gerekli tedbirlere başvurmak zorunda kaldı. Bu iki kardeş arasında bir 
kavgadır ve Pakistan'ın iç sorunudur. Bu olayı, Doğu Pakistan'ın nüfusunun 
Batı Pakistan'dan fazla olması dikkate alınarak, bir azınlığın çoğunluğa ta
hakkümü gibi düşünmek gerçeklere aykırıdır.

Pakistan'da Türkiye ve Türkiye'de Pakİslan çok sevilir. Pakistan’ın ayrıl
maması, aksine bütünlüğü siz dostlarımız için de bir kuvvet kaynağıdır. Bu

H) Miktar kısıtlama#! olmaksızın 
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sebeple Pakistan'daki olaylara ilişkin doğru olmayan haberler, iki ülke ilişki
lerine hiçbir yarar getirmez. Önemli olan Doğu Pakistan'ın ayrı olarak ürettik
leri değil, bir bütün olarak memleket ekonomisine katkısıdır. Memleketimizin 
kalkınması için iki Pakistan’ın da birlikte olması gerekir. Ayrılmaları halinde 
ikisinin de ekonomisi düşecektir. Olayın, Doğu Pakistan'daki insanların hak
larının kısıtlanmasından dolayı çıktığı yolundaki haberlere inanmayınız.

Pakistan, Doğu ve Batı Pakistan'da yaşayan halkların isteğiyle birleşmiş
tir. Aramızda dinî ve kültürel bağlar var. Eğer Doğu ve Batı Pakistan halklarının 
isteği olmasaydı birleşemez ve 23 yıl birlikte yaşayamazdır. Pakistan'ın ayrıl
mak istediğini söylemek gerçeklere aykırıdır.»

B E L G E 7 7 Nisan 1971

CENTO ASKERÎ KOMİTESİ BİLDİRİSİ

CENTO Askerî Komitesinin iki gün süren ve CENTO bölgesinin savunma
sına ilişkin askerî planların müzakere edildiği yıllık toplantısı sona ermiştir. 
Toplantıda İttifak ın hava, kara ve deniz tatbikatları ile diğer askerî faaliyetleri 
de incelenmiştir.

Askerî Komite toplantısına Türkiye Genel Kurmay Başkanı Orgeneral 
Memduh Tağmaç başkanlık etmiştir. Millî Delegasyon Başkanları şöyledir :

İran - Orgeneral Feridun Djam, Genelkurmay Başkanı

Pakistan - Korgeneral Mohammad Sheriff, Pakistan’ın CENTO Daimî As
kerî Temsilcisi

Türkiye - Orgeneral Nihat Tulunay, Genelkurmay İkinci Başkanı

Ingiltere - Mareşal Sir Charles Elworthy, Genelkurmay Başkanı

Amerika Birleşik Devletleri - Oramiral Thomas H. Moorer, Kuvvet Komu
tanları Ortak Kurul Başkanı

Askerî Komite üyeleri toplantıdan önce Anıt Kabir’i ziyaret ederek bir 
çelenk bırakmış, daha sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kabul 
edilmişlerdir.

Askerî Komite, CENTO'nun yıllık Askerî Tatbikatlar Programı'nın geçen 
dönem başarıyla uygulanmış olduğunu memnunlukla kaydetmiştir. Gelecek 
dönem için de benzer bir tatbikat programı onaylanmıştır..

Komite, CENTO ülkelerince düzenlenen değerli seminerleri ve ziyaret prog- 
lamlarını memnunlukla kaydetmiş ve yıllık uluslararası askerî tatbikatlar prog
ramı ile birlikte bu seminer ve ziyaretlerin sözkonusu faaliyetlere katılan CENTO 
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ülkelerinin silâhlı kuvvetleri arasında daha yüksek meslekî koordinasyon ye 
başarı standartlarına erişilmesini sağladığını belirtmiştir.

Askerî Komite, oturumunda bir süre sonra Ankara’da toplanacak olan 
CENTO Bakanlar Konseyi ne sunulmak üzere bir rapor hazırlamıştır.

BELGE 8 9 Nisan 1971

BAŞBAKANA GELEN TEBRİK TELGRAFLARI

Yeni Hükümetin teşkili ve göreve başlaması münasebetiyle Başbakan 
Nihat Erime çeşitli ülkelerin Hükümet Başkanlarından tebrik mesajları gel
miştir.

Bu arada, Amerika Cumhurbaşkanı Nixon, mesajında, tebrik ve en iyi 
dileklerini sunduktan sonra, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar içerisinde 
Erim’in Başkanlığı deruhte etmiş olmasını ve kişiliğini övmekte, iki ülke ara
sındaki yakın ilişkilerin devam edeceği inancını belirtmiştir.

SSCB Başbakanı Kosigin mesajında, «Sovyetler Birliği ile Türkiye arasın
da kurulmuş olan iyi komşuluk ve karşılıklı menfaatlere uygun işbirliği ilişki
lerinin ileride de, devletlerimiz menfaatlerine uygun olarak ve dünya barışı 
hayrına başarılı bir şekilde gelişeceğine olan ümidimi izhar etmeme müsaade 
buyurunuz» demiştir.

İran Başbakanı Huveyda, tebrik telgrafında, dost ve kardeş Türk mille
tinin refah ve saadeti ve Erim in başarısı için en içten gelen dileklerini ifade 
etmiştir.

Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han, mesajında, Türkiye ile Pakistan ara
sındaki sıcak ve samimi ilişkilerin daha da gelişeceğine olan inancını ifade 
etmiştir.

Fransa Başbakanı Chaban Delmas, tebrik ve başarı dileklerini ifade et
tikten sonra, iki ülke arasındaki ilişkilerin en güven verici bir şekilde gelişmeye 
devam edeceğine inandığını beyan etmiştir.

Federal Almanya Başbakanı Brandt, «Size samimi tebriklerimi bildirir, 
mes'uliyetli vazifenizde başarılar dilerim» demiş ve iki ülke arasındaki ya
kın dostluk ve işbirliğinin daha da gelişeceği ümidini izhar etmiştir.

İtalya Başbakanı Colombo, «Bu vesileyle, Zâtıâlinizin yüklendiği bu 
önemli vazife için, memleketlerimiz arasında mevcut dostane işbirliği ilişkileri
nin daha da gelişmesi ve Akdeniz ve dünya barışına da yararlı olması yolunda 
■en halisane temennilerimi sunarım» demiştir.
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Yunanistan Başbakanı Papadopoulos, «Yüksek görevinizde başarı kazan
manız için en sıcak ve samimi dileklerimin kabulünü rica ederim» demiş, 
Yunan milletinin ve Hükümetinin, Türkiye'ye karşı beslediği iyi hislerden emin 
olunmasını dilemiştir.

Bulgaristan Başbakanı Jivkov, telgrafında, Türkiye ile Bulgaristan ara
sındaki iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin iki milletin çıkarlarına uygun olarak 
gelişmeye devam edeceğine emin bulunduğunu bildirmiştir.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Toncic, gönderdiği tebrik mesajında, 
Türkiye'nin istikrar ve refahının bütün Avrupa için taşıdığı öneme değinmiş, 
şahsı ve Avrupa Konseyi adına en iyi dileklerini ifade etmiştir.

B E L G E 9 9 Nisan 1971

AMERİKA'NIN DIŞ İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ RAPOR

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının Kongreye sunduğu rapo 
run Türkiye ile ilgili bölümleri şöyledir :

«Birleşik Amerikanın Türkiye ile ilişkileri Nato'ya üyeliğimiz, Cento daki 
işbirliğimiz ve yirmi yıldan fazla bir süreden beri olan sıkı ikili ekonomik ve 
oskerî işbirliğimizle sağlam bir şekilde belirlenmiştir. Amacımız bu ilişkiyi ge
liştirmek ve aynı zamanda ekonomik ve askerî alanda daha geniş bir şekilde 
kendine güvenmesine Türkiye'ye yardımda bulunmaktır.

İkinci dünya savaşından beri Birleşik Amerika Türkiye'ye 2,500,000,000 
dolardan fazla ekonomik yardım sağlamıştır. 1962 yılından beri Ekonomik İş
birliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) çerçevesindeki bir konsorsiyum, Türkiye'ye 
dışardan yapılan ekonomik yardımı koordine etmiştir. Konsorsiyumun ilk beş 
yılında (1963-67) Birleşik Amerika dış yardımın yüzde kırk beşten fazlasını 
(1,429,000,000 dolardan 649 milyon doları) sağlamıştır. 1968’den beri, diğer 
ülkelerin yardımları, Birleşik Amerika’nın yardımını tüm yardımın yüzde yirmi
sinden azına indirmiştir. 1968 ve 1969 yıllarında bu, 589 milyon doların 89 
milyon doları olmuştur. Mamaafih, 480 numaralı kanuna göre ilâve yardımda 
da bulunduk ve bu, son yıl içinde, ortalama olarak yılda 40 milyon dolar ka
dar olmuştur.

Birleşik Amerika, 1946 yılından beri Türkiye'ye 3 milyar dolardan fazla 
hibe şeklinde askerî yardımda bulunmuştur. Bu sürenin önemli bir kısmında 
Türkiye'ye Nato’nun diğer ülkelerinden ancak sınırlı miktarda bir askerî yardım 
sağlanmıştı. Son yıllarda Almanya önemli ve gittikçe artan yardım sağlanmış- 
mıştı. Son yıllarda Almanya önemli ve gittikçe artan yardım sağlamıştır. Bir
leşik Amerika askerî yardımı 1969 da toplam olarak 99,300,000 dolar ve 
1970 de 92,200,000 doları bulmuştur.
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Türkiye ile, ilişkilerimiz önemli güvenlik ilişkileri ile ilgilidir. Türkiye'nin 
siyasal ve askerî gücü Nato'nun Güneydoğu kanadının korunması için gerekli
dir. Bundan başka, Türkiye'nin gücü Doğu Akdeniz bölgesine önemli ölçüde 
istikrar sağlamaktadır. Akdeniz'de gittikçe artan Sovyet deniz faaliyetleri, Na
to'nun Güney kanadının önemini belirtmektedir. 1969 yazında Birleşik Ame
rika ve Türkiye, Birleşik Amerika'nın Türkiye'deki tesislerden faydalanmasını 
kapsayan gözden geçirilmiş bir savunma işbirliği anlaşmasını imzalamışlardır 
ve halen belirli tesisler ve faaliyet alanları hakkında ayrıntılı anlaşmaları ha
zırlamaktayız.

Nato üyeliği ve ittifakın görevlerinin ve karşılıklı güvenlik amaçlarının 
kabulü Türk dış siyasetinin esasını teşkil etmektedir. Aynı zamanda, Türkiye - 
nin herhangi büyük bir devlete ya da devletler grubuna mümkün olduğu ka
dar bağlı bulunmama arzusu son iki yıl içinde bizim ikili ilişkilerimizin ölçüsünü 
sağlamıştır.

Türkiye’de millî şuurun ve siyasal hürriyet ortamının geliştiği bir zaman
da, Birleşik Amerika, önemli ve gözle görülen askerî bağlarından ötürü, halkın 
küçük bir parçası için bir uyuşmazlık konusu olmuştur. Bu gruplar Türk hükü
metine karşı da eylem halindedirler.

Son iki yıldır iki taraflı ilişkilerimizde önemli bir husus, Fransa'da eroin 
imal edilerek Birleşik Amerika'da satılmak üzere Türkiye'de izinsiz afyon üre- 
îilmesini ve ihracını bertaraf etme çabalarında Türk hükümetini teşvik yolunda 
yoğun bir çaba olmuştur. Afyon üretilmesini kısmak için etkili yollar bulmak 
amacıyla Türk hükümetiyle sık sık istişarelerde bulunduk. Türk hükümeti haş
haş ekimine müsaade edilmiş olan alanı geniş çapta azaltmıştır. Ve gayrı meş
ru üretim ile afyon kaçakçılığını önleyecek yeni tedbirleri kanunlaştırmayı vaad 
etmiştir. Gelişme sağlanmıştır. Fakat sorunun çapraşık niteliği yüzünden Tür
kiye'den kaçak afyon sevkiyatının ciddî bir sorun olarak devam etmesi müh- 
temeldir.

Kıbrıs hakkında bizim başlıca siyaset amacımız, Kıbrıslı Türk ve Rumla
rın, barış ve ahenk içinde birlikte yaşamalarını sağlayacak bir çözümü teşvik 
etmektir. Böyle bir çözüm Kıbrıs sorununu Doğu Akdenizde Nato'nun Güney
doğu kanadında Türk - Yunan dayanışmasına bir tehlike olmaktan çıkaracaktır.

Böyle bir çözüm sağlama çabası iki toplum temsilcileri arasında müza
kere konusu olarak devam etmektedir. Maalesef, bu müzakerelerin 1968 Ha- 
ziran’ında başlamasından beri iki taraf herhangi önemli bir gelişme kaydet
memiştir ve 1964 Mart’ında Kıbrıs'ta görevlendirilmiş olan bir Birleşmiş Millet
ler barış gücüne, bir istikrar unsuru olarak, ihtiyaç devam etmektedir. Türk ve 
Rum toplumları her an alevlenebilecek bir muhasamat çizgisi boyunca silâhlı 
bir şekilde karşı karşıya bulunmağa devam etmektedirler. Şüphe ve güvensiz
liğin temel sorunları hâlâ mevcuttur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tara
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fından «negatif istikrar» olarak nitelenen bu ortamda iki tarafın bir uzlaştır
mayı gerçekleştirme çabalarında ısrar etmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz.

Devamlı bir çözümü sağlama çabalarında Birleşmiş Milletlerle işbirliği 
yaptık ve sürekli bir anlaşmayı sağlamanın en iyi yolu olarak toplumlararasın- 
da müzakereleri teşvik ettik. Diğer hükümetlerden sağlanan toplam yardım
lara karşı Birleşmiş Milletler masraflarının beşte ikisini üzerimize alarak Birleş
miş Milletler kuvvetinin desteklenmesi için malî yardımda bulunmaya da de
vam ettik. 1970 sonuna kadar Birleşik Amerika 52 milyon dolar vaad e*miş  ve 
40 milyon dolara varan ödemeler yapmıştır.»

t I J,

B E L G E 10 13 Nisan 1971

RAUF DENKTAŞ’IN KIBRIS İLE İLGİLİ SORULARA CEVABI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ın başkanlığında Kıbrıs konusunda yapılan 
görüşmelerden sonra basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplandıran Kıbrıs 
Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan 
yardımcısı Rauf Denktaş bir soru üzerine «son aylarda baskı elle tutulur şekilde 
artmaktadır. Tevkifler, soruşturmalar, Rum tarafına geçenlere tecavüzler artmış
tır» demiştir. Denktaş, «baskı» ile ilgili olarak şunları söylemiştir :

«Biz bu baskıları, Türkiye’deki iç buhrana bağlıyoruz. Türkiye'de herhan
gi bir sarsıntı Kıbrıs'a zelzele şeklinde aksetmektedir. Burasını gayet iyi takip 
ediyorlar ve bize uyguladıkları siyaseti, Türk -hükümetinin durumuna göre ayar
lamaktadırlar.»

S : Türkiye'deki hükümet değişikliklerinden sonra tezimizde bir değişik
lik olur mu? Beş yıl öncesi, on yıl öncesi tezimize dönme diye bir husus sözkonu- 
su mu?

Denktaş : Bizim tezimizde değişiklik olmasını gerektiren bir husus yoktur. 
Bizim tezimiz Türk menfaatlarını gözönünde tutan, Türk toplumunun Kıbrıs’ta 
mevcut statüsü ve haklarıyla yaşamasını öngören, can ve mal emniyetini sağla
yan bir tezdir. Bu eğer şekil değiştiriyorsa, Rumların takip ettikleri siyaseti de
ğiştirmelerine karşı bir koruyucu tedbir olarak görülmektedir. Rumlar Enosis’e 
döndüğü zaman tabiatıyla bizim tez bu söylediğim faktörleri koruyabilecek şe
kilde değişiyor ve çift Enosis oluyor. Onlar Enosis ten vazgeçtikleri an yine bu 
çerçeve dahilinde esas gayemize yani Türk cemaatının varlığına, yani statüsü
nün korunmasına dönüyoruz.

S : Fiilî olarak, çift Enosis sözkonusu mu?

Denktaş : Kıbrıs'ta fiilî olarak iki ayrı idare vardır. Herşeyi ile ayrı iki idaıe 
vardır. Rum idaresinin imkânları daha çoktur. Bizim imkânlarımız kısıtlanmıştır.
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Böylelikle fiilî iki ayrı idarenin ve bu idarelerin hâkim olduğu bölgelerin mevcu
diyeti ortadadır.

S : Ada da Yunan subaylarının mevcudiyeti devam ediyor mu?

Denktaş-: Eğitmen olarak 1500-2000 arasında Yunan subayı vardır.

S : Bugün başlayan toplantı, yeni bir dönemin başlangıcı için basamak sa
yılabilir mi?

Denktaş : Davamız merhale merhale yürümektedir. Herhalde Makarios un 
son beyanlarından sonra yeni bir merhale başlamıştır diyebiliriz.

S : Son günlerde bazı kuruluşların bir muhtıra vereceklerinden söz ediliyor. 
Ada da Türk ve Rum yönetiminin devrimci ve ilerici güçlere karşı baskı yaptıkları 
iddia ediliyor. Bu konuda ne diyorsunuz?

Denktaş : Muhtıradan haberim yok, bu suçlamalardan haberim var. Dev
rimci gençlere karşı baskı ve îethişten bahsediliyor. Ben böyle bir şey müşahade 
etmiş değilim. Bazı davranışlar eğer kanun dışına taşan davranışlarsa, kanunî 
takibat yapılmaktadır. Suç varsa mahkemeye intikal ediyor. Suç yoksa dosya 
kapatılıyor. Eğer hiçbir şekilde yönetim olarak etrafımızda olup bitenlere bak
mayacağız, bu olup bitenler halk tahrikse davaya zararlı ise gereken kanunî 
tedbiri almayacağız diye bir iddia varsa, ben bu iddiayı paylaşmıyorum.

S : Kıbrıs Türk toplumundan kayboldukları söylenenler vardı. Rum zindan
larında halen Türk var mı?

Denktaş : Bu kayıplar konusunu cemaatlararası görüşmelerin başlangı
cında ele aldık. B'ze kafi surette ellerinde hiç bir Türkün olmadığını söylediler.

Biz bunların hepsini hâdise kurbanı addedip, aillelerine o şekilde yardım 
yapıyoruz. Hayatta olduklarını sanmam.

S : Ankara’da bugün başlayan görüşmeler çok yönlü olarak mı ele alı
nıyor?

Denktaş : Durumun tahlili diyebilirim. Durum da dediğimiz tabiatıyla 
siyasî yönü, İktisadî yönü, askerî yönüyle düşünülmektedir.

S : Yardımların arttırılması isteğinde bulunacak mısınız?

Denktaş : Yardımların devamlı surette gönderilmesi, aksatılmadan gön
derilmesi, inkişaf yardımlarının gönderilmesi konuları ele alınmıştır.

S : Kıbrıs Türk genel hastahanesinin temeli ne zaman atılıyor?

Denktaş : 'Bu konuda da bazı müracaatlarımız var. Beklediğimiz malzeme 
var. Gelir gelmez başlayacağız.
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BELGE 11 14 Nisan 1971

BAŞBAKAN EKONOMİK İŞLER YARDIMCISININ BASIN TOPLANTISI

Devlet Bakanı ve Başbakan Ekonomik İşler Yardımcısı, Attilâ Karaosman- 
oğlu, Türknye'nin ekonomik durumu hakkında yaptığı basın toplantısında, de
valüasyon ile ilgili olarak şunları söylemiştir:

«1965-1970 dönemi içinde uygulanan düzensiz ekonomi politikası so
nucunda ve ancak dış baskıların etkisi ile bir develüasyon yapmak zorunda ka
lınmıştır. Bu devalüasyonun kaçınılmaz hale geldiği, Ağustos 1970'den çok önce 
ortaya çıktığı halde cesaret gösterilip harekete geçilememiş, bütün dış yardım 
kaynaklarının kesilmesi tehdidi ile karşı karşıya kalınınca devalüasyon yapma 
kararı verilmiştir.»

Konuşmasında dış borçlar konusuna da değinen Karaosmanoğlu, bu 
hususta şunları söylemiştir:

«31 Aralık 1970 tarihinde dövizle ödenecek dış borçlarımızın ana para 
toplamlarının 2,5 milyar dolara varmış olduğu görülmektedir. Kullanılmış olan 
borçlara (1.9 milyar dolar) ait olan ve ilerde ödenecek faizler 900 milyon do
lara ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda, 1970 sonundaki toplam borç yükü 
3,4 milyar dolardır. Aynı rakam 1964 sonunda 1.6 milyar dolar idi. 1964 ile 
1970 arasında ana para ve faiz olarak 846 milyon dolarlık dış borç ödendiği de 
hesaba katılırsa, bu dönemde 1.9 milyar dolarlık yeni borç alınmış olmaktadır. 
Bu kadar büyük bir borçlanmayı haklı gösterecek bir kalkınmanın gerçekleşti
rilemediği de açıktır.»

Bakan, ödemeler dengesi konusunda şunları söylemiştir:

«Bildiğiniz gibi Hükümet Programında, Dış Ödemeler dengesinin iyi
leştirilmesi amacı ile, Dış Ticaret, döviz, gümrük himayesi ve diğer dış ekonomik 
ilişkilerde işbirliğini sağlamak ve bu konulara ilişkin işlemleri bir elde topla
mak üzere Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı kurulacağı kesinlikle yer almış bu
lunmaktadır.

Dış Ödemeler dengesinin disiplin altın-a alınabilmesi için sınırlı ve kıt dö
viz kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasında ve döviz gelirlerimizin 
arttırılmasında kesin zorunluluk vardır.

Bu konuda izlenecek politika, dünya piyasaları ile devamlı bağlantı ku
rulması, arz ve talebin ve fiat hareketlerinin yakından izlenerek, ihraç malla
rımızın dış ödeme olanaklarını artırması ve sağlamlaştırması olacaktır.»

Yabancı Sermaye konusunda ise, Karaosmanoğlu bazı rakkamlar ver
miştir :
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«Çok tekrarlanan sorular arasında Yabancı Sermayeye karşı Hükümetin 
tutumu, Yabancı Sermayenin bugüne kadar Türk ekonomisine yaptığı katkı ve 
yabancı sermayenin idaresi konuları vardır. Hükümet Programında Yabancı 
Sermayenin hangi şartlarla kabul ve teşvik edileceği belirtilmiştir. Metnin ya
zılışından da açıkça görüleceği üzere bu şartlar bir arada uygulanacaktır. Son 
dört yıl içinde Yabancı Sermayenin teşvikine daha önceki döneme oranla daha 
çok çaba gösterilmiştir. Bu dönemin hesapları şöyledir.

aşağıda verilmektedir :

Nakdî Giriş 
Milyon $

Mal Girişi 
Milyon $

Toplam
Milyon $

1967 12,8 4,4 17,2
1968 7,4 5,7 13,1
1969 14,1 10,1 24,2
1970 15,6 42,8 58,4

Toplam yabancı sermaye girişi kâr transferleri ile karşılaştırmalı olarak

Toplam Yabancı (Milyon $)
Sermaye Girişi Kâr Transferleri

1967 17,2 25,3
1968 13,1 31,8
1969 24,2 31,8
1970 58,4 33,0

TOPLAM 112,9 121,9

1970 yılında Yabancı Sermaye girişi olarak gösterilen miktara, petrol 
arama için getirilen ve sonunda geri götürülebilecek olan 10 milyon Dolara 
yakın «Super Deniz Sondaj Kulesi»de dahildir.

Bu şartlarla Türk ekonomisinin son dört yıl içinde Yabancı Sermayeden 
bir katkı aldığı söylenemez. Bu bakımdan Yabancı Sermayeyi ancak kalkın
mamıza katkıda bulunacak alanlarda kabul etmek ve desteklemek durumunda 
olacağız.

Yabancı Sermaye Kanununa göre kurulan şirketlerin durumu Hükümet 
Programı çerçevesinde ve Türk ekonomisinin ihtiyaçları yönünden yeniden göz
den geçirilecektir. Hükümet Programında yabancı yatırımların desteklenmesi 
için ileri sürülen dört koşuldan biri de bu yatırımlarda çoğunluk paylarının Türk- 
lere ait olmasıdır. Bu konuda mevcut teşekküller için müktesep haklara riayet 
edilecektir. Ancak, Hükümet Programında bahsedilen koşullar desteklenmede 
göz önünde bulundurulacaktır.»
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Nihayet, devletleştirme konusunda da Bakan şunları söylemiştir :

«Boraksdan başka devletleştirilebilecek stratejik madenler henüz tesbit 
edilmemiştir. Bu konularda, bazı sektörlerin göstereceği çaba ve gelişmeler ve 
madenlerin miktar ve ekonomideki önemleri, devletleştirilip devletleştirilmeme- 
si kararında etkili olacaktır.

Yabancı petrol şirketlerinin Türkiye'deki ana depolarının devletleştirilmesi 
kararı sivil ve askeri ihtiyaçlarımızın gereği şekilde karşılanabilmesi için alın
mıştır. Bu devletleştirmenin şekli kısa zamanda hazırlığı tamamlanacak Ka
nunla birlikte açıklık kazanacaktır.»

Başbakan Ekonomik İşler Yardımcısının bu demecine, 17 Nisan günü 
Adalet Partisi Genel Sekreteri Nizameddin Erkmen cevap vermiş ve bu arada 
şu hususları belirtmiştir :

«Basın toplantısında dermeyan edilen hususlardan biri de döviz rezervle
riyle ilgilidir. Türkiye, tediye bilançosunda uzun yıllardan beri açığı olan bir 
memlekettir. Tediye bilançosunda açığı olan bir memleketin Merkez Bankası 
kasalarının dövizle dolu bulunması tasavvur olunamaz. Bununla berdber ve 
buna rağmen Merkez Bankası döviz rezervleri uzun senelerden beri ulaşılama
mış bir seviyededir. 10 Ağustos 1970 Türkiye’sini düşününüz. 300 milyon do
lar transfer bekliyen talep mevcut ve talepler bir yıla yakın bir süredenberi sı
radadır. Bugün Merkez Bankasında sıra bekliyen tek bir talep yoktur. Bunla
rın hepsi transfer edilmiştir. Ondan sonra gelen talepler de günü gününe trans
fer edilmektedir ve 130 milyon dolara yakın bir ihtiyat rezervi mevcuttur. As
lında Merkez Bankasının rezervleri 415 milyon dolar civarındadır. Türkiye 1969 
senesine kadar dışardan satın aldığı malların bedelini peşin ödememekte idi. 
Türk devletinin itibarı sayesindedir ki, bu peşin ödemenin yerini malın sevki- 
/atı sırasında ödeme almıştır. Böylece başka memleketlerin başka kasalarında 
bulunması gereken dövizlerimiz şimdi Merkez Bankamızın kasasında bulun
maktadır. Bunların yekûnu 286 milyon dolardır.

1964-1970 döneminde 1,9 milyar dolarlık dış borçlanma yapıldığı ve 
bunu haklı gösterecek bir kalkınmaya ulaşılamadığı da öne sürülen iddialar 
arasındadır. Dış borçlanma meselesi, zaman zaman vatandaşın zihninde, mem
leketin altından kalkamıyacağı yüklerin altına sokulduğu zehabını yaratmak 
için münakaşa konusu yapılmaktadır.

Türkiye neden dış borçlanmaya gitmektedir? Bunu bilmeden dış borçlan
ma münakaşasını doğru olarak yapmak mümkün değildir.

1963 yılından itibaren tatbik mevkiine konan Birinci Beş Yıllık plânda 
da dış borçlanma zarureti kabul olunmuştur. Bu zaruret Türkiye’nin kalkınması 
ve günlük ihtiyaçları için gerekli mal ve hizmetleri satın alabilecek kadar dışa
rıya mal ve hizmet satamamasından doğmaktadır.
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İhtiyaçlarımızın, imkânlarımızdan fazla olması sebebiyle aradaki farkın 
nereden tedarik edileceği üzerinde durulur. İşte borçlanma buradan gelir. Şa
yet imkânlarımızla iktifa etsek, ne yatırımları yapmamız ve ne de petrolü, güb
reyi, ilâcı, makineyi ve diğer dış menşeli malları piyasalarımızdan sağlamamız 
mümkün olur.

Altı senede 1,9 milyarlık bir borçlanma tesadüfen yapılmış bir dış borç
lanma değildir. Bu miktar beş yıllık plânlara ve programlara uygundur.

Şimdi soru şudur : dışardan alınan bu paraları bu işlerde sarfetmeyipte 
bundan daha önemli hangi işlere sarfetseydik veyahut borçlanmayıp bütün bu 
hizmetleri ifa etmese mi idik? Borçlanmayı haklı gösterecek bir kalkınma ya
pılmadığını iddia etmek için önce bu suallere doğru cevap vermek lâzımdır.

Yabancı sermaye mevzuuna gelince : Türkiye’de yabancı sermaye, istis
marı yapılan diğer bir konudur. Çok kere yanlış değerlendirmeler, yanlış rak- 
kamlar ortaya konmak suretiyle Türkiye’nin yabancı sermaye tarafından sö- 
mürüldüğü intibaı yaratılmak istenilmektedir.

Türkiye, kalkınmakta olan başka memleketlerle mukayese edilirse, ya
bancı sermayenin en az geldiği ülkelerden birisidir. Yabancı sermayeyi sadece 
kâr transferi ile değerlendirmek yanlıştır. Sağladığı ithal ikamesi, ihracat dö
vizi, yarattığı katma değer, geliştirdiği yan sanayi ile açılan iş sahaları bera
berce düşünülmelidir.

Bu münakaşalar çok yapılmıştır. Yine de yapılabilir. Ama esas temas et
mek islediğimiz nokta, son 4 yıl zarfından 112,9 milyon yabancı sermaye gel
diği, bunun karşılığında 121,9 milyon kâr transfer edildiği iddiasıdır.

Evvelâ şunu ifade edilim ki, bu rakkamlar sıhhatliliği ne olursa olsun, yan 
yana durması mümkün olan rakkamlar değildir. Çünkü, 4 senede 
transfer edildiği beyan olunan 121,9 milyon dolar, 4 senede Türkiye'ye giren 
112,9 milyon doların kârı değildir.

Yabancı sermaye Türkiye’ye üç yoldan girmiştir. 1954 senesinde çıkarılan 
6224 sayılı yabancı sermaye kanunu bunlardan biridir. Bu kanuna göre 1970 
yılına kadar takriben 120 milyon dolar sermaye gelmiştir. Bunun 1970 yılında
ki kâr transferi 7.7 milyon dolardır.

İkinci yol petrol kanunudur. Petrol kanununa göre Türkiye'ye giren ya
bancı sermayenin yekûnu takriben 250 milyon dolardır. Bunun karşılığında 
’970 yılındaki transfer, 15,6 milyon dolardır. Türk parasını koruma kanununa 
göre sermaye için de 1970 yılında yapılan transfer 3,3 milyon dolardır. Takri
ben 400 milyon dolarlık yabancı sermaye karşılığında 1970 yılında yapılan 
kâr transferi 26,6 milyon dolardır.»
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BELGE 12 30 Nisan 1971

CUMHURBAŞKANININ CENTO BAKANLAR KONSEYİNE MESAJI 
VE BAŞBAKANIN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Ankara'da toplanan Cento Bakanlar Konse
yine şu mesajı göndermiştir :

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtı Bakanlar Konseyinin 18. toplantısı başlar
ken, evvelâ, seçkin iştirâkçilerine hitap etmekten duyduğum hazzı ve yapılacak 
çalışmalar konusunda beslediğim güveni ifade etmek isterim.

Bu münasebetle, 18. toplantıyı şereflendiren İran, Pakistan, Birleşik Kral
lık ve Amerika Birleşik Devletleri sayın temsilcilerine, toplantıyı hazırlayan Dı
şişleri Bakanlığımıza ve Cento Genel Sekreterliğine teşekkürlerimi ve en iyi te
mennilerimi sunarım.

16 yıl önce kurulmuş olan Merkezî Andlaşma Teşkilâtı, dünyada, bölge
mizde ve ülkelerimizde, bugüne kadar vukua gelen değişme ve gelişmeler ile 
beliren yeni ihtimaller karşısında siyasî gayesini ve müşterek savunma tutumu
nu korumuş ve askerî İktisadî, teknik alanlardaki işbirliği gayretlerini azimle 
sürdürmüştür.

Zamanı, zemini, imkânları ve başgösteren kritik durumları gerçekçi bir 
görüş ve ihtiyaçlarımıza uygun bir anlayışla değerlendirip, birçok müşterek 
projeler üzerinde önemli başarılar sağladığımız bu geçmişin, daha güven ve
rici ve daha mutlu bir gelecek idrâk etmemiz için gerekli olan hazırlamaya, im
kân ve kabiliyetlerimizi arttırmaya hizmet ettiği kanaatindeyim.

Bakanlar Konseyinin, 20 Nisan 1966 tarihinde Ankara'da yapılmış olan 
14. toplantısı açılışında da temas ettiğim gibi, dünyada barış, bölgede istikrar 
isteyen ve bunları koruyup takviye etmek gayesinde birleşen AAerkezî Andlaş
ma Teşkilâtı, sorumluluk sahasını teşkil eden İran, Pakistan ve Türkiye'nin mil
lî ve müşterek kalkınma ve güçlenme gayretlerini destekleme yolunda büyük 
ve devamlı hamleler yapmak ve refah seviyelerini hızla yükseltmeye yaraya- 
çak yeni katkılar sağlamak durumundadır.

Çok iyi bildiği bu durumun gereklerini, kuvvetle teyit ve teşkilâtın yeni 
hedeflerini isabetle tesbit edeceğine inandığım Bakanlar Konseyinin çalışma
larına yürekten başarılar dilerim.

Ayrıca, sayın misafirlerle şahsen görüşmekten özel bir zevk duyacağımı 
belirtir, değerli topluluğunuza saygılar sunarım.»

Toplantıda daha sonra İngilizce bir konuşma yapan Başbakan Nihat Erini 
şunları söylemiştir :

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtı Bakanlar Konseyinin 18. toplantısına katıl
mak üzere Ankara’ya gelmiş olan seçkin misafirlerimizi saygı ile selâmlarım.
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Ankara’daki bu toplantıların, Türkiye cumhuriyeti hükümeti başkanı ola- 
rak göreve başlayışımdan kısa bir zaman sonraya rastlaması dost ve müttefik 
devletlerin seçkin temsilcileri ile yakından tanışmak ve onlara hoşgeldiniz de
mek fırsatını bana vermiş bulunuyor. Bu bakımdan pek memnun ve mutluyum.

Yeni Türkiye hükümetinin Merkezî /Andlaşma Teşkilâtına karşı gösterdiği 
ilgi ve ona verdiği önem, hiç şüphe yok ki, eskiye göre daha az olmayacakl r.

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı, saldırı amacı olmayan bölgesel bir savun
ma paktıdır. Ayrıca bölgenin kalkınmasına, ekonomik ve teknik alanlarda, 
kayda değer katkılarda bulunmuştur. Bunlara ek olarak ilgili dost ve müttefik 
devletlerin, gerek bölge, gerek dünya olayları hakkında birbirleriyle danışma 
halinde olmalarını ve görüş teatisinde bulunmalarını da sağlamış ve sağla
maktadır.

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı belirli sınırları bulunan bir savunma ittifakı 
olduğu cihetle, bu ittifaka mensup bütün üyelerin her mes elede mutlaka tam 
bir görüş beraberliğine varmaları, şüphesiz ki, beklenemez. Bütün mesele ara
larında ortak çıkarların varlığını görmek ve bu çerçeve içinde mümkün olan 
azamî işbirliğini gerçekleştirmektir ki, Merkezî Andlaşma Teşkilâtı bunu şimdiye 
kadar başarı ile yapmış ve yapmaktadır.

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı Bakanlar Konseyi 18. toplan*ılarının  en ba
şarılı şekilde geçmesi için en içten dileklerimi sunmak isterim.»

B E L G E 13 30 Nisan 1971

CENTO BAKANLAR KONSEYİNDE YAPILAN KONUŞMALAR

Cento Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu, Cento Bakanlar Konseyinde 
yaptığı açış konuşmasında şunları söylemiştir :

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtı adına, sîzlere Bakanlar Konseyinin onseki- 
zinci oturumuna hoşgeldiniz demekle mutluluk ve şeref duymaktayım. İran 
Dışişleri Bakanı Ekselâns Ardeshir Zahedî'yi burada selâmlamakla bilhassa 
mutluyuz. Bölge savunmasına ve uluslararası dostluk ve işbirliğine bütün yön
leriyle gösterdikleri yakın ilgi hepimizce bilinmektedir. Biz Cento mensuplan, 
teşkilâtımıza sağladıkları sürekli destek için kendilerine bilhassa müteşekkiriz. 
Müzakerelerimiz sırasında Ekselanslarının dirayetli görüşlerinden faydalana
cağımızdan eminiz. Pakistan temsilcisi Ekselâns Büyükelçi İftikhar Ali, son dört 
yıl içinde Cento toplantılarında memleketini başarıyla temsil etmiş ve bütün 
Cento ülkelerinin başkentlerinde çeşitli temsilî görevler almış oldukları geçen 
yirmi yıl süresince, Pakistan ile teşkilâtımıza üye bütün hükümetler arasındaki 
dostça ilişkilerin geliştirilmesine değerli katkılarda bulunmuşlardır. Bu toplantı
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da kendileri ile bir kere daha birarado çalışmaktan büyük memnunluk duy

maktayız.

Ekselâns Sir Alec Douglas-Home'un Majeste İngiltere Kraliçesi hüküme
tinde Dışişleri Bakanı görevine atanışı son toplantımızdan sonradır. Ancak, ken
dileri ne Cento Bakanlar Konseyinin ne de genel merkezimizin yabancısıdırlar. 
Bu toplantı şimdiye kadar katıldıkları dördüncü ve Ankara'da yer alan ikinci 
Konsey toplantısı olmaktadır. Uluslararası sorunların çözümündeki geniş tec
rübeleri, müzakerelerimiz bakımından büyük değer taşımaktadır. Kendilerini 
bir kere daha aramızda görmekle, eminim, hepimiz büyük memnunluk duy
maktayız.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Ekselâns William Rogers, bu 
toplantı ile, memleketini temsil etmek üzere Bakanlar Konseyine üçüncü defa 
katılmış olmaktadır. Geçen yıl Washington da düzenlenen toplantımızda baş
kanlık görevindeki dirayetleri ve evsahibi olarak gösterdikleri nazik konukse
verlik hepimizin hatırındadır. Herzaman olduğu gibi, bu toplantımızda da sa
lim görüşlerinden ve memleketimizdeki misafirlikleri süresince de şahsî dostluk
larından faydalanacağımızdan eminiz. Evsahibimiz, Türkiye Dışişleri Bakanı 
Ekselâns Osman Olcay’ı selâmlamayı bilhassa sona bıraktım. Zira, kendilerine 
ve kendileri aracılığı ile Türkiye hükümetine, bu toplantıya katılmakta olan 
delegasyonlara Ankara'da gösterilen yakın ilgi ve toplantımız için hazırlanan 
mükemmel imkânlar dolayısıyla, en samimî teşekkürlerimizi belirtmeyi borç 
bilmekteyim. Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Ekselâns Osman Olcay, teşkilâ
tımızı ilgilendiren konularda öteden beri geniş tecrübe ve bilgiye sahiptirler. 
Konsey çalışmalarına değerli katkılarda bulunacakları muhakkaktır. Toplantı
mızı yaptığımız şu sırada Cento onaltıncı yılını aşmış bulunmaktadır. Cento'nun 
bölge memleketleri olan İran, Pakistan ve Türkiye, iki kıt a arasında köprü ku
ran ve önemli deniz yollarına açılan bir bölgeyi işgal etmektedirler. Tarih bo
yunca bu bölge, medeniyetlerin önemli bir kavşak noktası, bilginin, fikirlerin 
ve ticarî metaın üzerinden ulaştırıldığı önemli bir geçit yolu olmuş, böylece 
insanlığın ilerlemesini büyük ölçüde etkilemiştir. İran Pakistan ve Türkiye halk
ları tarih, kültür ve kardeşlik duyguları ile birbirlerine bağlıdırlar. Geçmiş yüz
yıllar boyunca uğrunda büyük fedakârlıklarda bulundukları özgürlük ve ba
ğımsızlık ideallerini paylaşmaktadırlar. Şerefli ve adil bir barış davasına ve 
uluslararası güvenliğin korunmasına kendilerini adamış bulunmaktadırlar. Ça
lışma güçlerini ve kaynaklarını İktisadî ve sosyal ilerlemelerine hasredebilmek 
amacı esas gayeleridir.

Cento'nun beş ortağı olan İran, Pakistan, Türkiye, İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri bu önemli bölgede, yukarıda anılan yüce amaçlar yolunda 
elde edilecek her başarının, dünyada barış ve kalkınmanın sağlanması dava
sına bir hizmet olacağı kanısındadırlar.
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Kollektif bir savunma teşkilâtı olan Cento, hiç kimseyi tehdit etmemekte 
ve yalnız kendi bölgesinin savunma ve gelişmesini amaç edinmektedir. Onaltı 
yıllık geçmişi süresince, kuruluşunda adandığı barış ve ilerleme ülkülerine bağ
lılığını ispat etmiştir. Öte yandan, değişmekte olan şartlara uymayı da başara
bilmiştir. Kuruluşunda önde gelen barış ve güvenliğin sağlanması hedeflerinin 
yanısıra ve gittikçe artan bir önemde, ulaştırma, sanayii, bilim, tıp ve bölge
nin İktisadî ve sosyal kalkınması amacını güden çeşitli başka çalışma alanla
rında yeni bölgesel işbirliği imkânları sağlamıştır. Bu yıl işletmeye açılacak 
olan İran ve Türkiye demiryolu şebekelerini birleştirecek bağlantı hattının ta
mamlanmasını önemli bir başarı saymaktayız. Bu Cento projesi, özellikle İran 
ve Pakistan demiryolları bağlantısının da tamamlanmasıyla, bölge memleketle
rinin İktisadî entegrasyonu yolunda yeni ufuklar açacaktır. Yakın bir gelecekte 
karayolları bağlantılarına ve liman tesislerine ilişkin projelerimizin de tamam
lanmasını ve bu suretle, Asya ve Avrupa kıt’aları arasındaki transit yollarının, 
Cento bölgesi üzerinden en modern ulaşım imkânları ile donatılmış olmasını 
ummaktayız. Çeşitli ihtisas alanlarında düzenlenen seminerler, sempozyumlar, 
kurul toplantıları ve uzmanlık bilgisinin karşılıklı olarak paylaşılması yoluyla 
uygulamakta ' olduğumuz İktisadî ve teknik programlarımız, yalnız bölgenin 
ilerlemesine katkıları bakımından değil, aynı zamanda, her düzeyde meslekî 
ilişkilerin kurulmasına yol açarak, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında da
ha iyi bir anlaşmayı ve daha yakın bir dostluğu geliştirmeleri bakımından da 
değer taşımaktadır. Cento memleketlerinden üniversite öğrencileri için bu güne 
kadar çeşitli programlar çerçevesinde sağlanmış olan 1.500’ü aşkın burs ile de 
her iki amaca hizmet edilmiştir.

Ortak amaçlarımızı ve ortak çalışmalarımızdan bazılarını özetlemiş bulu
nuyorum. Teşkilâtımızı ilgilendiren sorunlar üzerinde danışmalarda bulunmak, 
geçen dönem gerçekleştirdiğimiz çalışmaları gözden geçirmek, gelecek çalışma
larımızda izleyeceğimiz yolu ana batlarıyla çizmek üzere ve yukarıda izah et
tiğim anlayış çerçevesi içinde, burada toplanmış bulunuyoruz.

Bu toplantıda önümüzdeki yıl için faydalı bir işbirliğine yönelmiş esas
ların tesbit edileceğinden ve bu suretle, gerek ittifakımıza gerek dünya barış 
davasına hizmet edileceğinden eminim.»

Iran Dışişleri Bakanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Sözlerime, Türkiye cumhuriyetinin bu güzel ve tarihî başkenti Ankara'da 
bir defa daha buluşmanın gerek benim için gerekse İran lı delegeler için neka- 
dar kıvanç verici olduğunu söylemekle başlamak istiyorum. Anlayış ve dostluk 
ilişkileriyle bağlı olduğumuz Türk kardeşlerimizin arasında bulunmak bizleri 
daima mutlu kılmıştır. Cento Bakanlar Konseyi 18. toplantısına başlarken bize 
ümit ve cesaret veren henüz yeni duyduğumuz Cumhurbaşkanı Ekselâns Su- 
nay’ın lütufkâr mesajından dolayı derin takdirlerimizi bildirmek isterim. Bu
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toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Ekselans Olcay ilk defa katılıyor. Kendisine 
hoşgeldiniz derken, işbirliğinden hepimizin yararlanacağına emin olduğumu 
da belirtmek isterim. Aynı zamanda eski Dışişleri Bakanı, kardeşim, Ekselans 
İhsan Sabri Çağlayangil e de barış için gösterdiği olağanüstü çabalardan ve 
bölgesel çalışmalarımızdaki katkılarından dolayı takdirlerimizi sunar, meslek- 
daşlarımla birlikte kendisine başarı ve mutluluklar dileğinde bulunuruz. İngilte
re Dışişleri Bakanı Sir Alec Douglas Home'u tekrar aramızda görmek mutlu iş
birliğimizin tatlı anılarını hatırlattı. Kendisiyle tekrar Cento çalışmalarında be
raber olacağımızdan memnuniyet duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dı
şişleri Bakanı Ekselans William Rogers ve Pakistan hükümeti temsilcisi Ekselans 
Iftikhar Ali’yi tekrar görmenin gerek benim gerekse meslekdaşlarım için mem
nuniyet verici olduğunu da belirtmek isterim. Konseyin bu toplantısı Cento’nun 
kuruluşunun 16. yılını belirler. Saygıdeğer Genel Sekreterin kelimeleriyle ifade 
edersek : «bu, insanlığın başarı, refah ve barış için araştırmalarında mühim 
bir süre sayılır.»

Burada toplandığımız şu anda milletlerarası durum hem ümit kırıcı hem 
de ümit verici yönelimler göstermektedir. Orta-Doğu da Arap-İsrail anlaşmazlığı 
halledilememiştir. Ancak nazik bir ara bu tekrarlanan düşmanlıktan bizi ayır
maktadır. Hükümetimin bu ciddi sorun üzerindeki tutumu gayet açıktır. Çeşitli 
vesilelerle, adil ve uzun süreli barışın temini için Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 
1967 tarihli ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 4 Kasım 1970 tarihli karar
larının yerine getirilmesinin önemini belirtmiş bulunuyoruz. Bu durumda Bir
leşik Amerika'nın sulh çabalarına önayak olan Rogers planı ve Mr. Jarring e 
yüklenen görevi desteklemişizdir. Aynı zamanda şunu da sözlerime ilâve etmek 
isterim ki, hükümetim, Birleşmiş Milletlerin çeşitli çözüm yollarında da açıkça 
belirtildiği gibi Kudüs'ün durumunu tek taraflı olarak değiştirme çabalarına 
karşıdır. Dünyanın her tarafında gerginlik ve çatışma devam etmektedir. Çok 
miktarda can kaybına ve derin ıstıraplara sebep olan Güney Doğu Asya’daki 
savaş süregelmektedir. Stratejik nükleer silâhların sınırlandırılması görüşme
leri henüz arzulanan gerçekleri ortaya çıkarmamıştır. Milletlerarası toplamla
rın hâlâ fakir ve zengin devletler olarak ayrılması da ümit kırıcı durumlardan 
biridir.

Aynı zamanda detant yolunda bazı yönelimlerin bulunması memnuniyet 
vericidir. Kuvvet kullanmaya karşı Alman-Sovyet anlaşması ve Almanya - Po
lonya arasında imzalanan anlaşma ümit verici işaretler sayılmaktadır.

Bu ümit ve merak uyandıran durumlarda, en mantiki yol beraber çalışmaya 
devam etmemiz ve daha iyi günler için özlemlerimizi gerçekleştirmeye ça
lışmaktır.

Biz Cento'yu bir barış vasıtası olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Şüph^ 
yokki Cento bu yönde önemli katkılarda bulunmuştur, fakat Cento’nun görevi 
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sadece bu değildir. Kuruluşumuz sosyal ve ekonomik işbirliği bakımından fay
dalı bir programı gerçekleştirmiştir. Birçok ortak proje başarıyla tamamlan
mıştır. Yakında Cento ortak projelerinden birinin daha tamamlanmasına şahit 
olacağız, bu da Türkiye ■ İran demiryolu bağlantısıdır. Ümit ederiz ki, Cento 
gelecekte de aynı ölçü ve önemdeki projeleri ele alsın. Sosyal ve ekonomi!; 
konularda Cento nun bu hızlı tempodaki çalışmasının yavaşlamasına mani 
olmalıyız.

Başarı dolu 16 yılı artık arkada bıraktık. Şüphe yokki içinde yaşadığımız 
devre büyük değişimler göstermektedir. Bu itibarla biz de çalışmalarımızı bu 
değişime uygun hale getirmek zorundayız. Daha etkili olmak için Cento hede
fine ulaşmakta ve onu gerçekleştirmekte realist olmalıdır. Hepimizin milletler
arası bir camianın üyeleri olarak barışa karşı görevlerimiz bunu gerçekleştir
mek için de ödevlerimiz bulunmaktadır.

Eğer teminat gerekliyse, Konseyi temin ederim ki, memleketim bu önemli 
bölgedeki sorumluluğunun tam olarak farkındadır ve bu yöndeki çabalarını 
hiçbir zaman aksatmamaktadır.

Nadir rastlanan bir politik istikrarla, senelik yüzde 10 ekonomik gelişme 
sağlayan İran, halkının gerek maddi gerekse manevi ihtiyaçlarını karşılayabil • 
miştir. Dış politikada ise, milli ve bağımsız dış politikamız sayesinde geçen yıl 
sosyal ve politik durumlarına bakmaksızın dünyanın çeşitli ülkeleriyle ilişki 
kurmuş ve bunları geliştirebilmişizdir. Barışçı gayelerden bahsederken geçen 
toplantıdan bu yana bölgemizde en önemli çıkmazlardan birini hallettiğimizi 
söylemekten kıvanç duyuyorum. Yüce önderim Majeste Şehinşah Aryamehr ir 
rehberliğinde Bahrein sorunu da barışçı bir neticeye ulaştı. Böylece İran Kör
fezindeki barış ve anlaşmanın sağlanmasındaki engel de ortadan kalkmış ol
du. Daha önce de söylediğimiz gibi bu bölgede barış ve istikrarın sağlanma
sından başka isteğimiz yoktur. Gayemiz tahakküm değil, işbirliğidir. Komşula
rımızla refah içinde barışın sağlanması için işbirliği istiyoruz.

Bu bakımdan İngiliz hükümetinin 1 Mart 1970 tarihli bölgeden kuvvet
lerini çekecekleri hakkındaki açıklaması o gün olduğu kadar bugün de mem
nuniyetimize sebep olmaktadır. Hükümetimin bu konudaki görüşü, İran Kör
fezi ile ilgili konuların bu bölge ile sahildar devletlerin yükümlülüğüne bırakıl
masıdır. Bunun doğruluğuna inanıyorum.

Bu toplantıda çalışmalarımızı gözden geçirerek, kuruluşun daha yüksek 
hedeflere ulaşması için gerekli tedbirleri alacağız. Senelik toplantımız herkesçe 
önem taşıyan genel konular üzerinde gayriresmi görüşlerimizi söylemek ve din
lemek için de büyük bir fırsattır. Eminim ki bu toplantıya kahlanlar Cento’nun 
geleneksel samimiyet ve işbirliğinden fazlasıyla faydalanabileceklerdir. Sonuç 
olarak, saygıdeğer Genel Sekreter Ekselans Menemencioğlu'na ve Cento görev
lilerine geçtiğimiz sene içinde gösterdikleıi başarı ve çalışmalardan dolayı de
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rin takdirlerimi iletmek isterim. Aynı zamanda Türk hükümetine bizlere göster
diği sıcak ve samimi ev sahipliğinden ve bu konferans için yapılan mükemmel 
hazırlıklardan dolayı derin minnetleıimi iletmek isterim.»

Pakistan heyeti başkanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselans Cevdet SunayTn lütufkâr mesajlarını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu mesajın iki gün süreli çalışmalarımızda bize ışık tu
tacağından emin bulunuyoruz, ve bunun için heyetimin teşekkürlerini saygıyla 
arzederim. Sayın Türkiye Başbakanının samimi kabullerini heyetim adına te
şekkür ederim.

18'nci Cento Bakanlar Konseyine, bu Konsey toplantılarına ilk kez katıl
makta olan Türkiye Dışişleri Bakanı Ekselans Osman Olcay başkanlık edecek
tir. Kendilerinin dışişleri alanında engin tecrübeleri bulunmaktadır. Hepimiz bu 
Konsey çalışmaları sırasında kendileri ile işbirliği yapmış olmaktan büyük fay
dalar sağlayacağız. Bu münasebetle kendisini Türkiye Dışişleri Bakanlığına ta
yinleri ve bu Konseye başkan olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ederim.

Diğer taraftan, heyetim, İran, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de
legasyonu seçkin başkanlarına konferans süresince tam bir işbirliğinde bulun
mayı belirtir.

Ankara’da elçi olarak bulunmaktan ve 18 nci Cento Bakanlar Konseyinin 
bütün Pakistan lIların hayranlığını kazanan bu başkentte yapılmasından mem
nuniyet duyuyorum.

Altı seneden fazla bir süredir bu kentte oturmaktayım ve kendimi vata
nımda hissetmekteyim. Ankara her zaman güzeldir. Şimdi bahar çiçekleri ile 
daha da güzelleşmiştir. Büyük Atatürk'ün kurduğu bu şehir ona yapılmış, ya- 
şıyan bir hediyedir. Pakistan milleti modern Türkiye’nin babası ve kurucusuna 
büyük saygı duymakta ve ona karşı derin bir bağlılık hissetmektedir.

Önümüzdeki iki gün içinde birçok önemli konularda çalışmalar yapaca
ğız. Fakat çalışmalarımızın temel amacı üye ülkeler, özellikle bölgesel ülke
ler halkının ilerlemesini dikkate almak olacaktır. Bu çalışmalarımızda önümüze 
çıkan en hayati görev insanların hayat koşullarını iyiye doğru götürmektir. 
Pakistan’ın kuruluşundan beri son 23 yıldır bütün gayretlerimizi bu göreve has
rettik. Pakistan açlığa, hastalığa ve cehalete karşı amansız bir savaş açmış 
bulunmaktadır. Bu yolda elde bulunan her kaynaktan faydalanılmaktadır. Bu 
yolda bazı başarılarımız olmuştur.

Gelişme için barış ve güvenlik iki temel unsurdur. Ne yazıkki bütün iç
ten çabalarımıza rağmen alt-kıt’ada bu gerekli şartları sağlayamamış bulunu
yoruz. Fakat yine de barış politikası gütmekte ve uluslararası anlayışı ve diğer 
dünya ülkeleri ile dostluk ilişkilerini geliştirmek için çalışmaktayız. Dış politi
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kamızın temeli, ülkelerin karşılıklı iyiniyet ve işbirliğine dayanan hükümran 
eşitliğini tanımak ve diğer devletlerin içişlerine ve halkın kendi geleceğini ta
yin etme hakkına karışmamaktır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için uluslararası problemlerin çözümlen
mesinde daima barışçı yollar aramaktayız. Büyük devletler de dahil olmak üze
re, bütün dünya ülkeleri ile dostça ilişkiler kurulması için sarfedilen başarılı 
çabalar büyük önem taşımaktadır. Bu arada, bütün komşu ülkelerle yakın ve 
dostça ilişkileri kuvvetlendirdik. Özellikle İran ve Türkiye ile olan ilişkileri ge
liştirdiğimizi belirtmek isterim. Bu üç ülke arasında sağlam tarihi ve kültürel 
bağlar mevcuttur ve amaçları birdir. Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı 
(RCD) aracılığıyla ekonomik işbirliğini geliştirmek yolunda harcanan çabaların 
milletler arasındaki tarihi bağları pekiştirdiğini söylemekle bahtiyarım.

Bütün komşu ülkelerle dostluk ve anlayışa dayanan ilişkiler kurmakta 
başarı sağlamış bulunuyoruz. Gerçekten, Hindistan hariç, bütün dünya ülkeleri 
de olan ilişkilerimiz bu yönde gelişmiştir. Hindistan ile aramızdaki görüş ayrı
lıkları ve anlaşmazlıklar bizim isteğimizle meydana gelmemiştir. Biz daima, 
dostluk için bu ülkeye elimizi uzatmışızdır ama dostluğun kurulması için iki elin 
uzanması gereklidir. Pakistan, Hindistan’ın dörtte birinden daha az büyük
lüktedir. Bu nedenle komşusu ile arasında bir gerginlik veya sürtüşme olması 
ulusal çıkarlarına uygun değildir. Böyle bir davranış sadece kendi ilerlemesini 
engelleyecektir. Bölgedeki barış ve iyi komşuluk düşüncelerinden ayrı olarak, 
kendi çıkarları iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların, milyonlarca insanın kendi 
kaderlerini tayin etme hakkını veya uluslararası taahhütleri inkâr ederek değil, 
adalet ilkelerine ve uluslararası kanunlara uygun olarak barışçı yollarla çö
zümlenmesini gerektirmektedir. Hindistan'ın son haftalarda Pakistan'ın içişleri
ne açıkça karışması, dostluk ilişkileri kurmak için harcadığımız çabaların her 
fırsatta engellendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Türk hükümetinin sıcak misafirperverliği ve bu konferansın 
mükemmel düzeni karşısında heyetimin teşekkürlerini bildirmeyi bir görev sa-*  
yarım. Aynı zamanda, Teşkilât Genel Sekreterine ve bu konferansı yeterli şekilde 
tertipleyen sekreterlik mensuplarına teşekkürlerimizi sunarız.»

İngiltere Dışişleri Bakanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı Sunay'a nazik sözleri için son derece müteşekki
rim. Konseyin son toplantısından bu yana benim ülkemde hükümet değişikliği 
oldu. Bu sebeple, temsil etmekte olduğum hükümetin Cento’ya ve onun bütün 
faaliyetlerine olan desteğini burada teyit etmek ve kuvvetle belirtmek isterim. 
Biz Cento’nun değerine inanıyoruz. Ve gene inanıyoruz ki, Cento 1970'lerde 
de bu değerini muhafaza edecektir.

Bundan dokuz yıl önce bu Konseyin toplantısına son defa katıldığımdan 
beri dünyada büyük değişiklikler meydana geldi. Komünist dünya ile hür dün
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ya arasındaki münasebetlerin şekli değişti ve eskisinden daha çetrefil ve daha 
ilerlemiş bir hal aldı. Buna rağmen temel fikir ayrılıkları halen devam etmekte. 
Hür dünya hâlâ hür ve komünist dünya hâlâ hür değil. Üstelik dünyanın nasıl 
bir yer olduğu ve nasıl bir yer olması icap ettiği gibi bazı görüş meselelerinde 
de halen temel anlaşmazlıklar mevcut. Bu anlaşmazlıklar devam ettikçe Cento 
gibi teşekküllere ihtiyaç da devam edecektir. İnsanlar devamlı şantaj ve saldın 
tehdidi altında ne kendi felsefelerini tesbit edebilir ne de hayat tarzlarını se
çebilirler.

Cento aslında müşterek güvenlik sağlayan bir teşkilâttır. Fakat, bu Cen- 
to'nun yegâne görevi değildir. Cento gittikçe bölgesel üyelerinin ekonomik kal
kınmasında önemli rol oynar hale gelmiştir. İngiltere de bu alanda bir katkıda 
bulunmak için uzmanlarını seferber etmiş, burslar ihdas etmiş, sempozyumla^ 
ve başka teknik ve mesleki toplantılar düzenlemiştir.

Bunların hepsini yapmakta devam edeceğiz. Önümüzdeki yılda da kara
yolları planlaması ve idaresi konusunda bir seminer ve bir jeolojik inceleme
nin finansmanlarına yardım olarak fonlar ihdas edeceğiz. Yakında tamamla
nacak olan İran ve Türkiye arasındaki demiryolunun en iyi şekilde nasıl kulla
nılabileceği konusunda proje çalışmasının finansmanına yardımcı olacak fon
ları da ihdas edeceğiz. Birkaç rakam bizim, Cento'nun ekonomik faaliyetlerin
deki katkımızın hayli büyük olduğunu ortaya çıkaracaktır.

1970'de İngiliz uzmanlar bölgede iş başındaydılar. Aynı yılda bölgesel 
üye devletlerden gelen 300’e yakın sayıda eleman İngiltere'de tahsil gördü.

Askeri olmayan bu çeşit faaliyetlerin ilerlemesi ve yayılması hürriyetler? 
yapılan tehditlerin yeni şeklinin bir belirtisidir : artık büyük bir komünist kuv
vet tarafından doğrudan doğruya gelebilecek bir saldırı pek yakın bir tehlike 
olmaktan çıkmıştır. Fakat unutmamalıyız ki, komünistler için «barış içinde be
raber yaşama» her türlü komünist emellerinin savaş hariç her türlü imkânlarla 
gerçekleştirilmesi demektir. Bu teknik ve ekonomik üstünlük için çabalamak, 

g^enç zihinlerin çelinmesi, her türlü keder ve yetersizliğin kötüye kullanılması 
demektir. Bu ise her geçen yıl hürriyetin savunulmasını daha da zorlaştırmak
tadır. Saldırı ustaca hazırlanmakta ve idare edilmektedir. Bunun içindir ki biz 
de özgürlüğün yürürlüğünü ispat etmek için hazırlanmalıyız. Bütün askeri olma
yan programlarımızın kökünde bu amaç yatmaktadır.

Bu bakımdan Cento eski bir amaca dayanan yeni bir ittifaktır. Amaç her 
birimizin güvenliğine yapılan tehdide müşterek olarak karşı durmaktır. Bu teh
dit, son yıllarda daha az dikkati çekici hale gelmesine rağmen, bugün her za
mankinden daha vahim bir şekilde bu bölgede teksif edilmiştir. Sovyet gücü
nün ve etkisinin yavaş yavaş Güneye yayılma şekli gittikçe daha belirgin bir 
hal almaktadır. Cento bölgesi çevresinde ortaya çıkan yeni deniz gücü ve as
keri mevcudiyetler stratejik görünümü şiddetle değiştirmektedir. En son sızma 
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ve yıkma teknikleri ile de birleşine© bu, Teşkilâtımız için büyük bir meydan 
okuma halini almaktadır ve bu bakımdan Cento’da bu hafta yapacağımız iş
leri sabırsızlıkla bekliyorum.

Maalesef bu toplantı sayın Menemencioğlu nun Genel Sekreter olarak ka
tılacağı son Bakanlar Konseyi toplantısı olacaktır. Kendisi bu Teşkilâta 1967 den 
beri başarı ile hizmet etmekteydi. Kendisini bu kıymetli hizmetleri için kutlar
ken ilerideki görevlerinde başarılar dilerim.

Ve nihayet, sayın Başkan, size ve Türk hükümetine de şahsıma gösteri
len sıcak ilgiden ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek isterim. Bu ara
da Ankara'da eski dostlukları yenileme ve yeni dostlar edinmekten de ne kadar 
memnun olduğumu belirtmeme müsaade etmenizi rica ederim.

Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Cumhurbaşkanı Nixon geçen yıi Washington'da yapılan Cento Bakan
ları Konseyi toplantısında, açılış konuşmasında, karşılıklı dostluğumuzdan ve 
Cento bölgesi halklarının refahlarını geliştirmek için yaptığımız işbirliğinden 
sitayişle bahsetmişdi. Cumhurbaşkanı, Cento'yu desteklemeğe ve onun işbir
liği çerçevesinde yapmakta olduğu gayretlere katılmaya devam etmek niyetinde 
olduğumuzu bugün burada tekrarlamamı benden istedi.

Bu yıl gelişme gösteren bütün Cento projeleri meyanında özellikle geli
şenler, bölge memleketleri arasındaki ulaşım bağlantılarını kuvvetlendiren pro
jeler olmuştur. Türkiye ile İran arasındaki Cento demiryolu bağlantısı birkaç ay 
içinde faaliyete geçecektir. İran demiryolu çalışmaları bu bağlantıyı Pakistan 
hududuna daha yaklaştırmıştır. Türkiye'yi, İran'ı Pakistan'ı birbirine bağlayan 
yol şebekesinin inşasına devam edilmektedir.

Bu yıl, aynı zamanda, Cento'yu ilgilendiren milletlerarası siyasî gelişme
lere sahne olunmuştur. Bölgenin bir tarafında, Basra Körfezinde 1971 yılında 
özel akitlere dayanan işbirliğini sona erdirmek hususundaki İngiliz hükümeti
nin kararı, bölgesel güvenliğin şeklini değiştirecektir. İngiliz kararının tatbikin
den sonra Körfezin güvenliği için esas sorumluluğun bölgedeki devletler tara
fından deruhte edilmesi yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Dolayısiyle İran ile komşusu olan Arap memleketleri arasında yakın iş
birliğini teşvik etmeğe devam edeceğiz. Ve barış ve istikrarın sağlanmasına 
âmil olacak şekilde arazi problemlerinin en kısa zamanda halledilmesini des
teklemeğe devam edeceğiz.

Bununla beraber, Cento'ya dahil devletler ile bölgedeki diğer devletle**  
ve birçok başkanları için barış ve güvenliğe en çok tesir edecek husus Ortado
ğu'daki durumdur. Bizim kendi esas gayemiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin 242 sayılı kararına uygun olarak devamlı ve akitlere bağlanan bir 
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barış anlaşmasının yapılması için Büyükelçi Jarring'in gayretlerine mümkün 
olan her şekilde yardımcı olmaktır. Buna destek olarak, Amerika Birleşik Dev
letleri tarafların faydalı olacağına mutabık kaldıkları bazı garantilere ve barışı 
koruma tertiplerine de katılmaya hazırdır.

Genel bir anlaşmaya varırken halledilmesi gereken bir çok konular vardır. 
Bunların halli için yeni bir gayret gösterilmesi gerekmektedir. BAC ve İsrail'in 
prensip itibariyle görüşmeye hazır oldukları Süveyş Kanalını açmak için mu
vakkat bir anlaşmanın yapılması, savaşın yeniden başlama tehlikesini azalta
bilir. Bunun, Güvenlik Konseyinin 1967 kararında öngörülen nihai barış anlaş
masının yerine kaim olacağını düşünmemekteyiz. Mısır ve İsrail yardım etme
mizi istedikleri takdirde, Kanal mevzuunda da yardımcı olmaya hazırız. Bu ko
nuda ileri sürülen bazı tasavvurları olumlu bir şekilde araştırmak bakımından 
ziyaretimin faydalı olacağını ummaktayım.

Orta - Doğu gezimi ilk açıkladığımda söylediğim gibi, bunun herhangi 
bir dramatik gelişme veya netice getireceğini beklemiyorum. Gayretlerim, Or
ta-Doğuda bugün mevcut olan müsbet faktörlere istinaden gelişme sağlamak 
olacaktır. Yani şimdiye kadar yapılan ilerlemeye mesnet olan mantık ve de
vamlı menfaat sağlama faktörlerine, eğer bizler bu faktörlerin önemini ilgili 
devletlere tesirli bir şekilde belirtebilirsek, Araplarla İsrailliler arasında barışın 
tesisi olan müşterek hedefimize bir adım daha yaklaşmış oluruz.»

Dışişleri Bakanı Osman Olcay şu konuşmayı yapmıştır :

«Merkezi Andlaşma Teşkilâtının 18. Bakanlar Konseyi toplantıları müna
sebetiyle dost ve müttefik İran'ın, Pakistan'ın, Birleşik Krallığın ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin seçkin Dışişleri Bakanlarını ve delegasyonlarını Ankara’da 
selâmlamakla şeref duymaktayım.

Dışişleri Bakanı olarak memleketimi Merkezi Andlaşma Teşkilâtı Bakan
lar Konseyinde ilk defa temsil etmekten ve bu vesile ile meslektaşlarımla Tür
kiye’de buluşmaktan kıvanç duymaktayım.

Meslektaşlarımın açış konuşmalarında, memleketim hakkındaki övücü
sözlerinden dolayı kendilerine hararetle teşekkür ederim.

Aynı şekilde, Merkezi Andlaşma Teşkilâtı Genel Sekreteri Ekselâns Me- 
nemencioğluna da, Teşkilâtın başarıya ulaşması için bugüne kadar sarfettiği 
büyük gayretlerden ve yaptığı pek kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür etmeyi 
bir görev bilirim.

Yeni Türkiye hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak Önce şu hususu açıklık
la belirtmek isterim ki, hükümetimiz, Merkezi Andlaşma Teşkilâtını tam ma
nasıyla desteklemeye devam edecektir. Teşkilâtın 16 yıldan beri gösterdiği 
faaliyetlerin genel bilançosu yapıldığı zaman çeşitli yönlerden olumlu sonuçlar 
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sağlanmış olduğu görülür. Merkezi Andlaşma Teşkilâtı genellikle üye devletler 
ve özellikle üç bölge devleti arasındaki politik, ekonomik, teknik ve kültürel 
işbirliğinin daha da kuvvetlenmesine katkıda bulunmuştur.

Bu teşkilât üye devletler arasındaki dayanışmayı arttırmakta, bölgenin 
ekonomik kalkınmasına yardım etmektedir. Devamlı istişareler sonucu, üye 
devletler arasında çeşitli dünya ve bölge meseleleri hakkında görüş birliğinin 
sağlanmasına da yardımcı olmaktadır.

Sayın Başbakanın da biraz önce belirtmiş olduğu üzere, Cento belirli sı
nırları bulunan bir savunma ittifakıdır. Bunun tabii bir sonucu olarak, üye dev
letlerin bütün meselelerine bu ittifakın mutlaka birer çözüm yolu getirmesi şüp
hesiz ki beklenemez. Teşkilâtın böyle bir iddiası da yoktur. Bu itibarla önemli 
olan, üye devletler arasında ortak çıkarların varlığını kabul etmek ve bu çer
çeve içinde mümkün olan işbirliğini gerçekleştirmektir. Merkezi Andlaşma Teş
kilâtının faaliyetleri bu açıdan değerlendirildiği takdirde olumlu sonuçlar ver
mekte olduğu görülür.

Geçen yılkı toplantılardan bu yana dünyada ve bölgede ne gibi gelişme
ler oldu?

Politik duruma bir göz attığımız zaman, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 
anlaşmazlıkların, çözüm yollarına kavuşmadan, genellikle devam e*miş  oldu
ğunu esefle görmekteyiz. Bölgemizde de son aylarda Pakistanlı dostlarımızın 
çok sıkıntılı günlerine şahit olduk. Bütün arzumuz Pakistanlı dostlarımızın, dış 
tesirlerden masun olarak, aralarındaki anlaşmazlıkları süratle halletmeleri va 
üzüntülü günleri biran önce geride bırakmalarıdır.

Ekonomik faaliyetlere gelince : son bir yıl zarfında Merkezi Andlaşma 
Teşkilâtının bu alanda sarfettiği gayretleri kıvançla kaydetmekteyiz. Bu Teşki
lâtın ele almış olduğu karma projelerden birinin bu yıl içinde faaliyete geçe
ceğini memnunlukla görmekteyiz. Filhakika, Türkiye ile İran arasındaki demir
yolu bağlantısı tahakkuk edince iki memleket arasındaki nakliyat işi taraflar 
için en faydalı şekilde halledilmiş olacaktır.

Merkezi Andlaşma Teşkilâtının tarım, sağlık, bilim ve eğitim, madenci
lik, sınai kalkınma alanlarında ele aldığı programlar ve özellikle çok tarafiı 
teknik işbirliği fonu kanalı ile yaptığı ve mali destek sağladığı faaliyetler, böl
genin ekonomik gelişmesine kayda değer katkılarda bulunmuştur.

Merkezi Andlaşma Teşkilâtının 18. Bakanlar Konseyi toplantılarının, Teş
kilâtın bugüne kadar çeşitli alanlarda sağladığı sonuçlara yeni katkılarda bu
lunacağı inancı ile sözlerime son verir, saygılarımı sunarım.»
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BELGE 14 1 Mayıs 1971

CENTO ORTAK BİLDİRİSİ

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) Bakanlar Konseyinin Onsekizinci 
Oturumu, 30 Nisan ve 1 Mayıs 1971 günleri Ankara'daki Teşkilâtın merkezinde 
yapılmıştır. Delegasyon Başkanları şöyledir -.

1. Ekselans Ardeshir Zahedî, İran Dışişleri Bakanı,

2. Ekselâns İftikhar Ali, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi,

3. Ekselâns Osman Olcay, Türkiye Dışişleri Bakanı,

4. Ekselâns Sir Alec Douglas - Home, İngiltere Dışişleri ve Milletler Top
luluğu İşleri Bakanı,

5. Ekselâns William P. Rogers, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri 
Bakanı.

Toplantıyı Cento Genel Sekreteri Ekselâns Turgut Menemencioğlu açmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselâns Cevdet Sunay'ın mesajı açılış oturumun
da okunmuştur. Cumhurbaşkanının mesajını, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Ekselâns Nihat Erim’in yaptığı konuşma izlemiştir.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ekselâns Osman Olcay, evsahibi Hükümetin tem
silcisi olarak, Konseyin bu oturumuna başkanlık etmiştir.

Delegasyon Başkanları ve Genel Sekreteı, açılış oturumunda yaptıkları 
konuşmalarda, Türkiye Cumhurbaşkanının lütufkâr mesajları ve Türkiye Hükü
metinin gösterdiği sıcak konukseverlik dolayısıyla teşekkürlerini belirtmişlerdir.

Samimî ve dostane bir hava içinde geçen müzakereler sırasında Konsey, 
uluslararası durumu İncelemiş ve Orta Doğu sorunu üzerinde özel bir dikkatle 
durmuştur. Konsey, Orta Doğuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 22 
Kasım 1967 tarihli Kararında öngörülen ilke ve hükümler uyarınca âdil ve sü
rekli bir barışın bir an önce kurulmasının âcil bir zorunluluk olduğunu önemle 
belirtmiştir. Konsey üyeleri ayrıca, ülkelerini özellikle ilgilendiren barış ve gü
venlik sorunlarına ilişkin beyanlarda bulunmuşlardır. İran Körfezinin geleceği, 
Kıbrıs, Güneydoğu Asya ve Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bozul
ması bu beyan'.arda değinilen konular arasında yer almıştır. Konsey, dünya 
barışının ve güvenliğin tervici amacıyla bütün uluslararası uyuşmazlık alanla- 
r.nda, devletlerarası hukuk ilke ve tatbikatı, başka ülkelerin içişlerine karış
mama, haktanırlık ve adalet ilkelerine uygun olarak tedbirler alınması ümidini 
izhar etmiştir.
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CENTO Askerî Komitesinin raporunu kabul eden Konsey, çeşitli işbirliği 
alanlarında sağlanan ilerlemeleri kaydetmiştir.

Ekonomik Komitenin raporunu inceleyen Konsey, başlıca ekonomik pro
jelerin nihaî tamamlanma dönemi içinde olduklorını memnunlukla kaydetmiş
tir. Önemli bir mühendislik başarısı olan İran-Türkiye demiryolu hattının bu 
yıl içinde işletmeye açılması karar aştırılmıştır. İran demiryolu şebekesinin Pa
kistan sınırına kadar uzatılması konusundaki gelişme de kaydedilmiştir. Üç 
bölge ülkesini birbirine bağlamak amacını güden karayolu şebekesi yapımı da 
memnunluk verecek şekilde ilerlemektedir. Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki İs
kenderun’da, liman tesislerinin genişletilmesine ilişkin çalışmalar son safhasına 
ulaşmış bulunmaktadır.

Tam olarak işletmeye açılmış olan CENTO Çok Kısa Dalga Sistemi, Tah- 
lan'da her üç bölge memleketi teknisyenlerinin yönettiği Kontrol Merkezinin 
kurulması ile daha etken hale getirilmiştir. CENTO Hava Seyrüsefer Yardım Sis
temi tamamlanmış ve bölge üzerinden geçen uçaklar için uluslararası standart
lara uygun bir hava koridoru açılmış bulunmaktadır. Bu demiryolu, kara ve 
hava yolları şebekeleri, CFNTO bölgesi milletleri arasında yeni ekonomik iş
birliği alanlarını arttırmıştır.

CENTO çerçevesinde yürütülen Teknik İşbirliğinde yeni gelişmeler kayde
dilmiştir. Çeşitli teknik yardım dallarında daha fazla malî kaynak sağlanmış; 
daha fazla eğitim kolaylıkları temin edilmiş ve CENTO yönetiminde düzenle
nen seminer ve sempozyumlar, bölgenin kalkınması için değerli birçok konu
ları kapsamıştır.

Konsey, Genel Sekreter Ekselans Turgut Menemencioğlu’nun görevi sıra
sında İttifak a yaptığı katkı dolayısıyla takdir ifade etmiş ve kendilerinin hiz
metlerinden Teşkilâtı yararlandırmış olan Türkiye Hükümetine teşekkürlerini 
bildirmiştir.

Genel Sekreter Sayın Menemencioğlu’nun görev süresi bu yıl sonunda 
tamamlanacağından, İran Hükümeti Genel Sekreterliğe aday göstermeği kabul 
etmiştir. Yeni Genel Sekreterin tayîni zamanında açıklanacaktır.

Konsey, gelecek toplantısının Mayıs 1972 de Londra’da yapılması husu
sunda İngiltere Hükümeti tarafından yapılan daveti kabul etmiştir.

(Esas Metin)

«The Council of Ministers of the Central Treaty Organization (CENTO) held 
their Eighteenth Session at the headquarters of ihe Organization in Ankara on 
April 30 and May ’, 1971. The Heads of the Delegations were :
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1. H. E. Mr. Ardeshir Zahedi,
Minister of Foreign Affairs, Iran

2. H. E. Mr. Iftikhar Alî, S. K., 
Ambassador of Pakistan in Turkey

3. H. E. Mr. Osman Olcay,
Minister of Foreign Affairs, Turkey

4. The Rt. Hon. Sir Alec Douglas • Home, K. T., M. P., Secretary of Stale 
for Foreign and Commonwealth Affairs, United Kingdom

5. The Hon. William P. Rogers,
Secretary of State, United States

The meeting was opened by H. E. Mr. Turgut Menemencioğlu, Secretary 
General of the Central Treaty Organization.

A message of welcome from H. E. Mr. Cevdet Sunay, President of the 
Republic of Turkey, was read out at the inaugural session, followed by a 
speech of welcome by H. E. Mr. Nihat Eirim, Prime Minister of the Republic 
of Turkey.

H. E. Mr. Osman Olcay, Foreign Minister of the Republic of Turkey, as 
representative of the host Government, was the President of this session of 
the Council.

In their statements at the inaugural session, the Heads of the Delegations 
and the Secretary General expressed their thanks for the gracious message 
of the President of the Republic of Turkey and the warm hospitality extended 
by the Turkish Government.

In their discussions held in a cordial and friendly atmosphere, the Council 
reviewed the international situation with particular attention to the situation in 
the Middle East. The Council emphasised the urgent need for the establishment 
of a just and lasting peace in the Middle East in accordance with the principles 
and provisions of the UN Security Council Resolution of November 22, 1967. 
Members of the Council also made statements regarding problems of peace 
and security which are of special interest to their countries. The subjects covered 
in these statements included the future of the Persian Gulf, Cyprus, South East 
Asia and the deterioration in relations between India and Pakistan. The Council 
expressed the hope that measures would be taken in all areas of conflict to 
promote peace and security, in keeping with the principles and practice of 
international law, non-intervention in the internal affairs of other countries, 
equity and justice.
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in approving the Report of the Military Committee, the Council noted 
the progress made in different fields of cooperation.

Reviewing the Report of the Economic Committee, the Council were pleased 
to note that the major economic projects were in the final phases of their 
completion. The Iran-Turkey Railway, ci major engineering achievement, is 
scheduled to start operation during the current year. Progress on the extension 
of the Iranian Railway network upto the Pakistan border was also noted. The 
construction of the road system designed to connect the three Regional countries 
is also progressing satisfactorily. The expansion of the port facilities in 
İskenderun, on the Mediterranean coast of Turkey, is in its final stage.

The CENTO Microwave System is fully in use and its effectiveness has 
been enhanced by the establishment in Tehran of a Control Centre managed 
by technicians from all the three Regional countries. The CENTO Air Navigational 
Aid System is also complete, opening a corridor of international standard to 
rhe airlines operating in the Region. These rail, road and air networks have 
enlarged the possibilities of economic cooperation among the peoples of the 
CENTO Region.

Technical Cooperation within the framework of CENTO has shown further 
progress. More funds were made available for various forms of technical 
assistance, more training facilities were provided and the seminars and 
symposia which were arranged under the auspices of CENTO covered a wide 
variety of subjects, valuable for the economic development of the Region.

The Council expressed their deep appreciation of the contribution made 
to the Alliance by the Secretary General, H. E. Mr. Turgut Menemencioğlu, 
during his term of office and thanked the Government of Turkey for making 
his services available to the Organization.

As the tenure of Mr. Menemencioğlu will conclude at the end of this 
year, the Government of Iran agreed to nominate a Secretary General, whose 
appointment will be announced in due course.

The Council accepted the invitation of the Government of the United 
Kingdom to hold the next session in May 1972 in London.»
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AYIN OLAYLARI



SİYASÎ OLAYLAR

Çin Halk Cumhuriyeti ile İlişkiler Kurulması Konusunda Görüşmeler

Dışişleri Bakanlığının 8 Mayıs tarihli açıklamasında, Türkiye ve Çin Halk 
Cumhuriyeti hükümetlerinin, memleketleri arasında diplomatik ilişkiler kurul
ması için görüşmelere başlamak hususunda mutabakata vardıkları bildiril
miştir.

İsrail Başkonsolosunun Kaçırılması ve Öldürülmesi

Dev-Genç’e bağlı bir örgüt tarafından 17 Mayıs günü İstanbul’da kaçın- 
lan İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom, birkaç gün sonra öldürülmüş olarak 
bulunmuştur. Başbakan Nihat Erim, İsrail hükümetine bu olay karşısında Türk 
hükümeti ve kamu oyunun duyduğu infial ve üzüntüyü ifade etmiştir.

Tunus Dışişleri Genel Sekreterinin Ziyareti

Tunus Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Beşir M'Edebî, 20-24 Mayıs ta
rihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Kıbrıs Barış Gücünün Görev Süresinin Uzatılması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 26 Mayıs günü yaptığı toplantıda, 
Kıbrıs barış gücünün görev süresini yeniden altı ay daha uzatmaya karar ver
miştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Paris sanat çevrelerinde büyük bir ilgi gören Sabiha Tansuğ'un özel ko
leksiyonundan hazırlanan Devirler Boyunca Türk Giysi ve Başlıkları Sergisi Mayıs 
başında Belçika başkenti Brüksel’de açılmıştır.

Türkiye Büyükelçiliği ve Belçika Kültür Bakanlığı tarafından müştereken 
organize edilen sergiye Sanat ve Tarih Kraliyet Müzesinin üç büyük salonu tah
sis edilmiştir.

★ ★ ★

Davetli olarak Sovyetler Birliği'ne giden ses sanatçısı Zaliha ilk konseri
ni Movkova'da vermiş ve daha sonra ülkenin öteki şehirlerinde bu arada Azer
baycan cumhuriyetinin başkenti Bakü'de konserler vermiştir.

★ ★ ★

Davetli olarak 2 Mayıs'dan bu yana Bulgaristan’da bulunan soprano 
Işık Kurt, Sofya, Rusçuk, eski Zağra ve Filibe'de büyük başarı kazanmıştır.

Wisconsin Üniversitesinde Prof. Kemâl Karpat'ın önderliğinde, Türk Os
manlI Araştırmaları konusunda bir konferans 7-9 Mayıs tarihleri arasında ya
pılmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde Osmanlı-Türk tarihine ilişkin ciddî bir ça
lışma ilk kez yapılmaktadır. Toplantıya, Prof. Karpat'ın dışında, Londra Üni
versitesinden Arnold Toynbee, Elie Kedourie, Princeton Üniversitesinden 
Norman Itzokowitz, Colombia Üniversitesinden C. Issavwi, Chicago Üniver
sitesinden W. Me Neil ve Lloyd Fallers, Ankara^ Üniversitesinden Halil Inalcuk 
ve diğer Üniversitelerden dünyaca tanınmış şahsiyetler katılmışdır.

Uluslararası Sanat Komitesi adına Türkiye - Fransa Derneği Başkanı Pierre 
Lyautey, 7 Mayıs günü Paris’teki Türkiye büyükelçiliğinde düzenlenen bir tö
rende, Başbakanlık Müsteşarı Munis Faik Ozansoy'a, Fransız edebiyatına gös
terdiği yakın ilgi ve Fransızcadan Türkçeye yapmış olduğu tercümelerden ötürü 
< dostluk ve nezaket» nişanı vermiştir.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13-15 Mayıs tarihlerinde Yugos
lavya'da, 18 Mayıs - 2 Haziran Tarihlerinde de Federal Almanya'nın çeşit
li şehirlerinde konserler vermiştir.

Ünlü sanatçılarımız İdil Biret, Aylâ Erduran ve Suna Kan ın solist olarak 
katıldığı konserlerde şeflikleri Lessing ile Hikmet Şimşek yapmışlardır.

★ ★ ★

New York'ta 12 Mayıs günü 40 yarışmacının katıldığı Levintritt piyano ya
rışmasında 3 kişi ile birlikte finale kalan Türk Piyanisti Verda Erman'a diğer 
yarışmacılarla birlikte birincilik ödülü verilmiştir.

Verda Erman, bundan sonra Washington Büyükelçiliğimizde iki başarılı 
konser vermiştir.

★ ★ ★

Temsiller vermek üzere İngiltere'ye giden Dormen Tiyatrosu ilk oyununu 
salı 10 Mayıs akşamı Londra'da Aldwych Tiyatrosunda oynamıştır. «Bir İstan
bul Masalı» adlı müzikli oyun büyük bir başarı sağlamıştır.

★ ★ ★

İngiliz Kraliyet Merkezi Asya Cemiyetine (Royal Central Asian Society) 
mensup 30 üyeden müteşekkil bir heyet 19 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında 
bir tanıma turu yapmak üzere Türkiye'ye gelmiş ve İzmir, Antalya, Alanya, 
Mersin ve Ankara'yı ziyaret etmiştir.

★ ★ ★

Türk müziğinin tanınmış bestekâr ve şarkıcısı Münir Nureddin Selçuk be- 
laberinde kanuni Hilmi Rit olduğu halde 24 Mayıs günü Paris'e gitmiştir.

Münir Nureddin Selçuk, Air-France Hava Yolları şirketinin Paris camiin
de düzenlediği bir konsere katılmış ve kanun ve ney refakatinde İlâhilerinden 
düzenlenmiş bir konser vermiştir.

★ ★ ★

Türkiye - Federal Almanya Karma Kültür Komisyonu, 24-26 Mayıs tarih
lerinde Bonn'da toplanmıştır.
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MAYIS 197TDE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Mayıs 1971

3 Mayıs 1971

CENTO TOPLANTISI DOLAYISİYLE BAŞBAKANIN BASIN 

TOPLANTISI

Başbakan Nihat Erim, Cento Bakanlar Konseyi 
toplantısı dolayısiyle Ankara ya gelen yabancı basın 
mensuplarını kabul ederek sorularını cevaplandırmıştır 
(Bk. Belge 1).

SURİYE’NİN TÜRKİYE’DEN BİLGİ İSTEMESİ

Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı İsmail Arar’ın 
CHP Grubunda yaptığı konuşmada, Suriye'nin Hatay üze
rinde iddiaları olduğunu ifade ettiği Sayın Bakana atfen 
çıkan haberler üzerine Suriye Hükümetinin ne gibi teşeb
büste bulunduğu sorusuna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
Oktay İşcen şu cevabı vermiştir :

«Basında çıkan haberler konusunda Suriye Dışiş
leri Bakanlığı tarafından Şam Büyükelçimizden bilgi rica 
edilmiştir. Bildiğiniz gibi, Başbakanımız önceki gün yap
tığı basın toplantısında bu konuda vaki bir soruya ver
diği cevapta, Sayın Arar’ın demecinin basına yanlış ak
settiğini, Bakanın, bu şekilde bir beyanda bulunmadığı
nı açıklamıştır. Suriye Dışişleri Bakanlığına bu yolda ce
vap verilecektir.»

Oktay İşcen ertesi gün de basın mensuplarının Su
riye ile ilşkilerimiz konusunda vaki sorusuna cevaben 
aşağıdaki cevabı vermiştir :

«Suriye ile ilşkilerimiz normaldir. İlişkilerimizin ge
lişme istidadı gösterdiğini müşahade etmekten memnun
luk duymaktayız.»

Öte yandan, 6 Mayıs günü de Türkiye’nin Suriye 
Büyükelçisi Fahir Alaçam, Suriye’nin Türkiye’deki son 
olaylarla ilgisi olduğu yolunda Adalet Bakanı İsmail 
Arara mal edilen bir açıklamayı yalanlamıştır.

ı
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Şam’daki resmî çevrelere göre, Büyükelçi Suriye 
Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulhalim i 
ziyaret ederek, kendisine Türkiye’nin söylentilerle ilgili 
resmî cevabını iletmiştir.

Suriye Dışişleri Bakanı, Büyükelçi Fahir Alaçam'dan, 
Adalet Bakanının Halk Partisi parlamento grubunda yap
tığı bildirilen Türkiye'deki son karışıklıklardan bazıları
nın gerisinde Suriye olduğu şeklindeki konuşmayla ilgi
li açıklama istemişti.

Suriye resmî kaynaklarının ifadesine göre, Büyü
kelçi Alaçam, Türkiye'nin iki ülke arasındaki dostane iliş
kileri korumak için azami dikkat gösterdiğini de belirt
miştir.

3 Mayıs 1971 TÜRK-ALMAN KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM 

ÇALIŞMALARI

Hükümetimizle Federal Almanya Cumhuriyeti hü
kümeti arasındaki 15 Eylül 1964 tarihli Türk-Alman 
Teknik işbirliği Kadro Anlaşması çerçevesinde yürütülen 
Kooperatifçilik Eğitim Projesi çalışmaları başlamıştır. Türk 
kooperatifçiliğini geliştirmek amacını güden bu proje Al
man İktisadî İşbirliği Bakanlığının yardımından yarar
lanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından koor- 
done edilmektedir. Projenin 1971 programı altında çe
şitli seminer, kurs ve ziyaretler ve bu arada 17-27 Ma
yıs tarihlerinde bir pazarlama semineri düzenlenmiştir.

3-10 Mayıs 1971 CENTO'NUN SUNÎ GÜBRE KONUSUNDAKİ ÇALIŞMA 

GRUBU

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı (Cento) çerçevesinde, 
bölgede sunî gübrelerin üretimi ve standartlaştırılması 
konusunu incelemek üzere, Tahran’da bir çalışma grubu 
toplantısı düzenlenmiştir.

3 Mayıs 1971 ULBRİCHT’İN ÇEKİLMESİ

Doğu Almanya Komünist Parti Birinci Sekreteri 
Walter Ulbricht, parti merkez komitesine sağlık neden
leri dolayısıyle bu görevinden çekilmek istediğini bil
dirmiştir. Ulbricht’in yerine Erich Honecker seçilmiştir.
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4 Mayıs 1971 NATO KONSEYİNİN DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ İÇİN VEDA 

TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Nato Genel Sekre
ter yardımcılığından ayrılışı dolayısiyle, Nato Konseyi
nin Brüksel'de şerefine düzenlediği veda toplantısında 
hazır bulunmuştur.

Dışişleri Bakanı Olcay, toplantıda yaptığı konuş
mada, Türkiye'nin Nato'ya bugün her zamankinden da
ha bağlı olduğunu söylemiştir.

Konseyde ilk konuşmayı yapan Genel Sekreter 
Manlio Brosio, Osman Olcay'ın en iyi Dışişleri Bakanlık
larından birinin başına geçmiş olduğunu, meslek haya
tında tanıştığı Türk diplomatlarının uzun, şerefli ve izdi- 
raplı bir tarihin miras bıraktığı gerçekçilik duygusuna sa
hip olmakla tanındıklarını ve Batı ittifakına mensup di
ğer bir çok ülkede olduğu gibi buhranlı bir dönemden 
geçmekte olan Türkiye’de bu dışişleri teşkilâtının göre
vini halkına hizmet duygusu ile yerine getirmekte oldu
ğunu belirtmiştir.

Daha sonra Nato nezdindeki daimi delegeler adı
na konuşan delegelerin en kıdemlisi Belçika Delegesi de, 
hür dünyanın taksim kabul etmez savunması içinde Ak- ■ ' •
deniz’in önemini, Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin öne
mini belirtmiş ve Türkiye’yi ilgilendiren her hususun İt
tifak topluluğunu yakından ilgilendirmesini sağlayarak 
Atlantik İttifak» kinde temelli ve sürekli bir bağın kurul-' 
ması için Türkiye’nin sarfettiği gayretleri şükranla kay
dettiğini bildirmiştir.

Bakan, cevabi konuşmasında Türkiye’deki son ge
lişmelerin demokratik düzenin muhafazası yolunda sar- 
fedilén çabalar çerçevesinde mütalâa edilmesini istemiş 
ve bugün içinde bulunulan dünyada insanların inandık
ları fikirleri savunma cesareti göstermeleri gerektiğini, 
Nato’nun temel amacının da cesaretle savunulması gere-’ 
ken bir amaç olduğunu belirtmiştir.

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 9 Mayıs günü yur
da döndüğünde, seyahati ile ilgili olarak şunları söyle 
rniştir î
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«Bildiğiniz üzere Nato’daki görevimden ayrılmış ol
mam dolayısile Genel Sekreter Brosio ve Nato nezdin
deki daimi temsilciler tarafından tertiplenen törene ka
tılmak üzere Brüksel’e gittim. Bu fırsattan faydalanarak 
Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı Malfatti ve Ko
misyonun Dışişleriyle göıevli üyesi Dahrendorf ile gö
rüştüm. Kendileri ile Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ortaklık ilişkilerini görüştük. Brüksel'den sonra Avru
pa Konseyi Dışişleri Bakanları Komitesinin mutad top
lantısına katılmak üzere Strasburg'a gittim. Bu toplan
tıda Avrupa Gençlik Fonu, Avrupa işbirliği ve entegras
yonu, Konsey üyesi olmayan ülkelerle ilişkiler konuları 
ele alındı. Avrupa topluluklarının genişlemesi üzerinde 
özellikle duruldu.»

4 Mayıs 1971 ÜÇ MİLLETVEKİLİNİN İRAN’I ZİYARETİ

Millet Meclisinin üç üyesi Novin İran Partisinin da
vetlisi olarak Tahran’a gitmişlerdir.

5 Mayıs 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA GÜNÜ DOLAYISİYLE
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 5 Mayıs-Avrupa 
günü dolayısiyle bir demeç vermiştir (Bk. Belge 2).

5 Mayıs 1971 SAĞLIK BAKANININ WHO TOPLANTISINDA
YAPTIĞI KONUŞMA

Cenevre’deki (WHO) Dünya Sağlık Teşkilâtının 24. 
Genel Kurul toplantısında konuşan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Dr. Türkân Akyol, Türkiye'deki sağlık çalış
maları konusunda bilgi vermiştir.

Dr. Akyol, sıtmanın Türkiye’de artık bir dâva ol
maktan çıktığını bildirmiş, yapılan mücadele sonunda 
ülkede menenjit ve tüberküloza da hemen hemen hiç 
rastlanmadığını belirtmiştir.

Dr. Akyol, İstanbul’un bir semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının, çok kısa zaman içinde kontrol akı
na alındığını belirtmiştir.
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• Sağlık Bakanı, uyuşturucu maddeler sorununa da 
değinerek, şunları söylemiştir : «Türkiye için uyuşturucu 
maddeler meselesi herşeyden önce İnsanî yönden ele 
alınarak, halledilmesi gereken bir konudur. Türkiye bu 
konuda milletlerarası işbirliği çerçevesinde kendi üzeri
ne düşeni yerine getirmeğe kararlıdır. Bu husus hükü
metimizin parlâmentoya sunduğu programda yer al
mıştır.»

5 Mayıs 1971 KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN TÜRKLERİ SUÇLAMASI

Kıbrıs Rum yönetiminin Birleşmiş Milletlerdeki baş- 
temsilcisi Zenon Rossides, Genel Sekreter U Thant’a gön
derdiği bir yazıda, 1968 yılında başlayan ikili görüşme
lerde Türklerin, «mahalli hükümet» iddiası altında bir 
çok «ayrılıkçı ve bölücü unsurda» İsrar ettiklerinden ve 
bu yüzden ikili görüşmelerin çıkmaza girdiğinden ya- 
kınmıştır.

Rum temsilcisi, Türk tekliflerinin mahalli hükümet 
değil, devletin her kademesinde ayrılık yaratarak devlet 
içinde devlet kurma amacını güttüğünü ileri sürmüştür.

Rossides mektubunda şöyle devam etmiştir :

«Görüşmeler için mutabakata varılmış esaslara ta
mamen zıt olan bu teklifleri Kıbrıs hükümetinin kabul 
etmesine imkân yoktur. Bu tekliflerin kabulü, devletin 
çökmesi ve uluslararası barışın tehlikeye girmesi ile so
nuçlanacak ve taksim felâketine yol açacaktır. Kıbrıs Rum 
halkı her ne pahasına olursa olsun ülkesini bundan ko
rumak azmindedir.»

6 Mayıs 1971 DENKTAŞ’IN DEMECİ

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Türk Yöne
timi Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı Rauf Denktaş, 
Kıbrıs cumhuriyetini meydana getiren 1960 anlaşmala
rıyla kurulan cemaatlerarası dengenin sürdürülmesini is
temiş ve «biz mevcut garantilerin devamını istiyoruz. 
Çünkü son yedi yıldan beri bağımsızlığımızı kurtaran bu 
garantiler olmuştur» demiştir.
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6 Mayıs 1971

Denktaş, Rumların iki cemaatli bir devleti tamamen 
Rum toprağı yapmak için çaba harcadıklarını belirtmiş, 
Rum yöneticilerinin kısa bir süre önce Kıbrıs'ı Yunanis
tan'a bağlamak emelinde olduklarını açıklayan konuş
malarına değinerek «bu şartlar altında bağımsızlığımızın 
garantilerinden vazgeçmemiz nasıl beklenebilir?» diye 
sormuştur.

Denktaş daha sonra şunları söylemiştir :
«Türk cemaatının sosyal, siyasî ve malî hakları ye

di yıldan beri gasbedilmektedir. Rum tarafı bu hakları 
derhal Türklere iade etmeye başlamalıdır. Çünkü bir ta
raf Türk cemaatını Rumların arzularına boyun eğmeye 
zorlayacak düşüncesiyle bu gasp siyasetini sürdürürse 
adalet yerine gelmez ve barış sağlanmaz. Hiçbir baskı
ya boyun eğmeyeceğiz ve Kıbrıs’da hak ve hürriyetleri
mizin ne olduğu veya olacağının bize dikte ettirilmesini 
asla kabul etmeyeceğimiz iyice anlaşılmalıdır. Son yedi yıl
dan beri bunları büyük fedakarlıklar pahasına savun
duğumuz için onların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.»

Rum yönetiminin Dışişleri Bakanı Kipriyanu’nun 
Rum tarafının birleşik devlet görüşünü desteklediği ve 
ayırımcı bir düzenin kabul edilmeyeceği yolundaki de
mecini eleştiren Türk Cemaat Meclisi Başkanı şöyle ko
nuşmuştur :

«Kıbrıs devleti her iki cemaatça kazanılmış ve iki 
cemaatın ortak kararıyla kurulmuştur. Bir Kıbrıs ulusu 
mevcut olmadığına göre, bu devlet Birleşmiş Milletlere 
üye olan, fiilen gerçek ve tam bağımsız, egemen ve 
iki cemaata dayanan birleşik bir devlettir.

Rumlar bağımsızlık elde etmek için mücadele et
tikleri yolundaki propagandadan ayrıldıktan sonra şim
di de kendilerinin birleşik devlet üzerinde direndiklerini, 
oysa Türklerin bölücü ve ayırımcı görüşler ileri sürdüğü
nü iddia etmek suretiyle başka bir propaganda yoluna 
girdiler.»

ROMANYA BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN TOPLANTISI

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Grigoıe 
Geamanu, Romen Komünist Partisinin kuruluşunun 50. 
yıldönümü dolayısiyle bir basın toplantısı düzenlemiştir 
(Bk. Belge 3).
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7 Mayıs 1971

7 Mayıs 1971

TÜRK-YUNAN GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ BİR TEKZİB

Atina Büyükelçisi liter Türkmen’in Yunan Başbaka
nı Papadapulos’u ziyareti sırasında «ikili Enosis için Türk- 
Yunan görüşmelerinin başlaması» konusunda teklifte bu
lunduğu, bu teklifin Papadapulos tarafından reddedil
diği yolunda bazı Kıbrıs Rum gazetelerinde yer alan ha
berlerin tamamen gerçek dışı olduğu bildirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, bu konu
daki soru üzerine şunları söylemiştir :

«Bu yoldaki haberler hayal mahsulüdür. Büyükel
çi Yunan Başbakanını ziyareti sırasında bir teklifte bu
lunmamıştır. Türk hükümetinin Kıbrıs konusundaki gö
rüşleri, Ankara’da son yapılan toplantılardan sonra ay
rıntılarıyla açıklanmıştır».

Görüşme hakkında 8 Mayıs günü Atina’da yapılan 
açıklamaya göre, Büyükelçi Türkmen, Başbakan Nihat 
Erim'in Türk-Yunan ilişkileri konusunda bir dostluk me
sajını da Yunan başbakanına sunmuştur.

PARİS BÜYÜKELÇİMİZİN AKDENİZ KONUSUNDA BİR 

KONFERANSI

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hasan Işık, Rogers 
Gromand başkanlığındaki Akdeniz Komitesinde verdiği 
Akdeniz Siyasî ve Coğrafî Yol Kavşağı konulu bir kon
feransta, genişletilmiş bir Avrupa'da, büyük devletlerin 
rekabetini körüklemeden Akdeniz’in Güney kıyılarına ka
dar bir Batı Avrupa işbirliği kurulmasının, gelecekte, 
dünyanın bu bölgesinde barışın ve güvenliğin korunma
sını sağlayacak bir formül olduğunu belirtmiştir.

Hasan Işık'a göre, Batı Avrupa ülkelerinin bir iş
birliği kurma imkânları mevcuttur ve bunların herbirinin 
Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin çoğunluğuyla ilişki ve 
ilgileri bulunmaktadır.

«Akdeniz, kendisine kıyısı bulunan ülkelerindir» 
tarzındaki çekici formül, Hasan Işık'a gerçekçi bir for
mül gibi görünmemektedir. Büyük devletler varlıklarını 
Akdeniz’den çekmeye karar vermemişlerdir ve özellikle 
şimdiki şartlarda, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin büyük 
devletleri buradan çıkmaya ikna etmeleri imkânsızdır.
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8 Mayıs 1971

Türkiye Büyükelçisi, «Akdeniz bölgesindeki ülke
ler arasında mevcut rekabetler, başka büyük devletle
rin de bölgeye daha kolaylıkla yerleşmesini sağlaya
caktır» demiştir.

Hasan Işık, Akdeniz’de barışın korunması için, il
gili ülkelerin bir dayanışma, gerginliği ortadan kaldırma 
ve işbirliği zihniyeti içinde hareket etmelerinin gereği 
üzerinde özellikle durmuştur.

İsrail-Arap buhranına da temas eden Hasan Işık, 
büyük devletlerin de bu buhrana karışmış olduklarını be
lirterek, Orta Doğu ülkelerinin, kendi saflarında yer al
mış gibi görünen büyük devletlere fazla güvenerek me
seleye bir çözüm aramakla hata etiklerini söylemiştir. 
Işık, «bütün tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını ko
ruyabilecek, aynı zamanda da, Filistin meselesinin adil 
bir şekilde çözümünü sağlayabilecek yollar aranması ge
rektir. Aksi takdirde Orta Doğu’da sürekli bir barışın ku
rulması mümkün olamaz» demiştir.

Hasan Işık, Kıbrıs için şunları söylemiştir :

Zürih ve Londra anlaşmalarında ortaklarımızla 
kararlaştırdıklarımız dışında, tek taraflı olarak hiçbir şey 
yapmamaya kesinlikle kararlıyız ve bu anlaşmaların 
karşı tarafça tek taraflı olarak değiştirileceğini kabul et
miyoruz. Adadaki Türk toplumunun haklarına saygı gös
terileceğini ve Kıbrıs’ta barışın sağlanacağını umuyo
rum.»

TÜRKİYE-ÇİN HALK CUMHURİYETİ GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklaması şöy- 
ledir :

«Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyetleri hükümetleri, 
memleketleri arasında diplomatik ilişkiler kurulması için 
görüşmelere başlamak hususunda mutabakata varmış
lar ve bu müzakereleri yürütmeye Fransa'daki Büyükel
çilerini memur etmişlerdir.»
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Yeni Çin haber ajansı, aynı günkü yayınında da,
«Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümet
lerinin, iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulması 
konusunda görüşmelere başlama kararı aldıklarını» açık
lamıştır.

Öte yandan Milliyetçi Çin'in Ankara Büyükelçisi 
Li Yu - hsi, 12 Mayıs günü, Dışişleri Bakanını ziyaret ede
rek, Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyetini tanımıyacağı 
ümidini izhar etmiştir.

8 Mayıs 1971 ENDONEZYA MECLİS BAŞKAN VEKİLİNİN ZİYARETİ

Endonezya Millet Meclisi Başkan Vekili Carif Tay
yet, Cumhuriyet Senatosu Başkan*  ve Millet Meclisi Baş- 
kanını ziyaret etmiştir. Endonezya Millet Meclisi Başkan 
Vekili Tayyet, Türkiye’ye yaptığı bu özel ziyaret sonun
da, 10 Mayıs günü yurdumuzdan ayrılmıştır.

9 Mayıs 1971 ALMAN MARKININ DEĞERİNİN SERBEST BIRAKILMASI

Federal Almanya hükümet sözcüsü, Alman Markı
nın değerinin geçici bir süre için serbest dalgalanmaya 
bırakılmasının kararlaştırılmış olduğunu açıklamıştır.

Bu karar üzerine, İsviçre Frangı ve Avusturya Şilini 
revalüe edilmiş, Hollanda Güldeni de dalgalanmaya bı
rakılmıştır.

Ertesi gün, Başbakan Nihat Erim, gazetecilerin bu 
konudaki vaki soruları üzerine, Türkiye için özel bir du
rum bulunmadığını ve Türkiye'nin bundan zarar bek
lemediğini söylemiştir.

10-15 Mayıs 1971 TÜRK-ARAP TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Çeşitli Arap ülkelerinin Ticaret Odaları temsilcile
rinden kurulu bir heyet Ankara'da ve daha sonra İstan
bul, İzmir ve Adana'da temaslarda bulunmuştur.

10 Mayıs günü, Türk-Arap Ticaret Odaları ortak 
toplantısı, Türkiye Odalar Birliği merkezinde yapılmıştır.
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Bu arada Türkiye Odalar Birliğinden Türkiye'nin 
son yıllarda Arap ülkeleri ile ihracat ve ithalâtında önem
li artışlar olduğu belirtilmiştir.

10 Mayıs 1971 RCD BURSLARI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD), 1971 yılı tek
nik işbirliği programı çerçevesinde hükümetimiz emrine 
Pakistan hükümetince 22. İran hükümetince de 12 burs 
verilmiştir.

11 Mayıs 1971 AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin Stras- 
bourg’da başlayan 23. dönem toplantısında, başkan- 
vekilliklerinden birine, oybirliği ile Türk heyetinden Ada
na AP milletvekili Cevdet Akçalı seçilmiştir.

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Başkanlığına tek 
aday olan İsviçreli milletvekili Prof. Olivier Reverdin ge
tirilmiştir.

Toplantıda, Akdeniz havzasında durum hakkında 
Avusturya lI Kari Czernetz tarafından hazırlanan rapor 
görüşülmüş ve bu vesile ile Birleşik Arap Cumhuriyetinin 
bir temsilcisi dinlenmiştir. Raporda Türkiye’deki son hü
kümet değişikliği de incelenmiştir.

11 Mayıs 1971 GİNE, ÜRDÜN VE MALAYSIA’NIN YENİ BÜYÜKELÇİLERİ

Gine Büyükelçisi Alpha 1. Deiallo, Ürdün Büyükel
çisi Dr. Hazım Nuseyba ve Malaysia Büyükelçisi Ahmed 
Zeynel Bin Yusuf Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a itimad- 
namelerini takdim etmişlerdir.

11-12 Mayıs 1971 GÜNEY VİETNAM DIŞİŞLERİ BAKANININ İYİ NİYET 
ZİYARETİ

Londra’daki Seato toplantısından sonra İtalya’yı 
ziyaret eden Güney Vietnam Dışişleri Bakanı Tran van 
Lam, bir günlük özel bir ziyaret için Ankara'ya gelmiş
tir. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp ile 
görüşen Güney Vietnam Dışişleri Bakanı, bir iyiniyet zi
yaretinde bulunduğunu söylemiştir.
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BURDUR’DA DEPREM12 Mayıs 1971

Burdur ve çevresindeki şiddetli deprem sırasında 
ölenlerin sayısı 57 olmuş, binalardaki hasar büyük ol
muştur. Başbakan Nihat Erim, 13 Mayıs’ta Burdur’a git
miştir.

12 Mayıs 1971 AVRUPA YATIRIM BANKASININ KEBAN BARAJINA YENİ 
KREDİSİ

Keban Barajı Hidroelektrik Santralının ek finans
man ihtiyacında kullanılmak üzere verilen 10 milyon 
dolarlık bir kredi ile ilgili anlaşma Lüksemburg'da imza
lanmıştır. Bu krediyle birlikte Bankanın söz konusu proje
ye katkısı 40 milyon dolara yükselmiş olmaktadır. Hü
kümetimizle Ortak Pazar arasında imzalanmış olan bi
rinci malî protokol çerçevesinde mukaveleye bağlanan 
kredi, 30 yıl vadeli, 7 yıl ödemesiz dönemli ve % 3 
faizlidir. Fransa ile İtalya barajın ek finansman ihtiya
cını beşer milyon dolarla karşılıyacaklardır.

13 Mayıs 1971 AMERİKAN ASKERİNİN AVRUPA’DAN GERİ ÇEKİLMESİ 

KONUSU

Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler, Baş Komutanı Ge
neral Andrew Goodpaster, Senatör Mansfield'in önerdi
ği şekilde, Avrupa’daki Amerikan askerleri mevcudun
da % 50'ye yakın bir azaltma yapılmasının, Kuzey At
lantik Andlaşması Teşkilâtının geleceğini tehlikeye soka
cağını ileri sürmüştür.

Bilindiği gibi Mansfield'in geçenlerde Senato baş
kanlığına sunduğu kanun teklifi, 31 Aralık 1971’den 
sonra, 150.000 Amerikan askerinin Avrupa’dan çekilme
sini öngörmekteydi.

Öte yandan Başkan Nixon da, Mansfield önerge
si Senatoda onaylandığı takdirde, veto hakkını kulla
nıp teklifi geri çevireceğini açıklamıştır.

ABD Senatosu, 19 Mayıs tarihinde yaptığı toplan
tıda, Avrupa’daki Amerikan asker mevcudunun 1974 
Haziranına kadar yarı yarıya azaltılması yolundaki tek
lifi reddetmiştir.
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13-17 Mayıs 1971 BİR İSVİÇRE HEYETİNİN GEDİZ'İ ZİYARETİ

Gediz deprem bölgesinde İsviçre hükümetinin yar
dımlarıyla yapılan okul binalarının bazılarının açılış tö
reninde bulunmak ve incelemeler yapmak üzere üç Fe
deral Meclis üyesinden kurulu bir İsviçre heyeti gelmiştir.

İsviçre Gediz depremi sonunda 2,2 milyon İsviçre 
Frangı tutarında 30 dan fazla prefabrike okul binası gön
dermiştir.

13-14 Mayıs 1971 BAC’DE HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardım
cısı Ali Sabri’nin 2 Mayıs’ta görevinden uzaklaştırılma
sından sonra, 13 Mayıs’ta altı Bakan ve Arap Sosyalist 
Birliğinin birçok yöneticisi de istifa etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 14 Mayıs’ta yaptığı 
radyo konuşmasında bazı nüfuzlu mevkiler işgal eden 
kimselerin son zamanlarda hâl ve hareketlerinin «ger
çek bir darbe teşebbüsü» anlamına geldiğini belirterek, 
bunların tasfiyesinden sonra yeni bir hükümet kurduğunu 
ilân etmiştir.

Yine Mahmut Fevzi’nin başkanlığında kurulan ye
ni hükümette Mahmut Riad Dışişleri Bakanı kalmıştır.

Konu ile ilgili olarak, kendisine 17 Mayıs’ta soru
lan bir sual üzerine Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay 
İşçen şunları söylemiştir :

«BAC’ndeki gelişmeler, bu ülkenin bir iç işidir. 
BAC’ne karşı dostluk hisleri besleyen bir Devlet olarak, 
BAC’nde huzur ve refah yolundaki her aşamayı elbette 
memnunlukla karşılarız. Bölgemizdeki gelişmelerin Orta 
Doğu sorununun çözümünü kolaylaştırıcı nitelikte olması 
içten dilediğimizdir».

14 Mayıs 1971 BREJNEV’İN TİFLİS NUTKU

Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid 
Brejnev, Gürcistan cumhuriyetinin başkenti Tiflis’te yap
tığı konuşma sırasında Kuzey Atlantik paktı ülkelerini 
Orta Avrupa’daki askerî birliklerin ve silâh stoklarının 
azaltılması konusunda görüşmelere davet etmiştir.
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Brejnev, 30 Martta, askerî bir çatışma tehlikesi bu
lunan kesimlerde, özellikle Orta Avrupa'da askerî bir
liklerin azaltılması teklifinde bulunmuştu. Konuşması sı
rasında 30 Mart teklifine değinen Brejnev demiştir ki . 
«Bazı Nato ülkeleri Orta Avrupa'daki askerî birliklerin ve 
silâh stoklarının azaltılması söz konusu olduğunda açık 
bir ilgi, hatta sinirlilik gösteriyor. Bu ülkelerin sözcüleri 
kimin birliklerini ve hangi silâhların azaltılacağını so
ruyorlar. Ulusal birlikler mi, yoksa yabancı birlikler mi, 
klâsik silâh stokları mı yoksa nükleer silâhlar mı azal
tılacak, bu soruyla karşılaştık. Teklifin açık olmayan nok
taları varsa bunları aydınlığa kavuşturmaya hazırız. Ba
tıklar hangi birliklerin azaltılması konusunun görüşüle
ceğini sormak yerine bu konuda uluslararası görüşme
leri kabul ettiklerini açıklamalıdırlar. Bu sorular, bir şara
bın tadını uzaktan bakarak kestirmeye çalışmaktan fark
sızdır. Şimdi şarabın tadına bakmak, diplomasi dilinde 
söylersek bu konuda görüşmelere girişmek zamanıdır.»

14-29 Mayıs 1971 DONANMA ZİYARETLERİ

Federal Almanya, Hollanda ve Fransa donanma
larına mensup gemiler çeşitli tarihlerde İstanbul, İzmir 
ve İskenderun limanlarını ziyaret etmişlerdir.

Federal Almanya’nın «Deutschland» ve «Ruhr» adlı 
okul gemileri, 14 Mayıs’da Dolmabahçe önünde demirle
mişlerdir. Alman gemilerinin ziyareti 18 Mayıs’a kadar 
sürmüştür.

Hollanda Kraliyet Donanmasına mensup «Van Ga
len» ve «Evertsen» adlı refakat muhripleri de 15-18 Ma
yıs tarihlerinde Karadeniz dönüşü İstanbul’u gayri resmî 
ziyaret etmişlerdir.

Koramiral Brasseur-Kermadec komutasındaki Fran
sa'nın Akdeniz filosu, 21-27 Mayıs günleri arasında İs
tanbul, İskenderun ve İzmir limanlarına bir nezaket ziya
retinde bulunmuştur.

Türk ve Fransız donanmalarının geleneksel karşılıklı 
ziyaretleri çerçevesinde yapılan bu ziyarette, filo’nun beş 
gemisi, 21 Mayıs sabahı İstanbul limanına gelmiştir. Bu 
gemilerden «Le Cassard», «La Seine» ve «Rhin», 27 Ma

23



yısa kadar İstanbul’da kalmıştır. «D’Estrees» refakat 
gemisi ile «L’Alsacien» refakat sür at gemisi, 25 Mayıs’- 
ta Karadeniz'e geçmiş, 5 Haziran’dcı tekrar İstanbul'a 
dönmüştür.

Filo'nun «Le Vendeen» ile «Le Brestoîs» adındaki 
gemileri ise, 24-29 Mayıs günleri arasında İskenderun 
limanını, «Le Béarnais» adındaki refakat sür’at gemisi 
de, 21-25 Mayıs tarihleri arasında İzmir’i ziyaret etmiştir.

17-23 Mayıs 1971 İSRAİL BAŞKONSOLOSUNUN KAÇIRILMASI VE 
ÖLDÜRÜLMESİ

«
Olay günü yayınlanan bildiriler şunlardır :

— Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı Ba
sın ve Halkla İlişkiler Şubesi, İsrail İstanbul Başkonsolosu 
Ephraim Elrom’un dört silâhlı kişi tarafından kaçırıldığ.- 
nı, şu şekilde açıklamıştır :

«1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı Ba
sın ve Halkla İlişkiler Şubesinden verilen bilgiye göre, 
saat 12.15 sıralarında eve gelen silâhlı kişiler kapıyı ça
larak içeri girmişlerdir. Konsolosun evvela kapıcısını, bi
lâhare evinde bulunanları zorla bağlayarak ve bunları 
ayrı bir odaya kapayan şahıslar beklemeğe başlamış
lardır.

Bu arada saat 13.20 sıralarında Konsolos eve gel
miş ve kapı silâhlı dört kişi tarafından açılmıştır. Evine 
girenlerle boğuşmaya başlayan Konsolosun başına ta
banca kabzası vurularak zararsız hale getirilmiştir.

Alınan bilgiye göre, Konsolos Ankara plâkalı açık 
bej renkli bir Anadol otomobiliyle saat 13.30’da kaçı
rılmıştır. Adam kaçıran mütecavizlerin aranmasına ti
tizlikle devam edilmektedir.»

— Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 15 
numaralı bildirisi :

«Sayın İstanbul halkına

Bugün şehrimizde maalesef bir adam kaçırma vak’- 
ası olmuştur Kaçırılan şahsın yurdumuzda misafir du
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rumunda bulunan bir yabancı oluşu hepimizi daha da 
üzmüştür.

Toplanan ilk bilgilere göre, kaçırma olaylarının fail
leri Dev-Genç yürütme kurulu üyesi Hamza Özkan, muh
temelen Nahit Töre, Ayhan Yalın ve arkadaşlarıdır. Gü
venlik kuvvetleri seferber durumda olup failleri her ta
rafta aramaktadır. Faillerin yakalanması için güveniik 
kuvvetlerine yardım hem yurttaşlık hem de ev sahipliği 
görevidir.

Sayın halkımızın şüpheli gördüğü her hususu gecik
tirmeksizin en yakın polis, inzibat nokta veya karakol
lar ile ilgili gördüğü her şahsa telefonla bizzat bildirme
lerini rica ederim.

Faik Türün
Orgeneral

Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı*  
— Başbakan yardımcısı ve Devlet Bakanı Sadi Ko- 

çaş, akşam Türkiye radyolarından şu bildiriyi okumuştur:

«Aziz vatandaşlarım,

İsrail devletinin İstanbul Başkonsolosu Ephraim 
Elrom bugün İstanbul’daki evinden silâhlı dört zorb i 
tarafından kaçırılmıştır. Türkiye'de görev yapan Türk ka
nunlarının ve geleneksel Türk misafirperverliğinin hima
yesi altında bulunan bir kişiye karşı girişilen bu alçak
ça saldırının, bugüne kadar çeşitli kanunsuz hareketler
de bulunan ve amacı Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve 
parçalamak olan gizli örgüt tarafından yapıldığı ve sal
dırganların kimlikleri tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Kendilerini Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi Merkez 
Komitesi diye tanıtan silâhlı saldırganlar, küstahlıklarını 
daha da ileri götürerek Türk devleti ve hükümeti ile şart
lar ileri sürerek pazarlığa girişmeğe kalkışmak cüretini 
göstermişlerdir. İstedikleri, devrimci adını verdikleri ele 
geçmiş bütün tedhişçilerin 20 Mayıs saat 17’ye kadar ser
best bırakılmalıdır. Aksi halde, kaçırdıkları yabancı baş
konsolosu kurşuna dizeceklerini bildirmektedirler.

Şimdi kararımızı kendilerine tebliğ ediyor ve sayın 
kamu oyuna açıklıyoruz :
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Kaçırılan başkonsolos bu bildirinin yayınlanmasını 
takip eden en kısa süre içinde derhal serbest bırakılma
dığı takdirde, sözü geçen gizli örgütle uzak-yakın ilişki
si bulunanlar ve masum gençlerimizi kışkırtıcı yayın ve 
sözleri ile kanunsuz hareketlere teşvik ve kimlikleri gü
venlik kuvvetlerince ötedenberi bilinen kimseler, sıkıyö
netim bölgeleri dışında bulunsalar dahi, sıkıyönetim ka
nunu gereğince derhal gözaltına alınarak en yakın sı
kıyönetim komutanlığına teslim edileceklerdir.

Ayrıca, her ne amaçla olursa olsun adm kaçıran
lar, bunlara yataklık edenler ve saklandıkları yerleri bil
dikleri halde resmî makamlara bildirmeyenler için idam 
cezasını öngören kanun tasarısı hemen Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. Bu arada kaçırılan konso
losun hayatına kastedildiği takdirde, sekvedilecek kanun, 
makabline de teşmil edilerek gerek bu şeni fiili işleyenler, 
gerekse ayni örgütün mensubu ve ayni suçlardan sanık 
olarak tutuklu bulunanlar hakkında da ayni kanun uy
gulanacaktır.

Bu bildiri bütün sıkıyönetim komutanları ile sıkı
yönetim dışındaki idare amirlerine ve emniyet makam
larına kesin emir niteliğindedir.

Sonuç, Türk kamu oyuna ayrıca duyurulacaktır. Bü
tün vatandaşlarımızın görev başındaki güvenlik kuvvet
lerine yardımcı olmalarını dilerim.»

Öte yandan olay üzerine Kudüs’te toplanan İsrail 
hükümeti, yayınladığı bildiride derhal Türk hükümetine 
başvurarak başkonsolosun serbest bırakılmasını sağla
yacak tedbirleri alınmasını istediğini belirtmiştir. Aynı 
bildiride Türk hükümetinin İsrail’e, Başkonsolos Elrom’un 
kaçırılmasından duyduğu üzüntü ifade edildiği de belirtil
miştir. Türk hükümeti, bu arada başkonsolosun bulun
ması için mümkün olan herşeyin yapılacağını da söyle
miştir.

Ankara’da ise İsrail maslahatgüzarı olay ile ilgili 
olarak Dışişleri Bakanlığına müracaat etmiştir.

Bakanlar Kurulu 18 Mayıs gecesi bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıdan sonra hükümet sözcüsü Arar, ka
çırma olayıyle ilgili olarak, «Henüz bir gelişme yok. Çok 
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ümit ve temenni ederim ki gayri insani bir teşebbüste bu
lunmasınlar, kaçırılan başkonsolosu serbest bıraksınlar 
ya da teslim etsinler. Hükümeti daha zor tedbirlere zor
lamasınlar» demiştir. Arar, Bakanlar Kurulunun asayiş 
ve reform kanun tasarıları üzerinde çalıştığını ve siyasî, 
sosyal ve ekonomik nedenlerle adam kaçıranlar ve fa
illerin gizlenmesine yardım edenler, fiili işleyenlerin 
saklandıkları yeri yetkili makamlara bildirmeyenler hak
kında idam cezasını öngören üç maddelik bir tasarının 
Bakanlar Kurulunca benimsendiğini ve en kısa zamanda, 
yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere 
meclislere sevkedileceğini açıklamıştır.

Bu arada İsrail başkonsolosunu kaçıranların aran
masına devam edilmiştir.

Başbakan yardımcısı Sadi Koçaş’ın bildirisinden 
sonra yurdun çeşitli yerlerinde gözaltına alınanlar ol
muştur.

Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, yayınladı
ğı 18 No.lu bildiride, Başkonsolosun kaçırılmasıyla ilgili 
olarak aranan 16 kişinin kimliğini açıklamıştır. Daha 
sonra yayınlanan 19 No.lu bildiriyle ismi açıklanan 49 
kişinin, teslim olmaları istenmiştir.

19 Mayıs günü, Bayram dolayısıyle yayınladığı 
mesajda, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, aşırı hareketler 
konusunda gençlere hitaben şunları söylemiştir :

«Türk milleti, tarihinin hiçbir döneminde hainlerin 
ve gafillerin kurbanı ve esiri olmamıştır. Aşırı ve kanun
suz davranışların kendinizden ve ailenizden ziyade kal
kınma özlemi içinde bulunan memleketin zararına oldu
ğunu biliniz ve bu gibi durumlardan faydalanmak iste
yen yabancı ideolojilerin ve onların güdücüsü olan düş
manlarımızın hesabına hizmet etmeyiniz.»

Başbakan yardımcısı Sadi Koçaş 20 Mayıs sabahı, 
gazetecilerin sorularına karşılık şunları söylemiştir :

«Başkonsolosun akibeti hakkında böyle bir endişe
miz yoktur. Çünkü, kaçıranların Türk olduklarını biliyoruz. 
Tarihimiz boyunca böylesine bir hataya düşmüş, devlet
ler hukukunun, yasalarımızın ve tarih boyunca ispatlan 
mış Türk yiğitliğinin himayesinde bulunan savunmasız 
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yabancı diplomatı öldürmek küçüklüğüne düşmüş bir Türk, 
hele birarada beraberce karar vermek durumunda bulu
nan birkaç Türk'ün böylesine utanç verici bir eyleme gi
riştikleri tarihimizde görülmemiştir.

Geleneklerimize göre böyle bir kişinin rehine olmak 
üzere kaçırılmış olması bile, Türk kamuoyuna gerçekten 
ağır gelmiştir. Kaçıranların kamuoyunun bu hissiyatını 
şu anda öğrenmiş olduklarını ve tutumlarını buna göre 
ayarlıyacaklarını ümit etmek istiyorum.»

Bu arada olay ile ilgili olarak Ankara’ya gelen 
İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter yardımcısı AAoshe 
Sasson, Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile bir görüşme 
yapmıştır.

Bir gün sonra, 21 Mayıs ta öğrenildiğine göre İsrail 
Dışişleri Bakanı Abba Eban Moshe Sasson ile Dışişleri 
Bakanımıza şu mektubu göndermiştir :

«Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığınızdan bu 
yana size yazdığım ilk mektupda böyle bir konuya de
ğindiğimden dolayı üzgünüm. Ancak, İstanbul başkon
solosumuzun kaçırılmasından duyduğumuz üzüntüyü tak
dir edeceğinizden eminim.

İsrail'deki temsilcinizle yaptığım görüşmede, İsrail 
hükümetinin hissiyatını, bu arada başkonsolosumuzun 
bulunup serbest bırakılması konusunda Türk hükümetinin 
gösterdiği enerjik ve şumûllü çabalan takdirle karşıladı
ğımızı belirtmiştim.

Hükümetinizin çalışmaları, bu konuda elden ge
len her çeşit çabanın harcanmakta olduğunu göstermek
tedir. Hükümetinizin, mümkün olan sonuçları en kısa za
manda alacağına inanıyoruz.

Burada, masum bir insanın hayatı söz konusudur. 
Hükümetinizin Başkonsolosumuz Elrom’un hayatını kur
tarmak için elinden geleni yapacağına olan inancımızı 
tekrarlarız.»

21- Mayıs günü Finlandiya televizyoncularına bir 
demeç veren Başbakan Nihat Erim, kaçırma olayı ile il
gili olarak şunları söylemiştir :
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«Bu kaçırma olayı millet olarak da, hükümet ola
rak da bizi çok üzmüştür. Bütün gayretimizle başkonso
losun hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Bu olay, ilk defa 
memleketimizde olan birşey değildir. Diğer memleket
lerde benzeri olaylar cereyan etmiştir. Şurasını kesin ola
rak belirtmek isterim ki, bu tedhişçilerle hiçbir pazarlı
ğa girişmedik ve girişmeyeceğiz. Çünkü, şantaja, tehdi
de taviz vermekle asla olumlu sonuç alınamaz.»

İsrail Başkonsolosunun eşi ise, 21 Mayıs ta, kocası
nı kaçıranlara şu mesajı göndermiştir :

«Kocamı ellerinde bulunduranların vicdanlarına 
tekrar hitabediyorum. Verdiğiniz mühlet 24 saat önce 
sona erdi. Halâ kocamdan hiç bir haber alamadım. Çok 
merak ve endişedeyim. Lütfen onu daha fazla beklet
meden bana bağışlayın, bekliyorum».

22 Mayıs saat 24.00 ile 23 Mayıs saat 15.00 ara
sında şehirde sokağa çıkma yasağı uygulayan İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı, 25 bin kadar asker ve polis 
kuvvetleri ile bir arama yapmıştır. Arama sonunda 
23 Mayıs sabahı, İsrail Başkonsolosu ölü olarak bulun
muştur. Sıkıyönetim Basın ve Halkla İlişkiler Bürosun
dan bildirildiğine göre, «17 Mayıs günü evinden kaçı
rılan İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom yapılan arama
lar sonucu bu sabah saat 05.30 sıralarında Nişantaşı, 
Baytarahmet sokağındaki Hamarat apartmanı 8 numa
ralı dairede elleri arkasından bağlı olduğu halde şaka
ğına sıkılan üç kurşunla hunhar bir şekilde öldürülmüş 
olarak bulunmuştur.

Öldürülen konsolosun cesedi adlî hekimler tara
fından muayene edilmişti».

Uzmanlara göre, başkonsolos ölü olarak görül
düğü saatten 10-12 saat kadar önce 6.35 çapında bir 
tabancadan çıkan sağ şakağının ön tarafına isabet eden 
üç kurşunla öldürülmüştür.

Sözkonusu apartımanın sahib, kiracı, yönetici ka
pıcısı durumunda bulunan kişileri hakkında kovuşturma 
başlamış bulunmaktadır.»

Olay üzerine Başbakan ve Dışişleri Bakanı, İsrail 
meslektaşlarına, ayrıca da Bayan Elrom’a taziyetlerini 
bildirmişlerdir.
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Başbakan Nihat Erim, İsrail Başbakanı Bayan Goı- 
da Meir'e gönderdiği telgrafta şunları söylemiştir :

«İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Elrom’a karşı işle
nen menfur cinayeti acı ile öğrendim. Savunmasız bir in
sana karşı işlenen bu cinayet, az görülen bir alçaklıktır.

Türk hükümetinin ve kamuoyunun infial hisleri de
rindir. Hükümetim ve şahsım adına en içten tâziyetlerimi 
sunarım.

Canilerin lâyik oldukları cezaya çarptırılmaları hu
susunda Türk hükümetinin elinden gelen herşeyi yapa
cağına sizi temin ederim.»

Başbakan ayrıca deprem dolayısiyle Bingöl'e hare
ket etmek üzere iken basına şu demeci de vermiştir :

«İkinci üzüntümüz, birkaç gün önce kaçırılmış olan 
bir yabancı devletin memleketimizde misafir bulunan 
bir diplomatın, memleketimizin himayesi altında bulun
duğu bir sırada kaçırılmış olması ve bu sabah aldığımız 
habere göre de ölü olarak bulunmasıdır. Doğrusu ben 
bunu beklemiyordum. Çünkü Türklüğün, Türk’ün karak
terine bu türlü bir öldürme olayı asla yakışmaz ve ben 
yakıştıramıyorum. Bunu yapanlar idealist olamazlar. Bu
nu yapanlar Türk olamazlar. Türkiye'nin ve Türklüğün 
haysiyetine ve şerefine, menfaatlerine aykırıdır bu dav
ranış. Bunun karşısında büyük üzüntü duydum. Türk ola
rak üzüntü içindeyim. Bu duygularımı İsrail başbakanı
na gönderdiğim bir telgrafla ifade etim. Ayrıca, öldürü
len başkonsolosun sayın eşine de üzüntülerimizi bildir- 
ren bir telgraf gönderdim. Vakıa bu türlü hareketlere ilk 
defa ve yalnız Türkiye'de rastlanmıyor. Dünyanın başka 
yerlerinde de son yıllarda biliyorsunuz bu türlü diplomat 
kaçırmaları ve diplomat öldürmeleri olmuştur.

Ama ben Türkiye’de böyle bir şeyin olabi
leceğine ihtimal vermiyordum. Teessürüm bundan dolayı 
büyüktür. Temenni ediyorum ki, devlet, hükümet, parlâ
mento bu hareketin sorumlularının gereken şiddetle ce
zaya çarptırılmaları için kanunlarda yenilik, değişiklik 
yapılmak gerekirse, onu gözkırpmadan ve vakit geçirme
den yapacaktır. Herhalde Türkiye’yi anarşistlerin, tedhiş
çilerin serbestçe kol gezdikleri bir memleket halinde bı
rakmayacağız. Bu husustaki azmimiz kesindir».
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17 Mayıs 1971

Öldürülen yabancı diplomatın cenazesi Türk Hava 
Kuvvetlerine ait bir jet uçağı ile Dışişleri Protokol Daire
sinden Genel Müdür Kurtbay’ın refakatinde Tel Aviv e 
götürülmüştür.

İsrail hükümeti, Elrom’un ölümü üzerine şu bildi
riyi yayınlamıştır :

«İsrail hükümeti İstanbul'daki İsrail Başkonsolosu 
Ephraim Elrom’un kendisini kaçıran ve savunmasız masum 
bir İnsanı öldürmekten çekinmeyen vicdansızların kur
banı olduğu haberinden büyük bir elem duymuştur.

Ölen Ekom, İsrail devletinin sadık bir temsilcisiydi 
ve görevine bağlıydı. Görevlerini sadakatle yerine getiren 
Elrom hiç bir zaman kendisine verilen görevin dışına çık
mamıştı.

İsrail hükümeti Türk halkının masum insanlara yö
neltilen şiddet hareketlerini nefretle karşıladığına inan
maktadır. İsrail hükümeti ayrıca Türk . hükümetinin bu 
korkunç suçun sorumlularını adalete teslim etmek için elin
den gelen herşeyi yaptığından ve yapacağından şüphe 
etmemektedir.

İsrail temsilcisinin bir tedhiş kampanyasında rehi
ne olarak kaçırılması bütün dünyada adalete inananla
rın şiddetle kınaması gereken bir küstahlıktır. İnsanlığın 
özgürlüğünden ve onurundan söz ederken ellerini kana 
bulayan kişiler ve bu kişilerin örgütü, ancak tehlikeli ve 
kötü niyetli bir çete sayılabilir.

İsrail hükümeti Bayan Eisa Elrom’un ve yakınları
nın acısını paylaşmaktadır.»

İsrail başkonsolosunu kaçıran hücreden iki kişi 
30 Mayıs günü Maltepe'de yakalanmıştır. Bir genç kızı 
rehine alarak teslim olmamakta direnen şakiler 1 Hazi
ran günü yapılan baskında ele geçirilmişlerdir.

YUNANİSTAN BAŞBAKANININ NİHAT ERİM’E MESAJI

Yunan Başbakanı Yorgo Papadopulos, Yunanis
tan'ın Ankara Büyükelçisi aracılığıyla Başbakan Nihat 
Erim’e bir mesaj göndermiştir.
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Yunanistan Büyükelçisi İoannis Tzounis Başbakan 
Erim tarafından, kabulü sırasında, Yunan Başbakanının 
şifahî mesajını sunmuştur. Öğrenildiğine göre, Başbakan 
Papadopulos bu mesajında, iyi niyetlerini bildirerek, Yu 
nanistan hükümetinin Türkiye ile olan ilişkilere ve dost
luğa verdiği önemi bildirmiştir.

17 Mayıs 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ DIŞPO YAZARLARINA 

KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Türkiye Dış Politika 
Yazarları ve Muhabirleri Birliği tarafından şerefine verilen 
yemekte bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 4).

17 Mayıs 1971 KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELER

Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ile Rum 
Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkoş Klerides arasında üç 
yıla yakın bir zamandan beri yürütülen cemaatlararası 
görüşmelere Lefkoşe'de devam edilmiştir. 28 Nisan'da 
yapılmış olan son görüşmede, Denktaş, Türk tarafının 
görüşlerinin yer aldığı bir belgeyi sunmuştu. Ancak bu 
seferki görüşmede, Türk tarafının karşı tekliflerine cevap 
verilmemiştir. Klerides, Rum Dışişleri Bakanı Kipriyanu ve 
öteki Rum yetkilileriyle yeteri kadar görüşme yapamadı
ğını öne sürmüş, Lefkoşe’de konuyla ilgili temaslar yap
tıktan sonra cevap vereceğini söylemiştir.

Görüşmeden önce, gazetecilerle yaptığı konuşmada, 
Makarios’un, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Thant'a 
bir muhtıra göndererek, bağımsızlık esası üzerinde sü
rekli bir çözüm sağlamak azminde olduğunu ileri sürdü
ğünü hatırlatan Denktaş şunları söylemiştir :

«Ben sonuçları görmeden bir karara varmam. Çün
kü Başpiskopos Makarios’un Rum toplumuna söyledik
leri, U Thant’a bildirdiklerinin tam tersidir. Bu bakımdan 
hangisinin doğru olduğunu bekleyip görmemiz gereki
yor.»
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17 Mayıs 1971

17 Mayıs 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ ORTAK PAZAR GEÇİCİ 
KOMİSYONU ÖNÜNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Ortak Pazar Katma Protokolünün Geçici Komisyon
daki müzakeresi tamamlanmış, Komisyon Katma Proto
kolü 5 muhalif, 1 çekimser oya karşılık 10 kabul oyu ile 
onaylayarak Millet Meclisi Genel Kuruluna öncelik ve 
ivedilik kararı ile sevketmiştir.

Geçici Komisyonun toplantısında bir konuşma ya
pan Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Katma Protokolle il
gili olarak hükümet içinde görüş farkı bulunmadığını be
lirtmiş, özetle şunları söylemiştir :

«Milletlerarası anlaşmalarda tavizler her iki tarafı 
birden tatmin etmez. Bizim de, geçmiş hükümetin de, 
Katma Protokolde yetersiz bulduğumuz taraflar mevcut
tur. Protokolün yeniden müzakere edilmesi bir yoldur. 
Fakat neticesinin ne olacağı da kehanete bağlıdır. Ortak 
Pazarın İngiltere müzakereleri ve Avrupadaki para buh 
ram göz önünde bulundurulması ve üzerinde düşünülme
si gereken önemli hususlardır. Bu sebeplendir ki, hükü
metimiz bu konunun yeniden ele alınarak görüşülmesini 
müsbet bir iş olarak mütalâa etmemektedir. Ancak belirt
meyi gerekli buluyorum ki, anlaşmada mevcut düzeltme 
maddelerinden, bu arada tarım için yıllık revizyonlardan 
ve tekstil mevzuatındaki düzeltmelerden azami ölçüler
de yararlanmaya çalışacağız. Bu konuda yüce meclislerin 
yapıcı tenkidlerine ihtiyacımız vardır.»

FEDERAL ALMANYA’NIN VERDİĞİ TRANSALL UÇAKLARI

Federal Almanya tarafından Türkiye’ye verilecek 
20 adet Transall C- 160 tipi nakliye uçağının ilk partisini 
teşkil eden iki uçak Federal Savunma Bakanı adına Ba
kanlığın Yardım Dairesi Başkanı tarafından Türkiye Cum
huriyetini temsilen Bonn Büyükelçimize teslim edilmiştir.

Bu uçaklar Türkiye'ye, Federal Almanya'nın Avrupa 
Savunmayı Islâh Programına katılması ve Nato Savunma 
Anlaşması çerçevesi içinde verilmiştir.
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18 Mayıs 1971 AKDENİZ GÜBRE FABRİKASININ MİLLİLEŞTİRİLMESİ 

YOLUNDA ÇALIŞMALAR

TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna bu konuda şu bilgi verilmiştir :

Azot Sanayi Genel Müdürü Kâmil Şener, yüzde 40 
hissesi Kuveyt’e yüzde 40 hissesi Azot Sanayi T.A.Ş.'ne 
ve yüzde 10 ar hissesi de İş Bankası ile Şekerbank’a ait 
olmak üzere kuruluş anlaşması imzalanan Akdeniz Güb
re Fabrikasının, 396 milyon lira olan yatırım maliyetinin, 
devalüasyon ve bazı nedenlerle 543 milyon liraya yük
selmesi üzerine, Kuveyt’in aradaki farktan payına düşen 
kısmı ödemek istememesi, 10 yıl süre ile taahhüt ettiği 
amonyakın fiatını Süveyş Kanalının kapanmasını gerekçe 
göstererek yükseltmeğe çalıştığını bildirmiştir. Genel Mü
dür Şener, bu durumda, kurulmakta olan şirketin milli
leştirilmesi için temas ve çalışmalara başlandığını açık
lamıştır.

19 Mayıs 1971 AMERİKA SAVUNMA BAKANI YARDIMCISININ ATİNA 
VE ANKARA ZİYARETLERİ

Amerika Savunma Bakanı yardımcısı David Packard, 
Atina’da bir gün kaldıktan sonra Ankara’ya gelmiştir. 
Akdeniz'de bulunan Sovyet kuvvetleri karşısında bu de
nizdeki Nato müttefik kuvvetlerinin durumunu inceleyen 
bir rapor hazırlamakta olan Savunma Bakanı yardımcısı, 
İstanbul’dan 20 Mayıs'ta ayrılmıştır.

19 Mayıs 1971 FRANSA GENELKURMAY BAŞKANININ 
İSTANBUL'DAN GEÇİŞİ

İran'a yaptığı resmi bir ziyaretten dönerken İstan
bul’a transit olarak uğrayan Fransa Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Fourquet, şehiri gezdikten sonra Paris’e 
hareket etmiştir.

19 Mayıs 1971 SİNGAPOR’UN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ

MASRAFLARINA YARDIMI

Singapor hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterine Kıbrıs’taki B.M. Barış Gücü Kuvvetleri masrafları
na 500 dolarlık katkıda bulunacağını bildirmiştir.
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20-24 Mayıs 1971

20 Mayıs 1971

21 Mayıs 1971

TUNUS DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

Tunus Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Beşir M' 
Edebî Genel Sekreter Orhan Eralp'ın geçen yıl Tunus'a 
yaptığı ziyareti iade etmek amacıyla Türkiye’ye gelmiştir.

Tunus Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile Genel 
Sekreter Orhan Eralp arasında görüşmeler yapılmıştır Be 
şir M'Edebî daha sonra Dışişleri Bakanı Osman Olcay ve 
Başbakan Nihat Erim'i ziyaret etmiştir.

Genel Sekreter M’Edebî, Ankara’dan sonra İstanbul 
ve Bursa’ya gitmiştir.

SALT GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Açıklama aynı zamanda Washington ve Moskova' 
da yapılmıştır. Başkan Nixon yaptığı konuşmada, anti- 
balistik füzelerin kullanılmasının sınırlandırılması konu
sunda Sovyetler Birliği ile görüşmelere başlamak için 
önemli bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştır. Başkan 
Nixon, sözkonusu anlaşmanın, bir yıldan beri devam er
mekte olan stratejik silâhların sınırlandırılması görüşme
lerini (SALT) çıkmazdan kurtaracağını söylemiştir.

BAŞBAKANIN FRANSA VE SOVYETLER BİRLİĞİNE 
DAVETİ

Dışişleri Enformasyon Dairesinden bildirildiği üze
re, Fransa'nın Büyükelçisi Arnauld Wapler, bundan bir 
süre önce hükümeti adına, Başbakan Nihat Erim'i Fran
sa’ya resmî bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir. Davet 
prensip itibariyle kabul edilmiş olup ziyaret tarihi bilâ
hare tesbit olunacaktır. I

20 Mayıs'ta Başbakan Erim'i ziyaret eden SSCB 
Büyükelçisi V. F. Groubyakov, hükümetinin dostluk ve 
başarı dileklerini iletmiş ve hükümeti adına, Başbakan 
Nihat Erim’i Sovyetler Birliğine resmî bir ziyarette bulun
maya davet etmiştir. Bu davet de prensip itibariyle kabul 
edilmiştir. Ziyaret tarihi daha sonra tespit olunacaktır.
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21 Mayıs 1971 BAŞBAKANIN FİNLANDİYA TELEVİZYONUNA DEMECİ

Başbakan Nihat Erim, Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Kekkonen in Haziran başında Türkiye'ye yapacağı ziyareti 
ile ilgili olarak Ankara'da bulunan Fin televizyoncularına 
bir demeç vermiştir (Bk. Belge 5).

21 Mayıs 1971 MİLLİ NİZAM PARTİSİNİN KAPATILMASI

Anayasa Mahkemesi, anayasayı ihlâl ettiği gerek
çesiyle Milli Nizam Partisinin kapatılmasına oybirliği ile 
karar vermiştir.

21 Mayıs 1971 TÜRK - İTALYAN KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye ile İtalya arasında, O.E.C.D. konsorsiyomu 
çerçevesinde Türkiye’ye 15 milyon dolar kredi verilmesi 
için bir anlaşma imzalanmıştır.

Maliye Bakanlığında imzalanan kredinin amacı, 
Türkiye'de sanayiin gelişmesine ve bazı Türk - İtalyan 
ortak projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

21 Mayıs 1971 TÜRKİYE - HOLLANDA KARAYOLU
NAKLİYATI ANLAŞMASI

Türkiye ile Hollanda arasında, yolcu ve eşya nakline 
ilişkin konuları düzenleyen Uluslararası Karayolu Nakli
yatı Anlaşması Dışişleri Bakanlığında imzalanmıştır.

Anlaşma iki ülke arasında yolcu nakli amacıyia 
muntazam otobüs servislerin kurulmasını öngörmekte, bu 
arada turistik nitelikteki tüm nakliyatı tam bir serbestliğe 
ve kolaylığa kavuşturmaktadır.

Eşya nakli konusunda ise, formaliteler basitleştiril- 
mekte, nakliyat herhangi bir ön müsaadeye ve konten
jana tabi tutulmaktan çıkarılmaktadır.

Karşılıklı olarak, nakliyattan alınan her çeşit vergi 
ve resimler de kaldırılmakta, gümrük geçiş formaliteleri 
basitleştirilerek, standart hale getirilmektedir.
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22 Mayıs 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ FİNLANDİYA TELEVİZYONCULAR] 
İLE MÜLÂKATI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Türkiye hakkında 
bir röportaj hazırlamakta olan Finlandiya Televizyoı 
muhabirlerinin suallerini cevaplandırmıştır (Bk. Belge 6).

22 Mayıs 1971 BİNGÖLDE DEPREM

Bingöl ve çevresinde meydancı gelen deprem so
nucunda 850'den fazla yurttaşın öldüğü, 1500 civarında 
binanın yıkıldığı, pekçok binanın hasar gördüğü bildiril
miştir.

Başbakan Erim ve ilgili Bakanlar ertesi sabah Bin
göl’e hareket etmişlerdir. Deprem dolayısiyle dış ülkeler
den değerli yardımlar yapılmıştır.

23 Mayıs 1971 KIBRIS’TA BİR POLİS OLAYI

Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Enformas
yon Dairesi 25 Mayıs tarihinde şu açıklamayı yapmıştır :

«Magosa Türk Bölgesine yaptıkları bir ziyaretten 
dönmekte bulunan Kıbrıs Yönetimi Yürütme Kurulu Ça
lışma ve Kooperatif İşleri Üyesi İsmet Kotak, Magosa 
Türk Milletvekillerinden Hüseyin Sarı ve Magosa Çiftçiler 
Birliği Temsilcisi Turgut Ali’nin içinde bulundukları oto
mobil, 23 Mayıs akşamı saat 22.00 civarında, Magosa 
şehri Türk kesimine girişteki Sakarya mıntıkasında Rum 
polisleri tarafından durdurulmuş ve adıgeçenler, sorgu- 
sualsiz dipçik darbeleriyle, Rum polisince dövülmüşler
dir. Ancak, İsmet Kotak’ın üyelik sıfatını ve arkadaşları
nın kimliklerini bildirmelerinden sonradır ki, Rum polisin
ce serbest bırakılmışlardır.

Olay vahimdir. Hükümetimiz, bunun üzerine büyük 
bir titizlikle durmaktadır. Türk Toplumunu kaba kuvvet 
gösterileriyle sindirmeye yönelen davranışların Ada’daki 
gerginliği ciddi surette arttıracağından ve tehlikeli geliş
melere yol açmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinden 
şüphe edilmemelidir.»
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Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Yunanistan 
Dairesi Genel Müdür yardımcısı Aykaman’ın da bir süre
dir Kıbrıs'ta temaslarda bulunduğu bildirilmiştir.

24 Mayıs 1971 ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİNİN VEDA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, başka bir göreve 
atandığı için yurdumuzdan ayrılacak olan Arnavutluk
Büyükelçisi Rasim Dedja’yı Çankaya’da kabul etmiştir.

24 Mayıs 1971 DÜNYA BANKASININ TÜRKİYE’YE SINAÎ EĞİTİM İÇİN 
İÇİN KREDİSİ

Dünya Bankası, sanayide eğitimin geliştirilmesi 
amacıyle Türkiye 13.5 milyon dolar verileceğini açıkla
mıştır.

Bu para, endüstri kesiminde kalifye işçi ve yönetici 
yetiştirilmesi için hazırlanan programın finansmanında 
kullanılacaktır. Proje, özellikle, 32 teknik okul, 12 ticaret 
okulu ve bir görme-işitme yoluyla eğitim merkezinin 
araç ve gereçlerinin tamamlamak amacını gütmektedir. 
Projenin uygulaması Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yürütülecektir.

25 Mayıs 1971 SIKIYÖNETİMİN İKİ AY UZATILMASI

T.B.M.M. Genel Kurulu, 11 ilde bir ay önce ilân 
edilen sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması yönündeki 
hükümet istemini ittifakla kabul etmiştir.

25-27 Mayıs 1971 AVRUPA KONSEYİ BİLİM VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN TOPLANTISI

•
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Bilim ve Tekno

loji Komisyonunun 25-27 Mayıs 1971 tarihlerinde Tür
kiye'de toplanması dolayısıyla Başbakan Nihat Erim e 
Avrupa Konseyinin bayrağı ve arması takdim olunmuştur.

Danışma Meclisi Başkanı Olivier Reverdin, Bilim ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Joseph de Grauw ve Ko-
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misyon üyeleri bu münasebetle Başbakan ve Danışma 
Meclisi eski üyesi Nihat Erim'e gönderdikleri mesajda, 
içten tebriklerini, yüksek görevinde başarı dileklerini sun
muşlar ve Avrupa Birliği yolunda parlamenter düzeyde 
beraberce geçen çalışmalarının değerli hatırasını daima 
muhafaza ettiklerini ifade etmişlerdir.

Komisyon çalışmalarının açış konuşmasını yapan 
Başbakan Ekonomik İşler yardımcısı Atillâ Karaosma- 
noğlu, teknolojide yerli çalışmaların gerekli olduğuna an
cak bu çalışmaların uluslararası işbirliğine dayanması 
lüzumuna işaret etmiştir.

25-26 Mayıs 1971 9. NATO NÜKLEER PLÂNLAMA KOMİTESİ TOPLANTISI

Nato Nükleer Plânlama Komitesi, hâlihazırdaki se
kiz üyesi olan Birleşik Amerika, Federal Almanya, Hol
landa, İngiltere, İtalya, ve Yunanistan Savunma Bakan
larının iştirakiyle Mittenwald’de toplanmıştır.

26 Mayıs 1971 KIBRIS İLE İLGİLİ GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs barış 
gücünün görev süresini altı aylık bir süre daha 
15 Aralık 1971’e kadar uzatmaya oy birliğiyle ka
rar vermiştir.

Konuyla ilgili olarak kabul edilen karar tasarısın
da, Kıbrıs'lı Rumlar ve Kıbrıs'lı Türkler, «çok ılımlı dav
ranmaya ve müzakerelere devama» çağrılmakta ve bu 
altı aylık yeni süre içinde Kıbrıs barış gücünün çekilme
sini ya da büyük ölçüde azaltılmasını sağlamaya yeter
li ilerlemeler kaydedileceği umudu belirtilmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant Konseyin 
bu toplantısına da Kıbrıs konusundaki altı aylık rapo
runu sunmuştur. (Bk. Belge 7).

Toplantıda, Amerika Birleşik Devletlerinin Birleş
miş Milletler Daimî Temsilcisi George Bush, ülkesinin, 
Kıbrıs barış gücü giderlerinin % 40’mı karşılamaya ha
zır olduğunu, yalnız öteki hükümetlerin de, geri kalan 
giderleri karşılamaları gerektiğini söylemiştir.
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26 Mayıs 1971 TÜRKİYE-JAPONYA KREDİ ANLAŞMASI

Hükümetimiz ile Japonya hükümeti arasında 27 
milyon dolarlık bir proje kredisi anlaşması mektup tea
tisi suretiyle Maliye Bakanlığında aktedilmiştir.

Kredi, Yeşilırmak nehri üzerinde inşa edilecek Ha
san Uğurlu baraj ve hidroelektrik santralının dış finans
man masraflarının karşılanmasında kullanılacaktır.

Kredi 5 senesi ödemesiz devre olmak üzere 20 se
ne vade ve senelik yüzde 5 faizle ödenecektir.

27 Mayıs 1971 AET İLE BUĞDAY ANLAŞMASI

Ekmeklik buğday konusundaki 1970-71 kampan
ya yılı buğday açığımıza yardımcı olmak amaciyle Avru
pa Ekonomik Topluluğunca yapılması kararlaştırılan 28 
bin ton buğday yardımı ile ilgili anlaşma Brüksel’de im
zalanmıştır.

27 Mayıs 1971 NATO AVRUPA GRUBU SAVUNMA BAKANLARI 
TOPLANTISI

Nato Avrupa Grubu Savunma Bakanlarının Brük- 
sel'de yaptıkları ve Milli Savunma Bakanı Ferit Melen’in 
katıldığı toplantıda görüşülen başlıca konular şu 
şekilde özetlenmiştir :

«Bundan önceki toplantıda 420 milyon dolar ola
rak tesbit edilen ve şimdiden yüzde 90'ından fazlası sağ- 
lanmış bulunan ilâve enfrastrüktür fonu ile yürütülecek 
olan uçak sığınakları inşaatı ve Nato'nun muhabere şe
bekesinin geliştirilmesi konularında yapılacak faaliyet
ler üzerinde mutabakata varılmış ve bu işlerin biran ev
vel başlatılması öngörülmüştür.

Bakanlar, millî kuvvetlerde yapılacak İslâhat ile 
ilgili lüzumlu tedbirlerin alınmış ve alınmakta olduğunu 
memnuniyetle kaydetmişlerdir.

İttifak içi yardım cümlesinden olmak üzere, Alman
ya'nın sağlamış olduğu ilâve imkânlarla, Türkiye'ye ve
rilecek olan Transall uçaklarının ilk partisinin bu ay 
içinde teslim edilmiş olduğu kaydedilmiştir.
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28 Mayıs 1971

Bakanlar ayrıca, İttifakın savunma gücünü kuvvet
lendirmek bakımından muhtelif sahalarda gerekli pratik 
işbirliği tedbirlerinde kaydedilen gelişmeyi de gözden 
geçirmişlerdir.»

NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Nata Savunma Planlama Komitesinin Brüksel'deki 
toplantısından sonra bir tebliğ yayınlanmıştır (Bk. Bel
ge 8).

Toplantı hakkında Milli Savunma Bakanı Ferit Me
len de, yurda dönüşünde şunları söylemiştir :

«Toplantıda, evvela İttifakın 1970'lerde karşılaştığı 
savunma meseleleri görüşüldü. Bu önemli konuda yapıl
makta olan çalışmaların gelişmekte olduğu memnunlukla 
görüldü. Bu arada diğer üyeler gibi, ben de, millî kuv
vetlerimizdeki geliştirme tedbirlerinden bahsettim ve İtti
fakın savunması bakımından Güney kanadın önemine 
müttefiklerimizin bir kerre daha dikkatini çektim.

Savunma planlaması ve usulleri üzerinde Bakan
lara getirilmiş olan diğer raporlar da kabul edildi.

Toplantıda Akdeniz’deki askeri durum da gözden 
geçirildi ve bu bölgede Nato savunma gücünü arttırıcı as
kerî tedbirlerin alınması için çalışmaların hızla yürütül
mesi Bakanlarca tavsiye olundu.

Savunma Bakanlarının ilk defa katıldığım bu top
lantılarında, ortak savunma meselelerinde müttefiklerin 
karşılıklı anlayış ve işbirliği zihniyetini memnunlukla mü
şahede ettim. Zira Doğu-Batı ilişkilerinde détente gayret
lerinde bulunulduğu bir devrede İttifakın güçlü olmasında 
ve dayanışma içinde bulunmasında zorunluk vardır.»

Birleşik Amerika Savunma Bakanı Melvin Laird ise, 
toplantıda yaptığı konuşmada, Akdeniz'deki Altıncı Filo
nun takviye edildiğini açıklıyarak, Amerika’nın Akdeniz 
sularında, bir helikopter taşıt gemisini sürekli olarak bu
lunduracağını, ayrıca deniz devriye seferlerini sıklaştır 
dığını ve hava devriye uçuşlarını da arttırdığını açıkla
mıştır.
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Laird, Sovyetlerin Akdeniz'deki güçlerini hızla tak
viye etmelerinin, bu bölgede, kuvvet dengesini Rusya'
nın lehine dönüştürebilecek bir nitelik kazandığını, Na- 
to’nun buna karşı tedbir alması gerektiğini ve Amerika'
nın da, kendi payına bu tedbirleri almaya başladığını 
söylemiştir.

28 Mayıs 1971 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANININ JAPONYA’YI ZİYARETİ 
• 9 1 • - * r ı * . » t > » *

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoğlu, 
Japon Deniz Kuvvetleri Komutanının Türkiye’ye yapmış 
olduğu ziyareti iade etmek üzere gittiği Japonya'dan 
yurda dönmüştür.

28 Mayıs 1971 SALT GÖRÜŞMELERİ

SALT (Stratejik Silâhların Sınırlandırılması) müzake
relerinin Viyana'da cereyan etmekte olan 4’üncü dönemi 
sona ermiştir.

Yayınlanan kısa ortak bildiride, 5’inci dönem top
lantılara 7 Temmuzda Helsinki'de başlanacağı belirtil
mektedir.

Bildiride ayrıca, müzakerelerin geçen hafta açıkla
nan Moskova - Washington uzlaşması uyarınca sürdürü
leceği belirtilmektedir.

29 Mayıs 1971

29 Mayıs 1971 
bJA nıa’.J

BAŞBAKANIN FRANSIZ TELEVİZYONUNA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Nihat Erim, Fransız Televizyonuna verdiği 
demeçte, reform hareketleri, 12 Mart muhtırası, sıkıyöne
tim, anayasa değişikliği konularında sorulan sualleri ce
vaplandırmıştır (Bk. Belge 9).

ör inuvLİ b>’ ’£»rnA ’ -r/ıî 1
YUNANİSTAN BAŞBAKANININ MİLLİYET 
GAZETESİNE DEMECİ

Metin Toker’in Yunanistan Başbakanı Papadopulos 
ile yaptığı bir mülâkat Milliyet gazetesinde yayınlanmış
tır. Yunanistan Başbakanı bu görüşmede şunları söyle
miştir î
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30 Mayıs 1971

«İki büyük dünya devleti arasında ilişkiler ve böl
gemizdeki siyasi denge bugün bir Türk - Yunan konfe
derasyonunun gerçekleştirilmesini gerektirecek yönde sür’ 
atle gelişirken, iki milletin birbirleriyle anlaşmazlık halin
de bulunmasının akıl almaz bîr durumdur. Bu konfede*  
rasyon belki 20 yılın, belki 50 yılın işidir. Ama olaylar 
bizleri şaşmaz şekilde o noktaya götürüyor ve bu açıkça 
görülüyor. Böyleyken iki memleketin sıkı bir işbirliği ha
linden uzak bulunmaları iz'ana, mantığa ve menfaatle
rimize tamamen aykırıdır.

Kıbrıs'ta bir ihtilâf var. Bu ihtilâf Türk Kıbrıs'lılar 
ile Yunan lı Kıbrıs’lılar arasında, asıl kriz ise, bir psikolo
jik kriz ve o, Türkiye ile Yunanistan arasında. Psikolojik 
krizin temel sebebi Kıbrıs'taki o ihtilâf değil, kök, karşılık'ı 
olarak bizim kalplerimizde. Aramızda geçmiş bunca ola
yın bizlerde bıraktığı şüphe ve itimatsızlıkta. Her vesi
leyle bunlar su yüzüne çıkıveriyor ve bizi hareketsiz kılı
yor. İkimiz de, karşı tarafın sözlerini, davranışlarını acaba 
kafasının arkasında gerçekte ne var diye alıyoruz. Sami
miyetine inanmıyoruz, tedirgin oluyoruz.

Biz ebeveyn böyle olursak çocuklar, Kıbrıs’taki Türk 
cemaat ve Yunanlı cemaat ne halde olmazlar? Bilirlerseki 
biz, ilk fırsatta birbirimizle ve onlar yüzünden kavgaya 
tutuşacağız, silâhlarımızı çekeceğiz, onlar kendi ihtilâfla
rını barışçı yoldan nasıl halledebilirler?» Papadopulos, 
sözlerine şunları eklemiştir : «Sizden bir isteğim var. Sa
yın Başbakan Erim'e Atina'da Türkiye ile dostluğu, Tür
kiye ile en sıkı işbirliğini tam bir içtenlikle dileyen dost
ları bulunduğunu söyler misiniî?»

KIBRIS’TAKİ DURUM HAKKINDA DENKTAŞ’IN DEMECİ

Kıbrıs’da cemaatlararası görüşmelerin üç yılı dol
durması dolayısıyla görüşlerini açıklayan Kıbrıs Türk Yö
netimi Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı ve Türk Cemaat 
Meclisi Başkanı Rauf Denktaş, Rumların tutumu yüzün
den, bu görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadığını bil
dirmiştir.
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Denktaş, bu konuda şöyle konuşmuştur : «Rumlar 
silâhla elde edemediklerini masa başında temin etmek 
taktiğine başvurmuşlardır. Anlaşma bunun için mümkün 
olmamıştır. Bu görüşte İsrar ettikleri sürece de bir anlaş
ma olamaz.»

31 Mayıs günü yapılan Denktaş - Klerides görüş
mesinde, Klerides Rum tarafının cevabını bundan sonraki 
görüşmede vereceğini bildirmiştir.

31 Mayıs 1971

31 Mayıs 1971

BAŞBAKANIN ALMAN RADYOSUNA DEMECİ

Başbakan Nihat Erim, Köln'deki Deutsche Welle 
Radyosuna verdiği demeçte, Türkiye'nin biricik kurtuluş 
ve yükseliş yolunun Atatürk ilkeleriyle açılacağını söyle
miştir. Başbakan, devletin birçok yerde teşebbüsü ele al
ması gerektiğini söyledikten sonra, «namuslu, dürüst, 
çalışkan özel teşebbüs devlet tarafından korunmalıdır» 
demiştir.

NATO TOPLANTISINA GİDEN DIŞİŞLERİ 

BAKANININ DEMECİ

Nato Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere 
Lizbon’a hareket eden Dışişleri Bakanı Osman Olcay, ha
vaalanında gazetecilerin sorularını cevaplandırmış ve bu 
arada toplantıdan evel, Yunan Dışişleri Bakan Vekili 
Palamas ile görüşeceğini bildirmiştir, Bakan, bir başka 
soruya cevaben de, sıkıyönetimce aranan ve Kıbrıs yolu 
ile Suriye'ye gitmeleri muhtemel olan Dr. Hikmet Kıvıl
cımlı ve iki arkadaşı konusunda, iade edilmeleri için te
şebbüse geçildiğini bildirmiştir.
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BELGE 1 1 Mayıs 1971

CENTO TOPLANTISI DOLAYISİYLE BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Nihat Erim, Sıkıyönetim ilânı konusunda sıkıyönetimin gü
venliği sağlamak, terörizmi ve anarşiyi önlemek konusunda derhal kesin ne
ticeler almak için ilân edildiğini, reformların da daha uzun vadeli bir program 
çerçevesi içinde gerçekleştirileceğini söylemiştir.

Türkiye'de, aşırı solun marksist, leninist, moistt bir düzen, müfrit sağcı
ların da hilâfeti, teokratik, dogmatik bir düzen kurmak istediklerini ve Türki
ye’de buna asla müsaade edilmiyeceğini söyleyen Başbakan Erim, şöyle ko
nuşmuştur : «Atatürk modern Türk devleti için çok realist rasyonel ilkeler koy
muştur. Anayasamızın dibacesinde de bu, kesin olarak belirtilmiştir. Biz Ata
türk'ün modern demokratik bir Türkiye için koyduğu bu esasları muhafaza ede
ceğiz. Fakat suistimaMni de kesin olarak önleyeceğiz.»

Anayasa değişikliği konusunda başbakan, «1961 anayasası yapılırken 
bütün ana hak ve hürriyetlere ait hükümlerin Alman ve İtalyan anayasaların
dan aynen atlınmış olduğu halde bu anayasalarda bu hükümleri kovalayan 
hak ve hürriyetlerin suistimaMni önleyici, devletin güvenini, milli birliği koruyu
cu hükümleri havi ikinci paragraflar alınmamış olduğunu» belirtmiştir. Nihat 
Erim, «öngörülen tadillerde bu eksikliklerin : tamamlanması Suretiyle anayasa
mızın modern Batı demokrasileri anayasadan hizasına getirileceğini» söyle
miştir.

Amerika Dışişleri Bakanı Rogers'in Ortadoğu gezisi He ilgili bir soruya 
cevaben Başbakan «Bakanın bu seyahatinde tarafları birbiri ile biraz daha 
yakınlaştırması çok arzuya değer olduğunu» söylemiştir. Erim, «Türkiye’nin 
bu ihtilâfta daha aktif bir rol oynayıp oynamıyacağı» konusundaki bir soruya 
cevaben de «Türkiye’nin Birleşmiş Milletler üyesi olarak kendisine düşen görev 
ve vecibeleri yerine getirmeye hazır olduğunu» belirtmiştir.

Akdeniz’deki Sovyet askerî gücünün artması karşısında Türkiye’nin ne dü
şündüğü yolundaki bir soru üzerine Başbakan «bu sorunun sadece Türkiye'yi 
değid, Naito'yu ve bölgesel savunma örgütlerini de ilgilendirmesi gerektiğini» 
belirtmiş ve «Türkiye bu konu ile diğer müttefikleri kadar ilgilidir. Zira, bu me
sele bir dünya dengesi meselesidir ve Ortadoğu meselesi ile, genel olarak 
Akdeniz’in durumu ile ilgilidir» demiştir.

Başbakan, Türk - Yunan ilişkileri konusunda «iki memleketin Nato'ya 
üye bulunduklarını» hatırlattıktan sonra «Kıbrıs probleminin iki memleket ara-
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sındaki münasebetleri zehirlemekte olduğu bir sır değildir» demiştir. Başbakan 
Türk ve Yunan hükümetlerinin bu probleme bir çözüm yolu aramakta oldukları
nı söylemiştir.

Nihat Erim, İran Dışişleri Bakanı Zahidi ile yaptığı görüşme hakkındaki 
soruya verdiği cevapta «bu konuşmada iki memleketi ilgilendiren bütün konu
ların ve dünya sorunlarının gözden geçirildiğini ve neticede Türkiye ve İran 
arasında bu hususlarda hiçbir görüş ayrılığının bulunmadığını, her iki mem
leketin özel meselelerinde birbirlerini desteklemeye devam edeceklerinin teyit 
edildiğini» söylemiştir. Başbakan iki memleketin Cento çerçevesi içinde birbir
leri ile ve diğer üye memleketlerle işbirliğinin tatmin edici olduğu kanısında 
bulunduklarım da belirtmiştir.

Kıt'a Çin’i ile ilişikiler kurulması konusundaki bir soruya cevaben Başba
kan «görüşmelerin daha çok başında bulunulduğunu, Paris’te yalnız büyükelçiler 
arasında doğrudan doğruya bir temasın vaıki olduğunu» belirttfkten sonra «iliş
kilerin nasıl ve ne zaman kurulabileceğini şimdiden kestirmeye imkân bulun
madığını» bildirmiştir.

Afyon konusu ile ilgili soruları Başbakan şöyle cevaplandırmıştır:

«Afyon meselesi bizim için herşeyden evvel insani bir meseledir. Uyuş
turucu maddeler iptilâsının dünya gençliği için arzettiği korkunç tehlike bizim 
için de variddir. Bunun için, Türkiye bu zehir değirmenine su ilâve etmemek 
konusunda kendisine düşeni yapacak, afyon ekimini ve satışını sı-kı bir şekil
de kontrol edecektir. Türkiye afyon yetiştiren bölgelere baş/ka geçim yolları 
sağlamak sureti ile afyon ekiminin gittikçe tahdidine çalışacaktır.»

Nihat Erim, Türkiye’nin afyon istihsal eden bölgelere başka istihsal ve 
endüstri konuları getirmek hususunda yabancı teknik ve mali yardımı memnu
niyetle kabul edeceğini, Amerikan Dışişleri Bakanı ile yaptığı konuşmada af
yon meselesinin bütün ayrıntıları meyanında bu sorunun da sözkonusu edil
diğini söylemiştir.

B E L G E 2 5 Mayıs 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA GÜNÜ DOLAYISİYLE 

VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanının demeci şöyledir :

«Avrupa Konseyine üye devletlerin 1964 yılında birlikte aldılkları bir ka
rara uyarak, bu teşekkülün 1949 yılında kurulduğu tarih olan 5 Mayıs gününü 
«Avrupa Günü» olarak kutluyoruz.
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Çok uzaklara gitmeksizin, sadece yaşadığımız yüzyıl içinde geçirdiğimiz 
iki büyük savaşın acı hatıralarını gözlerimizde canlandırmak, kutlamakta ol
duğumuz bu günün anlamını bütün açıklığıyla ortaya koymaya yeterlidir. Getir
dikleri onarılmaz felâketlere karşılık, bu savaşların insanlığa sağladığı tek ya
rar, milletlerde uzlaşma fikrinin doğmasına yol açmış olmasıdır. Geçmişteki 
çatışmalardan, zıtlaşmalardan sadece zarar gördüklerini idrak eden Avrupa mil
letleri, özelllikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, kendilerine barış ve refah sağ
layacak bir düzenin özlemini çekmişler ve bu amaçla çeşitli nitelikte teşekkül
ler kurmuşlardır. Bunların en eskisi ve bünyesinde en fazla Avrupalı memle
ket barındıranı, bugün kuruluşunu kıvançla kutladığımız Avrupa Konseyi’d-r.

İlk kuruluşuyla birlikte memleketimizin de katıldığı bu teşekkül, askeri 
konuları tümüyle ilgi alanı dışında bırakmış, buna karşılık özgürlüğe ve bilime 
değer vermek, yasa ve düzen fikrine bağlı kalmak, demokratik ilkeleri savun
mak ve din özgürlüğüne saygı göstermek gibi esasları varlığının temeli say
mıştır.

Avrupa milletleri, ortak mirasları olan bu esasları korumak ve geliştir
mek üzere Avrupa Konseyinin çeşitli organları içinde bir araya gelirler. Değişik 
ülkelerin Bakanları, parlamenterler, uzmanlar bu çatı altında toplanarak, ortak 
sorunlarına ortak çözüm yolları araştırırlar. Sosyal, ekonomik, kültürel ve hu
kuki alanlarda hazırladıkları Sözleşmelerle milletlerinin birbirleriyle kaynaş
malarına ve bütünleşmiş bir Avrupa amacına yönelmelerine çalışırlar. Bu amaç 
Avrupa Birliğidir.

Türkiye, bu Birliğe giden yolda yapılmış ve yapılacak olan çabalara bü
tün gücüyle katılmayı siyasetinin ana ilkelerinden biri yapmıştır. Ulusal özel
liklerimizi koruyarak milletçe Batıya yönelmemizi sağlayacak bu ilke, büyük 
Atatürk’ten bize kalan ve reddi mümkün olmayan yüce bir mirastır. Avrupa 
uygarlığının bugün eriştiği yüksek aşamaya ulaşabilmemiz, Avrupa ülkelerinin 
bilimsel ve teknik alanlarda kaydettiği gelişmelerden yararlanabilmemiz, bu 
topluluğun içinde kalmakla mümkün olacaktır. Her alanda bağımsızlığımızı 
koruyacak koşullar içinde Avrupa bütünleşmesine katılma çabamızın, Avrupa 
Konseyi bünyesindeki içten çalışmalarımızla, ülkemizin yararına sonuçlar ve
receğine inanıyoruz.

Bu inançla Avrupa Gününü kutluyor, Avrupa’nın geleceği ve bu gelecek 
içinde Türkiye’nin şerefli yeri hususunda beslediğimiz sarsılmaz ümidi bir kere 
daha belirtmekten zevk duyuyorum.»

B E L G E 3 6 Mayıs 1971

ROMANYA BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN TOPLANTISI

Romanya Komünist Partisinin kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla b’r 
basın toplantısı düzenleyen Büyükelçi Geamanu, ülkesinin dış politikasına de
ğinerek şöyle konuşmuştur:
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«Ülkelerin birbirine ihtiyaç duyduğu, birbirine çeşitli yönlerden bağlı 
bulunduğu çağdaş dünyamızda, iktisadi potansiyel ve manevî değerlerin geliş
tirilmesi için her devletin, her ulusun, işbirliği sahalarını geliştirme ve çeşitli 
değerlerin mübadele çabalarına katılması zorunludur. Romen ulusunun millî 
çıkarlarrna, milletlerarası havanın yumuşamasına, dünya barış ve ilerleme il
kesine uygun bir tutum takip eden bütün ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesi, 
Romen dış siyasetinin başlıca amacını teşkil etmektedir.»

Ülkesinin dış ilişkilerinin devamlı surette geliştiğini söyleyen Romen Bü
yükelçisi Prof. Dr. Geamanu bu konuda şu bilgiyi vermiştir: «1938 yılında 38 
ülke ile diplomatik ilişkiler kurmuş olan Romanya, bu sayıyı 1965 yılında 66'ya 
ve şimdi 98 e çıkarmıştır. Halen Romanya yüzden fazîla ülke ile iktisadı ve kül
türe! ilişkiler kurmuş bulunmaktadır.»

Büyükelçi Romanya’nın dış ilişkileri konusunda da şunları söylemiştir: 
«Romanya’nın, milletlerarası havayı yumuşatmak ve ikili ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla sarfettiği çabalar, özellikle dış siyaset alanında memnuniyet verici 
sonuçlar vermiş, karşılıklı resmî ziyaretler sıklaşmıştır. Son iki yıl içerisinde ya
pılan karşılıklı ziyaretler arasında Romanya devlet başkanı Nicolae Ceauşescu’- 
nun Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Romanya’ya yaptık
ları ziyaretleri belirtebiliriz. Bu temaslar, ikili ilişkilere yeni gelişme olanakları 
yaratmış ve milletlerarası konular hakkında faydalı görüş teatisine yol açmış
tır.»

Büyükelçi, Avrupa'da siyasi durumun gelişmesi konusunda şunları söy
lemiştir :

«Genel bir Avrupa Konferansının toplanması için, herkes tarafından ka
bul edilecek, pratik çözüm yolları bulacak olan bu gelişim, Avrupa güveni ve 
işbirliği kavramını daha olumlu bir tartışma safhasına yöneltmiş olacaktır. Ro
manya bu gelişimi faal bir surette desteklemektedir.»

Büyükelçi Geamanu, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması yollunda atılacak 
her adımın, bir güven ve yumuşama havasının yaratılmasında önemli rolü 
olduğunu söylemiş ve «Balkanlarda karşılıklı bir itimad havasının yaratılması
nın, Romanya hükümetinin başlıca hedeflerinden biri olduğunu» bildirmiştir.

Romanya’nın Ortadoğu sorunuyla ilgili görüşünü de açıklayan Büyükelçi 
«Romanya, Ortadoğuda sürekli bir barışın temini için, bağımsız bir Filistin dev
leti kurulmadan önce Filistin halkına kendi kaderini kendi tâyin etmek hakkı
nın tanınması ve millî istek ve çıkarlarına uygun bir çözüm bulunması zorunlu 
olduğu kanısındadır» şeklinde konuşmuştur.

Geamanu daha sonra Romanya hakkında bilgiler vermiş ve «1966-1970 
beş yıllık plânlı devrede, Romanya’nın mîllî geliri yılda ortalama yüzde 7,7 art
mıştır» demiştir.
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BELGE 4 17 Mayıs 1971

DIŞİŞLERİ BAKANI OSMAN OLCAY, TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA YAZARLARI 

VE MUHABİRLERİ BİRLİĞİNİN VERDİĞİ YEMEKTE

YAPTIĞI KONUŞMA

«Değerli Arkadaşlar,

Herşeyden evvel, bu nâzik yemek davetini tertip ederek sizlerle tanışmak 
ve yeni Hükümetin dış politikasının bazı noktalarını aydınlatmak fırsatını ver
diği için, Türkiye Dış Politika Yazarları ve Muhabirleri Birliğine içten teşekkür
lerimi ifade etmek isterim. Bakanlık görevini üzerime aldıktan sonra, özellikle 
dış politika konusunu izleyen seçkin Basın mensuplarıyle tanışmakta ve ken
dileriyle, bir an evvel karşılıklı anlayış, saygı ve sevgiye dayanan ilişkiler kur
makta gecikmek endişesi benim için devamlı bir üzüntü kaynağı olmuştur.

DIŞPO’ya, benim bu üzüntüden kurtulmama yardımcı olduğu için, ayrıca 
teşekkür borçluyum.

Basınla Dışişleri arasındaki ilişkilerin, çoğu zaman birbirine zıt etkenlere 
bağlı olduğunu bilirim. Biz, olayların açıklanmaması gerektiğine inandığımız 
yönlerini Basından saklamanın, siz ise, herşeyden evvel, olayları her yönüyle 
kamu oyuna sunmanın edişesi içindeyizdir. Ancak, Basınla Dışişleri arasındaki 
ilişkilere sadece bu şekilde bakmak, konuyu pek dar bir aç:dan ele almak olur. 
Bizler, zıt endişelerden çok daha fazla, benzer endişeleri paylaşırız. Bu da, 
dünyada olup - bitenleri izlemektir. Aramızdaki ilişkilerin diğer bir yönü de, 
birbirimizi etkilemek yönündeki çabalarımız ve birbirimizin etkisini üzerimizde 
hissetmemizde. Bütün bunları bilen ve Türkiye gibi, hürriyetlere dayanan demok
ratik rejimi Batı anlamıyle yerleştirmeye çalışan bir ülkede Ça'sının kamu oyunu 
aydınlatmak görevinin kutsallığına inanan bir insan olarak, sizlerle, biraz ön
ce tanımladığım biçimde ilişkiler kurmaya büyük önem verdiğime inanmanızı 
isterim. Bu toplantının, ilişkilerimiz için mutlu bir başlangıç olması içten dile- 
ğ imdir.

Dış politika konularına değinmeden önce sîzlere, özellik’e Basında sık sık 
geçen, kamu oyunda da çeşitli yorumlara yol açan bazı deyimlerden sözetmek 
istiyorum. Kastettiğim sözler, «bağımsız dış po'litika», «aktif veya dinamik dış 
politika», «‘haysiyetli dış po'litika» gibi deyimlerdir.

Bağımsız bir ülkenin dış politikası elbette bağımsız olur. Yani bu dış po
litika, kendi hür iradesiyle, kendi çıkarlarına göre tesbit edilir. Türk ulusu, çok 
eski devirlerden beri bağımsız yaşamış olduğu gibi, Anadolu'ya göç etmesin
den bu yana geçen bin yıldan beri de daima bağımsız kalmıştır. Hiçbir zaman 
ve hiçbir dönemde Türk Devleti şu ya da bu devletin uydusu ha'line gelmemiş,
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yani, başka bir devletin çıkarına, kendi çıkarına nazaran bir öncecik verme
miştik. Bu husus yüce ulusumuzun en önemli ve belirli özelliğini teşkil eder. B;r 
ülkenin, bulunduğu jeo-politik yere göre, çıkarlarının gerektirdiği politikayı .z- 
ferken çeşitli özel ilişkiler, gruplaşmalar, ittifaklar kurmasının da bağımsızlık 
:le bağdaşmayan bir yönü yoktur. Tam aksine, bu da bağımsızlığın bir görün
tüsüdür. Yeter ki, seçimini serbestçe yapmış olsun ve bu ilişkileri gerektiğinde 
değiştirebilmek serbestliğini muhafaza etmiş bulunsun. Unutmamak gerekir ki, 
uluslararası hayatta kimse kendi başına buyruk değildir. Hattâ, konuya bu yön
den baktığımız zaman, Birleşmiş Milletler Örgütüne üye olmanın.dahi mutlak 
bağımsızlıkla bağdaşıp bağdaşmayacağı konusu tartışılabilir.

Aktif veya dinamik dış politika, dinamizmini ulusal zorunluk ölçülerin
den aldığı, Türkiye’yi dünyaya tanıtmak, Türk ekonomisine yeni alanlar kazan
dırmak ve Türk çıkarlarını korumak ihtiyaçlarına dayandığı oranda geçerli ve 
Tutarlı olur. Görünebilir bir gelecekte etkisi olamayacak faaliyetlerin, kadrosu 
ve olanakları sınırlı ülkeler için enerji israfı anlamına gelebileceği gözönünde 
tutulmalıdır. Bu açıdan, belirli ve sayılı amaçlara yönelecek dış politikamız, 
kamu oyunun beklediği ve Hükümet Programında vâdedilen dinamizmi gös
terecektir.

Haysiyetli dış politika deyimine gelince: Bir ülkenin kendi hür iradesiyle 
ve herşeyden önce ve herşeyin üstünde kendi ulusal çıkarlarını gözönünde bu
lundurarak yürüttüğü dış politikada bu gibi deyimler, Devlet sorumluluğunu *o-  
şıyan kimselerin görev an-layışı ve davranışlarının bir ifadesidir.

Bu anlayıştan hareket eden Hükümetimiz, ulusal çrkarlarımızın gerektir
diği uluslararası taahhütler çerçevesinde, dış politikamızın zeminini genişlet
meye ve komşularımızla ve diğer ülkelerle ilişkilerimizi, uluslararası bazı ana 
ilkelere titizlikle uyulması kaydiyle, daha da geliştirmeye kararlıdır. Bunu ya
parken hem haklarımıza gösterilmesini beklediğimiz saygı, hem çok taraflı veya 
ikili ilişkilerimizin cereyan tarzı yönünden, hem devletin temsilinde Türkiye’nin 
ciddilik ve vekarır.a uygun bir davranıştan ayrılınmayacağından emin olabilir
siniz. Başında bulunmaktan şeref duyduğum Dışişleri Teşkilâtının bunu en iyi 
şekilde yerine getirmek yeteneğine sahip bulunduğunu da kesinlikle belirtmek 
isterim.

Değerli arkadaşlar,

Bu fırsattan yararlanarak, dış politika alanındaki tutumumuzla ilgili bazı 
genel görüş ve düşünceler üzerinde, vaktimizin müsaadesi ölçüsünde durmak 
isterim.

Dünya bugün, her alanda olduğu gibi, dış politika bakımından da çok 
çabuk değişen ve gelişen, hareketli bir döneme girmiş bulunuyor. Dev’etlerin 
uluslararası ilişkiler alanındaki tutumlarında, siyasal sorunların özelliklerinde 
ve koşullarında daima bu se/yalliğin ve hareketliliğin ve hattâ kararsızlığın 
etkilerini görüyoruz.
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Böyle bir durum karşısında dış politikanın etkinliğini sağlamak için mem
leketimizin olanak ve koşulları ile uluslararası siyasî konjoktüre hâkim cere
yanları tam anlamıyle gerçekçi bir açıdan, imkân ölçüsünde bilime de dayan
mak suretiyle, devamlı bîr değerlendirmeye tâbi tutmak zorunluğu meydandadır.

Burada özellikle belirtmek istediğim husus şudur:

Uluslararası ilişkilerin bugünkü hareketli devresinde sağlam bir dış poli
tika anlayışı, kalıplaşmış fikirlere bağlı kalmamayı, olaylara objektif gözle 
bakabilmeyi, hedeflerini doğru seçmeyi, başta bağımsızlık ve egemenlik olmak 
üzere, ulusal çıkarlarını daima ve hassasiyetle gözönünde bulundurmayı, kar
şılaşılan şartları ve mevcut imkânları isabetli değerlendirmeyi gerekli kılmakta
dır. Sırf yenilik yapmak için yeniliğe gitmek nasıl tehlikel-i olabilirse, hiçbir şey 
değişmiyor kanısına yer veren bir tutum da şüphesiz yanlıştır. İmkânlar ölçü
sünde, fakat daima hedeflere uyan somut sonuçlar sağlamaya çalışmanın amaç 
edinilmesi gerektiği inancındayım. Bütün bunların aslında eski, daha durgun 
devreler için de geçerli olduğu, tabiî söylenebilir. Fakat, kanaatimce bugün bu 
çok daha önem kesbetmişitir.

Hükümet Programında, dinamik, gerçekçi ve bilimsel bir dış politika iz
leneceğini söylediğimizde, böyle bir anlayış kastedilmiştir.

Bu anlayış çerçevesinde, ülkemizin jeo - politik konumu, tarihsel gelişi
mimiz, ulusal ideallerimiz, kalkınma problemimiz ve ekonomik ihtiyaçlarımız, 
ulusça bağlı bulunduğumuz Kıbrıs davamız, bugün dış politikamızı şekillendiren 
başlıca ana etkenlerdir.

Bu ana etkenlerin büyük bir kısmında değişmezlik vasfını taşıyan unsur
lar mevcuttur. Bugün her memleket gibi Türkiye de böyle değişmez unsurların 
gereklerini siyasî konjonktürün işaret ettiğim hareketliliği içinde, ulusal çıkar- 
larıyle bağdaştırmak zorunluğu ile karşı-karşıya bulunmaktadır. Bu hususta sağ
lanabilen sonuçlar dış politikanın başarı ölçüsünü teşkil etmektedir.

Jeo-politik konumuzun önemi üzerinde durmayı gereksiz sayıyorum. Tür
kiye'nin coğrafyadaki yeri, güvenlik ihtiyacını devamlı ve her bakımdan külfet
li bir sorun olarak karşımızda tutmakla beraber, bunun yanında bize uluslar
arası ilişkiler alanında etkili olabilme ve itibar sağlama bakımından önemli 
imkânlar vermektedir.

Tarihsel gelişimimiz ve ulusumuzun herkesçe bilinen idealleri nedeniyle, 
uygarlığa dönük ve barış amacına bağlı olduğumuzu söylediğimiz zaman, bu 
sözlerimizde samimi olduğumuza herkesin tereddütsüz inanması gerekir.

Hareketlilik arzeden bir devrede hareket serbestisine azamî ölçüde sahip 
bulunmak gereklidir. Bu, hareketli gözükme gayreti içinde olmakla veya ilişki
lere çeşitlilik arzeden bir dış görünüş sağlamakla elde edilemez. Hareket ser- 

53



bestisini veren ana unsurların başta gelenlerinden biri sosyal yapının kuvvetli 
olması ve ekonomik güce sahip bulunulmasıdır. Bugün biz, özellikle bu alanlar
da sür’atli sonuç sağlamaktayız. Cumhuriyet devrinde Atatürk’ün çizdiği yolda 
ve büyük kısmını bizzat attığı adımlarla önemli mesafeler katettik. Ancak, her 
alandaki sorunlarımız hâlâ ha'llolmamıştır. Bu yüzden -artık meşhur olan tâ
birle- zaman zaman dar boğazlara da girilmektedir. Bir an önce bu dar boğaz
ları, bir daha karşılaşmamak üzere geride bırakabildiğimiz takdirde, bundan 
dış politikamız da çok yararlanacak ve etkimizi arttırmak imkânına sahip ola
cağız. Dediğim gibi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın, her konuda olduğu gibi, 
dış politikada da, tam anlamıyle bir ana sorun teşkil ettiğinde tereddüdümüz 
olmamalıdır.

Şimdi, bu değindiğim hususlar açısından dış politikamızın uygulanmasına 
esas teşkil edecek bazı düşüncelere geçiyorum.

Memleketimizin coğrafyadaki yerinin özelliklerinden birini komşularımızın 
çok çeşitli olmasının teşkil ettiğinde şüphe yoktur. Biz, siyasal yapı bakımından 
çok farklı ülkelerle yanyana yaşamaktayız.

Bütün komşularımızla iyi ilişkiler geliştirmek azmini taşıyoruz. Kuzey’deki 
komşularımızdan başlarsak, Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizin tabiatıyle öz;el 
bir önemi vardır. Sovyetler Birliğine karşı, karşılıklı saygıya dayanan bir dost
luk ve iyi komşuluk anlayışı ile hareket edeceğiz. Büyük komşumuzdan da aynı 
şekilde karşılık beklemeyi normal sayıyoruz. Böyle bir tutum sayesinde iki ülke 
arasında esasen muhtelif alanlarda mevcut ilişkilerin tatmin edici bir seviyede 
gelişeceği şüphesizdir. Balkanlarda komşumuz olan Doğu ülkeleri ile de mev
cut ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Bu ilişkilerin geliştirilmesinin hem 
ilgili ülkeler için hem de genellikle bölgede istikrar ye işbirliği zihniyetinin yer
leştirilmesi bakımından yararlı olduğu inancını taşıyoruz.

Iran ve Pakistan'la ilişkilerimiz çok yakındır ve ahdî bağlarla da kuvvet
lendirilmiş durumdadır. Bu iki ülke ile çeşitli alanlarda yürüttüğümüz işbirliği 
faydalı sonuçlar vermiştir ve bundan böyle de vermemesi için bir sebep yoktur.

Güneyimizde Arap âlemine komşuyuz. Arap ülkeleriyle, kökü tarihte ya
tan ve kendine özgü nitelikleri olan ilişkilerimiz bulunduğu düşünülürse, her
halde Arap âleminin haklarına saygı gösterilmesi üzerinde önemle durduğu
muz bir konu olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bizim bu alanda izlediğimiz 
yol, Araplararası çekişmeler dışında kalmaya itina göstererek, Güney komşula
rımızla esasen mevcut olumlu ilişkilerimizi geliştirmek ve yine olumlu yöndeki 
çabalarına, Orta - Doğu bölgesinin istikran ile yakından ilgili bir Devlet sıfa- 
tıyle, yardımcı olmaktır.

Orta - Doğu anlaşmazlığına da değinmek is-terim. Anlaşmazlığın bir an 
önce barışa bir sonuca ulaşmasını dilemekte ve bunu ulusal çıkarlarımızın do
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ğal bir gereği saymaktayız. Anlaşmazlığın halli için şimdiye kadar sağlanmış 
olan en olumlu çerçeveyi hâlâ Güvenlik Konseyinin Kasım 1967’de aldığı karar 
teşkil etmektedir. Binleşik Arap Cumhuriyeti ile İsrail arasında ateş - kesin sağ
lanması, anlaşmazlığın halli yolunda ümitleri arttırmışıtır. Bugünkü sükûnetten 
yararlanarak yapılan çağrılar ve teşebbüsler sonuç sağlamamışsa da, bu yol
daki ümitlerin tamamen kaybolmadığını son günlerin haberleri göstermektedir. 
İlgili tarafların meşrû hak ve çıkanlarını koruyan, bölgeye barış ve İstikrarın geri 
gelmesini sağlayacak çözüm yollarının bulunabileceğine inanıyoruz. Tarafların 
her birinde eski sert tutum yerine daha olumlu eğilimlerin hâkim olmaya başla
yacağını umuyoruz. Özellikle BAC Devlelt Başkanının bu alanda gösterdiği ol
gun devlet adamı davranışının örnek olmasını dilemekteyiz. Bu anlaşmazlık sa
dece doğrudan doğruya ilgili bulunan ülkelerin değil, bütün Akdeniz bölgesi
nin istikrarının zedelenmesine sebep olan çeşitli gelişmelerin ana kaynağı 
sayılması gerektiği gibi, dünya barışını da dolaylı olarak tehdit edebilecek teh
likeleri taşımaktadır. En büyük iki devletin anlaşmazlıkla olan ilgileri bu ba
kımdan anlam taşır. Bu nedenle, anlaşmazlığın halli yolunda sarfedilen çaba
lara imkânlarımız ölçüsünde ve yukarıda belirttiğim ölçü içinde kalmak şartıyle 
katılmamız, sadece Orta - Doğu bölgesi bakımından değil, ulusal çıkarlarımızın 
ve dünya barışı bakımından da bir görev niteliğindedir.

Batı ülkeleri ile dostluklarımıza gelince, böyle kısa bir konuşmaya sığdı
rılmayacak derecede ayrıntılı, geniş ve çeşitli yönleri bulunan bir konudur.

Batı ülkeleri ile ilişkilerimiz, biraz önce saydığım dış politikamızı şekillen
diren ana etkenlerin bütünüyle yakından ilgilidir. Bu ilişkilerin, gerçekten eko
nomik, siyasal ve askerî alanlarda, ahdî olduğu kadar tarihsel gelişimimize, 
coğrafya durumumuza ve hayat anlayışımıza dayanan geleneksel yönleri daima 
gözönünde tutulmalıdır.

Batı ile ahdî bağlarımız arasında tabiatıyle Atlantik İttifakının yeri önem
lidir. Bu İttifak, Batı ülkeleri ile aramızda siyaset ve güvenlik alanlarında işbir
liğinin etkili bir şekilde ve karşılıklı çıkar esasına dayanarak yürütülmesine im
kân veren bir çerçeve sağlamaktadır. Ayrıca, İttifakın, Avrupa’da barışın ger
çekleşmesi konusunda oynadığı rol bakımından da hedeflerimize uyan bir tarafı 
bulunmaktadır. Atlantik İttifakının üyelerine toplu güvenlik ve siyasal işbirliği 
alanında sağladığı desteğin devamını temin hususunda payımıza düşen kat
kıları yapmaya itina gösterilmesi ve aynı anlayışın müttefiklerimizden beklen
mesi ulusal çıkarlarımızı yakından ilgilendiren bir konudur.

Avrupa Güvenliği konusunda da ittifak faydalı bir araç teşkil etmekte 
ve halen NATO içinde çeşitli organlarda bu sorunun, konferans önerisini de içine 
alan, çok karışık olan çeşitli yönleri üzerinde ciddî çalışmalar yapılmaktadır. 
Avrupa'da barışın gerçek ve sürekli şekilde yerleşmesine olanak sağlayacak 
bir güvenlik ortamının yerleşmesini elbette arzu ediyoruz. Ancak böyle
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bir ortamın yerleşebilmesi için ele alınan konularda somut bazı sonuç
lar elde edilmesi gereklidir. Avrupa'da güvenliğin, herşeyden önce karşılıklı ve 
dengeli kuvvet indirimi sağlanmak suretiyle, gerginliğin etkili bir şekilde azal
tılarak gerçekleştirileceği görüşünü savunuyoruz. Güvenlik sağlandıktan sonra 
çeşitli alanlarda verimli bir işbirliği çığırı açılması bunun tabiî bir sonucu ola
caktır. Bu nedenle, konferans önerisini prensip itibariyle olumlu karşılıyoruz. 
Herhalde konferansın yukarıda değindiğim somut sonuçları sağlayacak veya 
bunlara olanak sağlayacak şekilde esas sorunların tartışılmasını mümkün kılan 
bir çerçeve ve kapsam içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla her 
türlü çabayı harcamaya ve her türlü olumlu öneriyi desteklemeye hazırız.

Batı ülkeleri ile ekonomik ilişkilerimizi de zikrettim. Biliyorsununz bu iliş
kilerimizde, Ortak Pazarla bağlarımız kamu oyumuzun üzerinde durduğu ve 
haklı olarak önem atfettiği bir konu teşkil etmektedir. Ortak Pazara asil üye 
olmak, yeri ve idealleri bakımından Türkiye için tabiî bir amaçtır. Ancak, Or
tak Pazarla bu amaca uygun olarak bağlarımızın geliştirilmesinde ekonomik 
şartlarımızın gözönünde bulundurulması ve gelişme sürecinin buna göre ayar
lanması da aynı derecede tabiî bir zorunluk teşkil etmektedir. Türkiye'nin, Ata
türk ilkelerine dayanan ve geleneksel siyasî tercihine uygun olan Ortak Pazar 
üyeliğinin önemini, Batı'nın da aynı önemle değerlendirmesi ve bunun olanak
larım gerçekleştirmede bize yardımcı olmak lüzumunu anlaması gerektiği inan
cındayım.

Batı ülkeleri ile ilişkiler konusunda ABD ile olan ikili ilişkilerimiz üzerinde 
de durmak yerinde olacaktır. Bu ilişkiler, her ülkeyle ilişkilerimizde itina ettiği
miz bağımsızlık, eşitlik, karşılıklı saygı prensipleri çerçevesinde ve her iki ülke
nin çıkarlarına uygun olduğuna inandığımız ölçülerde, gerçek işbirliği anlayışı
na dayandırılarak yürütülecektir. Dostlukların ancak böyle bir temele dayan
dıkları takdirde samimi ve devamlı olacağına inanmaktayız.

Son olarak Kıbrıs davamıza değineceğim.

Biliyorsununz, yeni Hükümetin, işbaşına geçince dış siyaset alanında ele 
aldığı ilk konu bu dava olmuştur. Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Türk Toplumu Meclisi Başkam Rauf Denktaş'ın da katılmasıyle 
yapılan toplantılarda, sorun, bütün yönleriyle incelenmiş ve bugün Kıbrıs dava
mızda nerede olduğumuz saptanmıştır.

Hemen söyleyeyim ki, üç yıla yakın bir süredir devam eden Toplumlar
arası görüşmelerin durumunu hiç tatmin edici bulmadık. Rum Toplumu bu gö
rüşmelerde, gerçekleri tehlikeli şekilde gözden uzak tutan bir tutum izlemiştir. 
Böyle bir tutum karşısında - üstelik bilinen demeçler de, bilinen kişilerce, görüş
melerin başlamasına imkân veren anlaşmaya aykırı olarak yapılmaya başla
nınca- görüşmelere ümitle bakmak antik çok güçleşmişti,”. Buna rağmen Kıbrıs 
Türk Toplumu iyi niyetini bir kez daha isbat amacıyle halen son bir deneme 

56



yapmaktadır. Bu denemenin sonucu ne olursa olsun, Türkiye'nin ve Toplumumu- 
zun Andlaşmalara dayanan hak ve çıkarlarını koruma yolunda Hükümetimizin 
kararlılığından kimsenin şüphesi bulunmaması gerekir. Bu bakımdan her türlü 
tedbir alınmıştır ve alınmaktadır.

Çözüm yolu konusunda ise, yayınladığımız bildiride de açıklandığı gibi, 
varılacak kesin anlaşamanın, mevcut And'.aş-maların iki Toplum arasında öngör
düğü hak ve çıkar dengesini sağlaması yanında, Kıbrıs'ın bağımsızlığını etkji 
bir şekilde koruyan ve Kıbrıs'ın uluslararası statüsüyle Anayasasının yeniden 
bozulmasına imkân vermeyen bir çerçeveye oturtulması gerektiği inancıyle ha
reket etmekteyiz.

Meselenin önemini ve sorumluluğumuzun enginliğini tüm olarak biliyoruz. 
Ulusumuzun davasına karşı gösterdiği hassasiyet, Ada daki Türk Toplumunun 
kahramanca direnişi ve insanüstü sabır ve fedakârlığı sayesinde, dış politika
mızı her yönden ilgilendiren bu konuda hakka dayanan hedefimize ulaşaca
ğımızdan emin olmalıyız.

Komşumuz Yunanistanla ilişkilerimizi Kıbrıs sorunundan ayırarak mütalâa 
etmek de mümkün değildir. Aslında ülkelerimizin coğrafya bakımından konum
ları, ahdî bağları, aralarında olumlu işbirliği ilişkilerini doğal bir zorunluk ola
rak ortaya çıkarmaktadır. Ancak, takdir edilecektir ki, Kıbrıs anlaşmazlığı, il
gili tarafları tatmin edecek bir çözüme ulaşmadıkça, Türk-Yunan ilişkilerini 
zehirlemekte ve bu ilişkileri ard düşüncesiz ve içtenlikli bir zeminde tutmayı 
çok güçleştirmektedir.

Sîzlere, belli ■ başlı uluslararası sorunlar üzerindeki görüşlerimizi kısaca 
anlatmaya çalıştım.

Konuşmamda, önem verdiğimiz birçok ülke ile mevcut ilişkilerimize ve 
çeşitli uluslararası sorunlara, vaktinizi fazla almamak ve sabrınızı tüketmemek 
için değinmedim. Bu konulardaki görümlerimizi açıklamak için başka fırsatlaı 
çıkacağına eminim.

Sîzlerle tanışmaktan büyük memnunluk duydum. Bu toplantının aramızda 
verimli bir işbirliğinin başlangıcı olması dileğimi yeniler, Türkiye Dış Politika 
Yazarları ve Muhabirleri Birliği Başkanı Sayın Gökaltay’a, Genel Sekreter Sayın 
Gürtuna'ya bu nâzk davet için tekrar teşekkürler eder, hepinizi saygıyle selam
larım.»

B E LGE 5 21 Mayıs 1971

BAŞBAKANIN FİNLANDİYA TELEVİZYONUNA DEMECİ

Başbakan, FinlandiyalI televizyonculara, Türkiye’deki son durum hakkında 
bilgi vererek özetle şöyle konuşmuştur :
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«Bildiğiniz gibi Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türkiye’de iç durumun gittikçe kö
tüleşmesi dolayrsıyle ve aşırı uçların kesif faaliyetlerinden dolayı milletin bü
yük ekseriyetinin duymakta olduğu ciddî endişeye tercüman olarak, 12 Mart’ta 
bizden önceki hükümete bir muhtıra vermiş ve hükümet de istifa etmiştir.

İşte biz, bu koşullar altında ve tamamen anayasanın Öngördüğü demok
ratik usulleri uygulayarak iktidara geldik. Derhal hazırlanıp parlâmentoya sun
duğumuz program, parlâmentoda 321 güven oyu aldı. Bu, 1961 anayasasının 
kabulünden beri kurulmuş olan hükümetlerin aldıkları en yüksek güven oyudur. 
Bu da göstermektedir ki, durumun ciddiyetini gören parlâmento memlekette bir 
an evvel asayişin ve huzurun yeniden kurulmasını ve reformların gerçekleştiril
mesini gerçekten istediği için hükümetimize büyük çoğunluğu ile destek olmuştur.

İncelemelerimiz sonunda kesin olarak anlamış bulunuyoruzki Türkiye’deki 
tedhişçi örgütler memleket dışındaki Örgütler tarafından beslenmektedir. Bu 
hareketler masum gençlik hareketleri değildir. Anayasanın öngördüğü demok
ratik rejimi şiddet yoluyle devirmeye yönelmiştir. Ve dışarıdan desteklenen 
profesyonele.' tarafından yönetilmektedir. Bu koşullar altında, bir an evvel muh
taç olduğumuz emniyet ve huzuru tesis edebilmek için olağanüstü tedbirlere 
başvurmak gerekmektedir. Kaybedecek zamanımız olmadığı için anayasanın 124. 
maddesinin verdiği yetkilere uygun olarak ve anayasayı uygulamak için 1 1 
ilimizde sıkıyönetim ilân edilmiştir.»

Türkiye'de bir Kürtçülük cereyanı olup olmadığı yolundaki soruya Baş
bakan şöyle cevap vermiştir:

«Türkiye’nin içinde bir Kürtçülük cereyanı ve problemi yoktur. Bu, sözde 
Kürt problemi diye bahsedilen meselenin tohumları dışarıdan atılmaya çalışıl
makta, dışarıdan beslenmektedir. Türkiye’nin içinde anayasasına göre, tarihine 
göre, bölünmez bir bütün olan Türk milleti içinde, hiçbir bölücülük cereyanı 
yoktur. Bundan evvel yabancı basın mensuplarına söylediğim gibi size de tek
rar ediyorum : Türkiye’nin neresine olursa olsun serbestçe gidebilirsiniz. Gidip 
görün, halkla konuşun, kendiniz de anlayacaksınız ki, halkımız arasında böyle 
bir cereyan yoktur. Ama, bazı dışarıdan desteklenen profesyoneller, bu cere
yanları yaratmaya çalışmakta olabilirler, bu bölücü cereyanların yaratılmasın
dan dışarıda faydalanacak olanlar da vardır ve bunların kimler olabileceği 
konusunda da tahminlerde bulunabilir.»

B E L G E 6 22 Mayıs 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ FİNLANDİYA TELEVİZYONCULARI İLE MÜLÂKATI

Finlandiya televizyoncuları Dışişleri Bakanı Olcay'a şu soruları yönelt
mişlerdir :
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S. Türkiye’de bir Amerikan aleyhtarlığı hissediliyor. Sizce bunun sebeb» 
ne olabilir ? • . > .• .j

C. Türkiye'deki Amerikan aleyhtarlığı, bütün dünyadaki umumî cereyan 
çerçevesindedir. İkinci dünya savaşından beri, yeni bir nesil yetişmiştir. Bu 
nesil şüphesiz, Amerika lıların niçin Avrupa'da bulunduğunu takdir edemiyor. 
Ayrıca, bu nesil, insanların iyi ve kötü taraflarını görebiliyor. Sanırım bir ba- 
•layı devresi sona ermiştir.

Artık insanların serinkanlı düşünmeleri, karşılıklı hataları görmeleri za
manı gelmiştir. Bundan başka aşırı sol, her ülkede kendi kalelerini kurmuştur. 
Amerika ile diğer ülkeler arasında bir uzaklaşma yaratma, sol’un siyasî fel
sefesine uygundur.

Türkiye'de, parlâmentoda temsil edilen partilerin çoğunluğu Amerika 
Birleşik Devletleri ve NATO müttefikleri ile normal iyi münasebetlerin gelişti
rilmesinden yanadırlar. Çoğunluğun fikri budur.

S. Bu gelişmelerden bir endişe duymad iğinizi mı söylemek istiyorsunuz?

C. Hayır endişeli değilim. Varacağı noktaya ulaşmıştır. Amerikan aleyh
tarlığının daha fazla büyüyeceğine ihtimal vermiyorum.

S. Öte yandan, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin dikkate değer şekilde 
geliştiği görülmektedir. Bunun özel bir anlamı var mı ?

C. Evet, Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizde dikkati çekici bir düzelme var... 
Bunun Özel bir anlamı yok. İkinci dünya savaşından sonra uzun bir süre, Sov
yetler Birl’ği'nin bize karşı tutumu nedeni ile ilişkilerimizde bir soğukluk devam 
etmişti. Sonra, bize karşı tutumlarında bir dostluk ve anlayış havası belirdi. 
Biz de iyi komşuluk, birbirinin içişlerine karışmama ve karşılıklı ekonomik çı
karların gerektirdiği açıda ilişkileri arttırmaya daima hazırız. Son 5-6 senedir 
bu bakımdan ilişkilerimiz gerçekten çok iyi bir yönde gelişmiştir.

S. Ortadoğu bunalımı karşısında hükümetinizin tutumu nedir? Sizin de 
bir Müslüman ülke olmanız bakımından tutumunuzun bilinmesinde yarar vardır.

C. Evet, nüfusumuzun çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu Müslümandır. An
cak, devletin dini yoktur. Devletimiz lâik bir devlettir. Güney komşularımızla, 
geçmiş tarihi ve geleneksel bağlarımız mevcuttur. Bu bakımdan problemlerine 
ilgi duyarız. Anlayış gösteririz ve sempati besleriz. Ortadoğu bunalımının, 22 
Kasım tarihli Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde, barışçı ve adil bir çözüme 
en kısa zamanda ulaşmasını dileriz. Bütün bölgenin güvenliği için, başlıca 
dileğimiz, bir an önce barışın kurulmasıdır.

S. Şamam sizin en önemli meseleniz Kıbrıs sorunudur. Bu meseleye Kıbns'da 
Fin birliği bulunduğu için biz de özel bir ilgi gösteriyoruz. Hükümetinizin Kıbrıs 
konusundaki görüşü ve tutumu nedir?
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C. Kıbrıs bizim, millî meselemizdir. Uluslararası ilişkilerimiz bakımından 
önemlidir. Kıbrıs Rum makamları, Kıbrıs Türklerini milletlerarası andlaşmala', 
anayasa ve milletlerarası garanti'lerle sağlanmış haklardan mahrum etmemeleri 
halinde bu mesele çözüme kavuşabilir. Kıbrıs meselesinin çözümü sadece Tür
kiye'nin hakları ya da Yunanistan'ın hakları değil, orada yaşayan her iki top
lumun yararına en kısa sürede çözüme bağlanmalıdır.

S. Peki Fin birlikleri ve B. Milletler barış gücünün adadan çekilmesi zama
nı ne zaman gelecektir?

C. Kıbrıs barış gücünün adadan ayrılması ile problem halledilecek değil
dir. Önemli olan barış gücünün, mesele halledilinceye kadar adada kalması
dır. Barış gücü ayrıldığı gün meseleyi çözümlenmiş kabul edebilirsiniz.» 

*

B-E L G E 7 24 Mayıs 1971

B. M. GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS KONUSUNDAKİ RAPORU 

SECRETARY-GENERAL’S REPORT ON 

UNITED NATIONS OPERATION IN CYPRUS

«It is with concern that I am compelled to report to the Security Council 
that in the period under review there has been little perceptible improvemenr 
in 'the situation in Cyprus and no indication of progress toward a negotiated 
solution of the underlying problems of the island. On the contrary, there has, 
on occasion been a tendency on the part of spokesmen both for the Cyprus 
Government and for the Turkish Cypriot community to adopit uncompromising 
attitudes in their public statements. This has resulted in an aggravation of ten
sion rather than in the relaxation which can best provide the climate for prog
ress towards basic solutions.

Although the situation in the island remains apparently calm, recent de
velopments have served to show once again the depth of feeling which still 
divides the two communities. The continuation of this situation is all the more 
hazardous because of the persistent confrontation of two well-armed military 
forces which continue to improve in operation capability with the passage of 
time. UNFICYP has continued, in pursuit of its mandate, to exert its best efforts 
to bring about a change in this situation and to prevent a recurrence of fighting.

I and my collaborators in UNFICYP have repeatedly urged all the parties 
concerned in the Cypius problem to exercise restraint and moderation and 
especially to ovoid the threat, or the use, of drastic retaliatory measures, which 
at worst would give rise to a renewed and acute conflict and at best can 
only cause a prolonged period of tension in the island. It is, in my view, 
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essential to preserve the present calm in an effort to foster a genuine impro
vement in the relations between all the peoples of the island. Indeed, the 
increased co-operation in economic matters among various sections of the 
Cyprus population and the progressive extension of public services to the 
Turkish Cypriots are among rhe few really encouraging features of the period 
under review.

Despite the difficulties of the present situation, I remain firmly convinced 
that the best interest of all parties lies in continuing - in a genuine spirit of 
give and take - the intercommunal ta’ks. These talks are unquestionably not 
only the best but in ihe present circumstances probably the only way to an 
agreed settlement. It seems more than likely that if rhe intercommunal talks 
were to break down or to end in complete and admitted failure, a new and 
major crisis would shortly erupt in Cyprus. Such a crisis would not only have 
the gravest consequences for the people of rhe island, but might well also 
constitute a serious threat to peace and security in the eastern Mediterranean. 
This is an additional reason why progress in the intercommunal talks is so 
crucially important.

I sincerely hope that both of the above-mentioned considerations will 
give impetus to the efforts of the parties to the talks to reach agreement on 
the substantive issues under discussion, on some of which their positions, while 
still far apart in substance, have in fact been clarified and even brought 
somewhat closer together in the course of the past six months. What is lacking, 
and needs to be restored, is the parties multual confidence in each other's good 
faith and ultimate political objectives. I have noted with concern statements 
both by Greek Cypriot and Turkish Cypriot leaders which have lent themselves 
to serious misapprehension in this regard and have tended to erode mutual 
confidence. The fact is that Greek Cypriots find it difficult 1o accept any agreement 
which Ithey fear will result, sooner or later, in partition. Similarly, Turkish 
Cypriots are a'larmed at statements suggesting that some Greek Cypriots hope 
to arrive at the kind of settlement which will be a direct stepping stone to 
enosis with Greece.

In my view, what is needed to overcome this difficulty is an exercise of 
statesmanship by leaders of all the parties concerned whereby they would 
restate publicly their determination that the problem of Cyprus must be solved 
by arriving, through peaceful means, at a lasting agreement based on the 
independence and sovereignty of a unitary State of Cyprus. An undertaking of 
this kind could do much to clear up the present atmosphere of suspicion and 
hesitation and might thus serve to give a renewed impetus to the intercommunal 
talks.

In my last report, to the Security Council, I recommended for special 
•attention two problems of crucial importance for a return to normal conditions.
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The first of these is the long-standing question of the Turkish Cypriot displaced 
persons. On this matter the Government has put forwad a formula designed 
to be a first step toward the solution of the problem. At the time of writing the 
Turkish Cypriot leadership, although it has requested clarification of the Govern
ment's formula, has stated its disagreement with some of its basic provisions. As 
a result there has, so far, been little progress in the resettlement and rehabilitation 
and deconfrontation by the military forces in the island. Although this has for 
a long time now been the subject of persistent efforts by UNFICYP, I regret to 
have to report that no substantial progress has been made during the period 
under review. An important factor in this impasse is the contention of 
the Turkish Cypriot leadership that a return to normal conditions in this field 
cannot take place without impairing its position with regard to the basic issues 
of the Cyprus problem which are under discussion in the intercommunal talks..

Another aspect of normalization is the question of freedom of movement 
through Turkish Cypriot-controlled areas for unarmed Greek Cypriot civilians. 
I take this opportunity to restate my hope that an early solution of this problem 
may be forthcoming.

There are strong indications that, unless a bold, imaginative and sincere 
effort is made on all sides to bridge the existing difficulties, Cyprus may be 
entering a new period of tension in which little substantial progress toward 
the solution of the main problems can be expected and the danger of renewed 
unrest is seriously to be feared. In such a situation I have no alternative but 
to recommend the extension of UNFICYP's mandate for a further period of six 
months until 15 December 1971. It is my understanding that all the parties 
principally concerned are in agreement with this rocemmendation. Although the 
possibility of a further reduction in the strength of the Force has been under 
constant consideration, it has become increasingly clear that, despite the highly 
unsatifactory budgetary situation of UNFICYP, any sizable reduction of the 
operation would be inadvisable until an appreciable degree of deconfrontation 
between the forces on the island, at least in the more sensitive areas, can be 
achieved.

This is the nineteenth time that I have recommended to the Security 
Council the extension of the mandate of UNFICYP. The prospect of an apparently 
indefinite commitment for the United Nations in Cyprus poses fundamental 
problems for the Organization in facing its responsibilities for the maintenance 
of international peace and security. I do not believe that it would be either 
possible or wise to postpone for very much longer a comprehensive review of 
this prob’em. I hope that membres of the Security Council will give it the most 
serious consideration in the coming months and will give thought especially to 
constructive alternatives to the present arrangement.
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In concluding this report, I wish to express my warm appreciation to the 
Governments which have provided contingents and personnel for UNFICYP, 
and to those who have made voluntary contributions for the support of the 
operation. I also take this opportunity to pay tribute to my Special Represen
tative, to the Force Commander, to all the officers and men and to the civilian 
staff of UNFICYP,who have continued to carry out, wtth exemplary efficiency 
and devotion, the important task assigned to them by the Security Council.»

B E L G E 8 28 Mayıs 1971

NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİNİN BİLDİRİSİ

Bildirinin metni şöyledir :

«Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Planlama Komitesinin Bakanlar se
viyesindeki mutad İlkbahar toplantısı 28 Mayıs 1971 tarihinde yapılmıştır.

Bakanlar, carî durumun ve bilhassa Doğu - Batı arasındaki konuşmala
rın, son gelişmelerin ittifak savunma siyaseti üzerindeki tesirlerini müzakere 
etmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere ittifakın karşılıklı ve muvazeneli kuvvet 
indirimleri konusunda uzun zamandan beri yaptığı ve tekrarladığı teşebbüs
lere Sovyet Rusya'nın ahiren gösterdiği ve gelecek hafta Kuzey Atlantik Kon
seyinin Lizbon'da yapacağı toplantıda ele alınacak olan tepkiyi kaydetmişlerdir.

Bakanlar ittifakın gelecekteki vazifelerine dair 1967 tarihli raporda be
lirtildiği veçhile Nato'nun güvenlik meselesini ele alış tarznı, savunma ve de
tente ikili kavramına dayandırılmağa devam olunacağını teyid etmişlerdir.

Bakanlar, muhtelif Avrupa memleketlerinin 1970 Aralık ayında ilân et
tikleri Avrupa Savunma Islâh Programının gelişme ve tatbikatı konusunda kay
dedilen esaslı ve müşahhas terakkiyi memnuniyetle belirtmişlerdir. Bakanlar 
bu programın enfrastrüktür unsurununda. yardımı ile, Nato'nun 1970 ortala
rında feza peyk elemanı dahil binleştirilmiş muhabere sistemi teminine ve üs
lerinde tecavüze uğramaları takdirinde uçak’arın korunması için geniş bir prog
ramın uygulanmas.na muktedir olacağını ve bahis konusu Avrupa ülkelerinin 
bu işlerin derhal başlatılmasını teminen gerekli tedbir’eri almış olduklarını not 
etmişlerdir. Bakanlar, ayrıca, Avrupa Savunma İs'âh Programının diğer unsur
larını teşkil eden ittifak için yardım ve millî kuvvetlerde yapılacak geniş İs
lâhat ile ilgili tedbirleri de memnuniyetle kaydetmişlerdir. Bakanlar ayrıca, Bir
leşik Amerika Savunma Sekreterinin diğer müttefikler de aynı şekilde hareket 
ettikleri takdirde Birleşik Amerikan’nın Avrupadaki kuvvetlerini idame ve İslah 
etmek ve karşılıklı Doğu • Batı faaliyeti cümlesinden olmak dışında kuvvetle
rinde herhangi bir indirim yapmamak hususunda Başkan Nixon'un geçen Ara
lık ayında yapmış olduğu taahhüdü tekrar teyid etmiş olmasını büyük tatmin- 
kârlıkla kaydetmişlerdir.
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Bakanlar, ittifakın 1970 lerdeki savunma meseleleri (AD - 70 Çalışması) 
ile ilgi-li raporun takibi çalışmalarında kaydedilen terakkiyi gözden geçirirlerken, 
Nato memleketlerinin savunma bünyelerinde İslâhat yapmak üzere bazıları bu 
toplantıda kendileri tarafından belirtilen tedbirlerin esasen ele alınmış olduğu
nu ve böylece başlama noktasının tesbit edilmiş olduğunu kaydetmişlerdir. 
Bakanlar, bilhassa nisbî öncelikler meselesine ve daha baş>ka tavsiyelere de yer 
verecek daha şumüllü bir raporun gelecek Aralık ayında yapacakları toplantıda 
kendilerine sunulması hususunda, çağrıda bulunmuşlardır.

Bakanlar, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı memleketleri tarafından as
kerî ve sair ilgili programlara tahsis edilen kaynakların gerçek değerindeki de- 
\amlı artışı kaydetmişlerdir. Bu artışın ışığı altında, Bakanlar yeterli ve modern 
nükleer ve konvansiyonel kuvvetlerin teminine devam ve AD-70 çalışmasında 
tebarüz ettirilen önemli sahalardaki durumun islâhı maksadiyle savunma har
camalarında genel bazı artışlara lüzum olduğu hususunda mutabakata varmış
lardır. Bu düşüncelerin ışığı altında ve AD-70 raporunun üzerinde mutabakata 
varılmış olan tavsiye ve neticelerine uygun olarak, Bakanlar 1973-78 plânla
ma devresi için Nato Askerî kuvvetlerinin miktarı ve bünyesi ile ilgili teklifleri 
hazırlayabümelerini sağlamak üzere Nato Askerî Makamlarına gerekli talimatı 
vermişlerdir.

Akdenizdeki Sovyet askerî mevcudiyetinin devamlı olarak artması kar
şısında, Bakanlar, İttifakın bu bölgedeki savunma durumunu geliştirmek hu
susunda alınacak tedbirlerle ilgili rapora özel bir ehemmiyet atfetmişlerdir. Ba
kanlar, bu maksatla bilhassa gözetleme sahasında olmak üzere bazı tedbirlerin 
şu anda alınmış olduğunu, diğerlerinin ise hazırlanmakta veya müzakere edil
mekte olup en etkili ve ahenkli neticelerin alınabilmesi için memleketlerin mün
feriden ve müştereken Nato Askerî Makamları ile birlikte çalışmakta olduklarını 
kaydetmişlerdir. Bakanlar, bu sahada kaydedilen gelişmeleri gösteren bir baş
ka raporun müteakip toplantıda kendilerine sunulması hususunda çağrıda bu
lunmuşlardır. Bu cümleden olmak üzere Bakanlar Akdeniz Çağrı Kuvvetinin 
daha önce tasvip edilmiş olan mutad plânlı faaliyetlerine ilâveten yürüteceği 
programlanmamış faaliyetleri için gerekli siyasî direktifin Savunma Plânlama 
Komitesinin Daimî Delegeler seviyesindeki toplantısında kabul edilmiş olduğu
nu kaydetmişlerdir.

Bakanlar, Kuzey - Doğu Atlantik'de Sovyetlerin devam eden kuvvet yığ
malarını ve Kuzey kanadının durumunun islâhı ile ilgili tedbirlerin ve bu me- 
yanda dıştan takviye plânlarının lüzumunu da kaydetmişlerdir.

Bakanlar, müşterek savunma plânlaması sahasında mevcut olan Nato 
usullerinin süratlendirilmesi ve genellikle islâhı için yol-lar tavsiye eden bir ra
poru da tasvip etmişlerdir. Bundan asıl maksat, hem mezkûr usullerin millî 
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sistemlere daha yakından uygunluğunu sağlamak suretiyle ikisi arasında et
kili bir ahenk temin etmek, hem de ayni zamanda bunların değişen şartlara 
cevap verebilmeleri için gerekli elastikiyete sahip olmalarına imkân vermektir.

Son olarak Bakanlar, İttifakın devam eden çeşitli sa-vunrna plânlama ça
lışmalarının durumunu gözden geçirmişlerdir.

Savunma Planlama Komitesinin Bakanlar seviyesindeki müteakip toplan
tısı Brüksel'de 1971 Aralık ayında yapılacaktır.

FINAL COMMUNIQUE

Ministers of Defence who attended the meeting were - Belgium : Mr. P. W. 
Segers; Canada : Mr. D. S. Macdonald : Denmark : Mr. Knud Ostergaard : 
Germany: Mr. Helmut Schmidt; Greece: Mr. L. Patras, Minister of State, and 
acting for the Minister of National Defence; Iceland was represented by Mr. 
Niels P. Sigurdsson, Permanent Representative to the North Atlantic Council ; 
Italy: Mr. Mario Tanassi; Luxembourg: Mr. Eugène Schaus, Minister of the 
Public Force; Netherlands : Mr. W Den Toom; Norway : Mr. Aly Jakob Fostervol I; 
Portugal: Général Horacio Sa Vianna Rebelo ; Turkey: Mr. Ferit Melen; United 
Kingdom: Lord Carrington; United States: Mr. Melvin R. Laird.

The Defence Planning Committee of the North Atlantic Treaty Organization 
met in Ministerial Session on Friday, 28th May, 1971, for its regular Spring me
eting.

2. Ministers discussed the implications for Alliance Defence Policy of 
the current situation and in particular the latest developments in the East-West 
dialogue. They noted in this context the recent Soviet reaction to the long stan
ding and repeated allied initiative on mutual and balanced force reductions, 
which will be the subject of consideration by the North Atlantic Council in Lisbon 
next week.

3. Ministers reaffirmed that NATO's approach to security will continue 
to be based on the twin concepts of defence and détente as stated in the 1967 
report ot the future tasks of the Alliance. They re-stated the vital rôle of a strong 
capability for the collective defence of the treaty area as a fundamental basis 
for a confident and successful policy of negotiation for the reinforcement of 
peace and security. They also confirmed again the principle that overall mili
tary capability of NATO should not be reduced except as part of a pattern 
of mutual force reductions, balanced in scope and timing.

4. Ministers welcomed the substantial and concrete progress repotted in 
the development and implementation of the European Defence Improvement 
Programme, which a number of European countries announced in December
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1970A Theyr-noted that; with the help-of the infrastructure element of this Prog
ramme, NATO would mow4be;<able to - provide an integrated communications 
system (including spaceosatellite. elements) for the mid r 1970s' and to execute 
a greatly-expanded programme of measures to protect their aircraft in case 
of aatack on their bases; and that the European countries concerned had taken 
steps to secure the earliest possible start on this work. Ministers also welcomed 
thé measures ta ken 9 to i «Implement the ^extensive national force • improvements 
and intra-alliance aid which constituted further, elements of thp European De
fence Improvement Programme. They also took note, with great satisfaction, 
of the reaffirmation y, U^ited^St^te^ Secretary 
Nixon's commitment or last Decernber to trie effect tn a 
açh by the other allie .7W .’i iM : muiplsq -new pmlescn adi babaettn odw.j: 
forces m Europe and vypul-d.not reduce them, except in 
. DTöog*ıeîe(j rburt> .iM : ^lomneO : blonobx>M 3 
East-West.action. . uno ,eTotd to isteinw

fary-’reTdfed programmes by the Soviet UnionWA

*n<l*tAl  . fJl rtî lxAA».->n ua/il . ■ »-^J,- .'L.

of Defense of President 
H . ...f, given a similar appro- 

ies, the United States would maintain and improve its own 
-)iOw, ^^rocal

_ _ . _.onobx>M .3 .□ .iM : obonoD tfwçré
»aoıtcS . J ,ıM ; şa^eıi

M Y< *5.  Inn reviewing progress in foJlowi.bg up the report on;/Alliance Defence 
Problems tdrmhe 1970b1(AD 70 Study),-Ministers: noted that a. stqdjng poipt had 
already been established,oimjfchdt certaine।measures to improve kthe. defence pos- 
td^o^NATO*  c6ufirhies\V/e^e. jalreddytdn^hand ;Wome ofbthese were şpeqifjqglly 
mentioned-by Mimi steri during theirj meeting.-/Ministers agreednon thje need, 
for countries to begin implémentâtioatofc further’ improvements» Jp .accordance 
with the report before them. A comprehensive report, which would also address 
further recommendations for specific measures and the * questioh of ' relative 
priorities, was called for by Ministers for their meeting next Decembêr.

6., Ministers noted fhe continuing increase in real terms in the allocation 
to yoiloi e. .-.ot.-.anoitL . , . . '... , .. .
pf ,resources .to military and milirary-refated programmes by the Soviet Union 
and "other Warsaw Pact countries. In light of this inciea'sed capability,''Ministers 

acjreşçT therefore that m order to continue providing modern and sufficient nuc
lear ana conventional forces qnd to improve the situanon in the important areas 
highlighted in the AD 70 Study, some overall increase in'defence outlays was 
needed. In the light of these considerations, and in keeping with the dg reed 
Conclusions and Recommendations of the'AD 70 Report)!Ministers provided the 
NATO^AAilrtaiy^Authorities with .the guidance necessary, to. enable them to pre*  
pare- proposals--for the size dnd structure of NATOJortes for the pJannlngjper-iod 
IWfâil978srrıobrıut p eo oeıo ytoeit erh Io earteteb evitoelloo ortt io! ytilidoqo^

7. Against the background of the continuing growth of the Soviet 
military presence in the Mediterranean, Ministers gave special consideration 
to a réport on steps to improve the Alliances defence posture in that area. 
They noted that a number of measures to this end had already been taken, 
particularly for surveillance, while others wore Jn hand or, under consideration,- 
and that poünkies Were working both. on .an; individual r/and on:co-operative 
basis asCwell; as with the NATO Military 1 Authorities- to produce the (.most. 
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effedtivë ^and^öo-ö'tdîndted Vesültsj'Ministers 'asked for ."'a furthet /epo/ft on the 
progre^rnâde to ber submitted to them ot .theirnext, meeting. In the same 
content1 tb'éÿ 1 noted that-the Defence Planning Co nt ini tee in Permanent Session 
had approved ci politisaPdirective for unscheduled activities of the Naval On-Call 
Force for the Mediterranean as an additional mode of activity to regular planned 
activities for t^iforce, for which authority has existed for some time.^

•' 8. Minister*  also noted'rthe continuing build-up of Soviet forces in the 
North-East'Atlantic and the need for further planning for external reinforcements 
and other measures to improve the situation on the Northern flank. « ■

< !‘’? izemli 'tepiep nobgilo ct m i k idio umıoteı ifiişv fut
9. Ministers approved a report recommending ways to streamline and 

generally improve the NATO procedures for collective defence planning.' The 
main dims weré to adapt these procedures to conform still more closely to, and 
thus to provide effective co-ordination with, national systems and timetables; 
while at the'sortie time keeping them sufficiently flexible to respond to changing 
circumstances'.' Dln°
’Gİğitte teutewrl eiog eielluau letnemohoq jn.ğıblo>l ebnipi pnvepiep ozovono

10. Finally,yMinisters reviewed Jhe status of various on-going Alliance 
defence .fJSWir>fl!..^udJps,i:.j,D!.(ls0ri tnimD1801q temtblW .ımçıblo inhelfetzeb 

v' 11. The next Ministerial Meeting of the Defence Planning Committee will 
take place in Brussels in December 1971! ’
-oq ev $umlo ihgyoa omiob melqizne-.q temet ugubyo’ nü’.'lıjh:4A cmiob id.
• odobürn 0Ô9F nuaubıo ,no>İDdço8 «.ııîjımornnDİçoH noblomlo eba’pi nıaoJftil
BELGE 9 .inığıbfoııd 29 Mayıs 1971
tınM Si xoınoz notohttohılod unupubio eimolpoz ınızcmbapv lelmipex teed

BAŞBAKANIN FRANSIZ TELEVİZYONUNA VERDİĞİ DEMEÇ

nnoin

: T.JÇirn
Başbakan Nihat Erim'in Fransız Televizyoncuları ile yaptığı görüşme 

şöy'edir • ,9t Df,ü2U9Vu^ nitellim nüfüd %ub.o eli laoııtrMm twM 27
•eıİomeİYe ınçA .ibliğeb nunmem eamd nobmuıub ü4nüg o sb eybhüT ôiiX .tut 

/i «Türkiye'de müfrit eylemcilerin sebep oldukları karışıklıklar bütün dün
yada fgörülen hareketlerin memleketimizdeki devamıdır. Bilindiği gibi bu türden 
eylemler dünyanın bir çok memleketlerinde görülmektedir^Başlangıçta masum 
gençlik hareketleri olarak başlayan hareketler sonra profesyonel militanlar ta- 

. ı. İn? ................ÛİDU2 piol ,n mnenovı: oxodtoa
rafından terörizme dönüştürülmüştür. A ,
-nemoiwq ov iıtç.rniibe nolı nobniîoiot tomurun xoioyu oy ozoyono .mnenoyix 
mnv Türkiye'de’ gençliğin sabırsızhğıöiçihBmemlekeiimizrn röiel şartlan nedeniy
le’/özel : sebeplerifvardı.?Örneğin, milli eğitim sistemimiz yüzyılımızın gereklerine 
uyrrtamoktadınv Her yıl< onbinlerce genç lise bitiriyor, fakat maalesef istediği 
fakülteye g!irmëk'i©lànagini bulamıyon Üniversiteyi bitiren gençler bir iş bula
cağından eminodeğildir. Gene örneğin Edebiyat Fakültesinden mezun olanların 
sdyıSı ipek >çoktdr.. Buna «mukabil memleketin ^.ihtiyâcı olan bilimrve teknoloji 
dallanAdaıi- mezum olahlann r sayièiı azdır. sBundan obaşka’ Türkiye ı halihazırda 
etkohom'nfci.^jô’fbQsiÿal ‘iaiandas'büyük değişiklikterrjgeçjrmekteğir.r. Köylerdenv: şel
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birlere doğru bir göç hareketi vardır. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şe
hirlerin nüfusu hızla artmaktadır. Köylerden şehirlere gelenlere iş sağlamak 
olanağı yeterli değildir. Velhasıl Türkiye bir taraftan yüzyılımızın bütün dünya 
ile müşterek problemleriyle, bir taraftan da kendine has problemlerle karşı kar
şıyadır.*

Başbakan bundan sonra terörizmin, bu problemleri halledemiyeceğini, 
Türkiye'nin her safhada reformları gerçekleştirmek suretiyle problemlerini ha'- 
I edebileceğin i söylemiş, son on yıl içinde gerçekleştirilemeyen tarım reformu, 
milli eğitim reformu ve sosyal güvenliği ve sosyal adaleti gerçekleştirmeye ma
tuf vergi reformu gibi reformların hükümeti tarafından gerçekleştirilmesi çalış
malarına yoğun bir şekilde hazırlanıIdığını söylemiştir.

Silâhlı Kuvvetlerin 12 Mart muhtırası ile ilgili bir suale cevaben Başba
kan, önceki hükümetin Silâhlı Kuvvetlerin ikazı üzerine istifasından sonra ana
yasanın 102. maddesi gereğince Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine hükümeti 
kurduğunu, hükümeti kurmak görevini kabul ettiğinden sonra da tamamiyle 
anayasa çerçevesi içinde kaldığını, parlamenter usullere göre hareket ettiğini 
örneğin Meclis ve Senato Başkanlarını, parti liderlerini ziyaret ederek, onların 
desteklerini aldığını, hükümet programını hazırlarken de parti liderlerinin fi
kirlerine başvurduğunu belirtmiş ve şöyle demiştir : «Hükümeti kurma görevini 
üzerime aldığım andan itibaren ordu politikaya karışmamıştır. Zaten Türkiye'de 
ordu daima Atatürk’ün koyduğu temel prensiplere daima saygılı olmuş ve po- 
lit?kanın içinde olmaktan hoşlanmamıştır.» Başbakan, ordunun 1960 müdaha
lesinden sonra da kendiliğinden idareyi bıraktığını, anayasanın hazırlanıp 
serbest seçimler yapılmasını sağlamış olduğunu hatırlattıktan sonra, 12 Mart 
1971 müdahalesinin de direkt bir müdahale olmadığını belirtmiş ve şöyle de
miştir :

«12 Mart muhtırası ile ordu, bütün milletin duygusuna tercüman olmuş
tur. Zira Türkiye’de o günkü durumdan kimse memnun değildi. Aşırı eylemcile
rin, anarşistlerin bugün bile devam eden hareketleri karşısında Silâhlı Kuvvet
ler müdahalesi bir zaruretti. Fakat bugün parlamento çalışmaktadır. Bütün ana
yasal kuruluşlar ve garantiler mevcuttur.»

Başbakan sıkıyönetim hakkındaki suale cevaben de şöyle demiştir : «Sı
kıyönetim, anayasa'ya uyarak hükümet tarafından ilân edilmiştir ve parlamen
to tarafından ittifakla onaylanmıştır. Sıkıyönetimin amacı, sürekli olarak devam 
eden insan kaçırmalara, soygunlara, mevcut demokratik rejimi kuvvet zoruyla 
yıkarak, yerine müfrit solcu bir diktatörlük rejimi kurmak isteyen anarşist ve 
terörist grupların faaliyetine son vermektir. Sıkıyönetim ilânlarından beri, bu ka
nunsuz eylemcilerin liderlerinden çoğu ve bu arada İsrail başkonsolosunun ka
çırılıp, Öldürülmesinin başlıca sorumluları yakalanmışlardır. Büyük şehirlerde 
kıstırıldıkları için buraları terkehmek zorunda kalan terörist ve gerillalar Anado
lu’da hiç barınamıyacaktır. Zira köylülerimiz bu eylemcilerden hiç hoşlanmazlar.» 
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Başbakan sıkıyönetim süresinden sonra Türkiye'de hayatın normale dö
neceğini ümit ettiğini söylemiştir.

Anayasa değişiklikleri ile ilgili bir soruya cevaben Başbakan, yeni de
ğişikliklerle temel hak ve temel özgürlükleri garanti eden maddelerin daha da 
kuvvetlendirileceğini söylemiştir. Bu değişikliklerle, anarşist ve tedhişçilere kar
şı hak ve hürriyetleri garanti eden maddeler öngörülmektedir ve böylelikle Türk 
anayasası Batı parlamenter demokrasileriyle aynı hizaya getirilmiş olacaktır.

Müfrit solcu teröristlerin Filistin gerilla örgütleriyle ilişkileri hususundaki 
bir suale cevaben Başbakan teröristlerin çoğunun Filistin gerilla kamplarında 
eğitim görmüş olduklarını ve şimdi tutuklu bulunanlardan çoğunun atış ve ge
rilla talimi görmek için hiç olmazsa bir kere bir Orta - Doğu memleketini ziya
ret etmiş olduklarının kesin olarak tesbiit edildiğini söylemiştir.

Başbakan, İsrail başkonsolosunun kaçırılması ile ilgili bir soruya cevaben, 
şöyle demiştir : «Türk devleti şantajcılara ve tehditçi-lere boyun eğemezdi. Biz 
bu tedhişçilerle pazarlığı asla düşünmedik. Zira bir defa bu tür isteklere boyun 
eğilecek olursa arkası gelmez, kaçırmalar artarak devam eder. Eğer gerillacılar 
bunun tutuklu bulunan üyelerini kurtarmak için veya başka maksatları için el
verişli yol olduğunu görürlerse, şahsiyetleri kaçırmakta devam edeceklerdi. Biz 
de Türk devleti olarak pazarlığa girmeyi ve şantaja boyun eğmeği 'kesin olarak 
reddettik. Şunu belirtmeliyim ki, İsrail başkonsolosunun öldürülmesi ne Türk
lüğe ne insanlığa yakışır bir davranış değildir. Beni ve Türk milletini son derece 
mü tecilim etmiştir. Ancak bu olay eylemcilere karşı dayanışmamızı arttırmış ve 
bu tür faaliyetlerle kesin olarak mücadele azmimiz kuvvetlendirilmiştir.»

Son olarak Başbakan reformlar konusunda şunları söylemiştir : «Hükümet 
anayasa da öngörülen programında vaadettiği reformları hazırlamak için yo
ğun bir çalışma içindedir. Yetkili bakanlıklar reform tasarılarına son şekillerini 
vermektedir. Bütün bu çalışmalarımız için huzur ve asayişin kurulması tabii 
gereklidir ve sıkıyönetim de 11 ilimizde bu maksatla ilân edilmiştir. Ancak 
reformların, asayişin tam am iyi e kurulmasını bekleyeceği söylenemez. Reform 
çalışmaları devam etmektedir. Reformlar, programımızın baş tema’sıdır. Ana- 
•yasa'nın revizyonu, sosyal adaleti sağlayıcı reformlar, eğilim reformları ha- 
zırlanmaktadır ve kanun tasarıları olarak parlamentoya sunulacaktır.»
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SİYASİ OLAYLAR

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Nato Bakanlar Konseyi, 3-4 Haziran tarihlerinde Lizbon'da toplanmıştır.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen 7-12 Haziran tarihleri ara
sında Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmıştır.

OECD GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

OECD Genel Sekreteri Emile Van Lennep, 16-21 Haziran tarihlerinde 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ İRAN’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 26-29 Haziran tarihlerinde İran’ı resmen 
ziyaret etmiştir.

BAŞBAKANIN AFYON KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI

Başbakan Nihat Erim, 30 Haziran günü yaptığı açıklamada, 1972'der. 
sonra Türkiye’de haşhaş ekiminin yasaklanacağını söylemiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

26 ülke ile birlikte Türkiye’nin de dahil bulunduğu Uluslararası Avrupa 
İncelemeleri Cemiyetinin başkanlığına, 27 Mayıs - 2 Haziran 1971 tarihleri artı
sında Venedik’de yapılan genel kurul toplantısı sırasında Ankara Üniversitesi 
profesörlerinden Dr. Halil İnalcık oybirliği ile seçilmiştir.

★ ★ ★

Türkiye - Belçika Karma Kültür Komisyonu 2-4 Haziran tarihlerinde Bel
çika’nın Brugge şehrinde toplanmıştır.

★ ★ ★

İstanbul Teknik Üniversitesi 3 Haziran günü İsviçreli Profesör Dr. Fritz 
Stüssi'ye şeref doktoru payesini vermiştir. ,

Prof. Fritz Stüssi, Uluslararası Köprü ve İnşaat Birliğinin 16 yıl süre ile 
başkanlığında bulunmuştur. Zürih Teknik Üniversitesi Profesörlerinden olan 
Dr. Fritz Stüssi, halen Uluslararası Köprü ve İnşaat Birliğinin şeref başkanı bu
lunmaktadır.

★ ★ ★

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki kültür mübadelesi gereğince ve bir 
süre önce Türkiye’de temsiller veren Mostar tiyatrosunun ziyaretini iade ama
cıyla 10-25 Haziranda Yugoslavya’ya giden Devlet Tiyatrosu, ilk temsilini 
12 Haziran akşamı Üüküp’de vermiştir.

Başbakanlık Müsteşarı Munis Faik Ozansoy, 30 Haziran'da Birleşmiş Mil
letler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtında (UNESCO) kurulan Türkiye daimi tem
silciliği görevini ifa etmek üzere büyükelçi sıfatıyla, Paris Büyükelçiliği nezdine 
atanmıştır.
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HAZİRAN 1971’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Haziran 1971 İSRAİL BAŞKONSOLOSUNU ÖLDÜRMEKTEN 

SANIKLARIN YAKALANMASI

İsrail Başkonsolosu Elrom’u öldürmekten sanık 
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir tarafından 51 saat sü 
reyle rehine tutulan Sibel Erkan, güvenlik kuvvetlerinin 
eve yaptığı baskın sayesinde kurtarılmış, silâhlı çatışma 
sırasında Hüseyin Cevahir ölmüş, Mahir Çayan ise yaralı 
olarak ele geçirilmiştir.

1 Haziran 1971 CENTO’NUN HAYVAN BESLEME KONUSUNDA
KONFERANSI

Cento Teşkilâtı himayesinde düzenlenen Yem Kay
naklarının Geliştirilmesi ve Hayvan Besleme Yöntemleri 
konulu konferans Ankara’da çalışmalarına başlamıştır.

2 Haziran 1971 B.M.’İN NAFAKALARLA İLGİLİ SÖZLEŞMEYE 

KATILMAMIZ

Türkiye hükümeti, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
Nafakalarla ilgili Sözleşmesini onaylayarak 2 Haziran 
1971 tarihinden itibaren sözleşmeye üye olmuştur.

20 Haziran 1956 tarihinde kabul edilen sözleşme
de, eşlerini ve çocuklarını terkedip başka ülkelerde çalı
şan kocalarla babalardan nafaka alınmasını sağlamak
tadır.

Bu sözleşmeye göre, sözleşmeye üye ülkelerden her
hangi birinin vatandaşlarının Türkiye’de veya Türk va
tandaşlarının bu ülkelerde çalışmaları halinde, gerekti

* ğinde kendilerinden nafaka tahsili mümkün olmaktadır. 
Sözleşmeye üye 36 ülke bulunmaktadır.

2 Haziran 1971 İSVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMI

İsveç hükümeti, Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış gü
cü giderlerinin karşılanması için 180.000 dolar katkıda 
bulunacağını, Genel Sekreter U Thant'a bildirmiştir.
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3-4 Haziran 1971 NATO BAKANLAR KONSEYİ

Nato Bakanlar Konseyinin ilkbahar toplantısı Liz
bon'da yapılmıştır. Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Kon
seyde yaptığı konuşmada, Batı-Doğu ilişkiler hakkında- 
ki görüşlerini açıklamış, Kıbrıs sorununu da ele almıştır 
(Bk. Belge 1). Konsey, çalışmaları hakkında bir bildiri 
yayınlamıştır (Bk. Belge 2).

Dışişleri Bakanı Osman Olcay da, yurda dönüşün
de Konsey çalışmaları hakkında bilgi vermiştir (Bk. Bel
ge 3).

3 Haziran 1971 BAŞBAKANIN FİGARO GAZETESİNE DEMECİ

Başbakan Nihat Erim in Figaro gazetesinde bir mü
lakatı yayınlanmıştır. Gazete, Erim in kişiliğini, Atatürk e 
bağlılığını överek Türkiye'deki bulanımda başka silah 
seçtiğini belirtmiştir. Halk Kurtuluş Cephesi için bu silâh 
«karışıklık», Ordu için «düzen», Başbakan Erim için 
«Kanun» dur denilmekledir. Başbakan, mülakatında, 
«memleketi ordunun idare ettiği doğru değildir. Sıkıyö
netime rağmen iktidar yalnızca hükümete aittir» demiştir.

• -v.J aT v . ıı f ı>| i hü 9 (i**.

3 Haziran 1971 OLCAY - PALAMAS GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile Yunanistan Dı
şişleri Bakan vekili Palamas'm Lizbon'daki Türkiye bü- 
yükelçiliğinde yaptıkları görüşme hakkında şu açıklama 
yapılmıştır :

«Türkiye Dışişleri Bakanı ile Yunan Dışişleri Bakan 
vekili, Nato Bakanlar Konseyi toplantısı vesilesiyle Liz- 

r bön da buluşmuşlardır, iki Bakan, Kıbrıs sorunu dahil,
iki ülkeyi, ilgilendiren sorunlar üzerinde açık ve yapıcı 
bir görüşme yapmışlardır, iki Bakan, Türk-Yunan iliş
kileri konusunda iki Başbakan arasında teati olunan me
sajların yarattığı olumlu havayı kaydetmişlerdir.

Toplumlararası görüşmelerin hızlanması ve yapıcı 
bir zihniyette devam etmesi .ümidini izhar etmişlerdir. 
İstişarelere devam etmiye karar vermişlerdir.»
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4 Haziran 1971 TÜRKİYE’DE TUTUKLANANLAR KONUSUNDA DIŞ 
BASINDA ÇIKAN HABERLERİN TEKZİBİ

Başbakan yardımcısı Sadi Koçaş, aynı zamanda 
Dışişleri Bakan Vekili sıfatıyla TRT'nin sorularına cevaben, 
Türkiye'de gözaltında bulunanlara kötü davranıldığı yo
lunda çıkan yayınlar konusunda şunları söylemiştir : 
«Bu haberleri içeride ve dışarıda yayanların kimlikleri ve 
maksatları açıktır. Ama onlara bu maksatlarına ulaş
mak ve Türkiye'yi bir anarşistler ülkesi, bir huzursuzluk
lar ülkesi yapmak imkân ve fırsatını vermeyeceğiz. 
Fransa'da Le Monde gazetesi ve L’Express dergisinde bu 
mealde yapılan yayınlar üzerine Paris Büyükelçiliğine 
verilen talimatta, tutuklananların hiçbirisinin fikir suçun
dan dolayı tutuklanmadıkları, bunların, fikir özgürlüğü 
bahanesiyle Türk demokrasisine ve bizatihi fikir özgür

•n
lüğüne son vermek isteyen bazı hareketlere sebebiyet 
verenlere karşı ve bü kabil faaliyetleri önlemek gaye
sine matuf olduğu belirtilmiştir. Ayrıca adıgeçen habeı
yazarının veya gazetenin arzu ettiği herhangi bir yetki
lisini bahsettiği tutuklu kişilerle görüştürmek ve durumu 
yerinde incelemek üzere Türkiye'ye davet ettiğimizin le
Monde yöneticilerine duyurulması rica edilmiştir.»

6 Haziran 1971 BAŞBAKANIN FRANSIZ TELEVİZYONUNA
VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Nihat Erim, Fransız televizyon muhabir
leri ile yaptığı mülakatta, siyasi tutuklamalar, anayasa 
değişikliği ve rejimin geleceği konularında izahatta bu
lunmuştur (Bk. Belge 4).

6-12 Haziran 1971 FEDERAL ALMANYA GENELKURMAY
BAŞKANININ ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağ- 
maç'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden Federal 
Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ulrich de 
Maiziere, Ankara’daki temaslarıhdan sonra İstanbul, İz
mir ve Diyarbakır'a gitmiştir.

1 . jr:-/:'' o •’ it t rb’nı -.iıoH
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6 Haziran 1971 SOYUZ-HİN UZAYA FIRLATILMASI

Salyut istasyonu ile kenetlenerek ilk uzay istas
yonunu kuran Soyuz-İlin üç kozmonotu uzayda en uzun 
zaman kalma rekorunu da kırmışlardır.

7-12 Haziran 1971 FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen, Esen- 
boğa havaalanına varışında şu demeci vermiştir : 
«Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye'ye ayak bastığım şu anda duyduğum mem
nuniyeti belirtmeme müsaadelerinizi rica ederim. Bu 
anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Bu ziya
retin benim için unutulmaz bir olay teşkil edeceğine ina
nıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, zengin bir tarihe sahip 
olan Türkiye'ye karşı duyduğum ilgi ve derin sempatiyi 
Finlandiya halkının paylaştığına sizi temin ederim. Bu 
ziyaretime, Büyük Atatürk tarafından kurulan ve onun 
irade ve yapıcı gücünü temsil eden ve taşıyan bugünkü 
modern Türkiye'nin başkentinden başlamaktan ötürü 
özel bir mutluluk duymaktayım.»

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, aynı gün Finlandiya 
Devlet Başkanı şerefine bir akşam yemeği vermiştir (Bk. 
Belge 5).

Finlandiya ile Türkiye Cumhurbaşkanları arasındaki 
resmi görüşmeler 8 Haziran sabahı yapılmıştır. Aynı 
gün, Başbakan Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Kekkonen 
şerefine bir Öğle yemeği vermiştir (Bk. Belge 6).

Başkan Kekkonen 9 Haziran günü İzmir’e hareket 
etmiş ve buradan Kuşadası, Meryemana, Efes ve Selçuk’u 
gezmiştir. 10 Haziran’da İstanbul’a giden konuk cum
hurbaşkanı bu şehirde kaldığı müddetçe cami ve müze
leri gezmiş, Boğaziçinde balık avına çıkmış, Dışişleri Ba
kanının şerefine verdiği yemekte hazır bulunmuştur.'

Finlandiya Cumhurbaşkanı ile beraber Türkiye’ye 
gelen Finlandiya Dışişleri Bakanı Vaino Leskinen bu ara
da bir basın toplantısı yapmıştır (Bk. Belge 7). Finlandiya 
Dışişleri Bakanı, Ankarada iken Türk-İş Genel Sekreteri 
Halil Tunç ile de bir görüşme yapmıştır (Bk. Belge 8).

Finlandiya Cumhurbaşkanının ziyareti sonunda, 12 
Haziran’da bir basın açıklaması yapılmıştır (Bk. Belge 9).
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7-8 Haziran 1971
♦

OECD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) Ba
kanlar Konseyinin yıllık toplantısına Maliye Bakanı Sai*  
Naci Ergin katılmıştır. Toplantıda, Avustralya OECD'yc 
üye olarak kabul edilmiştir. Bakanlar Konseyi, ayrıca, 
teşkilât içinde ticaret ve buna bağlı sorunlar çözümleye
cek yüksek seviyede küçük bir grup kurulmasına karar 
vermiştir.

8 Haziran 1971 BAŞBAKANIN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

KONUSUNDA RADYO KONUŞMASI

Başbakan Nihat Erim, anayasa değişikliği konu
sunda radyoda yaptığı bir seri konuşmanın birincisi ile 
bunun gerekçesini açıklamıştır.

8 Haziran 1971 SOVYET UÇAĞINI KAÇIRANLARIN YARGILANMASI

1970 Ekim ayında bîr Rus uçağını Trabzona kaçı
rarak Türkiye’den siyasi İltica hakkı isteyen Litvanyalı 
baba-oğul Koreyevo’ların «adî suç» işlediklerine dair 
Yargıtay kararı üzerine Trabzon savcılığı adlî soruştur
maya başlamıştır.

9 Haziran 1971 BAŞBAKANIN ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜNE

AÇIKLAMASI

Helsinki’de toplanan Uluslararası Basın Enstitüsü 
(l.P.l.) Genel Kurulunca, «Türkiye’de bazı gazetecilerin tu
tuklanmasının ve bazı gazetelerin demokratik nizama 
karşı girişilen yıkıcı faaliyetlerden oturu ilân edilen ola
ğanüstü durum dolayısıyle kapatılmasının üzüntü yarat
tığı, ancak Türkiye Başbakanı Nihat Erim’in bu konudaki 
izahatının ve teminat vermesinin memnunluk uyandırdı
ğı» açıklanmıştır.

l’e karşı 22 oyla alınan kararda, Enstitünün bilgi 
istemesi üzerine Başbakan Nihat Erim’in «istisnaî şart
ların gerektirdiği kaçınılmaz olağanüstü tedbirlerin kısa
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9 Haziran 1971

zamanda kaldırılabileceği hususunda teminat verdiği» 
belirtilmekte ve Başbakanın bu açıklamasının memnun
luk uyandırdığı kaydedilmektedir.

Öte yandan Milliyet gazetesi genel yayın müdürü 
Abdi İpekçi, İPİ toplantısında başkan yardımcısı seçil
miştir.

YENİ AFGANİSTAN BAŞBAKANI

Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah, 17 Mayıs'- 
ta istifa etmiş olan eski Başbakan Nur Ahmet İtimadi 
yerine Afganistan'ın Roma Büyükelçisi Dr. Abdül Zahir i 
kabineyi kurmakla görevlendirmiştir.

9 Haziran 1971
r r • • -■ ? ’ nrnnn'

ABD’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMI 
ı; t H Î-.9 — rtar ' & rh--

A.B.D. hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
U Thant’a bir mektup göndererek Birleşmiş Milletler Kıb

* y • r t|**. rıs barış gücünün 1971 yılı Haziran-Aralık devresi mas
rafları için öteki ülkelerin katkıları toplamının % 40’ını

1 • * •
aşmaması şartiyle 2 milyon 400 bin dolar vermeye ha
zır olduğunu bildirmiştir.

9 Haziran 1971
----- . .. |

TÜRKİYE-SURİYE HUDUT PROTOKOLÜ

* .’A*  •
Halep’de 29 Mayıs’da görüşmelere başlayan Tür- 

kiye-Suriye hudud komisyonu çalışmalarını tamamlamış
ve gerekli protokol taraflarca imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, 
müzakere konusu maddelerin büyük bir çoğunluğunda
genellikle görüş birliğine varılmış ve gelecek toplantının
Türkiye'de yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu vesile ile Halep'te bir konuşma yapan Suriye 
İçişleri Bakanı Ali Zaza, Türkiye ile Suriye arasındaki

• •• ilişkilerin gelişmekte olduğunu söylemiştir.

10 Haziran 1971 İSRAİL’İN YENİ MASLAHATGÜZARI

rrV ’ - • "t ■

r. ' ;• ' ■■

İsrail'in 1966 yılından beri Ankara Maslahatgüzarı 
. Daniel Laor’un Uganda büyükelçiliğine atandığı ve ye

rine İsrail'in Lefkoşe Büyükelçisi Şaul Barhayim’in tayin 
edildiği Ankara'dan bildirilmiştir.
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10 Haziran 1971 SURİYE HÜKÜMETİNİN FİRARİ TÜRKLER HAKKINDAKİ 
TEMİNATI

• , y . r ...

Antalya’dan aldıkları bir motorla Kıbrıs'a kaçarak 
oradan da ayrılmış bulundukları tesbit edilen 3 Türk'ün 
Suriye'ye sığındıkları yolundaki haberlerle ilgili olarak 
Suriye hükümeti Suriye topraklarına gizli veya kanun
suz olarak girmiş hiç bir Türk vatandaşının bulunmadı
ğı hususunda Türk hükümetine teminat vermiştir.

11 Haziran 1971 SOVYET HÜKÜMETİNİN SOVYET - KIBRIS ORTAK 
BİLDİRİSİ KONUSUNDA DİKKATİNİN ÇEKİLMESİ

Makarios’un Moskova’ya yaptığı ziyaretten sonra 
yayınlanan ortak bildiri üzerine Dışişleri Bakanı Osman 
Olcay, Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçisi Vasili 
Grubyakov’u davet ederek ortak bildiride yer alan bir 
kaç nokta üzerinde nazarı dikkatini çekmiştir.

Sovyetler Birliği Büyükelçisi, konuşma muhteviya
tını hükümetine ileteceğini belirterek, şifahen, Sovyetler 
Birliğinin Kıbrıs’la ilgili tutumunda bir değişiklik olma
dığını beyan etmiştir.

Sovyetler Birliği Ankara Büyükelçiliği, 14 Haziran'- 
da bir bildiri yayınlayarak, SSCB’nin adada eşit haklaıa 
sahip olması gereken iki ayrı toplumun varlığı konusun
daki Türk görüşünü daima onayladığını ve desteklediğini 
bildirmiştir.

. ’h.O’iji • ; ı . ’
11 Haziran 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ ALMAN RADYOSUNA DEMECİ

.11 •/ r- r 1 ;4ı . ... b b ’ / :
, Alman Deutsche Welle radyosu Dışişleri Bakanı Os

man Olcay ile yaptığı bir mülakatı yayınlamıştır. Çeşitli 
28 dilde de yayınlanan bu 'mülakatın Türkçesi Bakanın 
kendi sesinden yayınlanmıştır (Bk. Belge 10).

11 Haziran 1971 TÜRKİYE - FRANSA KREDİ ANLAŞMASI

. , Türkiye’ye yardım konsorsiyomu çerçevesi içinde, 
Fransa’nın Türkiye'ye 102 milyon frank tutarında kredi 
açmasını öngören anlaşma, Türkiye’nin Paris büyükelçi- 

.r • eliğinde imzalanmıştır.
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Protokol gereğince, sağlanacak kredinin 36 milyon 
franklık kısmı malzeme finansmanı olarak, 66 milyon 
franklık kısmı çeşitli projelerin finansmanı için verilecek
tir. Bu para ile finanse edilecek projeler arasında, Bur- 
sa'da inşaasına başlanılmış olan ve 1972 yılında hizmete 
girmesi beklenen Renault otomobil fabrikası projesi de 
yer almaktadır. Ayrıca, Fırat üzerinde inşa edilmekte 
olan Keban barajı için de 33 milyon franklık krediyi ön
gören bir diğer anlaşma Türkiye ile Fransa arasında im
zalanmıştır.

11 Haziran 1971 NATO ÇAĞRI KUVVETİ MANEVRASI

Güney Avrupa Müttefik Komutanlığından açıklan
dığına göre. Kuzey Atlantik İttifakı Akdeniz Çağrı Kuv
veti, 18 gün süren manevralara girişmiş ve manevralar 
sona ermiştir.

Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Amiral 
Horacio Rivero, Akdeniz ülkeleri ile İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ne ait beş muhribin, bu manevralara 
katıldığını belirtmiştir.

12-14 Haziran 1971 MALTA’DA GENEL SEÇİM

Dom Mintoff'un yönetimindeki İşçi Partisi, 55 üyeli 
Malta meclisinde bir tek sandalye farkı ile iktidara gel
miştir. Yeni Malta Başbakanın ilk resmi icraatlerinden 
biri, Nato Güney Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanı İtal
yan Amiral Brindelli yi adadan çıkarmak olmuştur. Mal
ta Nato üyesi olmadığı halde, İngiltere ile arasındaki 
savunma anlaşmasından faydalanan Nato burada gayri 
resmî olarak bir İdarî karargâh kurmuştu.

13 Haziran 1971 NİJERYA TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Başta un ve inşaat gereçleri olmak üzere ülkede 
yokluğu çekilen önemli malları sağlamak için Sovyet- 
ler Birliği, İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve 
Kıbrıs’ı ziyaret eden Nijerya heyeti, Lagosa dönmüştür.
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14 Haziran 1971 B.M. KALKINMA PROGRAMINDAN TÜRKİYE’YE
YARDIM

Santiago'da toplanan Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Yürütme Konseyi, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 97 gelişmekte olan ülkeye 173 milyon do
larlık proje yardımı yapılmasını kararlaştırmıştır.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çer
çevesinde verilecek olan proje destekleme yardımından, 
ormancılığın geliştirilmesi için 946,500 dolar alacaktır.

- i • 1 * 1 ‘ /. • i

14 Haziran 1971 DÜNYA BANKASININ MEYVECİLİK KONUSUNDA KREDİSİ 

' . i ' , i • . , i
• '-VDünya Bankası ve ona bağlı bir kurum olan Ulus

lararası Kalkınma Birliği bir meyve-sebze ihracat proje
sini desteklemek için Türkiye'ye 10 milyon dolar yardım
da bulunulmasını ve 15 milyon dolarlık kredi açılmasını 
onaylamıştır.

Bu kredi Türkiye’de meyva-sebze üretiminin, top
lanmasının, ambalajının, pazarlanmasının ve yabancı ül
kelere taşınmasının geliştirilmesinde kullanılacaktır.

14 Haziran 1971 RCD İÇİ TİCARET DURUMU

Karaçi'de yayınlanan resmî istatistiklere göre, Pa
kistan'ın Kalkınma için Bölgesel İşbirliği örgütünün öteki 
üyeleri ile yaptığı ticarette, açığı, 1969/70 yılında 16 
milyon dolara yaklaşmıştır.

Bu duruma, özellikle Pakistan-İran ticaretindeki 
dengesizlik yol açmıştır. Iran, sözkonusu dönemde Pakis
tan’a 25 milyon dolarlık ihracatta bulunmuş, Pakistan ise 
İran'a ancak 5,25 milyon dolarlık ihracat yapabilmiştir. 
İran'ın bulunduğu ihracatın %96'sını petrol teşkil ettiği 
için artmaya devam edeceği sanılmaktadır.

Türkiye-Pakistan ticarî ilişkileri ise Pakistan lehi
nedir. Pakistan, Türkiye'ye geçen dönem 4 milyon do
larlık ihracatta bulunmuş ve Türkiye'den 1,4 milyon do
larlık mal ithal etmiştir.
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15-19 Haziran 1971 AVRUPA ULAŞTIRMA BAKANLARI KONFERANSI

Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş, Madrid'de top
lanan Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansında bir ko
nuşma yapmış, Türk hükümetinin kara, hava ve deniz 
ulaşımındaki çalışmaları ve bu arada Boğaz köprüsü 
hakkında bilgi vermiştir.

15 Haziran 1971 BAC’DEN HAM PETROL İTHALİ ANLAŞMASI

Türkiye Petrolleri A.O., Mısır’dan 2 milyon 450 
bin varil hampetrolü afişe fiatlara oranla varilde 93,5 
sent indirimle ithal etmek üzere anlaşmaya varmıştır. 
Buna ait mukavele Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Endüstri ve Petrol Bakanlığın
ca da onaylanmıştır. Sağlanan indirimin tutarı, afişe fi
atlara oranla 2,3 milyon dolardır.

Ham petrol ithal mukavelesine göre B.A.C. hükü
metinin resmî kuruluşu General Petroleum Company, 350 
bin ton (takriben 2 milyon 450 bin varil) ham petrolü 
bu yıl sonuna kadar Türkiye’ye sevkedecektir.

16-21 Haziran 1971 OECD GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

OECD Genel Sekreteri Emile Van Lennep’in Türki
ye’ye yaptığı ziyaretten sonra basına bir not verilmiştir 
(Bk. Belge II).

Öte yandan OECD nezdinde Türkiye temsilcisi Bü
yükelçi Kâmuran Gürün, 24 Haziran günü verdiği bir 
demeçte, bu ziyarete de değinerek özetle şunları söy
lemiştir :

«OECD Genel Sekreterinin Türkiye’yi ziyareti, as
lında protokoler mahiyetle yaptığı ilk ziyarettir. Bunun
la beraber, şüphesiz bu ziyaretten istifade edilerek ken
disiyle Türkiye'nin çeşitli problemleri hakkında Bakanla
rımız müdavele-i efkârda bulundular. Bilhassa Millî Eği
tim Bakanımız, Türkiye’de yapılacak olan millî eğitim 
reformu konusunda kendisiyle uzun bir görüşmede bu
lundu, OECD'nin komitelerinden birisi de eğitim konula
rının tezekkür edildiği Eğitim ve İlim Komitesidir. Bu
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komitenin çalışmalarından • yapılacak millî eğitim refor
mu bakımından istifade etmemiz mümkün. Bu konuda 
yapılan temaslar son derece müspet oldu. Bunun dışın
da Türkiye'nin genel durumu hakkında Genel Sekretere 
izahat verildi. Genel Sekreterinin bu ziyareti, protokole.- 
olmasına rağmen iş bakımından da müspet bir şekilde 
gelişti. Çok iyi intibalarla Türkiye'den ayrıldığına kar.ı 
bulunuyorum».

16 Haziran 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ AKROPOLİS GAZETESİNE DEMECİ

16 Haziran 1971

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Yunan Akropolis 
gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin Yunanistan ile 
mümkün olduğu kadar dostane işbirliği ve ilişkiler kur
mak arzusunda olduğunu söylemiştir.

ORAMİRAL RİVERO’NUN TEMASLARI

16 Haziran 1971

Nato Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomu
tanı Oramiral Rivero Genel Kurmay Başkanı Orgeneral 
Memduh Tağmaç, Millî Savunma Bakanı Ferit Melen'i 
ziyaret etmiş ve müteakiben Başbakan Nihat Erim ta
rafından kabul edilmiştir. Oramiral Rivero daha sonra 
Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile yaptığı görüşmeden 
sonra Türkiye’den ayrılmıştır.

TÜRK İŞÇİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA

*

ht

Federal Almanya'da çalışan Türk işçilerinin meslekî 
gelişme eğitimleriyle ilgili anlaşma, Bavyera Eyaleti İk
tisat Bakanlığında imzalanmıştır. Anlaşmayı Türk heyeti 
adına Dışişleri Bakanlığı Sosyal İşler Dairesi Genel Mü
dürü, Alman heyeti adına da Federal İktisadi İşbirliği 
Bakanlığı Başdanışmanı parafe etmişlerdir.

Anlaşmanın hükümleri özetle şöyledir : Alman
ya’da bulunan vasıfsız ya da yarı vasıflı Türk işçileri, 
dil ve teknik meslekî eğitime tabi tutulacaktır. Mümkün 
olduğu kadar fazla sayıda Türk işçisinin katılacağı bu 
kurslar, Türk ekonomisinin ihtiyaçları gözönünde bulun
durularak düzenlenecektir.
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Türkiye’ye katî dönüş yapacak olan vasıflı Türk iş
çileri için de gelişme kursları düzenlenecektir.

Bu kursları bitirenler Türkiye'de bir endüstri dalın
da ustabaşı olarak çalışabilecekler, isteyenler de, Türki
ye’de kendi küçük işletmelerini kurabileceklerdir. Geliş
me eğitimine ilişkin programlar Türk ekonomisinin ihti
yaçlarına göre düzenlenecektir. Gelişme eğitiminin Al
manya'daki teknik kısmının tüm harcamaları Alman ma
kamlarınca karşılanacaktır. Türkiye’de yapılacak işletme 
eğitiminin harcamaları ise, Alman ve Türk makamların
ca ortaklaşa karşılanacaktır.

17 Haziran 1971 TÜRKİYE-BULGARİSTAN TURİZM PROTOKOLÜ

Türk-Bulgar Ortak Turizm Komisyonunun Sofya’da 
yapılan 6. toplantısı sonunda, turizm alanında işbirliği
nin geliştirilmesi için bir protokol imzalanmıştır.

18 Haziran 1971 DÜNYA BANKASININ TEK’E KREDİSİ

Dünya Bankası enerji nakli için Türkiye'ye 24 mil
yon dolarlık kredi açacağını açıklamıştır.

Dünya Bankası, Türkiye’de elektrik ihtiyacının yılda 
% 1 1 arttığını ve gelecek on yıl içinde ihtiyacın bu dü-

*
zeyi koruyacağını belirterek, talebi karşılayabilmek için 
elektrik üretme kapasitesinin arttırıldığını ve yeni kuru
lan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde, çeşitli 
elektrik üretme sistemlerinin birleştirildiğini kaydetmiştir.

18 Haziran 1971 JAPON TÜTÜN HEYETİNİN ZİYARETİ

Tekel Genel Müdürünün Japonya’ya yaptığı ziya
reti iade amacıyla, Japonya Tütün Tekeli Genel Müdürü 
İstanbul’a gelmiştir.

Japon hey'eti ile yapılan görüşmeler hakkında bil
gi veren Tekel Genel Müdürü, Japonya’nın, Türkiye’den 
tütün satın alan ülkeler arasında gittikçe önemli bir yeri 
olduğunu söylemiştir.
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20 Haziran 1971 BUĞDAY REKOLTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Tarım Bakanı Orhan Dikmen, bu yıl ülkemizde 12 
milyon tonluk bir rekolte beklendiğini bildirmiştir. Bakan, 
böylece bu yıl buğday ithaline gerek kalmayacağı gibi, 
bir miktar stok yapıldıktan başka ihracat yoluna bile gi
dilebileceğini belirtmiştir. Dikmen, buğday açığı nede
niyle her yıl 30-40 milyon dolarlık ithalât yapıldığını 
hatırlatarak bu yılkı rekoltenin Türkiye'nin dış ödemeler 
dengesi üzerine çok ferahlatıcı etkileri olacağını da söy
lemiştir.

20 Haziran 1971 CENTO’NUN ŞAHBAZ-17 TATBİKATI

Cento Ortak Askerî Plânlama Kurmay Hey'eti ta
rafından düzenlenen ve Şahbaz 17 adı verilen savunma 
tatbikatına İran, Türkiye ve İngiltere hava kuvvetleri ile 
Amerika deniz ve hava kuvvetleri katılmıştır.

21 Haziran 1971 SOVYET DENİZ ATAŞESİNİN BASIN TOPLANTISI

SSCB Ankara Büyükelçiliği Deniz Ataşesi Albay 
Andrey Korobov, büyükelçilikte «Sovyet büyük anayurt 
savaşı» dolayısiyle yaptığı basın toplantısında, sorulan 
bir soru üzerine, SSCB'nin Nato'nun kalkması üzerine 
Varşova Paktının da kaldırılacağı yolunda tekliflerde bu
lunduğunu söylemiş ve «böylelikle yabancı ülkelerdeki 
askerî üsler ile yabancı kuvvetler de kaldırılacaktır» de
miştir.

21 Haziran 1971 LAHEY ADALET DİVANININ NAMİBİA İLE İLGİLİ KARARI

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Birliğinin 
Namibiya'daki (Güney Batı Afrika) yönetimini derhal ge
ri çekmesi ve böylece Namibiya’yı işgale son vermesi ge
rektiğine 2 ye karşı 13 oyla karar vermiştir.

Adalet Divanı, 29 Temmuz 1970 tarihli bir Güven
lik Konseyi kararı ile kendisinden istenen istişarî görü
şünü bu şekilde bildirmiştir. Öte yandan, Güney Afrika 
Başbakanı John Vorster, bu ülkenin Güney Batı Afrika 
üzerine hiç bir hukuki hak iddiasında bulunamıyacağma 
dair Uluslararası Adalet Divanınca verilen kararı hükü
metinin kabul etmediğini bildirmiştir.
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21 Haziran 1971

22 Haziran 1971

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELER 
İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Kıbrıs Rum Bakanlar Konseyi, adadaki Türk ve Rum 
toplulukları arasındaki anlaşmazlığa son verme konu
sunda Kıbrıs’h Türklerin son tekliflerini görüşmek üzere 
olağanüstü toplanmıştır. Bu arada Kıbrıs’h Türklere veri
lecek cevabın kararlaştırılacağı da sözkonusu olmuştur. 
Öte yandan 19-20 Haziran tarihlerinde Lefkoşe'ye gelen 
Yunan Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs masası müdürü Ancelos 
Horafas’ın ziyareti konusunda bir açıklama yapılma
mıştır.

Ankara'da ise toplumlararası görüşmelerde son 
defa Rauf Denktaş tarafından Klerides'e sunulan teklif
lerin genellikle olumlu karşılandığı ve Klerides tarafından 
Denktaş’a verilecek cevabın bu yolda olacağı ümit edil
diği belirtilmiştir.

Bilindiği gibi Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile Yu
nanistan Dışişleri Bakan yardımcısı Palamas arasında 
Lizbon’da cereyan eden görüşmeden sonra basına yapı
lan açıklamada, «Kıbrıs sorunu konusunda sür’atli bir çö
zümün zorunluğu» belirtilmiş ve «toplumlararası görüş
melerin hızlanması ve yapıcı bir zihniyetle devam etmesi 
ümidi» izhar edilmiş idi.

Aynı açıklamada, tarafların istişarelere devam et
meye karar verdiklerinin kaydedilmiş olması, Türkiye ile 
Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun barışçı bir çözüme ulaşma
sı için ellerinden gelen çabayı harcamaya ve ortoya çıka
cak her durum üzerinde temas ve istişarede bulunmaya 
karar verdiklerini göstermektedir.

Siyasî gözlemciler, üç-dört ay içerisinde, Kıbrıs'da 
yapılmakta olan istişari mahiyetteki toplumlararası görüş
melerde kayda değer bir gelişme olacağını ümit edildiği
ne bu ümit belirli bir süreyi kapsadığından, bu yıl en 
geç Eylül ayı içinde Kıbrıs sorununun çözümüne doğru 
yeni bir adım atılması da beklendiğine işaret etmişlerdir.

RAUF DENKTAŞ’IN KONUŞMASI

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Türk Yöne
timi Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı Rauf Denktaş, Ye- 
şilirmak köyü sosyal tesislerinin açılışında bir konuşma 
yaparak özetle şunları söylemiştir :
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«Beklenmedik bir saldırı karşısında, sadece kendi 
kendine ve Türklüğüne, anavatanına güvenen bir toplum, 
Türklüğe yaraşır bir şekilde mücadeleye atılmış, haklarını 
vermemek için canını vermesini bilmiş, her türlü baskı 
karşısında gerilememiş ve böylelikle 24 saatte yıkılacağı, 
yok olacağı zannedilen bu toplum 7. yılına girdiği mü
cadelesinde dimdik ayakta, kendi bayrağının gölgesinde, 
anavatanının yardımı ile mücadelesini şanla, şerefle za
fere doğru götürmektedir. Bize huzur veren şey, toplumu- 
muzun bu mücadelenin gerektirdiği olgunluğu göster
miş olmasıdır.

Bugün davamız çok kritik bir safhadan geçmekte
dir. Fakat Türk toplumu olarak, Türkiye olarak endişeli 
değiliz. Çünkü biz başkalarının haklarına el atmış deği
liz ki, endişe içinde olalım, biz hakkımızı müdafaa et
mekteyiz.

Biz herhalde barış yolunu kapayan, Kıbrıs'a huzur 
gelmesini engelleyen taraf değiliz, olmadık ve olmaya
cağız. Kıbrıs’ta hak ve adaletin tecellisi için uğraşan, sa
vaşan, bugüne kadar Kıbrıs’ın bağımsızlığını korumuş 
olan ve korumağa devamda azimli olan toplumu- 
muzdur.»

Öte yandan Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Komodro- 
mos, Yunan subaylarına hitaben verdiği demeçte şu şe
kilde konuşmuştur : «Bu adayı sevenler, Kıbrıs sorunu
nun en ciddî aşamasına gelindiğini ve kabulü mümkün 
olmayan çözüm yollarını zorla kabul ettirmek için gizli 
ve yıkıcı faaliyetlerde bulunulduğunu anlamazlık ede
mez. Mücadelesinde sevgili anavatanı Yunanistandan iş
birliği beklemek Kıbrıs'ın hakkıdır. Bu işbirliği hangi ne
denle olursa olsun sona ererse hiç bir başarı sağlana
maz.»

22 Haziran 1971 İNGİLTERE’NİN ORTAK PAZARA GİRİŞİ 

KONUSUNDA ANLAŞMA

Ingiltere'nin Ortak Pazar’a üye olması konusunda, 
Ortak Pazar ülkeleri ve İngiltere temsilcileri arasında 
Lüksemburg’da yürütülmekte olan görüşmelerde, temel 
konular üzerinde tam anlaşmaya varıldığı açıklanmıştır.
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22-23 Haziran 1971 İSLÂM ÜLKELERİ KONFERANSI

23 Haziran 1971

Cidde’de toplanan İslâm Ülkeleri Konferansının 22 
temsilcileri bir «İslâm Dayanışma Yasası» hazırlamak 
üzere bir alt komisyon seçmişlerdir.

Komisyon, biri Suudî Arabistan, diğeri İslâm Ül
keleri Konferansı Genel Sekreteri Tunku Abdurrahman Ta
rafından önerilen iki taslağı esas tutarak bir «dayanışma 
yasası» hazırlamakla görevlendirilmiştir. Yasanın, Eylül 
ayında Kâbil’de toplanacak olan İslâm ülkeleri dışişleri 
bakanları toplantısının onayına sunulması kararlaştırıl
mıştır.

GENEL PREFERANSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Enformas
yon Dairesinden şu açıklama yapılmıştır :

«Avrupa Ekonomik Topluluğunun 21 Haziran 
1971’de Lüksemburg da toplanan Bakanlar Konseyi, Tür
kiye’nin de gelişme yolundaki ülkelere tanınacak genel 
preferanslardan fiilen faydalandırılmasını kararlaştırmıştır.

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kal
kınma Konferansı çerçevesinde, gelişme halindeki mem
leketlerin ihracatını arttırmak amacıyle bu ülkelere belli 
maddeler için sanayileşmiş ülkeler tarafından genel pre- 
feranslar adı altında gümrük indirimleri yapılması konu
sunda anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşma uyarınca Top
luluk, 30 Mart 1971 ‘deki Bakanlar Konseyi Toplantısında 
genel preferansları «77'ler» diye anılan bir ülke grubu
na tanımış, kendisi ile Ortaklık ya da başka özel ilişkileri 
bulunan ülkelerin durumunu 1 Temmuz 1972’ye kadar 
inceleyip sonuca bağlamak kararını almıştı.

Nisan ayı başında Ankara'da yapılan Ortaklık 
Konseyinde Türkiye, genel preferansların kendisine de 
uygulanması gerektiği yolunda uyarı ve teşebbüste bu
lunmuştu. Topluluklar Komisyonu konuyu incelemiş ve 
19 işlenmiş •■arım ürününde Türkiye'ye tam gümrük mua
fiyeti tanınmasını, kısıtlı tâvizlerden yararlanması öngö
rülen pamuk ipliği ve pamuklu dokumada tesbit edilmiş 
olan ilk ihracat sınırları içerisinde % 75 yerine % 100 
gümrük indirimi yapılması Topluluk Konseyine teklif edil
mişti.
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Topluluklar Konseyi tarafından kabul edilen sözko- 
nusu teklifler yakın bir tarihte yürürlüğe girecektir.

Topluluk, Türkiye'nin genel preferanslardan tüm 
olarak yararlanması konusunda diğer gelişmiş ülkeler 
nezdinde yapmakta olduğu danışmaları da sürdürmek 
tedir. Bu çerçevede Japonya, Avusturya ve İsviçre olumlu 
tutumlarını şimdiden belirtmişlerdir.»

26-29 Haziran 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ İRAN’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Tahran a hareketin
den önce İran'a yapacağı ziyaret hakkında basına bilgi 
vermiş, ayrıca Tahrana gelişinde de İran basınına bit 
demeç vermiştir (Bk. Belge 12). Dışişleri Bakanı Türkiye'ye 
dönüşünde İran Şahı ve İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı 
görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunmuştur (Bk. 
Belge 13).

26 Haziran 1971 DENKTAŞ - KLERİDES GÖRÜŞMESİ

Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan yar
dımcısı ve Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ile 
Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides arasın
da yapılan görüşmede, Klerides, 28 Nisan da Denktaş’ın 
kendisine verdiği Türk tarafının tekliflerine Rumların ce
vabını sunmuştur.

Rum cevabı ile ilgili olarak, Denktaş şunları söyle
miştir :

«Teklifleri eski bir çorbanın yeni bir tabakta, yeni
den önümüze sürülmesi denebilir. Esasında bizim bekle
diğimiz netice ortaya çıkmış değildir.» Toplumlararası gö
rüşmelere devam edilip edilmeyeceği yolundaki bir soru
yu da cevaplandıran Denktaş, «Biz görüşmeleri kesece
ğimizi 'hiçbir zaman söylemedik. Aslında, ben ilerleme 
sağlayıcı umudu bulunduğu sürece görüşmelerin devam 
etmesi gerektiğini birçok defalar belirttim» demiş, Rum
ların verdikleri cevapta bazı tali noktalarda küçük ilerle
meler kaydedilmesine rağmen esasa ilişkin noktalarda 
herhangi bir değişiklik olmadığını, gerekli incelemenin 
yapıldıktan sonra bu esasa ilişkin konularda Rum tara
fına yeniden görüşlerini bildireceklerini söylemiştir.
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Rauf Denktaş görüşmenin ertesi günü, Akdeniz ko
nusunda Roma’da yapılacak seminere katılmak ve daha 
sonra İngiltere'ye gitmek üzere adadan ayrılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen ise, 28 Ha
ziran tarihinde, Rum cevabı konusunda basın mensupla
rının vâki sorularına şu cevabı vermiştir •.

«Rum Toplumunun cevabı, Bakanlığımıza yeni ulaş
mıştır. Dikkatle İncelenmektedir. İlk tepki olarak, cevabın, 
Denktaş’ın da belirttiği gibi, esasa ilişkin konularda kay
da değer bir gelişmeyi kapsamadığını söylemek müm
kündür. Talî bazı hususlarda getirilen yenilikleri olumlu 
ve önemli bir adım olarak değerlendirmeye elbette imkân 
yoktur.»

29 Haziran 1971 CENTO DEMİRYOLU UZMANLARININ ÇALIŞMALARI

Türkiye ile İran'ın demiryolu şebekelerini yakın bir w
gelecekte birbirine bağlayacak olan ve sonradan da 
üçüncü Cento bölge ülkesi Pakistan'ın demiryolu şebeke
sine uzanması öngörülen Cento demiryolunun, bölgenin 
kalkınmasında en yüksek yararı sağlayacak şekilde işle
tilmesine ilişkin çareleri araştırmak üzere, iktisat ve de
miryolu uzmanlarından oluşan bir kurul, çalışmalarına 
başlamıştır.

29 Haziran - 
3 Temmuz 1971

TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU
BAŞKANININ ZİYARETİ

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu Başkanı Dr. 
Schiettinger ile Konsorsiyum Genel Sekreteri Dr. Kuehn, 
Ankara'ya yaptıkları ziyaret sırasında, Maliye Bakanı, 
Dışişleri Bakanı, Başbakan Ekonomik İşler Yardımcısı, 
Merkez Bankası ilgilileri, Sanayi ve Ticaret Bakanı, DPT 
Müsteşarı ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı ile görüşmeler 
yapmışlardır.
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30

30

30

30

Haziran 1971 BAŞBAKANIN AFYON KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI

r

Başbakan Nihat Erim, afyon konusunda yaptığı 
açıklamada, Türkiye'de 1972’den itibaren haşhaşın ar
tık hiç ekilmeyeceğini söylemiştir (Bk. Belge 14).

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Haziran 1971

Nixon, ayni gün bu konuda bir açıklama yapmıştır (Bk. 
Belge 15).

SOYUZ-HİN ÜÇ KOZMONOTUNUN ÖLÜMÜ

Haziran 1971

Tass ajansı bu konuda şu açıklamayı yapmıştır :

«Salyut uzay lâboratuvarı içinde uzayda yeni bir 
mukavemet rekoru kırdıktan sonra bu sabah dünyaya 
dönmeye hazırlanan üç Sovyet kozmonotu, Yarbay Ge- 
orgi Dobrovolski, uçuş mühendisi Vladislav Volkof ve 
deney mühendisi ViktorPatsayef hiç beklenmedik bir 
şekilde esrarlı şartlar altında ölmüştür.»

Haber üzerine Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dı
şişleri Bakanı Sovyet meslekdaşlarına birer başsağlığı 
mesajı göndermişlerdir.

İHRACATIMIZIN ALTI AYLIK DURUMU

Haziran 1971

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil yaptığı 
basın toplantısında 1970 yılı Ocak-Mayıs ihracatımızın 
236 milyon 934 bin dolar, 1971 yılı için aynı devrede ise 
249 milyon 300 bin dolar olduğunu söylemiştir.

YENİ ÇEKOSLOVAKYA BÜYÜKELÇİSİ

Çekoslovakya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Dr. Peter 
Brudnak, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a itimadnamesıni 
sunmuştur.
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30 Haziran 1971 TÜRK-İTALYAN NAKLİYAT ANLAŞMASI

Anlaşma hakkında Dışişleri Enformasyon Dairesin
den şu bilgi verilmiştir :

«Memleketimizle İtalya arasında 5 Aralık 1970 
tarihinde parafe edilmiş olan Uluslararası Yolcu ve Eş
ya Nakliyatına mütedair Anlaşma bugün Dışişleri Ba
kanlığında imzalanmıştır.

Anlaşma ile iki ülke arasında ve iki ülke üzerin
den transit olarak yapılacak yolcu ve eşya nakliyatına 
ilişkin hususlar düzenlenmekte, turistik mahiyetteki nak
liyata büyük kolaylıklar getirilmekte, eşya nakliyatı ko
nusunda ise formaliteler basitleştirilmekte, vergi ve re
simler asgariye indirilmektedir.

Anlaşmada Türk limanlarından İtalyan limanlarına 
ferryboat servisi tesisi suretiyle kamyonların Batı Avru- 
paya geçirilmesi imkânlarının lüzumlu şartlar hasıl ol
duğunda müştereken incelenmesi hususunda da mutaba
kata varılmıştır.»
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BELGE 1 3 Haziran 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Nata Bakanlar Konseyinde yaptığı konuş
mada, Türkiye'nin ezelî dış politikasının temel ilkelerinden birisinin Türkiye'nin 
Batılı hüviyetini ve İttifaka hâkim olan temel ideallere bağlılığını muhafaza 
etmek ve güçlendirmek olduğunu belirtmiştir.

Dışişleri Bakanı «Avrupa Güvenliği Konferansı konusunda salim sonuçlara 
varabilmek için meselenin •Tarihçesini göz önünde bulundurmakta isabet var
dır» demiş, İttifakın, böyle bir Konferansın Avrupa'nın güvenliğine anlamlı bir 
katkı sağlaması için sarfettiği çabalara değinmiştir.

Bakan, Doğu Avrupa ülkeleri ile yapılan ikili temaslarda ıkuvvet indirimi 
konusunun ele alınması ve Konferans gündemine kültürel ilişkilerin ithal edil
mesi gibi bazı gelişmeler sağlandığına işaret etmiş, Berlin görüşmelerinin son 
günlerde somut bir safhaya girdiği hususunda görüşmelere katılan üye devlet
ler temsilcileri tarafından verilen bilgiyi Türkiye’nin memnunlukla karşıladığını 
belirtmiş, Konferansın toplanmasına ve güdülen temel amaca katkısı yönünden 
bu gelişmelerin mahiyetinin dikkatli bir tahlile tabi tutulmasının önemine değin
miştir.

Olcay «NATO'nun teklif ettiği karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konu
sunda Konseyin Roma -toplantısında ortaya koyduğu kıstaslar göz önünde bu
lundurulmak kaydı ile araştırıcı nitelikte ön temaslar yapılabilir. Ancak, Güven
lik Konferansı bakımından olduğu kadar, kuvvet indirimi bakımından da Berlin 
konusunda bir anlaşma anlam ve önemini muhafaza etmektedir» demiştir.

Bakan, Akdeniz’deki gelişmelere de değinmiş bu gelişmelerin, bir tahlilini 
yapmış, gelişmenin uzun vadeli etkilerini ve askeri yönü dışındaki yönlerini de 
göz önünde bulundurmanın önemine işaret ettikten sonra bu bölgedeki İttifak 
üyelerini güçlendirmek gerektiğini belirtmiştir. Olcay, Akdeniz'deki gelişmelerin 
Avrupa'daki gerginliği azaltıcı sürecini etkiliyeceğine dikkati çekmiştir.

Dışişleri Bakanı, Ortadoğu'daki gelişmeleri Türkiye’nin nasıl değerlendir
diğini izah ederken, BAC Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın izlediği politikaya 
ve ileri sürdüğü olumlu önerilere değinmiş bu tutumun yapıcı bir karşılık gör
mesinin önemini belirtmiştir.

Osman O'cay, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Paris'te yürütül
mekte olan görüşmelerin bugünkü safhası hakkında Konseye bilgi vermiştir.
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O!cay, Kıbrıs konusunda «toplumlararası görüşmelere bağlanan ümitlerin 
gerçekleşmediğini, makul bir süre içinde olumlu bir gelişme kaydedilmediği 
takdirde ciddi bir çıkmazla karşı karşıya gelinmiş olacağım söyledikten sonra 
görüşmelerin araştırıcı niteliğine dikkati çekmiştir.

Bakan, sorunun süre gelmesinin Türk-Yunan ilişkilerini zehirlemesinder 
herkesin endişe duyduğunu ve Türk-Yunan ilişkilerinin geliştirilmesinin isabe
tine her iki hükümetin de inandığını ve görüşmeleri 'hızlandırmak yolunda yeni 
gayretler göstermenin iki tarafın da görevi olduğunu belirtmiştir.

Uzun vadeli çıkarlar göz önüne alındığı ve sağduyu hâkim olduğu tak
dirde başarı sağlanmaması için sebep görmediğini söyledikten sonra, Bakan, 
«Mevcut anlaşmalar Kıbrıs’ın statüsünü ortaya koymuştur. Mesele, iki toplumun 
hak ve çıkarları arasındaki temel dengeyi muhafaza etmek kaydı ile, uzun va
deli bir çözüm sağlayacak gerekli ayarlamaları yapmaktır» demiş, Yunanistan 
Dışişleri Bakan vekili Palamas ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ifade 
etmekten duyduğu memnuniyeti belirtmiştir.

Bakan, konuşmasının sonunda OECD'nin önümüzdeki günlerde yapacağı 
toplantıya Türkiye'nin verdiği önemi belirtmiş ve genel preferansların ele alı
nacağı bu toplantıda NATO üyesi devletlerin burada olduğu gibi orada da 
Türkiye'nin müttefiki olduklarını göstermelerini beklediğini söylemiştir.

E E L G E 2 4 Haziran 1971

NATO BAKANLAR KONSEYİ ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir:

1. Kuzey Atlantik Konseyi 3 ve 4 Haziran tarihlerinde Lizbon'da Bakan
lar seviyesinde toplanmıştır.

2. İttifakın sürekli siyasî amacı, Avrupa’da gerginliğin azaltılmasını 
ve etkili güvenlik teminatlarıyla birlikte, âdil ve sürekli bir barış düzeninin 
kurulmasını hedef alan teşebbüsler yoluyla barışın sağlanmasıdır. İttifak, Av
rupa'da barış ve istikrar ve bütün üyelerinin güvenliği için bir zorunluluk ol
makta devam etmektedir.

3. 'Bakanlar, dikkatlerini Avrupa ve Akdeniz üzerine teksif ederek ulus
lararası durumu gözden geçirmişlerdir.

4. Bakanlar, İttifakın, Varşova Paktı üyeleri ve diğer Avrupa ülkeleri 
ile temas, araştırma ve müzakereleri yoğunlaştırma hususundaki saptanmış 
politikası çerçevesinde, müttefik ülkelerin girişmiş bulundukları birçok teşebbüs
lerde kaydedilen gelişmeyi değerlendirmişlerdir. Bütün bu teşebbüslerin amacı,
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Avrupa güvenliğinin temel sorunlarına âdil çözümler aramak ve böylece Doğu- 
Batı ilişkilerinde gerçek bir ilerleme sağlamaktır. Bakanlar, sağlanan sonuçları 
memnunlukla kaydetmişler ve bu çabaların devamının daha olumlu gelişmelere 
yol açarak yumuşama cereyanının geliştirilmesine yardımcı olması ümidini iz
har etmişlerdir. Müttefikler bu diplomatik faaliyetler üzerinde yakın istişareler 
yapmışlar ve yapmaya devam edeceklerd r.

5. Bakanlar, stratejik saldırı ve savunma silâhlarını sınırlandırmak mak
sadıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasında süregelen görüşmeleri memnunlukla karşılamışlardır. Kuzey Atlantik 
Konseyinde bu konuda cereyan eden yararlı görüşmeleri kaydetmişlerdir. Ba
kanlar, daha sonraki görüşmelerin çerçevesi hakkında ABD ile Sovyetler Birliği 
arasında 20 Mayıs ta açıklanan anlaşmayı da memnunlukla karşılamışlar ve 
bunun kısa zamanda Kuzey Atlantik İttifakı nın ortak güvenlik çıkarları ve dün
yanın istikrarı bakımından yararlı somut sonuçlara varacak görüşmelere olanak 
sağlayacağı hususundaki içten ümitlerini beyan etmişlerdir.

6. Berlin sorununu gözden geçiren Bakanlar, şehir içinde ve çevresindeki 
güvensizlik nedenlerinin azaltılmasının gerekliliğini belirtmişlerdir. Son çeyrek 
yüzyıl zarfında, Avrupa’da Doğu - Batı ilişkilerini karakterize eden gerginliği) 
büyük bir kısmı Berlin'in içindeki ve çevresindeki durumdan meydana gelmiştir. 
Bu nedenle, Bakanlar, Berlin görüşmelerinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını 
Doğu - Batı ilişkilerinde anlamlı ve sürekli bir iyileşmeyi sağlama hususunda 
İttifakın sarfettiği çabalara Sovyetler Birliği'nin de katılma arzusunu ortaya 
koyan teşvik edici bir işaret sayacaklardır.

7. Bakanlar bu bakımdan, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD Hükümetlerinin 
Berlin konusunda bir anlaşmaya varma hususumdaki çabalarını tümüyle destek
lediklerini teyid etmişlerdir. Bakanlar, görüşmelerin amacının Berlin’in statüsünü 
etkilemeden kesin taahhütlere dayanan belirgin iyileştirmeler sağlamak olduğu 
yolundaki üç Hükümetin görüşlerini paylaşmışlardır. Bu çerçevede Bakanlar, 
Federal Almanya Cumhuriyeti ile Berlin'in Batı kesimleri arasında kişilerin ve 
malların engellenmeden hareket edebilmeleri, Batı kesimlerinde ikamet edenlere 
daha iyi hareket olanağı sağlanması ve Batı kesimleriyle Federal Cumhuriyet ara
sında üç Hükümetin onayıyla gelişmiş olan ilişkilere saygı gösterilmesi esas
larına dayanan bir anlaşmaya varılmasının önemini belirtmişlerdir.

8. Bakanlar, Almanya’nın özel durumunu dikkate alarak bir modus 
vivendi ye varmak maksadıyle Alman makamları arasında yürütülen görüşme
lerde ilerleme sağlanmasının, Avrupa'da gerginliğin azaltılmasına önemli bir 
katkıda bulunacağı görüşündedirler.

9. 'Avrupa'da güvenlik ve işbirliği ile ilgili temel sorunlara ilişkin çok 
taraflı temaslar kurmak olanaklarını gözden geçiren Bakanlar, Berlin konusun
daki müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasına verdikleri önemi yeniden belirt- 

105



m.şlerdir. Bakanlar bu müzakerelerin daha aktif bir devreye girmiş ve böylece 
son haftalarda ilerleme sağlanabilmiş olmasın, memnunlukla kaydetmişlerdir. 
Bakanlar, gelecek toplantılarından önce Berlin görüşmelerinin başarılı bir so
nuca ulaşacağını ve bundan sonra Avrupa’da güvenlik ve işbirliği konusunda 
bir konferans toplamak üzere çok taraflı görüşmelerin başlatılabileceğini ümit 
etmektedirler. Bu zihniyetle Bakanlar, çok taraflı görüşmelere geçilmesi husu
sunda gecikmeden vaziyet alabilmek maksadıyla Daimî Konseyi uluslararası 
durumla Hgili normal istişareleri çerçevesinde, Avrupa'da güvenlik ve işbirliği 
konusundaki bütün temas ve görüşmelerde elde edilen sonuçları periodik ola
rak gözden geçirme faaliyetine devam etmeye çağırmışlardır.

10. Çok taraflı temasların gerçekleşmesi beklenirken muhtemel Doğu - 
Batı müzakerelerinin esasları ve usulü üzerindeki görüşmeler için gerekli ha
zırlıklara Daimî Konsey aktif bir şekilde devam etmiş ve bu maksatla 'Bakanlara 
bir rapor sunmuştur. Rapor, sözkonusu müzakerelerin sonucunun başarılı olabil
mesinin bu sonucun devletler arasındaki ilişkilere egemen olması gereken ve 
Bakanlar parafından önceki bildiri ve deklarasyonlarda zikredilen ilkelere da
yandırılması gerektiğini belirtmektedir. Doğu ile Batı arasında ekonomik, teknik, 
bilimsel , kültürel ve çevresel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin çeşitli yön
lerini dikkatle incelemiştir. Rapor, aynı zamanda, bütün alanlarda uluslararası 
işbirliğinin gelişmesi için gerekli olan kişilerin, fikirlerin ve bilgilerin serbest 
dolaşımını arttırmak maksadıyla üzernde anlaşmaya varılması arzu edlen ana 
unsurları da ayrıntılarıyla incelemiştir.

11. Bakanlar bu çalışmaları kaydetmişler ve Doğu ile Batı arasında çok 
taraflı temasların başlamasını beklerken Daimî Konsey'e çalışmalarına devam 
etmesi talimatını vermişlerdir. Bakanlar bütün ilgili ülkelerle ikili araştırıcı nite
likteki konuşmalara devam edeceklerini belirtmşlerdir.

12. ıBakanlar, Akdeniz'deki durum hakkında NATO Daimî Konseyinin 
hazırlamış olduğu raporu kaydetmişlerdir. Bakanlar, Doğu Akdeniz'de barışın 
yeniden kurulması için harcanan çabaları memnunlukla karşılamakla birlikte; 
bölgedeki gelişmelerin 'bir bütün olarak endişe vermeye devam ettiğini müşa- 
hade e'-tm işlerdir. Bu -raporda varılan sonuçların ışığında, Bakanlar, Daimî Kon-' 
şeyden, bu durumla ilgili istişarelere devam etmesini ve gelecek toplantıda ken
dilerine bir rapor sunmasını istemişlerdir.

13. 1968'de Reykjavik'de ve 1970’de Roma'da bildiriler yayınlamış ve 
1970 Brüksel Bildirisinin 15 ve 16ncı paragraflarına katılmış olan müttefik 
hükümetler, Sovyetler Birliğine ve diğer Avrupa ülkelerine karşılıklı ve dengeli 
kuvvet indirimleri konusunda görüşmeler yapmak hususunda devamlı ısrarda 
bulunmuşlardır. Bu hükümetler, karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimlerinin amacı 
olan Avrupa'daki askerî konfrontasyonun azaltılmasının güvenlik ve istikrarın 
artması için şart olduğunu tekrarlamışlardır.
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14. Bu durumda, sözkonusu Hükümetleri temsil eden Bakanlar, Sovyet 
yöneticilerinin, Orta Avrupa'da silâhlı kuvvetler ve silâhların azaltılması ko
nusunu ele almaya hazır olabileceklerini gösteren cevaplarını memnunlukla 
karşılamışlardır. Daha açık'ağa kavuşturulması gereken bu Sovyet tepkileri, 
diğer ülkelerin tepkileri ile birlikte, İttifak tarafından büyük bir dikkatle İn
celenmektedir.

15. Aynı Bakanlar karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri görüşmelerinin 
dayandırılabileceği ortak bir zeminin bulunup bulunmadığını saptamak çaba
sıyla, Roma Deklarasyonunun 3 ncü paragrafında (1) açıklanmış olan esaslara 
dayanarak Sovyetler Birliği ve diğer ilgili Hükümetlerle araştırıcı nitelikte te
masların devamı ve yoğunlaştırılması hususunda Hükümetlerinin mutabakat
larını beyan etmişlerdir. Mümkün olan en kısa zamanda müzakerelere başlan
ması hususundaki niyetlerini belirtmişlerdir. Bu maksatla bu Bakanlar, araş
tırıcı nitelikteki temasların sonuçlarını gözden geçirmek ve karşılıklı ve dengeli 
kuvvet indirimlerinin esasına ve usulüne ait meselelere yaklaşım şekli husu
sunda istişare etmek üzere, Dışişleri Bakan Yardımcılarının veya yüksek dere
celi memurlarının yakın bir tarihte Brüksel’de toplanmaları hususunda anlaş
mışlardır. । . . . .

16. Bu Bakanlar ayrıca, Sovyet Hükümeti ve diğer ilgili hükümetlerle 
araştırıcı nitelikteki görüşmeleri sürdürmek üzere Konsey’e karşı sorumlu olacak 
bir veya birkaç temsilciyi uygun bir zamanda görevlendirmek ve gereğinde kar
şılıklı ve dengeli kuvvet indirimi müzakerelerinin zamanını, yerini, usullerini ve 
gündemini saptamak hususundaki arzularını açıklamışlardır.

17. Silâhların kontrolü ve silâhsızlanma alanındaki diğer gelişmeleri göz
den geçiren bu Bakanlar, deniz yatağı ve okyanus dibine kitle imha silâhlarının 
yerleştirilmesini yasaklayan bir andlaşmanın imzalanmış olmasını bu alanda

(1) Roma Deklarasyonunun 3 ncü paragrafı aşağıdadır:
<3 — Bakanlar. Avrupa'da, özellikle merkez bölgesi ile ilgili olarak karşılıklı ve 

dengeli kuvvet indirimi konusunda araştırıcı nitelikte görüşmeler yapmağa ilgili Dev
letleri çağırmışlardır. Bu görüşmelerde müttefiklerin aşağıdaki şartlan ileri sürmeleri 
üzerine mutabık kalmışlardır :

a) Karşılıklı kuvvet indirimleri, İttifakın hayatî güvenlik çıkarları ile bağ- 
daşmah ve coğrafî vesair mülâhazalardan doğan farkları da hesaba katılarak, taraf
lardan birine askerî sahada olumsuz etki yapacak şekilde işlememelidir.

b) İndirimler karşılıklı olmak esasına dayanmalı ve kapsam ve zaman 
bakımından safha safha ve dengeli olmalıdır.

c) İndirimler, ilgili bölgede millî ve millî olmayan kuvvetlerle bunların 
silâh sistemlerini kapsamalıdır.

d) Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri anlaşmalarına uymayı teminat 
altına alacak, yeterli denetim ve kontrol sağlanmalıdır.
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atılmış önemli bir ad m olarak kaydetmişlerdir. Müttefik Bakanlar, Silâhsızlanma 
Komitesi Konferansının bakteriyolojik silâhların ve toksinlerin yasaklanması 
konusunda bir anlaşmaya varmak için yaptığı çalışmaları memnunlukla kay
detmişlerdir. Bakanlar, bütün Devletlerin güvenliklerine uyan, etkili ve gerekli 
şekilde denetlenen silâhların sınırlandırılması ve silâhsızlanma tedbirlerine ver
dikleri önemi yeniden belirtmişler ve silâhların 'kontrolü ve silâhsızlanma ile 
ilgili alanlarda İttifakın sarfettiği çabalara ve yaptığı incelemelere devam et
mesini Daimî Konseyden istemişlerdir.

18. Bakanlar, Genel Sekreter raporunda belirtilen, Modern Toplumun 
Sorunları Komitesinin çalışmalarında kaydettiği dikkate değer ilerleme karşı
sında memnunluklarım belirtmişlerdir. Bakanlar özellikle denizlerin yağla kir
lenmesi ve yol güvenliği alanlarındaki mücadeleye müttefiklerin yaptığı önemli 
katkıyı kaydetmişlerdir. Kıyı suları ile iç suların kirlenmesi ve tabii afetlere 
yardım 'konusundaki sorunlar üzerinde halen yoğun çalışmaların devam etmek
te olmasını memnunlukla karşılamışlardır. Aynı şekilde, Komitenin, modern tek
nolojinin ortaya çıkardığı sorunlar ve çevrenin bozulmasının modern toplum 
için doğurduğu tehlikelere Hükümetlerin ve kamu oyunun dikkatini çekmekte oy
nadığı rolü de önemle kaydetmişlerdir. Birçok müttefik ülkenin, bu sorunlarla 
uğraşmak üzere yeni hükümet organları kurmuş olduklarını müşahade etmiş
lerdir. Bakanlar, İttifak çabalarının sağladığı yararların sadece müttefik ülkelere 
inhisar etmediğini, bu yararların diğer ülkelerde ve daha geniş kapsamlı ulus
lararası Örgütlerde de hissedildiğini özellikle not etmişlerdir.

19. Bakanlar, Teşkilâtın Genel Sekreterlik görevinden istifa etmek iste
diğini daha önce kendilerine bildirmiş olan Manlio Brosio'nun yakında ayrı
lacak olmasından duydukları üzüntüyü belirtmişlerdir. Brosio'ya takdirlerini 
belirtirken, Bakanlar adıgeçenin çoğu zaman güç koşullar altında geçen yüksek 
görevi üzerinde durmuşlar ve hem savunma, hem yumuşama yolundaki yo
rulmak bilmez çabalarını besleyen sabır ve azmini önemle belirtmişlerdir. Ba
kanlar, son 7 sene zarfında İrtifaka ve barışa yaptığı dikkate değer hizmet
lerden dolayı kendisine derin takdirlerini bildirmişlerdir.

20. Konsey, Hollanda Dışişleri Bakanı Luns'u, 1 Ekim 1971 tarihinden 
itibaren Teşkilâtın Genel Sekreterliği görevini üzerine almaya dâvet etmiştir. 
Bay Luns Konseye bu dâveti kabul ettiğini bildirmiştir.

21. Kuzey Atlantik Konseyinin Bakanlar seviyesindeki gelecek toplantısı 
Aralık 1971’de Brüksel'de yapılacaktır.

22. bakanlar, bu bildiriyi, kendileri namına ve diplomatik kanallarla, 
tarafsız ve taraf tutmayan Hükümetler de dahil olmak üzere bütün ilgili taraf
lara ulaştırılmasını Konseyin şeref Başkanı olarak İtalyan Dışişleri Bakanından 
istemişlerdir.
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FINAL COMMUNIQUE

1. The North Atlantic Council met in Ministerial Session in Lisbon on 
3rd and 4fh June, 1971.

2. The continuing political aim of the Atlantic Alliance is to seek peace 
through initiatives designed to relax tensions and to establish a just and durable 
peaceful order in Europe, accompanied by effective security guarantees. The 
Alliance remains indispensable to peace and stability in Europe and to the 
security of all its members.

3. Ministers reviewed the international situation, concentrating their 
attention on Europe and the Mediterranean.

4. They assessed the state of progress of the several initiatives which 
Allied countries had undertaken within the framework of the established policy 
of the Alliance to intensify contacts, explorations and negotiations with mem
bers of the Warsaw Pact and other European states. The purpose of all these 
initiatives is to seek just solutions to the fundamental problems of European 
security and thus to achieve a genuine improvement of East/West relations. 
They noted with satisfaction the results obtained and expressed the hope that 
the continuation of these efforts would lead to further progress helping the 
development of détente. The Allies have consulted and will continue to consult 
closely on these diplomatic activities.

5. 'Ministers welcomed the continued negotiations between the US and 
the USSR with the aim of placing limitations on offensive and defensive strategic 
arms. They noted the useful discussions held in the North Atlantic Council on 
this subject. Ministers also welcomed the agreement between the US and the 
USSR announced on 20th May, regarding the framework for further negotiations, 
and expressed the sincere hope that it would facilitate discussions leading to the 
early achievment of concrete results enhancing the common security interests 
of the North Atlantic Alliance and stability in the world.

6. In reviewing the Berlin question, Ministers underlined the necessity 
of alleviating the causes öf insecurity in and anound the city. During the past 
quarter of a century, much of the tension which has characterized East/Wesr 
relations in Europe has stemmed from the situation in and around Berlin. Thus, 
the Ministers would regard the successful outcome of the Berlin »talks as an 
encouraging indication of the wiliingness of the Soviet Union to join in the 
efforts of the Alliance to achieve a meaningful and lasting improvement of 
East/West relations in Europe.

7. Ministers therefore reaffirmed their full support for the efforts of the 
governments of France, the United Kingdom and the United States 1o reach an 
agreement on Berlin. They shared the view of the three governments that the 
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aim of the negotiations should be to achieve specific improvements based on 
firm commitments without prejudice to the status of Berlin. In this context 
they emphasized the importance of reaching agreement on unhindered movement 
of persons and goods between the Federal Republic of Germany and Western Sec
tors of Berlin, on improved opportunities for movement by residents of the 
Western Sectors, and on respect for the relationship between the Western Sec
tors and the Federal Republic as it has developed with the approval of the 
three governments.

8. Ministers were of the view that progress in the talks between German 
Authorities on a modus vivendi, taking into account the special situation in 
Germany, would be an important contribution to a relaxation of tension in 
Europe.

9. Ministers, having reviewed the prospects for the establishment of 
multilateral contacts relating to the essential problems of security and co-ope
ration in Europe, again emphasized the importance they attach to the succes
sful conclusion of the negotiations on Berlin. They noted with satisfaction that 
these negotiations have entered into a more active phase and have enabled 
progress to be registered in recent weeks. They hope that before their next me
eting the negotiations on Berlin will have reached a successful conclusion and 
that multilateral conversations intended to lead to a conference on security 
and co-operation in Europe may then be undertaken. In this spirit they invited 
the Council in Permanent Session to continue, in the framework of its normal 
consultations on the international situation, its periodic review of the results 
achieved in all contacts and talks relative to security and co-operation in Europe, 
so that it could without delay take a position on the opening of multilateral 
talks.

10. In anticipation of these multilateral contacts, the Council in Permanent 
Session actively pursued preparations for discussions on the substance and 
procedures of possible East/West negotiations, and submitted a report to this 
effect to Ministers. The report stressed that the successful outcome of such ne
gotiations would have to be founded on universal respect for the principles 
governing relations between states as cited by Ministers in previous communiqués 
and declarations. The various prospects for developing co-operation between 
East and West in the economic, technical, scientific, cultural and environmental 
fields were closely examined. The reports also reviewed in detail the essential 
elements on which agreement would be desirable in order to promote the 
freer movement of people, ideas and information so necessary to the develop
ment of international co-operation in all fields.

11. Ministers noted these studies and instructed the Council in Permanent 
Session to continue them pending the initiation of multilateral contacts between

110



East and West Ministers stressed that they would press on with their bilateral 
exploratory conversations with all interested states.

12. Ministers took note of the report on the situation in the Mediterranean 
prepared by the Council in Permanent Session. While welcoming the efforts 
currently undertaken to re-establish peace in the Eastern Mediterranean, they 
observed that developments in the area as a whole continue to give cause for 
concern. In the light of the conclusions of this report, they instructed the Council 
in Permanent Session to continue consultations on this situation and to report 
thereon at their next meeting.

13. The Allied Governments which issued the Declarations at Reykjavik 
In 1968 and iRome in 1970 and which subscribed to paragraphs 15 and 16 of 
the Brussels Communiqué of 1970 have consistently urged the Soviet Union and 
other European countries to discuss mutual and balanced force reductions. 
They reaffirmed that the reduction of the military confrontation in Europe - at 
which MBFR is aiming - is essential for increased security and stability.

14. Against this background, Ministers representing these governments 
welcomed the response of Soviet leaders indicating possible readiness to con
sider reductions of armed forces and armaments in Central Europe. These So
viet reactions, whidh require further clarification, are, together with those of 
other states, receiving the closest attention of the Alliance.

15. In an effort to determine whether common ground exists on which 
to base negotiations on mutual and balanced force reductions, these Ministers 
expressed the agreement of their governments to continue and intensify explo
rations with the Soviet Union and also with other interested governments on 
the basis of the considerations outlined in paragraph 3 of the Rome Declaration 
(1). They expressed their intention 'to move as soon as may be practical to ne
gotiations. To this end these Ministers agreed that Deputy Foreign Ministers or

(1) Paragraph 3 of the Rome Declaration reads as follows :
«3. Ministers invite interested States to hold exploratory talks on mutual and ba

lanced force reductions in Europe, with special reference to the Central Region. They 
agree that in such talks the Allied would put forward the following considerations :

a) mutual force reductions should be compatible with the vital security inte
rests of the Alliance and should not operate to the military disadvantage of either side 
having regard for the differences arising from geographical and other considerations;

b) reductions should be on a basis of reciprocity, and phased and balanced 
as to their scope and timing;

c) reductions should include stationed and indigenous forces and their weapons 

systems in the area concerned;
d) there must b? adequate verification and controls to ensure the observance 

of agreements on mutual and balanced force reductions.»
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high officials should meet at Brussels at an early date to review the results of 
the exploratory contacts and to consult on substantive and procedural appro
aches to mutual and balanced force reductions.

16. These Ministers further announced their willingness to appoint, at 
the appropriate time, a representative or representatives, who, would be 
responsible to the Council for conducting further exploratory talks with the 
Soviet Government and the other interested governments, and eventually to 
work out the time, place, arrangements and agenda for negotiations on mutual 
and balanced force reductions.

17. Reviewing other developments in the field of arms control and disar
mament, these Ministers noted as a significant step forward the conclusion of 
a treaty banning the emplacement of weapons of mass destruction on the seabed 
and ocean floor. Allied Ministers noted with satisfaction the work done by the 
Conference of the Committee on Disarmament with a view to reaching an agree
ment eliminating bacteriological weapons and toxins. They reaffirmed the im
portance they attach to effective and adequately verified arms limitation and 
disarmament measures consistent with the security of all states, and invited 
the Council in Permanent Session to continue to pursue the Alliance efforts and 
studies in all fields related to arms control and disarmament.

18. Ministers expressed satisfaction at the impressive progress achieved 
by the Committee on the Challenges of Modern Society as reported by the 
Secretary General. They noted particularly the important contribution made by 
the Allies to combat the pollution of the seas by oil and to the development of 
road safety. They welccmed the fact that intensive work was under way on 
problems relating to coastal and inland water pollution and disaster assistance. 
They further welcomed the contribution the Committee had made to alerting 
Governments and public opinion to the problems of modern technology, as 
well as to the dangers for modern society arising from the deterioration of the 
environment. They observed that many countries of the Alliance have equipped 
themselves with new government structures to cope with such problems. Minis
ters took special note of the fact that the benefits of Allied efforts had not been 
confined to the countries of the Alliance but were being felt in other countries 
as well as in broader-based international organizations.

19. Ministers expressed their regret at the impending departure of Mr. 
/vAan'io Brosio who had informed them of his intention to resign as Secretary 
General of the Organization. In their tributes to Mr. Brosio, Ministers dwelt 
on his outstanding stewardship in often difficult circumstances and stressed the 
patience and perseverance which have marked his untiring work for both defen
ce and detente. They expressed to him their deep appreciation for the distin
guished service he has rendered to the Alliance and to peace in the past seven 
years.
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20. The Council invited Mr. Joseph Luns, Foreign Minister of the Nether
lands, to become Secretary General of the Organization as from 1st October 
1971, Mr. Luns informed the Council of his acceptance of this invitation.

21. The next Ministerial Session of the North Atlantic Council will oe 
he'd in Brusse's in December 1971.

22. Ministers reques.led the Foreign Minister of Italy, as President of the 
Council, to transmit this Communiqué on their behalf through diplomatic chan
nels to all other interested parties including neutral and non-aligned govern
ments.

BELGE 3 6 Haziran 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI 

HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Yeşilköy havaalanında Lizbon’da katıldığı 
Nato Bakanlar Konseyi toplantısı hakkında basına şu bilgiyi vermiştir :

«Dünya kamu oyunun da beklediği gibi, görüşmelerin ağırlık noktasını 
Avrupa Güvenliği için bir konferans toplanması ile karşılıklı ve dengeli kuv
vet indirimi konuları teşkil etti. Konsey her iki konuda son aylarda yapılan ikili 
temasları ve kaydedilen gelişmeleri ayrıntılı bir değerlendirmeye ve tahlile tabi 
tuttu. Bunu yaparken, güvenlik hissini azaltmadan gerginliğin ortadan kaldı
rılması gayesi daima göz önünde tutuldu. İttihaz olunacak tutumun bu amaca 
en uygun şekilde hizmet edecek nitelikte olmasına özel bir itina gösterildi.

Nato üyeleri, Berlin konusunda olumlu bir sonuca varılmasının, barış ve 
güvenliğin takviyesi yolunda önemli adımlar atılmasını mümkün kılacak siyasi 
ortamı hazırlayacağı üzerinde titizlikle durmuşlardır. Bu tutumda bir değişiklik 
yoktur. Berlin görüşmelerine katılan üye devletlerin, olumlu bir safhaya girdiğin; 
bildirmeleri Konsey için güzel bir sürpriz teşkil etmiş ve ilerisi için ümit verici 
olmuştur. Berlin görüşmelerinin olumlu bir sonuca varması Güvenlik Konferansı 
konusunda çok taraflı temaslara başlamak için gerekli zemini hazırlamış ola
caktır. Üye ülkeler bu yolda araştırıcı nitelikteki ikili temaslarına devam ede
ceklerdir. Konsey, böyle bir gelişme gerçekleştiği takdirde, Doğu - Batı görüş
melerinde ele alınabilecek konular ve takibi uygun düşecek usul üzerinde hazır
lanmış olan raporu etraflı bir incelemeye tabi tuttu ve Daimi Konseye bu çalış
maların devamı için talimat verdi.

Konsey, NATO’nun ısrarla ileri sürdüğü karşılıklı ve dengeli kuvvet indi
rimi teklifinin görüşme konusu yapılabileceği yolunda Sovyet liderleri tarafın
dan vaki demeçleri memnunlukla karşıladı. Konunun ne kadar çok yön’ü ve 
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nazik bir konu olduğu ortadadır. Sorunun, anlamlı bir şekilde ele alınmasının, 
itina ile yürütülmesi gereken bir hazırlığı ve bir takım noktaların açıklığa ka
vuşmasını icap ettirdiği aşikârdır. Bunu sağlıyacak temas ve çalışmalar itina ile 
yürütülecektir.

Konsey toplantısı, günün bu en önemli konuları yanında, milletlerarası du
rumun, özellikle Akdeniz'deki gelişmelerin, Orta - Doğu sorununun, silâhsızlanma 
çalışmalarının gözden geçirilmesine imkân verdi ve bütün bu konularda faideli 
istişareler, yapıldı. u A ,ı

Konseyin üzerinde durduğu bir konu da modern toplumun sorunları oldu. 
Konsey bütün dünyayı ilgilendiren, hattâ tehdit eden çevresel sorunlara artan 
bir ilgi göstermektedir.

Konsey toplantısı, NATO camiasında artan bir dayanışmayı açıkça ortaya 
koyan bir hava içinde geçti. NATO’nun üyelerin güvenliği için olduğu kadar 
Avrupa’da barış ve istikrar dâvası için de vazgeçilmez yararlı bir araç olduğu 
bir »kere daha görüldü.

‘Konseyin bu döneminde, Genel Sekreter Brosio’nun görevinden ayrılması 
dolayısiyle yeni genel sekreter atanması yapıldı ve bu göreve Hollanda Dışişleri 
Bakanı Luns getirildi. NATO camiası beraber çalıştığım süre zarfında yüksek 
meziyetlerini bizzat müşahade etmek, imkânını bulduğum Brosio’nun kıymetli 
hizmetlerini daima şükranla anacaktır. Yegâne tesellimiz yerine Luns gibi millet
lerarası alanda haklı bir şöhret yapmış bir devlet adamının seçilmesidir.

Konsey toplantısı bana aynı zamanda dost ve müttefik bir çok ülkenin 
dışişleri bakanları ile faideli ve verimli görüşmelerde bulunmak imkânını verdi.**  

. y Ay. .h!i !•>.• HL-
Dışişleri Bakanı daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakan vekili Palamas 

ile yaptığı görüşmeye değinerek: «Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakan vekili 
Palamas ile görüşmemiz büyük bir açıklık içinde geçti. Kıbrıs konusunda, top
lumlararası görüşmelerin hızlandırılarak makul bir süre içinde sonuçlandırılma
sının ve yapıcı bit zihniyetle yürütülmesinin önemi üzerinde ay'nı görüşü pay
laştığımızı te sb i? ettik ve bu konuda iki ülke arasındaki istişarelere devam et
meğe karar verdik. Görüşmelerin çıkmaza girmesinin yaratacağı tehlikeli durumu 
iki ülke de müdrik bulunnrfaktadır ve görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlandı
rılması için ellerinden gelen çabayı göstermeye karar vermişlerdir» demiştir.

Dışişleri Bakanı demecini şöyle bitirmiştir : «Lizbon’da yaptığım çeşitli 
temaslarda, Türkiye’ye karşı artan bir ilgi duyulduğunu ve Türkiye'nin, iç huzuru 
bir an önce yeniden sağlamak ve anayasanın öngördüğü demokratik hayat 
tarz.na karşı girişilen tertip ve eylemleri zararsız hale getirmek için takındığı 
enerjik tutumun takdirle karşılandığını gördüm. Bu izlenimi belirtmekten mem
nunluk duyuyorum.»
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Dışişleri Bakanı Olcay, uçağı arıza yaptığı için Roma’da 3 72 saat kadar 
kalmış, bu arada Yunan Kralı ile bir görüşme yapmıştır. Görüşme isteği Roma- 
nın havalimanında bulunan Yunan Kralı Konstantin'den gelmiş Kral Konstantin, 
görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Sunay’a saygılarını iletmiştir.

BELGE 4 ■ 6 Haziran 1971

BAŞBAKANIN FRANSIZ TELEVİZYONUNA VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Nihat Erim, Fransız televizyon muhabirlerini kabul ederek, so
rularını cevaplandırmış, bu arada, son zamanlarda, sıkıyönetimin aydınlara 
karşı aşırı hareketlere giriştiği yolunda, bazı yabancı gazetelerde ortaya atılan 
iddialar konusunda şunları söylemiştir:

'* aJcIz» ıp*  f* *ı *'•  • *4 Ar t *
«Maalesef bazı yabancı gazetelere maksatlı olarak aksettirilen bu ha

berler ve iddialar tamamiyle yanlıştır. Kim isterse Türkiye’ye serbestçe gelebilir 
ve bu iddiaların yanlış olduğunu bizzat tesbit edebilir. Yabancı basın mensup
larına bu konuda istedikleri yerde istedikleri konulan serbestçe incelemek için 
ben bizzat bütün kolaylıkları sağlayacağım. Maalesef 10 günden beri yabancı 
basında Türk ordusuna ve Türk hükümetine karşı belirli bir çevre tarafından 
yönetilen bir iftira kampanyasına girişilmiş olduğunu müşahade etmekteyim. 
Şunu belirtmeliyim ki bugün anayasa yürürlüktedir, anayasa müesseseleri yer- 
lerindedir temel hak ve hürriyetleri garanti eden kanunlar yürürlüktedir. 11 
ilde uygulanan sıkıyönetimin niçin ilân edildiği herkesçe malumdur. Sıkıyönetim 
memleketi bir felâketin eşiğine getirmiş bulunan 'tedhişçilik, şehir ve kır geril
lacılığı, sabotaj, insan kaçırma ve öldürme gibi eylemlere karşı kanun yoluyla 
ilân edilmiştir. Sıkıyönetim bu gibi şartlarda anayasanın 124. maddesi ile ön
görülen bir olağanüstü idare tarzıdır ki sanırım sizin memleketinizde de aynı 
olağanüstü tedbirler alınabilmektedir. Sıkıyönetim devresinin mümkün olduğu 
kadar kısa olmasını umuyorum ve bugüne kadar sağlanan sonuçlar bakımından 
da iyimser bulunuyorum.»

Nihat Erim, Anayasa’da yapılacak değişiklikler hakkındaki bir soruya ceva
ben de «Türk anayasasında, halihazırda mevcut olmayan, Avrupa İnsan Hak
ları Beyannamesinin 17. maddesine paralel bir hüküm getirilmesinin düşünül
düğünü ve bu değişiklikle anayasada garanti edilen hak ve hürriyetlerin aynı 
hak ve hürriyetleri yıkmak için kullanılmaması garanti altına alınacaktır» demiştir.

Başbakan, ceza kanununda yapılacak değişiklikler hakkında da şunları 
söylemiştir :

«1926'da kabul edilmiş olan ceza kanunumuz günümüzün gerçeklerine 
uymamaktadır. Özellikle günümüzün aşırı eylemlerine tedhişçilik hareketlerine 
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fc t olarak değil de grup halinde işlenen suçlara karşı hükümler ihtiva etme
mektedir. Yapılacak değişikliklerde suçların bu esaslara göre tanımlanması 
esas olacaktır.»

Sıkıyönetim sona erince silâhlı kuvvetlerin esas işinin başına döneceğim 
belirten Başbakan şunları ilâve etmiştir:

«Silâhlı kuvvetlerimiz siyasetin içinde bulunmaktan asla hoşnut değildir ve 
sıkıyönetimin bir an evvel sona ermesini gönülden istemektedir. Eğer kuman
danların üzerimde bir baskısı söz konusu ise bu sadece anayasa değişikliklerini 
bir an evvel yapılması yeni kanun tasarılarının bir an evvel hazırlanması için
dir.*

Başbakan bundan sonra reformlar hakkında izahat vererek tarım, millî 
eğitim, idare, adalet ve maliye reformlarının ana hatlarını anlatmış, millî eğitim 
sistemimizi tepeden tırnağa değiştirerek «Türk gençlerinin en kısa zamanda 
ve en yeteni şekilde kalkınma hamlelerine katılması olanaklarını sağlayacak 
bir yeni eğitim sistemini öngörüyorum» demiştir. Tarımda ise «Toprak reformu 
toprak dağılımını sosyal adalet ve insanlık bakımından düzenliyecek ve aynı 
zamanda tarımımızı modern olanaklara kavuşturacaktır. Böylelikle Türkiye'nin 
tarımsal hayatı temelinden değişecektir» demiştir.

Erim ileride Türkiye'de, Yunanistan'da olduğu gibi silâhlı kuvvetlerin 
idareyi ele almasının mümkün olup olamıyacağı konusundaki bir soruya cevaben 
şunları söylemiştir:

«12 Mart muhtırası bizde böyle bir şeyin varit olmadığını göstermiştir. 
Zira silâhlı kuvvetlerimiz idareyi ele almak isteselerdi bunu 12 Mart'ta yapa
bilirlerdi. Bunu yapmadılar. Zira Türk askerleri, Türk komutanları politika içinde 
olmayı sevmezler, istemezler. Politikaya müdahale ettikleri zamanlar o'lmuşsa 
bu da ancak sapmaları düzeltmek doğru yola dönülmesini hatırlatmak için 
olmuştur. Türkiye için de doğru yol Atatürk'ün çizdiği yoldur, Atatürk'ün re
formlarıdır.

Ben ve hükümetteki bütün arkadaşlarım silâhlı 'kuvvetlerimiz mensupları 
gibi Atatürk yolunun insanlarıyız. Bütün kaygumuz o’nun başladığı esere de.vam 
etmektir. Ben bütün çocukluğumu Atatürk hayranı olarak geçirdim. O öldüğü 
zaman Paris’de öğrenci olarak bulunuyordum. Ve o zaman daha bilinçli /e 
şuurlu olarak kendimi Atatürk ilkelerine adadım. Bu bütün çalışma arkadaşlarım 
için de böyledir. Bizim için en büyük mashariyet o nun büyük eserine katkıda , 
bulunmak olacaktır.»

Başbakan solculara karşı hükümetin tutumu hususundaki bir soruya ce
vaben şöyle demiştir:
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«Türkiye'de sol denince muhakkak bir ayırım yapmak gerekir. Türkiye’da 
ortanın solu, sosyal demokrasi her zaman olduğu gibi bugün de anayasanın, 
kanunların garantisi altındadır. Fakat anayasa da kanunlarımız da komünizme 
ve aşırı solculuğa kapalıdır. Kanunlarımız aşırı sol diktatoryasına müsaade et- 
miyecektir. Tıpkı aşırı sağcılığa müsamaha etmiyeceği gibi. Meselâ Türkiye’de 
herkes istediği dine ve mezhebe inanmakta serbesttir. Fakat Türkiye'de teok
ratik bir düzen kurulmasına, hilâfetin şeriatın geri getirilmesine çalışmak ya
saktır. Kanunlarımız bütün aşırılıklara karşıdır».

Başbakan Türkiye'nin geleceğini nasıl buluyorsunuz yolundaki bir sua’e 
şöyle cevap vermiştir:

«Türkiye’nin istikbalinden eminim. Nüfusumuz 40 milyona yaklaşıyor. 
5 yıllık plânlarımızla büyük ilerlemeler kaydettik ve kaydedeceğiz. En önemlisi, 
eminim ki, büyük çoğunluğu ile bizlerden daha bilgili daha iyi yetişmiş genç 
kuşaklar arkamızdan gelmektedir. Bu dinamik genç kuşaklar ve memleketimizin 
zengin tabii olanakları sayesinde Türikye, Atatürk'ün ana ilkelerinden esin
lenerek çok ya'kında gelişme halinde olan bir memleket olmaktan çıkacak, geliş
miş bir memleket olacaktır.»

B E L G E 5 7 Haziran 1971

CUMHURBAŞKANININ FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ 

YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Finlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen 
şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Sizi aramızda görmekle bahtiyarız.

Türkiye’de bulunuşunuzu tarihi bir hadise olarak telâkki etmekteyiz. Zira, 
bu ziyaretinizle bizlere bir çok özel vasıflarını ilgi ve takdirle karşıladığımız 
Finlandiya’nın seçkin Devlet Başkanını, memleketimizde ilk defa ağırlamak 
şerefini vermektesiniz. Zatıâliniz ve değerli yardımcılarınız memleketimizde 
sadece Türk Hükümetinin değil, aynı zamanda bütün Türk milletinin saygı de
ğer ‘konukları olarak bulunmaktasınız.

Türkiye'deki ziyaretlerine süresince, Başkentimizde olsun sizi ağırlamak 
şerefine nail olacak diğer iki büyük şehrimizde olsun, gerek üstün şahsi me
ziyetlerinizin, gerek temsil ettiğiniz asil Fin milletinin haklı olarak celbettiği 
derin saygının ve samimi sevginin açık belirtilerini göreceğinizden emin bulun
maktayım.
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Karşılaşacağınız herkesin, kendinizi en samimi bir hava içinde bulmanız 
ve seyahatinizin başlangıcından bitimine kadar en iyi intibaları almanız içiı 
ellerinden geleni yapmayı zevkli bir görev sayacağından şüphe etmemekteyim.

Ziyaretinizin, büyük Atatürk devrinde temelleri atılan ve halen de mükem
mel olan Türk - Fin ilişkilerinde çok önemli bir merhale teşkil edeceğine ve bu 
ilişkilerin daha da ileri bir seviyeye yükselmesine katkıda bulunacağına inan
maktayız. . .

Yüksek kişiliğinizin bu ziyarete ayrı bir mahiyet vereceği, daha derin, da
ha zengin ve daha mutlu bir anlam kazandıracağı muhakkaktır.

Size refakat eden, Dışişleri Bakanı Ekselans Leskinen'in başında bulun
duğu çok seçkin heyet, muhtelif seviyelerde temaslarda bulunmamızı sağla
yacak ve bu temasların verimli olması hususunda bizimle işbirliği yapacaktır.

A i

Kuvvetle inanıyoruz ki; bu ziyaretiniz vesilesiyle yapılacak temaslar ye 
görüşmeler, başarıya .ulaşacaktır. Bu konuda bizlere düşen görevi en iyi şekilde 
yerine getirmekten geri kalmayacağımızı ifade etmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin, geçmişte olduğu gibi bugün 
de hiçbir ihtilâfla gölgelenmemiş olmasından duyduğumuz memnuniyet bü
yüktür.

Diğer taraftan ilişkilerimizin mümkün olan bütün istikametlerde gelişme
ler kaydetmeğe müsait bulunduğunu müşahade eylemek de aynı ölçüde se
vinç verici olmaktadır.

Memleketlerimizin, özellikle, ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanların
daki işbirliğinde büyük adımlar atmaları için pek çok sebep ve imkân mevcut
tur.

Türkiye ve Finlandiya’nın coğrafî durumları, aralarında büyük mesafeye 
rağmen, birinin Avrupa’nın en güney ve diğerinin en kuzey kısımlarında bu
lunmasından dolayı bir benzerlik arzetmektedir. Bu durum her ikisinin de çö
züme ulaştırmaları gereken bir çok meseleye, benzerlik olmasa bile hiç değilse 
önemli bir paralellik göstermektedir.

Memleketlerimiz barış ve bütün devletlerle milletlerarası hukuk ilkelerine 
ve özellikle anlaşmalardan doğan haklarla meşru menfaatlere, karşılıklı saygı
ya dayanan iyi ilişkiler aramak yolundaki ortak niyetleri kadar,- özgürlük ve 
demokrasiye olan bağlılıkları da, münasebetlerimize hakim olan anlayış ve 
saygı havasının kaynakları olmaktadır.

Bu ilkeler gereğince ve memleketiniz şartlarına uygun olarak tesis etti
ğiniz ve PAASİKİVİ - Kekkonen hattı olarak anılan ünlü tarafsızlık politikanızın, 
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memleketiniz kadar dünya barışına da hizmet ettiği kanaatindeyiz. Bunun 
önemli ve müşahhas bir misalini veren Finlandiya’nın Avrupa güvenliği konu
sunda yaptığı çeşitli teşebbüsleri dikkatle izlemekteyiz.

Bu ülkenin, barış davasına katkısının diğer bir örneği olarak stratejik 
silâhların sınırlandırılması görüşmeleri dolayısıyle gösterdiği konukseverliği de 
zikredebiliriz.

Orta Doğu ya gelince, bu hassas bölgedeki anlaşmazlığın biran önce 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi -kararına uygun âdil bir çözüme kavuşması 
gerektiği kanısındayız.

■ ■ t ’ 1 * H’ ' ■ l. '>b. '■ r

• • Sayın Başkan, . ■ • .............
-İti . •’ 6 e C ’ Ih* ' .

Bildiğim kadarıyla, Türkiye’ye davetli olarak gelen Kuzeyli ilk Devlet 
Başkanıyım. İsveç ve Finlandiya’nın ortak kralı XII. Şad ın 260 sene önce o 
zaman Türkiye’ye ait topraklarda uzon süre kaldığı bir vakıa olmakla beraber, 
kendisinin davet edilerek gelmediği ve kısa bir süre sonra bu ülkedeki varlığı
nın istenilmeyen bir durum haline dönüştüğü de bir gerçektir. Benim ziyaretim 
ise, bunun tam tersine çok müsait şartlar altında gerçekleşmiştir. Bugün Türk 
milletinin Finlandiya’ya karşı beslediği dostluk hislerinin nişanelerini müşa
hede etmekteyiz. Karşılıklı olan bu duygunun daima ayakta kalacağına dair 
inancım tamdır.

Dış ilişkilerden söz ederken, Finlandiya’nın Kıbrıs Barış Gücüne katkısından 
dolayı duyduğumuz takdir hislerini de belirtmek isterim.

Jl'J ■. '^»1/ ICÎ' •’! Kfiı- V. 'i fi Uı)'

Millî dâvamızı teşkil eden Kıbrıs meselesinin/ mümkün olan en yakın 
zamanda, ilgili bütün tarafların milletlerarası anlaşmalara dayanan meşrû 
hak ve menfaatlerini koruyacak bir çözüme ulaştırılması gerektiğine kuvvetle 
inanmaktayız.»

Finlandiya Cumhurbaşkanı ise şu mukabelede bulunmuştur :

«Sayın Başkan,

Fin milletine ve şahsıma tevcih ettiğiniz güzel sözlere karşı en halisane 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Avrupa’nın en kuzey ve güneyinde yer alan ülkelerimiz, birbirinden çok 
uzak olmakla beraber, milletlerimiz arasındaki ’karşılıklı dostluk ve saygı duy
guları es'ki zamanlardan beri devam etmektedir. Tarihin en eski çağlarına da
yanan benzerliklerin etkisini Türk ve Fin dillerinde dahi görüyoruz. Fakat özel
likle milletlerimizin karakterini belirleyen azim, bağımsızlıkı’ülküsühe olan inanç, 
ve bunu her an savunmaya olan kararlılık gibi öğeler bizi başka etkenlerden 
daha ziyade birleştirmektedir.
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Türkiye ve Finlandiya Cumhuriyetlerinin ikisi de 1. Dünya Savaşının 
sonucu olarak kurulmuşlardır. Bugün mezarına Finlandiya Hükümetinin bir 
çelengini koymak şerefine nail olduğum Kemal Atatürk, bu yüzyılın en büyük 
devlet adamlarından biridir. O, Anadolu'nun vefakâr köylüsünü Ankara’da 
toplayıp kesin zafere ulaştırmıştı. Tarihimizin birçok devirlerinde büyük çalkan
tılara şahit olan biz Finliler, hayatının sonuna kadar memleketinin geleceğine 
inanan ve bu uğurda yılmadan ve çekinmeden hareket eden bir insanı en iy. 
şekilde takdir edebilme olanağına sahibiz.

Kemal Atatürk’ün sahip olduğu bu ruh halini bugün tabiat afetlerine 
karşı yılmadan mücadele eden milletinizde görebiliyoruz. Fin Milleti yurdu
nuzdaki bu son üzücü afetleri, acınızı paylaşarak takip etmiştir. Dünyanın 
neresinde meydana gelirse gelsin, bu gibi tabiî afetler karşısında uluslararası 
ortak sorumluluk ve işbirliği gerektiği görüşündeyiz.

Milletler arasındaki ilişkiler, kişiler arasındaki bağlardan oluşur. Bildi
ğiniz gibi, Finlandiya’da, tarafımızdan bir asırdan beri tamamen benimsenen 
ufak bir Türk grubu yaşamaktadır. Bu grup, devletimize kayıtsız bağlılığını 
göstermekle beraber gelenekleri ve ana vatanlarıyla olan bağlarım devam 
ettirebilmiştir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler birçok önemli alanlarda geliştirilebilir. 
Ekonomik işbirliğimiz memleketlerimiz için daha faydalı olacak şekilde geliş
tirilmelidir. Bugüne kadar ticaretimiz nisbeten sınırlı olmuştur. Bunun daha 
artırılabileceğine ve çeş i tlend i ri lebi leceğ i ne eminim. Finlandiya da, halkın ve 
ülkenin ekonomik geliştirilmesi konusunda Türkiye ile aynı problemlerle kar
şılaşmıştır. Bu konuda elde ettiğimiz tecrübe ve edindiğimiz bilgileri Türkiye 
ile paylaşmağa hazırız. Ormancılık konusunda hemen hemen bir asırlık bir 
tecrübeye sahibiz. Türkiye’nin de yakında verimli bir şekilde işletebileceği 
büyük orman sahalarına sahip olduğunu öğrendim. Arzu ederseniz, bu konu
daki ihtisasımızı istifadenize sunmaya hazırız.

Ülkelerimizin siyasetlerini incelediğimizde, güvenlikle ilgili siyasî karar
larımızın farklı bir şekilde alındığını görüyoruz. Finlandiya tarafsızlık politi
kası izlemektedir, Türkiye ise Kuzey Atlanti'k İttifakı na katılmayı çıkarları için 
en uygun yol olarak mütalâa etmiştir. Bununla beraber, politikalarımızın 
Avrupa güvenliğini güçlendirmek hususunda ortak bir tutum içinde olduğuna 
inanıyorum. Finlandiya, izlemekte olduğu tarafsızlık politikasına uygun olarak, 
Avrupa’da işbirliğini ve güvenliği geliştirmek hususunda aktif bir şekilde ça
lışmak istemiştir. Bu çerçevede, Avrupa güvenliğini ele almak üzere bir toplantı 
aktedilmesi için bilinen teşebbüste bulunduk ve böyle bir konferansın akli 
hususunda mutabakat hasıl olduğu takdirde, bu konuda ev sahipliği yapmayı 
teklif ettik. Ülkenizin aynı amaç için olumlu faaliyetini memnunlukla karşıladık.
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Tarafsız bir ülke olarak Finlandiya, bütün memleketlerle iyi ilişkiler ida
me etmek istemektedir. Bütün dünyada uluslararası işbirliğinin ve anlayışın 
gelişmesini arzu etmekteyiz. Bundan ötürü Finlandiya, Birleşmiş Milletler'ir. 
çalışmalarını desteklemekte ve Birleşmiş Milletler Yasası prensiplerine ve devlet
ler hukukunun her bakımdan uygulanmasına katkıda bulunmak istemektedir.

Finlandiya Birleşmiş Milletler de ve son olarak da Güvenlik Konseyinde 
faal olarak çalışmıştır. Finlandiya gibi tarafsız bir ülkenin birçok uluslararası 
görevde yararlı olduğunu memnunlukla kaydetmek imkânını bulduk. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri U'Thant'ın bu yıl sonunda görevinden ayrılacağı.'! 
açıklaması üzerine, dünya örgütünün bu en zor makamı için kendi adamımızın 
hazır olduğunu beyan ettik. Kendisinin geniş ölçüde uluslararası güvene maz- 
har olduğu izlemini edindik ve şimdiye kadarki tepkilerden bu ilk izleminin 
yanlış olmadığını gördük.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Gösterilen hüsnükabulden ve tarafınızdan ifade edilen dostça sözlerden 
ötürü teşekkürlerimi tekrarlamak isterim. Kadehimi şahsî başarılarınız ve Türk 
ve Fin milletleri arasındaki dostluğun güçlendirilmesi için kaldırmama müsa
adelerinizi rica ederim.»

B E L G E 6 8 Haziran 1971

BAŞBAKANIN FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 

YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Nihat Erim, Finlandiya Cumhurbaşkanı şerefine verdiği yemekte 
şu konuşmayı yapmıştır :

«Ekselans,

Zatıâlinizi bugün aramızda görmek şerefini ve zevkini bize bahşettiğiniz 
için teşekkür etmek isterim.

Ziyaretinizin bütün Türk Milleti için içten bir sevinç kaynağı olduğunu mü- 
şahade etmişsinizdir.

Türkiye'nin bir Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından ilk defa ziyaretinin 
yanında, ziyaretin uzun yılların çok mümtaz devlet adamı olarak saygı /e 
takdir hisleriyle dolu bulunduğumuz Ekselansları tarafından yapılmış olmasının 
buna özel bir anlam ve önem kazandırdığını ilâve etmek isterim.

Yüksek şahsınızda, asil Fin Milletinin ve onu şerefle temsil eden değerli 
bir devlet adamının vasıflarını bulmaktayız.
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Büyük misafirimiz olan Zatıâlinize ve sizi Başkanlığına getirmiş olan 
millete karşı takdir hislerimizin bir arada ifadesi, gerek Finlandiya gerek onun 
şerefli Başkanına karşı duyduğumuz bu hislerin parçalanmayacak derecede 
güçlü olmasındandır.

Dışişleri Bakanı Ekselâns Vaino Olavi Leskinen'i ve başında bulunduğu 
seçkin Heyeti memleketimizde görmekten duyduğumuz memnuniyeti de ayrıca 
belirtmek isterim.

Memleketlerimizi ilgilendiren konuların incelenmesi hususunda yapmış 
olduğumuz görüşme ve temasların başarıya ulaşmasında hepsinin pek değerli 
katkıları olacağına inanıyoruz.

Her iki taraf da milletlerarası hukuk ve adalete dayanan barışın, bütün 
çabalarınızın birleşmesi gerektiği bir hedef olduğuna, muallâktaki sorunla'i 
çözümleyerek Avrupa’da barış ve güvenliğin sağlanmasının, esas değeri yanın
da, bütün dünyada détente havasının yaratılmasına da yarayacağı ve nerede 
olursa olsun huzursuzluğa yol açan sorunlar âdil bir çözüme kavuşturulmadık
ça, insanlık için tehlike teşkil edeceğine inanmaktayız.

Bu düşünce içinde, Finlandiya’nın değişik kamplara bölünmüş memle
ketler arasında daha iyi bir anlaşmayı sağlamak üzere sarfettiğî çabaları bü
yük bir dikkatle izliyoruz.

Orta - Doğu anlaşmazlığının ilgili Güvenlik Konseyi kararında öngörül
düğü gibi adalet içinde çözümlenmesi gerektiğine kaniyiz.

Kıbrıs sorununa gelince, bilindiği gibi, tarafların milletlerarası anlaşma
lara dayanan meşru hak ve menfaatlerinin teminat altına alınarak en kısa za
manda tamamiyle tatminkâr bir çözüme varılması Türkiye’nin milletlerarası 
ilişkilerde daima millî dâvası olmuş ve olmakta devam etmektedir.

Bu bakımdan, Finlandiya’nın adadaki Barış - Gücü kuvvetlerine katılma
sından dolayı duyduğumuz memnuniyeti burada ifade etmek isterim. 
Ekselâns,

Görüşlerimizdeki benzerlikten bahsederken ikili ilişkilerimizin, imkânla
rın azamî ölçüsünde, geliştirilmesi hususundaki müşterek arzumuzu da belirt
mek isterim.

Özellikle iktisat, ticaret, kültürel ve turizm alanlarında yapacağımız iş
birliği, memleketlerimiz arasındaki bağların kuvvetlenmesi bakımından son 
derece ümit vericidir.

Türkiye ve Finlandiya, çabalarını her alanda ilerleme yoluna vakfetmekte 
ve kendi ölçülerinde milletlerine daha iyi yaşama şartları sağlamak için büyük 
gayretler sarfetmektedirler. >Bu bakımdan yapacakları işbirliği şüphesiz ki müş
terek menfaatlarına hizmet edecektir.
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Milletlerimizin birbirine karşı mevcut sevgi ve hürmet hisleri bu amaca 
doğru yönelteceğimiz bütün teşebbüslere en uygun zemin teşkil etmektedir.

Sözlerimi bitirmeden, Zatıâlinizi memleketimizde görmekten duyduğumuz 
büyük memnunluğu tekrar ifade etmek isterim.

Ziyaretinizin en hoş şekilde geçeceği hususundaki temennimi de sözleş
me eklemek isterim.»

Finlandiya Cumhurbaşkanı ise, şu konuşmayı yapmıştır:

«Sayın Başbaakn,

Memleketim ve şahsım hakkında ifade buyurduğunuz lütufkâr sözle.e 
teşekkür ederim. Bugün insanlığın karşısında bulunduğu temel davalarla ilgili 
görüşlerimizde büyük bir benzerlik olduğu hususunda sizinle mutabıkım. Biz 
de sîzler gibi, insanlığı kökünden sarsan son felâketten çeyrek asır sonra, maale
sef halâ devam etmekte bulunan gerginliğin azaltılmasına kendi imkânlarımız 
çerçevesinde katkıda bulunabilmek amacıyla çaba sarfediyoruz. Bizim kanı
mızca bugünkü dünyada büyüklükleri ve coğrafî durumları ne olursa olsun 
bütün milletlere görev düşmektedir.

Sayın Başbakan, memleketinize ayak basalı henüz 24 saat oldu. Gördük
lerimden son derece mütehassis oldum. Atatürk tarafından kurulan güzel ve 
modern başkentiniz, halkınızın sıcak dostluğu, devlet adamlarınızın bize gös
termiş olduğu sevgi, anlayış ve takdirkâr davranışlar üzerimde derin bir etki 
bıraktı.

Muhterem selefim müteveffa Cumhurbaşkanı Paasikivi coğrafyanın 
değiştirilemiyeceği noktasını belirtirdi. Bu bizim ancak büyük fedakârlıklardan 
sonra öğrenip ’kabul ettiğimiz temel bir gerçektir. Şimdi dünya camiası için
deki yerimizi tarafsızlığa dayanan bir politikada buluyoruz. Bu durum bizi 
tarihî ve diğer sebeplerle ittifaklar meydana getiren ülkelerle sıcak ve samimi 
ilişkiler idame ettirmekten alıkoymamaktadır. Bu durum keza dünya mesele
lerinde aktif bir rol oynamamıza da engel teşkil etmemektedir. Sayın Başbakan, 
Kıbrıs'taki barış gücümüzden bahsettiniz Bu bir misaldir. Başkalarını da zik- 
redebilirdim, ancak şu anda teferruata girmek gereksiz olur.

Ziyaretimin esas amacı memleketlerimiz arasında esasen mevcut olan 
mükemel ilişkileri güçlendirmek ve daha da geliştirmektir. Bize atalarımızdan 
kalan bir ananeye göre milletlerimiz tarihin başlangıcında aynı bölgede orta
ya çıkmışlar ve oradan beraberce ayrılarak şimdi Türkiye ve Finlandiya Cum
huriyetleri diye adlandırılan ve birkaç yıl arayla kurulan devletlerin İlk temel
lerini atmışlardır. Bu anane, milletlerimiz arasında samimî bir dostluğun doğ
masına katkıda bulunmuştur. İnancımız odur ki ülkemin nisbî küçüklüğünün 
imkân verdiği çerçeve içerisinde birçok sahalarda ve özellikle az önce değinmiş 
bulunduğumu^ alanlarda aramızdaki işbirliğini geliştirebilr ve arttırabliriz.
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Sayın Başbakan, ziyaretimin bu ikinci gününde birçok tarihî hâzineleri
nizi görmek, seçkin halkınızla daha yakından tanışabilmek ve Türkiye hakkında 
kendisini kalkınmaya adamış, dünya sorunlarının adil çözümlere ulaştırılma
sına katkıda bulunmaya arzulu ve Cumhuriyetin 'kurucusu büyük Atatürk tara
fından ilân olunan ülküler için mücadeleye azimli bir ülke olarak şimdiden 
edinmiş bulunduğum intibaları memleketime götürmekten büyük bir memnu
niyet duyacağım.

Sayın Başbakan, kadehimi büyük Türk Milletinin mesut ve müreffeh 
geleceği için kaldırıyorum.»

BELG E 7 J 11 Haziran 1971

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen ile beraber Türkiye'yi ziyaret eden Fin
landiya Dışişleri Bakanı Vaino Leskinen, İstanbul’da yaptığı basın toplantısında 
gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştır.

Finlandiya'da Türk işçisinin çalışmasının söz konusu olup - olmayacağı 
hakkındaki bir soruna karşılık Dışişleri Bakanı şu anda ve yakın gelecekte bu
nun düşünülemeyeceğini, çünkü Finlandiya'dan İsveç'e çalışmaya gidenlerin 
bulunduğunu söylemiş ve «Finlandiya'da işsiz oranı yüzde 2,5-3 arasında değiş
mektedir. Önümüzdeki yıl gene işsiz oranı yüzde üç olacak», demiştir.

Finlandiya Dışişleri Bakanı, kendisine Orta - Doğu konusundaki görüşle
rini soran bir gazeteciye, cevap vermesini, Siyasi İşler Genel Müdürü Risto 
Hyvarinen'den istemiştir. Genel Müdür Hyvarinen Finlandiya’nın ananevi ta
rafsızlık siyaseti paralelinde hareket ettiğini Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin 242 sayılı kararını desteklediklerini söylemiştir.

Dışişleri Bakanı Leskinen de, Ankara’da Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile 
yaptığı görüşmelerde Avrupa Güvenliği Konferansın toplanması konusunda 
olumlu bir intiba sahibi olduğunu söylemiş ve bu konferansın toplanması için 
ileriye daha büyük bir ümitle baktığını söylemiştir.

Bir soru üzerine konuk Dışişleri Bakanının Ekonomik Müşaviri Pertti Uusi- 
virta, «Türkiye'deki 20 milyon metreküp ormanlık sahanın tamamından istifade 
etseniz yılda 700-800 milyon dolarlık ihracat sağlayabilirsiniz. Finlandiya’daki 
ormanlardan yılda bir milyar 300 milyon dolarlık ihracat sağlanmaktadır» de
miş ve bu arada Finlandiya’nın orman makinelerinin satımı konusunda Türki
ye'ye bir milyon dolarlık kredi açılabileceğini Finlandiya Cumhurbaşkanı Kekko- 
nen'in belirttiğini söylemiştir.
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Ortak Pazar konusundaki bir soru şöyle cevaplandırılmıştır.

«Ülkemizde ticaretin çok önemli bir yeri vardır. Gayrı - safi hasılanın yüzde 
20 sini ihracattan sağlarız. Ortak Pazar ile anlaşmalara gitmek mecburiyetin
deyiz. Müzakerelerimiz devam etmektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu siyasi 
bir camiadır. Finlandiya, tarafsız politikasını değiştirmek niyetinde değildir. 
Bir üyelik yönüne gitmemiz söz konusu değildir. Bizim bulmaya çalıştığımız 
ticari bir hal tarzıdır. Doğu ülkeleri ile Sovyetler Birliği ile önemli bir ticareti
miz vardır. Daha önceki toplantıda Ortak Pazar ülkelerinden bir anlayış gör
dük. Önümüzdeki sonbaharda da bir toplantı yapılacaktır».

Finlandiya Dışişleri Bakanı Finlandiya’daki Türk cemaati hakkında bir 
soruya da, «sayıları bin kadardır. İyi bir cemaattir. Ekonomik ve kültürel yön
den iyi durumdalardır. Kendileri hakkında ancak çok iyi şeyler söyleyebilirim» 
cevabını vermiştir.

B E L G E 8 8 Haziran 1971

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI - HALİL TUNÇ GÖRÜŞMESİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Kekkonen’e refakat eden Dışişleri Bakanı 
Leskinen ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Halil Tunç 
arasında bir görüşme yapılmıştır. Finlandiya Dışişleri Bakanının isteği üzerine, 
Konfederasyon genel merkezinde yapılan görüşme hakkında 1 1 Haziran günü 
bilgi verilmiştir.

Türkiye’deki çalışma hayatı ile yakından ilgilendiğini belirten Finlandiya 
Dışişleri Bakanının bir sorusunu cevaplandıran Halil Tunç, memleketimizdeki 
sendikal hareketler ve Türk işçilerinin eğitimi konusunda özetle şunları söyle
miştir :

«İtiraf edeyim ki, Türkiye, demokratik İskandinav ülkeleri gibi gelişmiş 
değildir. Sosyal demokrasi fikri, ancak son yıllarda itibar görmeğe başladı. 
Ancak, bazı aydınların «Sosyal demokrasiyi, «bilimsel sosyalizm» diye tanım
lamaları, ilgiyi azaltan bir unsur oldu. Bizim ulus olarak seçtiğimiz yol, Batılı 
anlamda sosyal demokrasidir. Demokrasinin yerleşmesinde ve siyasi iktidarın 
teşekkül tarzında, sendikalar olarak fazla bir ağırlığımızın olduğunu iddia ede
cek değilim. Bunun sebebi, sendikacılık hareketimizin yeni oluşu ve mesleki 
sorunların faaliyetlerimizin büyük kısmını teşkil etmesidir. Ayrıca, bugün işçi
lerimizin eğitim seviyesi, yüzde 50 civarındadır. Politik ağırlığımızı hissettirebil- 
memiz için, eğitim sorununu halletmemiz gerekmektedir. Çünkü tüm Türk ;ş 
■çişi, henüz, hangi parti programının kendisine daha yararlı olduğunu takdir 
edebilecek bir seviyeye ulaşmamıştır.
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Bunun sorumluluğunu elbette işçiye yükliyemeyiz. Çünkü Türk işçisi, mes
leki ve genel eğitime son derece arzuludur. Bu sorunu halletmemiz gereklidir. 
Ayrıca, eğitimsizlik nedeniyle üretim seviyesinin her alanda düşük olduğunu 
da belirtmek isterim.,.»

Türk - İş Genel Sekreteri, izahları sırasında, politikacıların tutumu ve bu
günkü hükümetin teşekkülünün sebeplerine de temas etmiş ve şunları söyle
miştir :

«Üzerinde durulması gereken diğer bir gerçek, politikacıların, köklü bir 
gelenek teşkil edecek şekilde, halkın dinî duygularını istismar etmiş olmalarıdır. 
Bugünkü hükümetin teşekkülü de bu davranışlara bir reaksiyon şeklinde oldu. 
Buna rağmen biz, ülkemizin demokratik rejim içinde kalkınacağı inancındayız. 
Ülkemizdeki anarşik olayların ve hedefi rejim olan hareketlerin geniş işçi kit
lelerinde rağbet gördüğü kanaatında değilim. İşçilerimiz demokratik rejim 
üzerinde mutabıktırlar. Önümüzdeki yıllarda İskandinav ülkelerinde olduğu 
gibi sadece ekonomik kalkınmamızda değil, aynı zamanda siyasî yönetimde 
de söz sahibi olacağız. Ne hürriyeti emniyete, ne de emniyeti hürriyete tercih 
etmek niyetindeyiz. Batıya dönük olduğumuzu söylerken de, kastettiğim budur.

Kaydı ihtiyat ile de olsa şu hususu söyliyeyim ki, bugünkü hükümet iyi 
bir yoldadır. Temennimiz hükümetin, şimdiye kadar geçen iktidarların yaptığı 
gibi, halka şirin görünmek için tâviz vermeye başlamamasıdır. Hükümet böyle 
bir yola giderse karşısına ilk çıkan biz olacağız.

Türk - İş Genel merkezinden Anadolu Ajansına yapılan açıklamaya göre, 
Tunç ile konuk Finlandiya Bakanı arasındaki görüşme şöyle devam etmiştir :

Bakan - İzahatınız için çok teşekkür ederim. Sizinle tamamen mutabıkım. 
Demokratik bir baskı grubu haline gelebilmeniz için, okuma yazma bilen ve 
okuduğunu anlayan üyeleriniz olmalı.

Tunç - İskandinav ülkelerinde olduğunun aksine, biz burada siyasî par
tilere karşı mutlak bağımsızlığımızı koruyoruz. İşçilerimizin kültür seviyesi, he
nüz düşük olduğu için, herhangi bir partiyi destekleyip desteklememeye karar 
vermeleri, bugün için imkân dahilinde değildir. Sendikacılığımızın bugün için 
hizipleşmeler yaratabilecek böyle bir yola gitmeye de, tahammülü yoktur.

Bakan - Kaç üyeniz var?

Tunç - Üye sayımız bir milyondur. Bununla beraber çalışan nüfus 12 mil
yondur. Bu durumun sebebi çalışan nüfusun 9 milyonun ziraat sektöründe bu
lunmasıdır. Sanayii alanında çal.şan nüfus 1 milyon 200 bindir ve bunun da 1 
milyonu bize bağlıdır.
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Bakan - Diğerleri ne durumda?

Tunç - Bun'lar bizim dışımızdaki küçük ünitelerde bulunmaktadır. Bir kıs
mı kamu sektöründe memur statüsündedir. Bir kısmı da, fikirlerimize iştirak 
etmedikleri için bizimle beraber değillerdir.

Bakan - Ziraatte çalışan 9 milyon nüfusun ne kadarı örgütlenmiştir?

Tunç - Maalesef sadece 30-35 bini.

Bakan - Bu heryerde böyle oluyor. Bizde de aynı durum mevcut. Küçük 
çiftçiler örgütlenmenin dışında kalıyorlar. Memleketime döndüğüm zaman ba
zı suallere muhatap olacağım. Bunların cevaplarını sizden rica ediyorum. Ser
best bir sendikaya mı mensupsunuz? Teşkilâtınızın büyüklüğü ne? Merkezi 
nerede?

Tunç - Merkezimiz Ankara'dadır. Diğer yerlerde de temsilciliklerimiz var. 
Türkiye’de sendika kurulması hiçbir tahdide tâbi değildir. Önceden izin almak 
lüzumu da yoktur. Üyeler idarecilerini serbestçe kendileri seçerler.

Bakan - Hükümetin desteği var mı?

Tunç - Hükümetin desteği söz konusu değildir. Esasen kanunlar da bunu 
yasaklamıştır. İdarecilerin seçimi ile ilgili ağır bir şart da Genel Sekreter ola
bilmek için Türk - İş Genel kurulu’nun 2/3 çoğunluğunu sağlamak zorunlulu
ğudur.

Bakan . İskandinav ülkelerindeki sendikacılık hareketleriyle bir ilginiz 
var mı?

Tunç - Bilhassa Norveç ile yakın münasebetlerimiz var. O kadar ki Nor
veç İşçi Partisi ve sendikalarıyla müştereken Ankara'nın gecekondu semtine 
okul bile yaptırdık.

Bakan - Norveç işçi hareketi son derece kuvvetlidir.

Tunç - Norveçliler, bağlı kuruluşlarımızdan birine de tam teşekküllü bir 
matbaa hediye ettiler.

Bakan - Norveç'e giderseniz oradan Helsinki’ye de uğramanızı dilerim. 
Sovyetlerle bir ilginiz var mı?

Tunç - ICTTU’nun bu konuda bir prensip kararı var. Zaman zaman ken
dilerinden davet almakla beraber cevap vermeyiz. Bir defasında uçak dahi gön
derdiler, ancak biz gitmedik.

Bakan - Türkiye hakkında yazılan bir kitapta Türkiye'deki endüstrinin % 
80’inin devlet elinde olduğu, bununla beraber, ithalat ve ihracatın özel teşeb
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büs aracılığı ile yapıldığı ve bunların bu işten büyük çıkarlar sağladıklar^, diğer 
bir deyimle dolarların bu kişilerin ceplerine girdiği belirtiliyor. Sizce gerçek ne 
merkezde ?

Tunç - Türkiye’de endüstrinin büyük ölçüde devlet elinde olduğu doğru 
Ancak bu % 80 kadar yüksek bir seviyede de değil. Esasen 20. asırda geliş
mekte olan ülkelerde, hatta gelişmiş ülkelerde bunun böyle olması tabiidir. İt
halât - ihracat yolu ile bazı kişilerin zengin edildiği doğrudur. Yeni hükümet, 
bu konuyu ciddiyetle ele aldı ve bu maksatla Dış İktisadî İlişkiler Bakanlığını 
kurdu. Bankalığın aldığı ilk tedbir de ithalat ve ihracat için permi vermek yet
kisini Odalar Birliğinden almak oldu.

Bakan - Son bir sualim daha var. Talebe ve işçi kitleleri içinde radikalle
rin durumu nedir? Komünist, anarşist ve AAao’cu eğilimlerden bahsediliyor. 
Sizce bunların mahiyeti nedir?

Tunç - Bahsettiğiniz kategorilere girenler işçi hareketi içinde çok küçük 
bir azınlıktadır. Bunlar Marksist - Leninist görüşleri savunurlar. Talebelerin de 
adam kaçıran, cinayet işleyen tedhişçi grubu Mao’cu fikirlere sahiptir. Bununla 
beraber talebelerin büyük çoğunluğu Batılı anlamda sosyal demokrasiyi benim
semiştir. Ancak militan ve çığırtkan olan küçük tedhişçi grup, büyük grubu 
tesiri altına alabiliyor.

Ülkemizde Marksist - Leninist görüşleri savunan bir işçi kuruluşu da var: 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Ancak bu kuruluşun sadece 30 bin 
üyesi var. Üstelik bunların bir kısmı sırf o sendika vasıtasıyla toplu sözleşme 
yaptığı için üye, yoksa fikirlerine bağlı olduğundan değil. Bir de Türkiye İşçi 
Partisi var. Son seçimlerde 12-13 milyon seçmenden ancak 240 bin oy ala
bildi. Bu 240 bin oyun büyük kısmını da aydın tabakalardan temin etti.

Bakan - Bu tipik bir durum. Sizce Türkiye İşçi Partisi komünist bir parti mi?

Tunç . Hiç şüphem yok. Anayasamız muvacehesinde komünist olduklarını 
açıklamıyorlar. Bununla beraber varmak istedikleri amaçlar, kullandıkları slo
ganlar bu yoldadır.»

BE L G E 9 12 Haziran 1971

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
BASIN AÇIKLAMASI

«Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın dâvetine icabetle, Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Dr. Urho Kaleva Kekkonen, 7-12 Haziran 1971 tarihleri ara
sında, Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmıştır. Finlandiya Cumhurbaşkanına, Dı
şişleri Bakanı Vaino Olavi Leskinen ve diğer yüksek dereceli memurlar refakat 
etmişlerdir.
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Bu ziyaret, iki ülke arasındaki geleneksel sıkı dostluk bağlarını yansıtmışta.

İki Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Finlandiya arasında mevcut ikili ilişkileri, 
samimî bir hava içerisinde gözden geçirmişlerdir. Cumhurbaşkanları, bu ilişki
lerin bugünkü durumunu memnunlukla kaydetmişler ve ülkelerinin, bu ilişkileri, 
dostluk ve işbirliği temelleri üzerinde daha da geliştirmek hususundaki azim
lerini teyit etmişlerdir. Ayrıca, belli - başlı uluslararası sorunlar, özellikle Avrupa 
güvenliği ve işbirliğiyle ilgili konular üzerinde geniş bir fikir teatisinde bulun
muşlardır.

Fnlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'de bulunduğu sürece kendisine ve be- 
raberindekilere gösterilen sıcak kabul ve konukseverlik için teşekkürlerini ve de
rin takdir hislerini ifade etmiştir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanını Finlandiya’ya resmî 
bir ziyaret yapmaya davet etmiştir. Bu davet memnunlukla kabul olunmuştur. 
Ziyaret tarihi daha sonra tesbit edilecektir.»

PRESS RELEASE

«İn response to an invitation extended by His Excellency Mr. Cevdet 
Sunay, President of the Republic of Turkey, His Excellency Dr. Urho Kaleva 
Kekkonen, President of the Republic of Finland, paid a state visit to Turkey 
between 7-12 June, 1971. His Excellency the President of the Republic of 
Finland was accompanied by His Excellency Mr. Vaino Olavi Leskinen, Minister 
for Foreign Affairs and other high officials.

The visit reflected the traditional bonds of close friendship existing 
between the two countries.

In an atmosphere marked by cordiality the two Presidents reviewed the 
bilateral relations existing between Finland and Turkey. They noted with 
satisfaction the present state of these relations, and reaffirmed the determination 
of their countries to develop them further on the basis of friendship and co
operation. They also had an extensive exchange of views on the major inter
national issues, particularly on matters pertaining to European security and 
co-operation.

The President of the Republic of Finland expressed his gratitude and 
deep appreciation for the warm reception and hospitality accorded to him and 
his party during their stay in Turkey.

The President of Finland extended an official invitation to the President 
of Turkey to visit Finland, This invitation has been accepted with pleasure. The 
date of the visit will be fixed later.»
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OELGE 1 O 11 Haziran 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ ALMAN RADYOSUNA DEMECİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Deutsche Welle muhabirinin sorularını şu 
şekilde cevaplandırmıştır :

S. Sayın Bakan, başta Başbakan Nihat Erim olmak üzere, yeni hükümet 
üyelerinden birçokları ve bu arada şahsen siz, gerek Türkiye'de gerekse ya
bancı ülkelerde, Atatürk'ün Türk milletine gösterdiği başlıca hedefe, yani Batı 
uygarlığına bağlı kişiler olarak tanınıyorsunuz. Bu nitelik, Türkiye’nin Batı 
Avrupa'da gelişen entegrasyon hareketine katılma çabalarını kuvvetlendi!ip, 
hızlandıracak mıdır?

C. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin, toplamların yaşantısında 
meydana gelen hızlı gelişmelerin ve dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişme
lerin, Avrupa birliğinin önem ve- değerirv büyük ölçüde arttırdığı düşüncesin
deyiz. Atatürk ilkelerinin çizdiği yönde, ortak ilkelerle bağlı olduğu Avrupa 
ülkeleriyle birlikte hareket eden Türkiye, bu birliğin gerçekleşmesi yolunda 
harcanan çabalara, bütün imkânları ile katılmıştır. Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik 
Avrupalılararası kuruluşların katetmiş bulundukları aşamalar, Avrupa birliğinin 
üzerine kurulacağı temeli ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, Avrupa birliği amacı
na erişilmesi için, bügün daha da hızlanan çalışmalarına katkısını arttırmayı 
ülkemiz bir görev addetmektedir. Bu, herşeyden önce, Atatürk ilkelerine bağ
lılık anlayışımızın tabii bir sonucudur ve yeni hükümetin bu ilkelere olan tam 
inancının bir ifadesidir.

S. Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılması çabalarının ve 
bu arada Ortak Pazar’la imzalanan katma protokolün, sadece ekonomik çev
relerin önemli bir kısmında değil bizzat hükümet üyelerinden bazılârında da 
tepkiyle karşılandığı bilinmektedir. Öte yandan Ortak Pazar ile Türkiye ara
sındaki ilişkilere, özellikle siyasî bakımdan büyük bir önem verildiği görülü
yor. Bu siyasî yönün, Ortak Pazar üyesi olan ülkelerde de ağır bastığına ve bu 
bakımdan da Türkiye’nin ekonomik durumu gözönünde bulundurularak, sö
zü geçen katma protokolde Türkiye lehine bazı değişiklikler yapılacağına inan
makta mısınız?

C. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklık ilişkileri 
1963 yılında kurulmuştur. Topluluğa ileride tam üye olarak katılmamız ama
cına yönelen bu ortaklığı, bugüne kadar geçen bütün hükümetler benimse
mişler ve gelişmesi için her türlü gayreti sarfetmişlerdir. Bu anlayışla, hükü
met programında, Avrupa Ortak Pazarı ile ilişkilerin geliştirilmesine önem ve
rileceği, açık ve tereddüde yer bırakılmayacak şekilde belirtilmiştir. Hükümeti 
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topluca bağladığından şüphe bulunmayan bu metnin dışına çıkarılarak, üye
lerden bazılarının Ortak Pazar ile ilişkilerimize karşı olduklarını ileri sürmek 
gerçeklere uymamaktadır.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımızın, ekonomik olduğu kadar 
siyasî yönünün de ağırlık taşıdığı bir gerçektir. Bu, Türkiye için olduğu kadar, 
Topluluk yönünden de geçerlidir. Ancak, ortaklığımızın siyasî yönüne ver
diğimiz önemin, ekonomik mülâhazaların ve bilhassa çıkarlarımızın dikkat na
zarına alınmaması sonucunu doğurması bahis konusu değildir. Katma protokol, 
taraflar arasında zaman zaman çetin geçen, uzun müzakereler sonunda or
taya çıkmıştır. Her anlaşma için geçerli olduğu gibi katma protokolün de ta
rafların bütün isteklerini tam olarak karşıladığı iddia edilmez. Ancak, katma 
protokolün önemli yönü, zaman içinde süratle gelişebilecek bir niteliğe sahip 
olmasıdır. Halen, katma protokol Türkiye ve Altılar parlamentolarının onayına 
sunulmuş bulunmaktadır. Bu safhada beklediğimiz, onay işlemlerinin süratle 
tamamlanmasıdır. Bu sonuç alındıktan sonra, katma protokolün uygulanma
sı sırasında, anlaşmanın öngördüğü usuller çerçevesinde her türlü imkândan 
faydalanarak, en ileri gelişmeleri sağlamaya kararlıyız. Avrupalı ortakları
mızın da bu konuda, bize tam bir anlayışla yardımcı olacaklarına inanıyoruz.

S. Görevinize başlarken basına verdiğiniz bir beyanatta, Türkiye'nin dış 
politikasında fazla bir değişiklik olmayacağını, sadece uslûbun değişebileceği
ni söylemiştiniz. Çin’in tanınması ile ilgili olarak Paris'te yapılan görüşmeler 
bu üslûp değişikliği içersinde mütalâa edilebilir mi? ve bu tanımayı, Türkiye 
ile henüz diplomatik ilişkileri bulunmayan, meselâ Alman Demokratik Cum
huriyeti gibi, ülkelerin tanınması takip edebilir mi?

C. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki kurulması 
konusunda başlıyan temasları, dış siyasette üslûp değişikliği açısından müta
lâa etmek, sorunu, dar bir açıdan görmek olur. Değişen dünya şartları, ül
kelerin milletlerarası sorunlar karşısındaki tutumunun bu şartlara göre ayar
lanması ihtiyacını doğurmaktadır. Hükümet programında da belirtildiği gibi, 
Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurulması sorunu, bu genel çerçeve içinde millî 
çıkarlarımız açısından incelenmiş ve vardığımız olumlu sonuç üzerine teşebbüse 
geçilmiştir.

Sorunuzun ikinci kısmına gelince, her durumu kendi özel şartları içinde 
mütalâa etmek gerekir. Misal olarak zikrettiğiniz Alman Demokratik Cum
huriyeti ile ilişki kurulması konusunda ise, bugüne kadar izlediğimiz tutumda 
herhangi bir değişiklik yapılmasının bahis konusu olmadığını size kesinlikle 
ifade edebilirim.

S. Türkiye, Yakın ve Orta Doğu'da uzun yıllar Arap ülkeleriyle İsrail ara
sında tarafsız bir politika izlemişken, selefinizin yönetimi altındaki Türk dip
lomasisi bu bölgede Arap ülkelerini himaye eden bir gelişme göstermiş ve
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hatta Türkiye, İsrail aleyhine alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplanan İslam 
Konferansına katılmıştı. Türk diplomasisine getireceğiniz yeni üslûp, Yakın ve 
Orta Doğu politikanıza bu açıdan bir yenilik getirecek midir?

C. Bir ülkenin takip ettiği dış politika, esas itibariyle, jeopolitik durumun 
ve bazı değişmeyen faktörlerin etkisine tâbidir. Bu gerçek, Türkiye gibi nazik 
stratejik bir bölgede bulunan bir ülke için daha da geçerlidir. İşte bu nedenle, 
yeni hükümetin dış politikada önemli bir değişiklik yapması söz konusu olma
mıştır. Ayni şekilde, Orta Doğu sorunu ile ilgili tutumumuzda da bir değişiklik 
yoktur. Güvenlik Konseyinin 22 Kasım tarihli kararını destekliyor ve bu kararın, 
Orta Doğu ihtilâfına barışçı ve adil bir çözüm bulunması için bir temel teşkil 
edebileceğine inanıyoruz. Dr. Jarring'in tarafların görüşlerini, bu çerçeve içe
risinde yaklaştırmak hususundaki çabalarını olumlu karşıladığımız gibi, aynı 
nedenle, Birleşik Arap Cumhuriyeti devlet başkanının, Dr. Jarring'e verdiği ce
vapta ileri sürdüğü görüşleri de, yapıcı ve ümit verici bulduk. Orta Doğu'da 
kurulacak uzun süreli ve adil bir barışın, herşeyden evvel bölge devletlerinin 
hayati çıkarlarının bir icabı olduğu gerçeğini daima gözönünde bulundurmak 
gerektiği kanısındayız. Söz konusu ettiğiniz İslâm Ülkeleri Konferansına gelince, 
şu ya da bu devlet aleyhine alınacak tedbirleri görüşmek üzere tertiplenmiş bir 
konferans değildi. Türkiye dış politikasında, şu veya bu devlet aleyhine tertip
lere katılmaz, Türkiye’nin çıkarlarına uygun ve barışçı amaçlara yönelmiş ör
gütlere girer. Bahsettiğiniz toplantılarda, ilgili ülkeler arasında çeşitli donlarda 
işbirliği yapılması veya mevcut işbirliğinin geliştirilmesi konuları olduğu kadar, 
belli başlı uluslararası sorunlar ve tabiatiyle, Orta Doğu sorunu da görüşül
müştür. Türkiye, bu toplantılarda alınan kararları, bir taraftan anayasal rejimi
ne, diğer taraftan Birleşmiş Milletlerde oy verdiği kararlara ve genel siyasetine 
uygunluğu ölçüsünde desteklediğini açıkça belirtmiştir.

S. Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin dostu ve müttefiki olan ülkeleri zaman zaman 
endişelendiren büyük dünya problemlerinden biridir. Bu problemin gerek Tür
kiye, gerekse Yunanistan için sadece dış politika bakımından değil, iç politika 
bakımından da büyük bir önem taşıdığı ve bir prestij meselesi hâline geldiği, 
tarafsız müşahitlerin gözünden kaçmamaktadır. Bu duruma gelmiş bir Kıbrıs 
meselesi acaba nasıl çözümlenebilecek? x

C. Kıbrıs sorununun çözümlenebilmesi için, tarafların realist olmaları, iyi 
niyet ve samimiyetle hareket etmeleri gerekir. Bu yapılmadıkça, sorunun çözüm
lenmesi mümkün değildir. Kıbrıs bakımından gözönünde bulundurulması ge
reken gerçekler şunlardır :

Ada da bir Kıbrıs ulusu yoktur. Dinleri, dilleri, kültürleri ve gelenekleri 
biribirinden tamamiyle ayrı Türk ve Rum millî toplumları vardır. Türk toplumu 
her bakımdan kendisini Türkiye ile, Rum toplumu ise Yunanistan ile bir saymış, 
her iki toplum da kendilerini anavatanlarının uzantısı olarak görmüş ve ana- 

132



vatanlariyle birleşme emelleri beslemişlerdir. Bu iki toplum, ada'da, kendi özel
liklerine uygun, toplum kurumlarına sahip şekilde yüzyıllardır yanyona, fakat 
ayrı olarak yaşamışlardır. Son yıllarda vukubulan kanlı olaylar, Türklerde Ram
lara karşı itimatsızlık uyandırarak, iki toplum arasındaki ayrılığı daha da art
tırmıştır. Kıbrıs sorunu, Türk ve Yunan ulusları arasında 1923 yılında Lozan 
andlaşmasıyle kurulan dengeyi büyük ölçüde bozabilecek yeni bir unsurdur. 
Ve Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları bakımından büyük önemi haizdir. Bir Türki
ye haritasına bakmak, bu gerçeği anlamağa yeter. Dolayısiyle, Kıbrıs sorunu, 
Türk ve Rum toplumlarının bağlı oldukları Türk ve Yunan ulusları arasında bir 
anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlığın çözümlenebilmesi için temel realitelerin gözö- 
nüne alınması suretiyle tarafların hak ve çıkarlarının uzlaştırılması gerekir. An
laşmazlık 1959 yılında, böyle bir uzlaştırıcı ruh ve anlayış çerçevesinde çözüm
lenebilmiş ve Kıbrıs, Türk ve Rum toplumlarının dengeli ortaklığına dayanan, 
statüsü garantilenmiş bir devlet olarak kurulmuştu. Aynı ruh, anlayış ve iyi ni
yet gösterildiği takdirde sorunun çözümlenmemesi için bir neden kalmaz.

S. Türklerle Almanlar arasındaki ilişkiler çok eski bir geleneğe dayan
makta ve ikiyüz yılı aşkın bir süreden beri hemen hemen kesintisiz bir şekilde 
devam etmektedir. Bugün ise, Türkiye cumhuriyeti ile Federal Almanya cum
huriyeti arasında, hemen hemen bütün alanları kapsayan sıkı bir işbirliği mev
cuttur. Yeni Türk hükümetinin geniş ölçüdeki reformları gerçekleştirmek ve ül
keyi daha büyük bir süratle kalkındırmak için giriştiği çabalara Federal Al
manya acaba ne şekilde katkıda bulunabilir?

C. Federal Almanya ile her alanda mevcut ilişkilerimiz ve işbirliğimiz, ör
nek sayılabilecek bir seviyededir. Almanya, Türkiye’nin güçlenmesine, kalkın
masına daima yakın bir ilgi göstermiştir. Aynı şekilde, Türkiye de daima Al
manya'nın millî birlik ve huzur içinde yaşamasını savunmuştur. Geleneksel Türk- 
Alman dostluğunun temelinde bu anlayış yatar. Aynı hayat felsefesini ve aynı 
yüksek idealleri paylaşan iki ülke arasındaki ilişkiler bugün en yoğun bir sevi
yeye ulaşmıştır.

Türk konsorsiyomunun kuruluşundan itibaren 1963-1970 dönemi zarfında 
Federal Almanya'nın ülkemize yaptığı ekonomik yardım 380 milyon doları bul
muştur. Bu çerçeve içinde Alman yardımı Amerikan yardımından sonra hemen 
ikinci sırayı işgal etmekte ve Almanya’nın memleketimizin ekonomik kalkın
masına önemli bir katkısını teşkil etmektedir. Yardım aynı zamanda, en müsait 
şartlarla yapılmaktadır. Alman proje kredileriyle, muhtelif üretim ve altyapı 
projelerimizin finansmanı sağlanmıştır. Bunların başlıcaları arasında Keban 
barajı, çimento fabrikaları, köy yolları yapımı ve çeşitli özel sektör projeleri 
bulunmaktadır. Almanya’nın 1971 yılı içinde yardım taahhüdü 53 miiyon do
lardır. Alman teknik yardım» keza, Türkiye'nin çeşitli alanlarda kalkınmasına 
önemli bir katkı sağlamaktadır. Her yıl artmakta olan Alman yatırımları her 
iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin verimli örneklerini teşkil etmektedir.
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Sayıları sür atle yarım milyona yaklaşan Türk işçisinin Almanya’da ça
lışması, iki ülkenin yararına yeni ve önemli bir işbirliği alanı ortaya çıkarmıştır. 
Bu vatandaşlarımızın, Türk-Alman dostluğunun gelecek kuşaklara İntikalinde 
pek önemli bir rol oynayacağına şüphe yoktur.

Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile mevcut ortaklık andlaşması- 
nın tatmin edici bir şekilde yürütülmesinde, Federal Almanya'nın rol ve katkısı 
daima önemli olmuştur.

Nato içerisinde de sıkı işbirliğimiz mevcuttur ve bu çok taraflı savunma 
örgütünde iki ülke belli başlı konularda daima benzer görüşleri savunmuşlar
dır. Keza, Nato içinde yaptığımız işbirliği çerçevesinde Almanya'dan aldığımız 
askeri yardım, savunma gücümüzün geliştirilmesinde önemli bir rol oynamak
tadır.

Bütün bunları belirtmekle, şunları ifade etmek istiyorum : Türkiye ve Al
manya, çıkarları birbirini tamamlıyan iki devlettir. Bu açıdan baktığımız zaman 
Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlamış olan Almanya’nın, bundan 
böyle de Türkiye’nin bu yıldaki çabalarında ayni ilgi ve yardımı esirgemeye
ceğinden emin bulunmaktayız.

Hükümetimiz, Federal Almanya ile mevcut ilişkilerimizin her alanda daha 
da ileri götürülmesine kararlıdır ve Federal Almanya'nın aynı arzuyu paylaştı
ğından emindir.»

BELGE 11 21 Haziran 1971

OECD GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

Bu konuda basına verilen not şöyledir :

«Milletlerarası İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) Genel Sek
reteri Emile Van Lennep eşiyle birlikte Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın davet
lisi olarak 16-21 Haziran 1971 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bu
lunmuştur.

Bu ziyareti sırasında Genel Sekreter Van Lennep Sayın Cumhurbaşkanı 
ve Başbakan Nihat Erim tarafından kabul edilmiş, Başbakan İktisadi İşler Yar
dımcısı ve Devlet Bakanı Atillâ Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel, Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanı Özer Derbil ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile görüşme
lerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde, Türkiye'nin OECD üyesi ülkelerle ekono
mik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve Türk Hükümetinin her alanda girişmiş 
olduğu reformlara OECD Teşkilâtının katkısı konuları ele alınmış, bu arada, 
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özellikle Milli Eğitim Reformu ve Milli Eğitim Bakanlığının reorganizasyonu 
ile ilgili olarak OECD Teşkilâtının yapması öngörülen yardımlar üzerinde du
rulmuştur.

OECD Genel Sekreteri Van Lennep, ayrıca, Türkiye Odalar Birliğinde dü
zenlenen bir toplantıda Türk özel teşebbüs temsilcilerile görüşmüş ve özel sek
tör faaliyetleri hakkında bilgi almıştır.

Emile Van Lennep ziyaretinin son üç gününü İzmir'de geçirmiş, İzmir Va
lisini ve Belediye Reisini ziyaret etmiş ve İzmir ve civarındaki turistik tesisleri 
gezmiştir.

Genel Sekreter 21 Haziran 1971 günü Atina'ya müteveccihen yurdumuz
dan ayrılmıştır.»

Ayrıca OECD konusunda verilen bilgi arasında, bu teşkilât çerçevesinde 
bulunan Türkiye'ye yardım konsorsiyomundan, hükümetimizin 1963-1970 dev
resi içinde 2 milyar 200 milyon dolar kredi almış ve bunun 1 milyar 800 mil
yon dolarlık kısmını kullanmış olduğu belirtilmiştir.

Türkiye 1971 için ise OECD'den 73 milyon dolarlık program ve 186 mil
yon dolarlık da proje kredisi almıştır.

B E L G E 12 26 Haziran 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ İRAN’A HAREKETİNDEN EVVEL VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Tahran a hareket etmeden önce basına şu 
demeci vermiştir :

«İran Dışişleri Bakanı Sayın Zahidi’nin CENTO Bakanlar Konseyi Toplan
tısı münasebetiyle Ankara’da bulunduğu sırada yaptığı davete şimdi icabet ede
bilmek imkânını bulduğum için memnunum. Türkiye ile İran gibi her alanda 
samimi ve yakın ilişkiler sürdüren iki ülkenin yetkilileri arasında sıkı temasla
rın devam ettirilmesini, bu ilişkilerin tabiî bir sonucu sayıyoruz.

Bu ziyaret bana, İran’ın yüksek idarecileriyle tanışmak, yeni Hükümetin 
İranla ilişkilerimize verdiği değeri ve bu ilişkileri her alanda daha da ileri gö
türmek için kendisine düşeni yapmaya kararlı bulunduğunu kanlı. dostlarımıza 
anlatmak fırsatını verecektir. Ziyaretin özelliği budur. Tabiatıyle, bu vesileden 
yararlanarak, en yetkili Iran Devlet Adamlarıyle, bölgemizi ilgilendiren konu
lar başta olmak üzere, çeşitli uluslararası sorunlar üzerinde fikir teatisinde ve 
istişarelerde bulunmak, kendilerine yeni Hükümetin bu konulardaki görüş ve 
değerlendirmelerini açıklamak, ikili alanda aramızda mevcut işbirliğini gözden 
geçirmek ve bu ilişkileri daha memnunluk verici bir seviyeye çıkarmanın çare 
ve yollarını beraberce aramak imkânını bulmuş olacağım.»
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Dışişleri Bakanı Tahran a varışında da havaalanında gazetecilere şu de
meci vermiştir :

«Her şeyden önce İran'ı ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ve sa
yın Zahedi’ye nazik davetinden ötürü teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu 
ziyaret sırasında Majeste Şehinşah tarafından da kabul edilmekten şeref du
yacağım.

Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı olarak ziyaret ettiğim ilk ülkenin İran 
olması sadece basit bir rastlantı değildir. Hükümetimiz ülkelerimiz arasında 
esasen mevcut olan güçlü bağların daha da geliştirilmesi gerektiğine kuvvetle 
inanmaktadır. Türk-lran dostluğu sadece derin kökleri olan tarihi bağlara ve 
karşılıklı çıkarlara dayanmakla kalmamakta fakat aynı zamanda milletlerimi
zin gerçek arzularına da uygun düşmektedir. Bu dostluğun bölgemizin istikrarı 
için ifade ettiği değer aşikârdır. Ziyaretimin, bu inancının ışığı altında değer
lendirilmesi gerekir.

İran devlet adamları ile tanışmaktan ve kendileri ile faydalı görüşmeler 
yapmaktan büyük memnunluk duyacağım. Bu görüşmelerde uluslararası alan
daki gelişmeleri, bölgesel sorunlara özel bir ağırlık vererek, gözden geçirece
ğimize ve aynı zamanda ikili ilişkilerimizin karşılıklı çıkarlarımız yararına ola
rak geliştirilmesinin imkân ve vasıtalarını ele alacağımıza eminim. K:sa ziya
retimin bana İran’ın her alanda, özellikle son yıllarda Majeste Şehinşah Ar- 
yamehr’in ilham verici liderliği altında kaydettiği ilerlemeyi görmek ve takdir 
etmek olanağını sağlayacağına da eminim.

Dost İran halkına ülkemin iyi dilek ve samimi selâmlarını sunarım.»

B E L G E 1 3 29 Haziran 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ TAHRAN’DAN DÖNÜŞTE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, İran’a yapmış olduğu ziyaretle ilgili ola
rak basına şu demeci vermiştir :

«Dost ve müttefik İran'a yaptığım bu ilk resmî ziyaretten çok olumlu in
tibalarla dönüyorum. Ziyaretim sırasında Şah tarafından kabul edildim. Üç sa
ate yakın süren bu kabul sırasında çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlar üze
rinde geniş bir görüş teatisinde bulunduk. İran Şahının ülkemize ve milletimize 
karşı beslediği içten dostluk hislerini ve Türk-lran ilişkilerinin her alanda ge
liştirilmesi hususundaki arzusunu müşahade etmekten büyük memnunluk duy
duğumu bu münasebetle bilhassa belirtmek isterim. Şahın, geniş görüşünü ve 
temas ettiğimiz her konuya olan vukufunu derin bir takdirle karşıladım. Şe
hinşah, Türkiye’de geçen kış cereyan eden olayları endişe ile izlediğini, fakat,
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Türk Devlet Adamlarının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vatanseverliği ve üstün 
görev duygusu ile bulunan hal suretinin ülkemizin geleceğine olan inancını 
büsbütün kuvvetlendirdiğini belirtmiş ve yeni Hükümetin başarısının bütün böl
ge için hayırlı olacağını söylemiştir.

İran Dışişleri Bakanı Sayın Zahidi ile de çok faydalı görüşmelerde bulun
duk. Üç ayrı vesile ile ve saatlerce süren görüşmelerimizde gözden geçirdi
ğimiz çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında yaptığımız değerlen
dirmelerde büyük ölçüde aynı görüşlere sahip olduğumuzu müşahede ettik. 
İki ülke arasında her alandaki ilişkilerin mevcut dostluk bağlarına uygun bir 
seviyeye çıkarılması için alınması gereken pratik tedbirler üzerinde önemle 
durduk.

Gerek İran Şahı ile, gerek İran Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmeler
de Ahvaz-İskenderun Petrol Boru Hattı konusundaki çalışmaları da gözden ge
çirdik. Bu proje ile ilgili olarak bundan böyle izlenecek yolun saptanmasına 
çalıştık. Bu konudaki temaslara devam edilmesini kararlaştırdık.

Sonuç olarak, İran'da yaptığım temas ve görüşmelerin verimli ve yapıcı 
geçtiğini özellikle belirtmek isterim.»

BELGE 14 30 Haziran 1971

BAŞBAKANIN AFYON KONUSUNDA AÇIKLAMASI

Başbakan Nihat Erim bu konuda yaptığı açıklamada özetle şunları söy
lemiştir :

«Son yıllarda dünyada uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılması çok 
vahim ve tehlikeli bir hal almıştır. Bu durum Birleşmiş Milletlerce adeta bir 
«patlama» olarak nitelendirilmektedir. Meşrû ve tıbbî ihtiyaçlar için gerekli 
olan uyuşturucu maddelerin bir kaç misli üretim yapılmaktadır. Uyuşturucu 
madde kullanan milyonlarca insanın hayatı *bu  yüzden sönmektedir. Özellikle 
gençleri bu illetten korumak büyük bir insanlık görevi halini almıştır.

Dünyanın ne büyük tehlike karşısında olduğunu gördük. Parlâmentomu
zun onayladığı yeni hükümetin programında yaraya parmak bastık ve «bü
tün dünya gençliği için kahredici bir âfet halini almış olan afyon kaçakçı
lığının, herşeyden önce insanlık duygularını incittiği inancında olan hükümetin 
bu mesele üzerine önemle eğileceğini ve afyon üreticilerine daha iyi bir geçim 
alanı gösterilerek destekleneceklerini» belirttik.

Gerçekten, uyuşturucu maddeler meselesinin son zamanlardaki gelişme
sine ve bu konuda 20’nci yüzyılın başından beri yapılan uluslararası anlaş
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malar ve Birleşmiş Milletler çerçevesindeki çalışmalara Türkiye yabancı kalma
mıştır. Tersine, âfeti yoketmek için imzalanan anlaşmalara, alınan kararlara 
katılmıştır.

Türkiye, uyuşturucu maddeler konusundaki 1912 Lahey sözleşmesiyle baş
layan ve 1925, 1931, 1936, 1946, 1948, 1953 ve 1961 sözleşmeleriyle devam 
eden milletlerarası anlaşmaların hepsine katılmıştır.

78 devletin imzaladığı 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesinin 
önemli bir hükmü, haşhaş ekimini hükümetin özel iznine bağlayan maddesin- 
dedir.

Uluslararası sözleşmelerle doğan yükümlülüklerini yerine getirerek Bir
leşmiş Milletlerin yetkili organlarına her türlü istatistik bilgilerini bizden önce
ki hükümetler vermiştir. Yalnız, bu sözleşmenin can noktası olan ekim için 
izin belgesi sistemini Türkiye'de uygulamak için gerekli kanun bu yıla kadar 
bir türlü nedense çıkarılamamıştır. Bu yükümlülüğün de yerine getirilmesi ulus
lararası, yetkili organ tarafından durmadan devletimizden istenmiştir. Birçok 
memleketlerin parlâmentolarında ve kamuoylarında bu eksikliğimiz eleştirilmiş
tir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 1970 yılında bu konuda açıkladığı ra
porda Türkiye'den geniş miktarda kaçakçılık yapıldığını bu eleştirilere daya
narak söylemiştir.

Bundan sonra gelişmeler hızlanmıştır. Geçen yaz ayında meseleyi önce 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ele almıştır. Uyuşturucu Madde
ler Komisyonu ise, olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Orada dünyadaki vahim 
durum gözönüne alınarak bu mesele ile üretimden başlayarak arz, talep ve 
kaçakçılık safhalarının her birinde şiddetli tedbirler alarak mücadele kararlaş
tırılmıştır. Bu iş için maddî olanaklar sağlamak üzere bir fon kurulması öngö
rülmüştür. Konu Birleşmiş Milletlerin Genel Kurul toplantısında da karara bağ
lanmıştır.

1961 yılında imzalanan uluslararası sözleşmeyi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1966 yılında bir kanunla Onaylamıştır. Böylece, uluslararası yükümlülük
ler kendi millî hukukumuzun bir parçası olmuştur. Buna göre, «taraflardan bi
rinin sözleşme hükümlerini uygulamaması yüzünden bu sözleşmenin amaçları
nın ciddî şekilde bozulması halinde, kontrol organı durumun düzeltilmesini iste
yebileceği gibi neticede bu memlekete karşı ambargo müeyyidesi uygulamaya 
kadar gidebilir.»

Son yıllarda yurdumuzdan yapılan kaçakçılık bizim için çok üzücü bir hal 
almıştır. Kaçakçılığı önleyemeyen hükümetler 1960 yılından bu yana haşhaş 
ekilen illeri azaltmış ve sınıra yakın bölgelerden afyon ekimini yavaş yavaş 
Anadolu’nun ortasına kaydırmışlar. Şimdi ekim 4 ile indirilmiştir. Böylece ka
çağın önlenebileceği düşünülmüştür.
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Ancak ve ne yazık ki bu sistem de netice vermemiştir. Son 1970 yılı 
süresince kaçakçılar hesabına büyük gelişme olmuştur. 1969 yılında 11 ilde 
ekilen haşhaştan Toprak Mahsulleri Ofisinin eline 116 ton afyon geçtiği hal
de, 1970 yılında 9 ilden Ofise intikal eden toplam afyon sadece 60 tondur.

Aradaki farkın nereye gittiğini bütün dünya sormaktadır. Radyo ve ga
zete haberlerinde emniyet kuvvetlerimizce yakalandığı bildirilen kaçak afyon
lar bu konudaki derdin büyüklüğünü herkese göstermektedir.

Uluslararası çapta örgütlenmiş bir kaçakçılık şebekesinin Türkiye için si
yasî ve İktisadî bir mesele teşkil ettiği muhakkaktır. Bunların memleketimizin 
itibarı ile daha fazla oynamalarına izin verilmeyecektir.

Bu korkunç kaçakçılık şebekesi havadan para kazanmak için köylümüzü 
kâh kandırarak, kâh zor kullanarak emellerine âlet etmek istemektedir. Bu 
iş etrafında dönen muazzam paralardan aslında fedakâr Türk köylüsünün eli
ne pek bir şey geçmemektedir. Kaçakçılar köylüyü kanun dışına iterek belki 
1 kg. kaçak afyon karşılığında 400 veya 500 lira vermektedirler. Bu afyon 
Türkiye sınırlarına vardığında kaçakçılar bir kaç misli kazanç sağlamaktadır
lar. Memleketimizden çıktıktan sonra da yol boyunca değeri giderek artmakta 
ve en sonunda uyuşturucu maddenin fiyatı akıl almayacak kadar büyük rak- 
kamlara varmaktadır. Uluslararası kaçakçılar köylünün ürettiği ham afyon 
üzerinden milyonlar kazanıyor, Türk çiftçisinin eline az bir para geçiyor. Af
yondan sağlığı tehlikeye düşen ülkelerde ise, kaçakçılığın Türkiye'de önüne 
geçilemeyişi yüzünden aleyhimize duygular gelişiyor.

Çiftçimizin sırtından milyonlar vuran kaçakçıların başına musallat ettiği 
bu belâdan Türk köylüsü de elbette acı duymaktadır. Bütün Türk vatandaşları 
da memleketimize yönelen dünya gençliğini zehirleyen kaçakçılık suçlaması kar
şısında manevî eziklik içersinde bulunmaktadır.

Kaçakçılığı kontrol için uygulanacak tedbirler son derece masraflıdır. Ge
nellikle haşhaş, tarlanın bir köşesine ekilmektedir. Bu yüzden meselâ, 13 bin 
dönümlük haşhaş ekim sahasını kontrol etmek için bunun 10 misli bir arazi 
üzerinde kontrol teşkilâtı kurulması gerekmektedir. Vasıta, benzin, personel ve 
bunların ücretleri unutulmamalıdır. Şimdiye kadar kontrol konusunda dış yar
dım alınmış, teşkilâtımıza uçak bile sağlanmıştır. Ama ne çare ki mesele ile her 
şeye rağmen bu yoldan başa çıkmak olanağı kalmamıştır. Civanmertliği ile ta
nınan milletimiz şimdi en ağır bir şaibe ile karşı karşıyadır. Diğer memleketlerde 
sönen ocakların vebalinin Türkiye'ye yüklenmesine kesinlikle son vermek zama
nı çoktan gelmiştir.

Türkiye’nin yüksek menfaatleri ile milletimizin itibarının daha fazla sarsıl
masına müsaade edemezdik. Hükümetimiz, açık ve kesin çözüm şeklini uygu
lamaya karar vermiştir. Zaten 4 ile indirilmiş bulunan haşhaş ekimini büsbü
tün yasaklamaktadır. 1966’da onaylanan anlaşma da bunu öngörmektedir.
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Artık Türkiye’de haşhaş gelecek yıldan itibaren ekilmeyecektir. Ancak, 
çiftçinin haşhaş ekiminden şimdiye kadar meşrû yollardan ek bir gelir kaynağı 
sağladığını da önemle dikkate almış bulunuyoruz. Bu sebeple haşhaş ekicisinin 
asla zarara uğramasına meydan vermeden bu meselenin halledilmesi için ge
rekli formülü de tesbit ettik. Bu formül şudur : halen ekim yapmış olan 7 il
deki çiftçilere kaybedecekleri gelirlerini karşılamak üzere Önümüzdeki yıldan iti
baren tazminat verilecektir. Bu tazminatın esası şu olacaktır : bu yıl ekicinin 
Toprak Mahsulleri Ofisine satacağı afyon ile tohum, sap vs. gibi yan ürünlerin 
tümünün milletlerarası piyasadaki kıymeti temel alınacaktır.

Ayrıca, bu çiftçilerin kaybolan gelirlerini başka yollardan yerine koymak, 
onlara başka geçim imkânları sağlamak için de bölgede gerekli uzun vadeli 
yatırımlar yapılacaktır. Bu yatırımlar meyvalarını verinceye kadar köylüye taz
minat ödenmesine devam edilecektir. Bu yıl ekim yapanlardan önümüzdeki 
sonbahar devresinde kendi istekleri ile bu ekimden vazgeçenlere de aynı esas 
üzerinden tazminat verilecektir.

Şimdi köylü vatandaşlarıma sesleniyorum :

Bu plânımızın başarılı olabilmesi ve ileriki yıllar için hem tazminat, hem 
de yatırım olanaklarının hakiki değeri ile ortaya çıkmasını sağlamak için bütün 
üretiminizi Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ediniz. Bu konuda gerekli yardımı 
göreceksiniz. Alım fiyatını da arttırmış bulunuyoruz. Bütün haşhaş üreticilerinin 
Ofise teslim edecekleri miktar ne kadar büyük olursa gelecek yıllarda ekmeden 
alacağı tazminat da o kadar geniş olacaktır. Ayrıca, üretici bütün mahsulünü 
Ofise satmak suretiyle kaçakçının oyuncağı olmadığını, Türk çiftçisinin haşhaş 
ekmek suretiyle bütün dünyayı zehirlemek gibi bir gayeyi hiç bir vakit isteyerek, 
bilerek beslememiş olduğunu da açıkça ortaya koyacaktır. Aziz çiftçi vatandaş
larım, milletimizin itibarını siz kurtaracaksınız. Hükümet de aynı şekilde bun
dan böyle sizin meselenize özel önçm verecektir. Hükümetiniz bu işin sonunda 
bir tek çiftçi ailesinin dahi zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Gelir 
kaybınız hiç şüpheye yer yermeyecek şekilde karşılanacağı gibi, bölge açısından 
yeni gelir imkânları sağlamak üzere gerekli tesislerin yapılması da öngörülmüş 
bulunmaktadır. Bu plânı yürütmek için sizden rica ettiğim şey, bu yıl bütün afyon 
ürününüzü Ofise geçen ay tesbit ettiğimiz yüksek fiyatla satarak iyi bir başlan
gıç yaratmanızdır.»

B E L G E 15 30 Haziran 1971

TÜRKİYE’NİN HAŞHAŞ EKİMİ KONUSUNDA KARARI İLE İLGİLİ 
BAŞKAN NiXON’UN AÇIKLAMASI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon, Türk hükümetinin haşhaş ekimi 
konusunda aldığı karar ile ilgili olarak şu demeci vermiştir :
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«Bugünkü dünyada, devlet adamlarına yaraşır amaçlarla beyanat ver
mek güç değildir. Fakat cesur devlet adamlığına yaraşır hareketler pek seyrek
tir. Türkiye Başbakanı Nihat Erim bu her iki özelliği benliğinde toplamıştır. 
Başbakan Erim, Kuzey Atlantik Paktındaki dostumuz ve güvenilir müttefikimiz 
Türkiye Cumhuriyetinin, insanlığın refaha kavuşabilme çabasına önemli bir 
katkıda bulunabilmek amacıyla, bir geleneksel tarım faaliyetini durduracağını 
beyan etmiştir. Başbakan, hükümet kararnamesi ile, kendi ülkesi kanunlarına 
uygun olarak, haşhaş ekiminin bir yıl içinde durdurulacağını belirtmiştir. Bu 
ileri görüşlü adım, yakında diğer ülkeler tarafından da uygulanacağına inan
dığımız bir örnek teşkil edecektir.

Yüzyıllar boyunca, onbirlerce Türk çiftçisi, meşru bir gelir olarak ve yene
bilen yağ ve tohumu için haşhaş yetiştirmiştir. Bir Birleşmiş Milletler Konvansi
yonu çerçevesinde Türkiye, ihracat maksadıyla haşhaş ekiciliği yapmasına mü
saade edilen, bir kaç devletten biridir. Mamafih Türkiye, afyon ekimi yapan 
ülkeler arasında, afyon veya eroin’in uyuşturucu madde olarak kullanılması 
alışkanlığının hemen hemen bilinmediği ülkelerden biridir. Afyon üreticisinin, 
bu korkunç beynelmilel salgının yayılmasındaki rolünden ya hiç ya da çok az 
bilgisi olduğundan, afyon üretiminin yasaklanması, alınması cidden çok zor 
bir karardır. Bu hususlar alınan bu çok önemli karardaki görüş ve basireti kuv
vetle belirtmektedir.

Türkiyenin ekonomisinde ziraî sektörün önemini çok iyi idrak etmekteyiz 
ve Türkiyenin, çiftçiye daha iyi bir yaşayış sağlamak amacı ile yapacağı plân
lamaya yardımcı olmak üzere, Türk hükümeti emrine en değerli teknik dimağ
ları vermeğe hazırız. Hepimizin yararlanacağı böyle bir programa yardımcı ola
bilmekten gurur duyuyoruz.

Dışişleri Bakanı Rogers, Başbakan Nihat Erim ve devletin diğer ileri gelen
leri ile Nisan ayında yapmış olduğu konuşmalar hakkında bana bilgi verdi. 
Dışişleri Bakanı Rogers Türk hükümetinin ve milletinin karşılaştığı problemlerin 
ciddiyetini çok iyi anlamış ve bu problemlerin halledilmesinde gösterilen ça
badan da son decere etkilenmiştir. Atlantik topluluğunun refahı ve korunma
sında, askerî ve siyasî taahhütleri gayet iyi bilinen bir dost ve müttefikimize 
karşı biz Amerikalıların ödevleri vardır. Hükümetim, uyuşturucu madde felâ
ketinin yokedilmesinde yardıma hazır olan millet ve insanlara yardımı taahhüt 
etmiştir. Milletinin refahının geliştirilmesi ve bağımsızlık ve güvenliğini koruma 
çabasında, Türkiye ile işbirliğine devamı vaad ediyorum.»

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Nixon, aralarında ABD Dışişleri Bakanı ve 
Türkiye Büyükelçisi de bulunan toplantıda gazetecilere şunları söylemiştir :

«Şu arıda Washington ve Ankara’da yapılmakta olan ortak bir açıklama 
tehlikeli ilâçlara karşı açmış olduğumuz dünya çapındaki mücadelede eroin’in 
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kaynağını ortadan kaldırmada şimdiye kadar girişilmiş en önemli hamleyi tem
sil etmektedir.

Bütün haşhaşın-ki tabiatile bu eroin in elde edildiği ham maddedir-yüzde 
altmışı Türkiye’de yetiştirilmektedir. Birleşik Amerika hükümeti ile Türk hükü
meti arasında yapılan müzakereler sonucu Türk hükümeti Türkiyedeki haşhaş 
ekimine 1972 Haziranına kadar, bir yıl içinde, tamamen son verileceği hakkın
da bugün açıklamakta olduğu bir karara varmıştır.

Bu çok cesur ve devlet adamlığına yakışır hareket bütün dünya halkının-ve 
Birleşik Amerika halkının-takdirini hakketmektedir. Bu işin şerefi, tabiatiyle, 
Türkiye Başbakanı ve Türk Hükümetine aittir. Bizim hükümetimiz de bu şerefin 
büyük kısmı kişisel önderliği üzerine almış olan Dışişleri Bakanına ve tabiatiyle, 
bizi Ankarada çok iyi bir şekilde temsil eden Büyükelçi Handley'e aittiı.

Dışişleri Bakanı açıklamanın ayrıntıları hakkında sîzlere bilgi verecektir. 
Sayın Büyükelçi, şu anda dünyadaki en iyi dostlarımızdan biri, güvenilir bir 
müttefikin haşhaş kaynağını ortadan kaldırmakla gençlerimize ve diğer insan
lara olan en tehlikeli tehditlerden birine karşı etkili bir karar vermesinden dolayı 
büyük gurur duymaktayız.»
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SİYASÎ OLAYLAR

Türkiye-AET Katma Protokolün Mecliste Onaylanması

Türkiye i'le Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan Katma Pro
tokol ve ekleriyle ilgili anlaşmanın uygun görüldüğüne dair kanun tasarısı, 22 
Temmuz günü Senatoda kabul edilerek kesinleşmiştir.

Türkiye-AET Geçici Anlaşmanın İmzalanması

Türkiye -ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Geçici Anlaşma, 27 
Temmuz günü Brüksel’de imzalanmıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Devlet Teatrosu sanatçıları 16 Temmuz akşamı Pire'nin Skilicion açık hava 
Teatrosunda Don Kişot eserinin ilk temsilini vermiştir. Büyük başarı ile sonuç
lanan bu temsilde Yunan hükümeti ileri gelenleri, kordiplomatik ve Türkiye 
Büyükelçisi hazır bulunmuşlardır.

Türk Devlet Balesi, Cezayir’de verdiği temsillerden sonra, Tunus'da da 
başarılı temsiller vermiştir. İlk temsilini 17 Temmuz'da Hammamet’te veren 
Devlet Balesi, ertesi akşam Kartaca Festivaline katılmıştır.

Yugoslavya'da turnede bulunan Halkevleri Folklor Ekibinin gösterileri 
büyük ilgiyle karşılanmıştır. Ohri, Niş, Resne, Gostivar ve Üsküp şehirlerinde 
gösteriler yapan ekibe halk büyük tezahüıatta bulunmuştur.
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TEMMUZ 1971'DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Temmuz 1971 PARKER HARFİN BAŞBAKAN TARAFINDAN KABULÜ 

•
Başbakan Nihat Erim, Türkiye’yi ziyaret etmekte 

olan ABD eski Ankara Büyükelçisi ve Halen ABD Dışiş
leri Bakanlığı Orta Doğu Enstitüsü Müdürü Parker Hart 
ile görüşmüştür. Görüşmede Kıbrıs sorunu ele alındığı 
bildirilmiştir. Daha evvel Lefkoşe'yi ziyaret eden Parker 
Hart, Ankara’dan sonra Atina'ya gitmiştir.

1-4 Temmuz 1971 3 AMERİKAN DESTROYERİNİN KARADENİZ TATBİKATI

Amerika Birleşik Devletlerinin Akdeniz'deki Altıncı 
Filosuna mensup William M. Wood, New ve Rich dest
royerleri Karadeniz'de tatbikatta bulunmuşlardır.

2 Temmuz 1971 BAŞBAKANIN LA TRIBUNE DE GENEVE’E DEMECİ

Başbakan Nihat Erim, İsviçre'de yayınlanan La 
Tribune de Geneve gazetesine bir demeç vermiştir (Bk. 
Belge 1).

2 Temmuz 1971 DÜNYA BANKASININ ÇUKUROVA ELEKTRİK’E AÇTIĞI 
KREDİ

Dünya Bankası, Türkiye’nin en büyük özel elektrik 
kurumu olan Çukurova Elektrik Şirketine 7 milyon dolar 
tutarında kredi açtığını açıklamıştır.

4 Temmuz 1971 AFYON KONUSUNDAKİ KARARIN YANKILARI

Türkiye'de haşhaş ekiminin 1972'den itibaren ya
sak edilmesi kararı Birleşik Amerika'da memnunlukla 
karşılanmış, Amerikan Senatosunda bu karar Türkiye'nin 
insanlik lehinde, takdire değer bir hareketi olarak alkış
lanmıştır.
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Öte yandan, Iran hükümetine yakın çevreler, Türk 
hükümetinin kararını büyük memnunlukla karşılamışlar 
ve haşhaş ekiminin bütün bölgede yasaklanması yo
lunda atılmış çok önemli bir adım olarak, nitelendirmiş
lerdir. Açıklamada, Türkiye’de olduğu gibi, haşhaş eki
mi bütün Orta - Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde tama- 
miyle yasaklanırsa, İran'ın haşhaş ekimine kesinl'ikle 
son vereceği ifade edilmiştir.

19 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Alec 
Douglas Home, Dışişleri Bakanı Osman Olcay'a bir me
saj göndererek, Türk hükümetinin afyon ekirrVini yasakla
yan kararını takdirle karşıladığını bildirmiş, bu hare
keti «cesur bir tutum» olarak nitelendirmiştir.

28 Temmuz'da ise. Federal Almanya Dışişleri Bakanı 
Walter Scheel, Dışişleri Bakanı Osman Olcay’a bir me
saj göndererek, Türk hükümetinin afyon ekimini yasak
layan kararını takdirle karşıladığını belirtmiş, bu tutu
mundan dolayı Türk hükümetini tebrik etmiştir.

4 Temmuz 1971 BAŞBAKANIN LE MONDE’A DEMECİ

5 Temmuz 1971

Başbakan Nihat Erim'in Le Monde gazetesi muha
birine verdiği demeç yayınlanmıştır (Bk. Belge 2).

RCD TİCARET UZMANLARI GRUBU TOPLANTISI

7 Temmuz 1971

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Ekonomi ve 
Ticaret Bakanları tarafından kurulan Ticaret Uzmanları 
Grubu üçüncü ve sonuncu toplantısına Karaşi'de baş
lanmıştır.

SOVYETLER BİRLİĞİNE CANLI HAYVAN İHRACATI

Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereğince, Sov 
yetler Birliği ile Türkiye arasında 1971 - 1972 döneminde 
yapılması kararlaştırılan ticari mübadelelere ilişkin pro
tokolde yer almış bulunan dört milyon dolar tutarındaki 
-büyük baş canlı hayvan ihracı Et ve Balık Kurumu eliyle 
yürütülecektir.
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12-19 Temmuz 1971 DENKTAŞ’IN ZİYARETİ

Öte yandan, So vy eti er Birliği ile mutabakata va
rılması halinde evvelce yapılmış bulunan protokol ve 
anlaşmalara dayanılarak ayrıca et ihraç edilmesi de 
kararlaştırılmıştır.

9 Temmuz 1971 İRAN’DA GENEL SEÇİM

İran Meclisinin tümü ve Senatosunun da yarısını 
yenilemek, için yapılan seçimleri iktidarda olan İran 
Novin (Yeni İran) Partisi büyük bir çoğunlukla kazanmıştır.

10 Temmuz 1971 FAS’TA DARBE TEŞEBBÜSÜ

Fas Kralı Hasan ll'ye karşı askeri birlikler tarafın
dan düzenlenen suikast teşebbüsü bastırılmıştır.

Cumhurbaşkanı Sunay bu münasebetle Fas Kralına 
bir kutlama mesajı göndermiştir.

12 Temmuz 19ül MAKARİOS’UN TÜRKİYE’Yİ SUÇLAYAN BİR NUTKU

1821 ’de Türkler tarafından asılan bir Rum papazı
nın anma töreninde yaptığı konuşmada Makarios şun
ları söylemiştir : «Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve toprak bü
tünlüğü Kıbrıs meselesine bir çözüm yolu arayan per
de arkası siyasi entrikaların tehdidi altında bulunmakta
dır. Kıbrıs meselesine bir çözüm yolu arayanlar bilmelidir
ler ki hiç kimseye siyasi geleceğimizi tayin etme hakkını 
bahşetmiyoruz.»

Öte yandan, Yunanistan'ın Makarios'u daha uzlaş
tırıcı bir tutum benimsemeye zorladığı yolunda söylen
tiler yayılmıştır. Papadopulos’un Makarios'a 19 Haziran 
tarihinde yazmış olduğu bir mektup Der Spiegel gazete
sinde yayınlanmıştır. Yunanistan, bu söylentileri yalan
lamış, Makarios ise böyle bir yalanlamada bulunmaktan 
kaçınmıştır.

Hükümet ile istişarelerde bulunmak üzere Ankara- 
ya gelen Rauf Denktaş, 13 Temmuz’da Dışişleri Bakanı 
ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere şunları söy- 

\ lemiştîr :
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13 Temmuz 1971

«Rum toplumu ile yapılan ikili görüşmelerde hiçbir 
konuda bir ilerleme yoktur, esaslardaki ayrılık devam 
etmektedir, lüzumsuz bir görüşmeye itilmek istemiyoruz. 
Rum tarafı kapıları tam kapatmış değildir. Onların 
niyeti Kıbrıs’ta bir Rum cumhuriyeti kurmaktır. Bu şart
lar altında anlaşma imkânı hemen hemen yoktur. İle
ride Enosis’e bir sıçrama tahtası olabilecek bir cumhuri
yetin kurulmasına taraftar değiliz.

Bizim teklifimiz ise Zürih anlaşmasındaki temele 
dayanmaktadır. Enosis’e kapalı bir Kıbrıs Cumhuriyeti 
kurmak ’istiyoruz. Makarios, kendisinin, Rusya’ya da
vet edilmesini sağlamıştır. Makarios’un Rusya'ya daveli 
Yunanistan Hükümetini Türkiye karşısında kuvvetlendir, 
mek için yapılmış bir davettir. Rusya şimdi Türk baka
nını davet etmekle bir denge sağlamaya gayret etmiş
tir.»

Başbakan Nihat Erim, 17 Temmuz günü, Kıbrıs Türk 
Yönetim Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk Ce
maat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş’a bir öğle yemeği 
vermiştir.

Denktaş Lefkoşe’ye hareketinden önce gazetecilere 
Lefkoşe’de yapacağı çalışmalar bir hafta içinde tamam
landığı takdirde, Türk toplumu cevabını 26 Temmuz günü 
Klerides'e vereceğini söylemiştir. Esas anlaşmazlık ko
nusunda da Denktaş şunları söylemiştir:

«Esas anlaşmazlık, Kıbrıs’daki ortaklık rejimini de
ğiştirecek Enosis’e açık, garantisiz bir (Rum Cumhuri
yeti) kurmak istemelerindendir. Rumlar bu siyasete devam 
ettikleri sürece anlaşma imkânı göremiyorum.»

İZLANDA’DAKİ NATO ÜSSÜ KONUSU

İzlanda'nın yeni solcu hükümet koalisyonuna ka
tılan siyasi partilerin, Keflavik Nato üssünü kapatma 
ve üsde görevli 3.000 Amerikan askerini tedrici olarak 
İzlanda'dan çıkarma hususunda anlaştıkları bildirilmiş, 
tir.
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14 Temmuz 1971 TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’A AMERİKAN ASKERİ YARDIM 
KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA

Bir İstanbul gazetesinde yer alan «ABD'nin Yu
nanistan’a 117 milyon dolarlık silâh yardımı yapmasına 
•karşılık Türkiye’ye 99 milyon 840 bin dolar h'ibe yardımı 
yaptığının» bildirilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığınca 
yapılan açıklama şöyledir : «Yunanistan'a yapılması 
teklif olunan 117 milyon dolar değerindeki askerî yar
dımın 60 milyonu kredili satış, T9.9 milyonu bağış şek
linde yardım, 38 milyonu da ihtiyaç fazlası askerî malze
me verilmesi suretiyle yapılacak yardımdır.

Türkiye için 1972 yılında teklif olunan askerî yar
dım ise 148,2 milyon dolar tutmakta olup, bunun 99,8 
milyon dolun hibe şeklinde yardım, 48,4 milyon dolan 
da ihtiyaç fazlası askerî malzeme verilmek surettiyle ya
pılacak yardımdır. Türkiye'ye bunlar dışında, gemi ödünç 
programı çerçevesinde Demiz Kuvvetlerimizin güçlendiril
mesi için yardım yapılmaktadır.»

14 Temmuz 1971 KÜLTÜR BAKANLIĞININ KURULMASI

Millet Meclisinde okunan Cumhurbaşkanlığı tezke
resi ile, mevcut bakanlıklara ilâveten bir Kültür Bakan
lığı kurulduğu ve Talât S. Halman’ın Kültür Bakanı ola
rak atandığı açıklanmıştır.

14 Temmuz 1971 MISIRLI DİPLOMAT DESSOUKİ’NİN ZİYARETİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çevresel Sorunlar 
Konferansı Genel Sekreterinin özel temsilcisi Mısırlı dip
lomat, Büyükelçi Dessouki, Stockholm'de 1972 yılı Hazi
ran ayında yapılacak konferans hakkında bilgi vermek 
üzere Türkiye'ye gelmiştir.

Özel temsilci Dessouki, Ankara’da Başbakan Eko
nomik İşler yardımcısı, Dışişleri Bakanı, ve diğer Bakan
larla görüşmüştür.
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15 Temmuz 1971

16 Temmuz 1971

PALAMAS’IN KIBRIS İLE İLGİLİ İYİMSER SÖZLERİ

Başpiskopos Makarios, bir süre önce bir Yunan ga
zetesine verdiği demeçte, bir buhran patlak vermesi ha
linde adanın güvenliğini korumak için nereden olursa 
olsun dış yardım isteyebileceğini söylemişti.

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Ksantopulos Pa
lamas ise, basın toplantısı sırasında, Kıbrıs'ta gerçek 
bir buhranın olmadığını, topluluklararası görüşmelerin 
devam ettiğini ve Türklerle Rumların işbirliği yapmak iste
ğinde olduğu sürece her türlü buhranın giderilebileceğini 
söylemiştir.

BAŞKAN NiXON’UN PEKİNİ ZİYARETİ KONUSUNDA 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Başkan Nixon'n Güvenlik İşleri Danışmanı Kissin- 
ger'in Pekin’i ziyaretle Chu - En Lai tarafından kabul edil
mesi ve Başkan Nixon'un Mayıs 1972’den önce Pekin’i 
ziyaret edeceğinin açıklanması üzerine gazetecilerin so
rularına verdiği cevapta Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay 
İşcen şunları söylemiştir:

«Bütün dünyada geniş yankılar uyandıracağı aşikâr 
olan bu haber milletlerarası siyasî konjonktürde çok 
önemli ve olumlu bir gelişmenin ifadesidir.

Çin Halk Cumhuriyetinin milletlerarası hayattaki 
yerinin alması yolunda, bizim de yabancı ve uzak kal
madığımız gelişmelerin barış dâvası yönünden hayırlı so
nuçlar vermesi candan dileğimizdir.»

Öte yandan, aynı konu ile ilgili olarak Agence Fronce 
Presse muhabirinin sorularını cevaplandıran Dışişleri Ba
kanı Osman Olcay şunları söylemiştir:

«Yeni Hükümetin iş başına gelmesinden hemen 
sonra başlayan Türk-Çin görüşmeleri olumlu bir safhaya 
girmiş bulunuyordu. Başkan Nixon'un seyahat projesi
nin dünya barışı bakımından faidesi muhakkak olmakla 
beraber, Türk-Çin görüşmeleri ile bunun uzaktan-ya- 
■kından hiçbir ilgisi yoktur. Sonuçlanma safhasına girmiş 
bulunan Türk-Çin görüşmelerini etkilemesi elbette söz- 
konusu değildir.»
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19 Temmuz 1971 U THANT’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İLE İLGİLİ ÇAĞRISI

Genel Sekreter U Thant Birleşmiş Milletlere üye bü
tün ülkeleri, Kıbrıs’taki B. M. barışı koruma kuvvetinin 
(Unficyp) masraflarına gönüllü olarak acilen mâli kat
kıda bulunmaya çağırmıştır.

Genel Sekreter, kuvvetin bütçe açığının halen 20. 
900.000 dolara ulaştığını ve kuvvetin bütçesine mâl'i ya
dımda bulunan ülkelerin sayısının azahdığını kaydet
miştir,

Unficyp, üye ülkelerin gönüllü katkısı ile finanse 
edilmektedir. Güvenlik Konseyinin iki daıimi üyes/i, Fransa 
ile Sovyetler Birliği ise, B. M. yasası açısından bu gö
nüllü yardımlara katılmamaktadırlar.

Sekiz ülkenin asker ve polislerinden kurulu B. M. 
Kıbrıs barışı koruma kuvvetine şimdiye kadar 27 ülke, 
çeşitli zamanlarda mâli yardımda bulunmuştur.

Bu çağrı üzerine, Amerika Birleşik Devletleri, öteki 
ülkeler Kıbrıs barış gücü masraflarına katkılarını arttır
dıkları takdirde kendi katılma payına artış yapacağını 
Genel Sekretere bildirmiştir.

19-22 Temmuz 1971 SUDAN’DAKİ DARBENİN BASTIRILMASI

19 Temmuz gecesi, Albay Haşim Ata'nın idaresi 
altında yapılan solcu bir darbe ile Sudan Devlet Baş
kanı Cafer El-Nimeyri üç günlük bir süre için iktidardan 
düşürülmüştür.

Yeni devrim komuta konseyi liderleri, 22 Temmuz 
günü uçakla Londra'dan Hortuma giderken Bingazi'de 
tutuklanmışlardır. Bu arada Başkan Nimeyri de, karşı bir 
darbe ile iktidarı yeniden eline geçirmiştir.

20 Temmuz 1971 BAŞBAKANIN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA 

RADYO KONUŞMASI

Başbakan Nihat Erim, Türkiye Radyolarında yap
tığı konuşmada anayasa değişikliğinin nedenlerini ve 
Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatmıştır.
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Başbakan, Millet Meclisinde parti temsilcilerinin 
toplanarak anayasa değişikliğini görüşeceklerini söyle
miştir.

Erim, «Sıkıyönetimi mümkün görülecek en kısa sü
rede kaldırmak, normal yaşantıya geçmek, bir dakika 
gözden uzak tutulmayacak bir ana amaçtır» demiş, Fi
listin gerilla kamplarında şu anda 200 Türkün yetiştiril
mekte olduğunu ve bunların eyleme geçmek için sıkıyö
netimin kalkmasını beklediklerini söyleyerek şöyle devam

• etmiştir: «Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yurdumuz 
büyük bir tehlike karşısındadır. Bu teMike sıkıyönetimle 
geni itilmiştir, fakat ortadan kaldırılmış değildir. İşte
bunun için, öngörülen değişikliklerin anayasada yapıl
ması gerekiyor.»

20 Temmuz 1971 TİPİN KAPATILMASI

Bir süreden beri Türkiye İşçi Partisinin durumunu 
incelemrkte o km Anayasa Mahkemesi, bu partinin ka
patılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Kapatma kararı 
gerekçesinde anayasanın 57. maddesi ile siyasî partiler 
kanununun ihlâl edildiği belirtilmiştir.

20 Temmuz 1971 İRAN-LÜBNAN İLİŞKİLERİN YENİDEN KURULMASI 
DOLAYISİYLE İRAN’IN NOTASI

Iran Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığına gönderdi
ği bir nota île, Lübnan ile diplomatik ilişkilerin kesilmiş 
olduğu süre içinde Türkiye Cumhuriyetinin Lübnan'daki 
İran menfaatlerini korumada gösterdiği samimi işbirli
ğinden dolayı Iran Şehinşahlığının teşekkürlerini bildir
miştir.

20 Temmuz 1971 RCD ULAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANTISI 
•

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) Ulaş
tırma ve Haberleşme Komitesi, Ankara’da toplanmıştır
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21 Temmuz 1971

21 Temmuz 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ KATMA PROTOKOL KONUSUNDA 
SENATODAKİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Ortak Pazar Katma 
Protokolünün Senato’d a ki müzakeresi sırasında özetle 
şu konuşmayı yapmıştır:

«Tüm devlet kuruluşlarının Katma Protokolün kar
şısında oldukları yolundaki değerlendirme yanlıştır. Dev
let Plânlama Teşkilâtı hariç, yetki ve görevli tüm devlet 
kuruluşları protokolün ülkemiz yararına olduğunda bir
leşmişlerdir. Eğer Katma Protokol ülkemiz aleyhine olsa 
idi bu işlemleri durdururduk. Belgeler imzalanmış oka 
dahi yeniden müzakere yollarını araştırırdık.

Geçiş dönem inin sadece politik nedenlerle saptanıp 
kabul edildiği gerçeklere uymayan bir düşünüştür.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ıile ortaklığımızın Tür
kiye’nin Batıya dönük geleneksel dış politikasına her 
yönü ile uyan bir ilişki olduğundan kuşku yoktur. Ancak, 
ekonomik yararların hiçe sayılarak ve hatta Türkiye’nin 
zararına olarak bu ilişkinin gelişmesine gidildiği söy
lenemez.

Hükümet olarak, Katma Protokolün, aldığımız ta
vizler bakımından eksik sayılabilecek yönlerine rağmen, 
ekonomik açıdan çıkarlarımıza uygun ve yararlı olduğuna 
inanıyoruz.»

RCD’NİN 7. YILDÖNÜMÜ

•Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) Ge
nel Sekreteri Va hap Aşiroğlu, Teşkilâtın yedinci kuruluş 
yıldönümü münasebetiyle şu mesajı yayınlamıştır :

«Bundan 7 yıl önce Türkiye, İran ve Pakistan Dev
let Başkan’arının, aralarında yeni bir işbirliği dönemini 
başlatmaya karar vermeleri üzenine bu bölgede verimli 
bir işbirliği çağı açılmıştır.

Geçen 7 yıl içinde RCD, ekonomik, sosyal ve kül
türel alanları kapsayan geniş faaliyetlerde bulunmuştur. 
Bu alanların her birinde bir çok başarılar elde etmesine
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rağmen, öteki bölgesel kuruluşlarla kıyaslanınca RCD'nin 
bariz yönünü, üç ülke arasındaki köklü kültürel ve duy
gusal bağların yeniden ve tedricen bir uyanışı teşkil 
eder. 

•
Sanayi alanında pek çok ortak proje bölgesel dü

zeyde tamamlanma yolundadır. Bölge-içi ticaretin geniş
letilmesi tedbirleri üzerinde ciddî şekilde durulmakta
dır. Ulaşım, haberleşme ve teknrk işbirliği alanlarındaki 
icraat oldukça tatminkâr bir durumdadır.

Üç ülkeyi RCD'ye katılmaya teşvik eden ana unsur 
aynı kalmıştır: Gelişme halindeki ülkelerin ekonomik 
kalkınma çabalarında öncelikle kendilerine ve birbirleri
ne dayanmaları gerektiğimi teslim etmek. RCD gücünü, 
hâlâ kuruluşunu esinleyen kaynaktan, yani, üç seçkin 
Devlet Başkanının candan desteğinden almaktadır.

RCD'nin başardığı işler, özellikle, sınaî yönden ileri 
devletlerin katıldığı diğer bölgesel örgütlerle kıyaslanınca 
oldukça mütevazi gözükebilir, fakat geçmiş 7 yıl içinde 
elde edilen başarılar ve üye milletlerin ve hükümetlerin
in Örgütten esirgemedikleri içten destek, RCD’nin gele
ceğini çok umut verici kılmaktadır.»

22 Temmuz 1971 TÜRKİYE-AET KATMA PROTOKOLÜN MECLİSTE 

ONAYLANMASI

5 Temmuz tarihinde Millet Meclisi tarafından ka
bul edilen Türkiye ile AET arasındaki katma protokol 
ve ekleriyle ilgili anlaşmanın uygun görüldüğüne dair 
kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunda kabul edilerek 
kesinleşmiştir.

22 Temmuz 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ DIŞ POLİTİKA DERGİSİNDE 
YAYINLANAN MAKALESİ

Dışişleri Bakanı Osmon Olcoy’ın Dış Politika adlı 
dergide, Türkiye’nin dış politikası konusunda bir ma
kalesi yayınlanmıştır (Bk. Belge 3).
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23 Temmuz 1971 SIKIYÖNETİMİN UZATILMASI

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasını öngören Baş

• bakanlık tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir
leşik toplantısında aleyhte iki oya karşı ittifaken ka
bul edilmiştir.

23 Temmuz 1971 KIBRIS'TA BİR OLAY

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay Işcen'in, Kıbrıs’taki 
son olayla ilgili olarak verdiği demeç şöyledir :

•
«Kıbrıs'ta Serdarlı Türk bölgesi dolaylarında Rum 

köylülerin ürünlerini toplamaları ve tarlalarını işlemeleri 
konusunda yıllardır uygulanan ve Barış Gücü tarafından

•
murakabe olunan tatbikatı bozma ve olup - bittiler yarat
ma yolunda son aylarda sistemli çabalar görülmekteydi. 
Bu çabalar, son birkaç gün içinde dtîha da artmış ve 
Rum Yönetiminin, özellikle Makarios’un, daha geniş he
saplarla giriştiği ve belirli bir amaca yönelmiş tahrikle
ri halini almıştır. Bu tahriklerin bir sonucu olarak dün 
Erenköy bölgesinde masum bir Türk çobanı Rum asker
lerinin ateşine maruz kalmıştır. Bir tesadüf eseri olarak 
ölümden kurtulan soydaşımız yaralı olup hastahaneye 
kaldırılmıştır.

Türkiye ve Türk Cemaati bu tahrikleri ve gelişmeleri 
soğukkanlı bir şekilde, fakat dikkatle ve yakından iz
lemektedir. Cemaatimiz, haklarını ve güvenliğini koru
mak için gerekli tedbirleri almıştır. Kıbrıs'ta hüküm sü
ren nazik ve gergin havanın tehlikelerle dolu olduğu 
•malûmdur. Rum Yönetiminin, özellikle Makarios’un, ken
di hesapları uğruna giriştiği bu sistemli tahrikler her an 
kontrolden çıkabilir, çok kötü sonuçlar verebilir.»

23 Temmuz 1971 LİBERYA DEVLET BAŞKANININ ÖLÜMÜ

1943'den beri Liberya Cumhurbaşkanı olan William 
Tubman ölmüştür. Yerine Başkan yardımcısı William 
Tolbert getirilmiştir.
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24 Temmuz 1971 BAŞBAKANIN ATİNA HABER AJANSINA VERDİĞİ 
MÜLAKAT

Yunanistan'ın haber ajansı olan Atina Ajansı Tür*  
kiye Başbakanı Nihat Erim’in 15 Temmuzda ajansın ge
nel müdürü Bitsid-is’e verdiği mülakatı yayınlamıştır (Bk. 
Belge 4).

26-28 Temmuz 1971 TÜRK-YUNAN TİCARET ODALARI TOPLANTISI

Türk ve Yunan özel sektör temsilcilerinin iki ülke 
arasında işbirliğini gerçekleştirmek üzere yaptıkları gö
rüşmeler sonunda özellikle, kuru üzüm, tütün ve AET 
•ile ilişkiler konularında alt komitelerin kurulmasına karar 
veri'lmişTir.

26 Temmuz 1971 TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye'ye yardım konsorsiyumu çerçevesinde, Ame
rika Birleşik Devletleri hükümetince açılan 25 milyon 
dolarlık program kredisiyle i'lgili ikraz anlaşması, Maliye 
Bakanlığında imzalanmıştır.

Bu kredi, ikinci beş yıllık kalkınma plânı çerçeve
sinde, 1971 yılı normal ithalâtımızın finansmanında kul
lanılacaktır. Kredinin vadesi 40 yıldır. Faizi ilk on yrl için 
yüzde 2, geri kalan 30 yrl için de yüzde 3’dür.

27 Temmuz 1971 TÜRKİYE-AET GEÇİCİ ANLAŞMANIN İMZALANMASI

Türkiye'nin önümüzdeki 1 Eylül’den itibaren Ortak 
Pazara yapacağı sınai ihracatı içim tam tarife muafiye
tinden yararlanmasını mümkün kılacak Geçici Anlaşma 
Brüksel’de Türkiye Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Altı
lar Konseyi Başkanı Aldo Moro ve Avrupa Komisyonu 
Başkam Franco M alfa tt i tarafından imzalanmıştır.

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, yurda dönüşünde 
basına bu konuda izahat vermiştir (Bk. Belge 5).
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28 Temmuz 1971 İTALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

İtalya hükümetinin, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler 
barış gücünün masraflarına 180.000 dolar katkıda bu
lunacağı açıklanmıştır.

29 Temmuz 1971 KIBRIS’TA GERGİNLİK

KıbrısMı Rumların Türk bölgeleri etrafında artan 
askeri yığnak ve diğer tahrikler neticesinde adada bir 
gerginlik havasının yaratılması Birleşmiş Milletler Barış 
gücünü bir kaç gün süre ile bazı alarm tedbirleri almaya 
zorlamıştır. Barış gücü komutanı ile U Thant'ın özel tem
silcisi bu arada durumun normale dönmesi için Türk ve 
Rum liderleri ile görüşmeler yapmışlardır.

29 Temmuz 1971 MAREŞAL TİTO’NUN YENİDEN DEVLET BAŞKANI 
SEÇİLMESİ

Yugoslav Federal Parlamentosu Mareşal Tito’yu 
beş yıl için yeniden başkanlığa seçmiş ve aynı zamanda 
yeni Başkanlık Konseyinin faaliyete geçtiğini ilân et
miştir. Başkanlık Konseyi, Federatif Cumhuriyetlerin gö
rüşlerini ahenkleştirmek ve Mareşal Tito'dan sonra baş
kanlık görevini yapmakla yükümlü kılınmıştır.

31 Temmuz 1971 BAŞBAKANIN İSRAİL’DE YAYINLANAN HAARETZ 
GAZETESİNE DEMECİ

Başbakan Nihat Erim, İsrail’de yayınlanan Haaretz 
gazetesi yazarı Michel Salomon’a verdiği demeçte «Ordu 
12 Mart muhtırasını verme*k  zorunda kalmıştır. Eğer bunu 
yapmamış olsaydı, belki de kanlı bir hükümet darbe
siyle karşılaşılacaktık. Muhtıra işte bunu önlemek için 
verilmiştir. Şimdi herkes bir dönüm noktasında bulundu
ğumuzu ve hükümet desteklendiği takdirde demokra
sinin kurtulacağını müdriktir. Görüyorsunuz ki, demok
rasiyi korumaya gayret ediyoruz» demiştir.

31 Temmuz 1971 TÜRK-MİLLİYETÇİ ÇİN DOSTLUK GRUBUNUN BİLDİRİSİ

Parlamentolara ra sı Türk - Milliyetçi Çin Dostluk 
Grubu, Ankara'da yayımladığı bir bildiride, Türkiye ve 
Milliyetçi Çin arasındaki dostluk ve siyasi ilişkilerin de
vam etmesi gerektiği belirtilmiştir.
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BELGELER



BELGE 1 2 Temmuz 1971

BAŞBAKANIN LA TRIBUNE DE GENEVE’E DEMECİ

Başbakan Nihat Erim, La Tribune de Geneve muhabirinin 12 Mart muhtı
rasına ilişkin sorusuna karşılık şöyle konuşmuştur :

«12 Mart günü ordu milli şuurun tercümanı olmuştu. Kimse o zamanki 
durumdan memnun değildi. Ordu, bir yön düzeltmesi yapmıştır. Her şey ana
yasaya göre yürümeye başlamıştır. Ben anayasa ve parlamento teamülünün 
çizdiği yolu takip etmeye çok önem verdim.»

Bir soru üzerine Milli Güvenlik Kurulunun önceki hükümeti ikazdan geri 
durmadığını söyleyen Başbakan tutuklamalar konusunda şunları söylemiştir :

«Tutuklananlar yargıç kararı ile tutuklanmaktadır. Gözaltına alınanlar 
da sıkıyönetim komutanlıklarınca toplanmaktadır. Aleni şekilde yapılacak mu
hakemeler sırasında kanunlarda mevcut bütün teminatlara uyularak yargıla
nacaklardır. Sıkıyönetim kanunun dışına çıkmamaktadır.»

«Demokrasi Türkiye'ye çok erken mi gelmiştir?» sorusuna da Erim, şu ce
vabı vermiştir :

«Demokrasi hiç bir zaman çok erken gelmez. Bu, ehveni şerdir ve şimdi 
de biz demokrasiyi benimsedik. Demokrasinin yerine konulabilecek başka al
ternatif yoktur. Herşeye rağmen 1971 Türkiyesi bütün sıkıntılarıyla 1945 Tür- 
kiyesine tercih edilecek durumdadır.»

Başbakan, muhabirin öteki sorularını da şöyle cevaplandırmıştır :

S. Köklü aşırı sağ kuvvetler, solcuların ifade ettiği tehlike ile kıyaslana
bilecek bir tehlike arzetmiyor mu?

C. Aynı zecri tedbirler aşırı sağı da vurmaktadır.

S. Kıbrıs daima Türkiye’nin dış politikasının bir numaralı meselesi mi ol
muştur?

C. Bu mesele her zaman bizim için büyük önem taşımaktadır. Olup biten
leri daima dikkatle izlemek zorundayız. Türk toplumunu yalnız bırakmayacağız. 
Yapılan görüşmeler bir uzlaşma amacıyla devam ettirilmektedir.

S. Sizin yaptığınız son tahkikatın ışığı altında Dev-Genç'in arkasındaki 
yabancı kuvvetler hakkında bilgi elde edilebilir mi?

C. Dev-Genç’in aktivistleri Suriye'de, Ürdün’de gerilla kamplarında eği
tim görmüşlerdir. Bu ülkelere mensup olan ve bizim üniversitelerimizde öğre
nim yapan öğrenciler Dev-Genç’in bu hareketlerine katılmışlardır.
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BELGE 2 4 Temmuz 1971

BAŞBAKANIN LE MONDE’A DEMECİ

Başbakan Nihat Erim in le Monde gazetesi muhabiri Paul Balta ile yap
tığı mülâkat şu şekilde intişar etmiştir :

«Bitiş tarihi 26 Temmuz olan sıkıyönetimin kaldırılmasına çok az bir za
man kaldığı bu anda, Ankara'ya özel olarak gönderdiğimiz muhabirimiz Baş
bakan Nihat Erim'le görüşerek niyetlerini ve hükümetinin tutumunu açıklama
sını rica etmiştir.

Başbakan Nihat Erim, bizi, üç ay evvel Süleyman Demircl'in çalıştığı bü
roda kabul etti. Dekorun değişmediği bu salonda, bütün konuşmalarımız sa
lona hakim olan Atatürk'ün büyük boy bir resmi ve müteyakkız gözleri altında 
geçti.

Gayet iyi bir şekilde lisanımızı konuşan Erim, hukuk tahsilini Pariste yap
tığını, göreve başladığındanberi yabancı memleketlere yapacağı ilk seyahatin 
bir kaç ay sonra Fransa'ya yapacağı ziyaret olması dolayısıyla memnuniyetini 
de belirtti.

Kanunlara çok bağlı olan, hükümet başkanı, ecnebi memleketler, bil
hassa Avrupa'nın eski demokrasilerinde, kendisinden dolayı Türkiye'nin çizilen 
imajından uzak değil. Bilhassa, ordunun 12 Martta Demirel'e verdiği muhtıra 
ve kendisinin başa geçtiği andanberi memleketin siyasî hayatının merkezinde 
bulunan anayasa reformundan dolayı memleketinin, albaylat Yunanistan’ının 
yolunda olduğu intibaının uyanmasını istemiyor.

Kendisine, başbakan olmadan evvel mensubu bulunduğu C.H.P. ve İnö
nü'nün, çok yakın bir geçmişte cereyan eden olaylara, 1961 anayasasının se
bep olmadığı yolundaki sözlerini hatırlattığımızda, Erim şu cevabı verdi :

— Herhangi bir tarafta mesuliyet aramak meseleyi kötü vazetmektir. 
Türkiye'nin 12 Martta, anarşi ve tedhişçilik yüzünden uçurumun kenarında ol
duğunu tesbit ettim. Sıkıyönetim ilânına mecbur kaldık. Ancak sıkıyönetim niza
mı altında ilânihaye yaşanamayacağı için, sıkıyönetim kaldırıldığı zaman, hal
kı, anarşist ve tedhişçilerin tehditlerinden masun bir şekilde yaşaması ve çalı
şabilmesi için birşey yapmak istedim. Bunu tesbit etmek beni anayasa refor
muna götürdü. 1961 anayasası, hürriyetler ve kuruluşlar (Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Parlamanter sistem) bakımından çok ileri görüşlü hatta şaheser diye
bileceğim birşey. Ancak bazı emniyet sübapları eksik. Ben bunları ilâve et
meye uğraşıyorum. C.H.P. dahil parlâmantoda temsil edilen 4 büyük parti, 
bazı noktalar hariç bu değişikliği kabul ediyorlar. Bu partiler, radyo ve televiz
yonun özerkliğini kötüye kullandığını, üniversitenin ise, bir azınlığın yaptıkları-
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nın önüne geçemeyerek kendi özerkliğini kullanmasını bilmediğine müttefikler. 
Bu partiler aynı zamanda, hükümetin kanun niteliğinde kararname çıkarmasını 
ve herkesin insan haklarına ve demokrasiye hürmeti olmasını kabul ediyorlar.

Muhakkak ki bu partiler dışında bu değişikliklere muarız olan kimseler 
var, ancak bunlar ufak bir grup.

— Bu değişiklikler bilhassa memurlara sendika kurma yasağı veya mah
keme kararı olmaksızın İdarî teşkilât tarafından gazetelere, matbaalara ve ce
miyetlere karşı alınacak kararların, 1961 anayasasının ruhunu zedelemesinden 
ve muhafazakâr hükümetler tarafından suistimal edileceğinden çekinmiyor 
musunuz?

— Muhalif azınlık benim böyle yaparak anayasada bir delik açtığımı 
ve bundan kötü niyetli hükümetlerin istifade edeceğini söylerken mübalağa edi
yor, zira böyle bir hükümet, büyükelçi tayinleri dahil, devletin bütün idari ka
rarlarını gözden geçiren Anayasa Mahkemesi ve Danıştayla birlikte çalışmak 
mecburiyetindedir. Diğer taraftan 1961 anayasasının esasına dokunmuyorum. 
Ne giriş, ne de ilk 10 maddeye dokunulmuyor. Sadece 11. maddeden itibaren 
bazı ana haklara açıklıklar getirmekle iktifa ediliyor. Zaten anayasa reformu 
kabul edilirse üniversite ile ilgili kanunu hazırlamaları için üniversite profesör
lerinin kendilerini görevlendirmek niyetindeyim.

— Sıkıyönetim ile aralarında Mümtaz Sosyal gibi anayasa hukukunda 
otorite sayılan ve 1961 anayasanın hazırlanmasında bellibaşlı hizmeti olan bi
risinin de bulunduğu birçok profesörün tevkifi sizce zararlı değil midir ?

— Anayasa değişikliği üzerinde yirmi gündenberi basında yüz kadar 
yazı çıktı. Mümtaz Sosyal a gelince, sıkıyönetim makamlarınca tevkifinden ev
vel onun da bu konuda fikrini almıştım, aleyhine tecelli edecek birşey olma
masını temenni ederim ama adaletin tecellisini beklemek lâzımdır. Askeri ha
kimler çok aklı başında insanlardır, Çetin Alfan ın sivil mahkemeye şevkini ka
bul etmekle bunu bir kere daha isbatlamışlardır.

— Anayasa değşikliğinin süratle kabul olunacağını ve sıkıyönetimin 
26 Temmuz'da biteceğini düşünüyor musunuz?

— Sıkıyönetimin sona ermesinden evvel anayasa değişikliğinin kabul 
edileceğini umarım. Tedhişçiliğe karşı teçhiz edilmeliyiz, çünkü bunlardan bir
çoğu tevkif edilmiş, yılanın kuyruğu ezilmişse de başı henüz ele geçmemiştir. 
Sıkıyönetimin uzatılması hakkında birşey söylemek için vakit henüz erkendir 
ama daha bir devre uzatılacağını söylemek mümkündür.

— İlerici karakterde bir toprak reformu ile öğretim, vergi ve iktisadi dev
let teşekkülleri için bir reform teklif ediyorsunuz. Şimdiye kadar bunlara muha
lif olan parlâmento ekseriyetinin bunları kabul etmemesi veya üzerlerinde bü
yük değişiklikler yapmasından korkmuyormusunuz?
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— Parlâmentoda başarı sağlayacağımı zannederim. Benim hükümetimin 
hikmeti vücudu, huzuru iade ve idame olduğu gibi 196] anayasasının emretti
ği reformları tahakkuk ettirmektir. Meclis, teklif edilen reformların kabul edil
memesi halinde bütün akabiyle çekileceğimi, fakat boyun eymeyeceğimi bil
mektedir. Ama esasen meclisin, durumun ağırlığını gördüğünü ve bu reform
ların kaçınılmazlığını anladığını müşahade etmiş bulunuyorum. Bunlar olma
dıkça Türkiye huzur ve sükuna kavuşmayacaktır. Sosyal, ekonomik, politik ve 
kültürel bünyemizin esaslı bir şekilde gözden geçirilmesi gereklidir. Getirilen 
reform tekliflerinin değiştirilmesine de karşı çıkacağım, bunu yapabileceğim 
düşüncesindeyim. Çünkü yeniden seçilmeyi düşünmediğim için durumum kuv
vetlidir. Şimdiye kadar seçimle gelen hiçbir hükümetin geçiremediği bu re
formların kabulüyle benim siyasi kariyerim son bulacaksa bu benim için bü
yük bir zafer ve şerefli bir hizmet olacaktır. Bu memlekete hizmetimdir. İnsan 
başka ne ister ki? »

BELGE 3 22 Temmuz 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ DIŞ POLİTİKA DERGİSİNDE YAYINLANAN MAKALESİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ın Dış Politika adlı dergide yayınlanan ma
kalesi özetle şöyledir :

«Hükümet programımızda Türkiye'nin dış politikasını büyük Atatürk'ün 
çizdiği temel ilkeler gereğince yürüteceğimizi ve uygulamada gerçekliğe ve bi
lime dayanan bir dinamizme ulaşacağımızı ilân ettik. Bu ilke ve deyimlerden 
ne anladığımızı açıkladıktan sonra başlıca dış politika sorunlarına dokunaca
ğım.

İlk önce şunu belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri 
başka bir devletin çıkarlarına kendi çıkarlarına nazaran bir Öncelik tanımamış
tır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün henüz bağımsızlık savaşı yıllarında 
belirttiği gibi, Türkiye her alanda bağımsız kalmış ve bu husustaki azim ve ka
rarlılığını her fırsatta kesinlikle ortaya koymasını bilmiştir. Ancak, uluslararası 
toplumun bir üyesi olan Türkiye'nin, bu toplumun düzenini ve gelişmesini il
gilendiren konularda girdiği ağıt ve yükümlülükleri bağımsızlığının kısıtlan
dığı şeklinde anlamamak gerekir. Zira katı bir bağımsızlık anlayışı ile hareket 
edildiğinde, örneğin, Birleşmiş Milletler örgütünde üye olmamızı dahi bu bi
çim bir bağımsızlıkla bağdaştırmak olanaksızlaşabilir.

Günümüzde her alanda kendini gösteren değişgenlik ve hareketlilik, ulus
ların dış politikalarını da etkilemekten geri kalmamaktadır. Bu durumda ülke
mizin olanak ve koşulları ile uluslararası siyasal konjonktüre egemen akımları 
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gerçekçi bir açıdan değerlendirmeye tabi tutmak, dış politikamızın etkinliğini 
sağlamak için bir zorunluluk olarak belirmektedir. Bu değerlendirmenin da
yanması gereken bazı temel noktalara değinmekte yarar vardır. Uluslararası 
ilişkilerin hareketliliği karşısında, dış politika anlayışımızda kalıplaşmış fikir
lere bağlı kalmamayı, olaylara objektif gözle bakabilmeyi, hedefleri ve araç
ları doğru seçmeyi, başta bağımsızlık olmak üzere uluslararası ilişkilere hâkim 
olması gereken ilkeleri titizlikle gözönünde bulundurmayı ve karşılaşılan ko
şulları ve eldeki olanakları uygun bir biçimde kullanmayı gerekli görmekteyiz.

Burda üzerinde dikkatle durulması gereken bir noktayı belirtmek isterim. 
Sırf yenilik yapmak için yeniliğe gitmek veya değişen birşey olmadığı yar
gısına saplanarak bir tutum almak dış politika uygulamasında önemli sakın
calar doğurabilecek bir husustur. Bu nedenle, hedeflere uyan somut sonuçlar 
sağlamaya çalışmanın amaç edinilmesi gerektiği inancındayım.

Dinamik dış politika, hareketliliğini ulusal zorunlulukların ve çıkarların 
yakından izlenmesi, yararlı ve etkili olmayacak çalışma ve girişimlerden ka
çınılması şeklinde tanımlanabilir kanısındayım. Deyimi bu biçimde anlarsak, 
bunun Türkiye'nin koşullarına uygulanması, yurdumuzu tanıtmak, ekonomi
mize yeni alanlar aramak ve bulmak, çıkarlarımızı etkin bir şekilde kollamak 
sonucunu vereceğini söyleyebilirim.

Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizin çeşitli alanlarda karşılıklı anlayışa da 
yanılarak geliştirilmesini mümkün görmekteyiz. Ancak, Balkanlar'daki komşu
larımızın Yunanistan'la ilişkilerimizi ulusça bağlı olduğumuz Kıbrıs davasından 
ayırarak ele almak mümkün değildir. Gerçekte coğrafî konumları ve ahdî bağ
ları Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliği ilişkileri için doğal bir ortam ni
teliğindedir. Kıbrıs anlaşmazlığına adil ve sürekli bir çözüm yolu bulunduğu 
takdirde ilişkilerin her iki ülkenin arzu ettiği yönde gelişeceğine de eminim.

Bu vesile ile Kıbrıs sorununa da kısaca değinmek isterim.

Yeni hükümetin ele aldığı ilk dış politika sorununun Kıbrıs anlaşmazlığı 
olduğu bilinmektedir. Ankara'da Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş'ın da katılmasıyla 
yapılan toplantıda sorun, tüm yönleriyle ele alınmış ve eriştiğimiz aşama sap
tanmış ve toplumlar arasında üç yıldır yürütülmekte olan araştırıcı nitelikteki 
görüşmelerin tatmin edici olmadığı belirmiştir. Rum toplumu bu görüşmelerde 
Türk toplumunu kendi iradesine bağlı yalınç bir azınlık haline getirecek öneri
lerde bulunmuş ve Türk toplumunun adil, dengeli, meşru isteklerinin karşısına 
çıkmıştır. Bu durumda toplumlararası görüşmelerin olumlu bir sonuç vermesini 
ümit etmenin güçlüğü açıktır. Buna rağmen Türk toplumu iyi niyetini bir kez 
daha kanıtlamak amacıyla son bir girişim daha yapmıştır. Bu girişiminin so
nucu ne olursa olsun Türk toplumunun Rum toplumu tarafından yıllardır üstün 
kuvvetlerle girişilen saldırılara ve insanlık dışı davranışlara kahramanca diren
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diği gözönünde tutulduğunda, tek taraflı bir çözüm yolunun empoze edilme
sine görüşme masasında rıza göstermesi beklenmemelidir. Türkiye’nin ve Türk 
toplumunun andlaşmalara dayanan hak ve yetkilerinin korunması hususunda 
Türkiye’nin kararlılığından da asla şüphe edilmemelidir.

Sorunun, barışçı bir çözüme ulaştırılmasını arzu eden Türkiye, varılacak 
kesin anlaşmanın, mevcut andlaşmaların iki toplum arasında kurmuş olduğu 
hak ve çıkar dengesinin ihyası yanında, uluslararası statüsüyle anayasa’sının 
yeniden ihlâl edilmesine imkân vermeyecek bir zemine oturtulması gerektiği 
kanısındadır ve bu sonuca ulaşılması için kararlılıkla hareket etmektedir.»

B E L G E 4 24 Temmuz 1971

BAŞBAKANIN ATİNA HABER AJANSINA VERDİĞİ MÜLÂKAT

Başbakan Nihat Erim, Atina Ajansı müdürüne verdiği mülâkatta özellikle 
şunları söylemiştir :

«Yunanistan ve Türkiye arasındaki yakınlaşma geçmişte Balkan Antan
tının temelini teşkil etmiştir ve aynı şeyin bugün ve gelecek için de tekrarını 
temenni ederim. Eğer Yunanistan bir felâkete uğrayacak olursa Türkiye de bu
nu derhal hissedecektir. Yunanistan’ın güvenliği aynı zamanda Türkiye’nin de 
güvenliğidir. Bu sebepledir ki, Yunanistan'ın Türkiye için doğal bir müttefik ol
duğunu söylüyorum. Gene aynı sebepledir ki, münasebetlerimizi zehirleyen 
Kıbrıs sorununa da acilen bir çözüm yolu bulunması için ısrar ediyorum.

Bir kez Kıbrıs sorunu çözümlendikten sonra, Türk - Yunan ilişkilerinde ye
ni bir dönem başlatabilir, ülkelerimiz arasında çok özel bir anlaşma yaparak, 
Anglosakson ülkeleri arasındakiler gibi özel ilişkiler başlatabiliriz. Türkiye ile 
Yunanistan, bu ilişkilerin meydana getireceği temel üzerinde, aralarında yara
tacakları güvenlik kesimini, bölgedeki öteki ülkelerin de yararına genişletmek 
amacı ile birlikte hareket edebilirler.»

Türk - Yunan ilişkilerinin geleceğini koşullayan Kıbrıs sorununa gelince, 
Türk hükümetinin ada üzerindeki uluslararası görüşmelere de katılmış bulunan 
Başbakan, Başpiskopos Makarios tarafından takınılan tutumu kuvvetle yer
miştir. Başbakan Erim, «halen adadaki durum olumlu yönde gelişmekten uzak
tır. Türk toplumu normal bir yaşantıya sahip değildir ve Türk kamuoyu da bu 
duruma çok hassastır» demiştir. Başbakan bu vesile ile izlediği diplomatik yol 
her zaman Atina'nınki olmayan Başkan Makarios'un Yunan desteği olmadan 
hiçbir şey yapamayacağını da belirtmiştir. Zürih ve Londra anlaşmalarına da 
değinen Nihat Erim, «Başpiskopos Makarios bu anlaşmaları ölü gibi telâkki 
ediyor. Hiçbir anlaşmanın ebedi olmadığı doğrudur. Ama bir anlaşmanın veya 
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antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi de bizzat tarafların katılması olmadan 
yapılamaz» demiştir. «Türkiye ile Yunanistan’ın, Kıbrıs’taki iki toplumun bir 
çözüm yolu bulmasına yardımcı olmayı denemeleri gerektiğini» belirten Baş
bakan «Yunan Başbakanı Yorgo Papadopulos’un görüşlerindeki vüsate» çağ
rıda bulunabileceğini kaydetmiştir.

«Bir sonuca ulaşmalıyız zira vakit dardır. Akdeniz'deki hele Doğu Akde
niz'deki durumu biliyorsunuz» diyen Başbakan Erim sözlerine şöyle devam et
miştir :

«Türk kamuoyu, hangi hükümetten olursa olsun, hepsinden, Türk top- 
lumunun çiğnenmiş haklarının tekrar tanıtılmasını istemektedir. Binaenaleyh, 
eğer ben, Kıbrıs sorununu bir yana bırakalım, Yunanistan’la biraz daha ileri 
gidelim, desem beni onaylamıyacak olan kamuoyunun meşru isteklerini tat
min etmek gerekir.

Sizi temin edebilirim ki, Yunanistan'la Enosis tehlikesi olmadığı sürece 
Türkiye Kıbrıs'ın paylaşılmasını asla düşünmemektedir. Zaten paylaşmanın 
Türkiye gibi bir ülke için ne anlamı olur? Biz Kıbrıs topraklarının bir kısmını 
ilhak etmek istemiyoruz. Hem bu toprağı ne yapacağız? Türkiye’de yeteri ka
dar toprağımız var. Umarım ki, Yunan hükümeti de aynı zihniyetle hareket 
etsin. Zaten içimde, Başbakan Papadopulos'la bir sonuca ulaşacağımız hissi 
var.»

B E L G E 5 28 Temmuz 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ AET İLE İMZALANAN GEÇİCİ 

ANLAŞMA KONUSUNDA VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Brüksel'de imzalanan geçici anlaşma ko
nusunda, Yeşilköy havaalanında basına şu bilgiyi vermiştir :

«27 Temmuz günü, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bir geçici anlaşmayı 
imzalamış bulunuyorum. Bilindiği gibi Türkiye'yi geçiş dönemine ulaştıracak 
olan Katma Protokol ve diğer belgeler Türkiye ve Topluluk üyesi ülkeler par
lâmentolarınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Onay işlemleri bizim 
meclislerimizce geçen hafta bitirilmiş olmakla beraber, üye devletlerde henüz 
devam etmektedir. Ayrıca meclisin onay yetkisi üzerine hükümetimizce işlemin ta
mamlanması gerekecektir ki, bu da zaman alacaktır.

Bu bakımdan katma protokolün ticarî hükümlerini biran önce özellikle 
önümüzdeki ihracat döneminde yürürlüğe girebilmesi amacıyla söz konusu an
laşma imzalanmıştır.
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Bu anlaşmanın yürürlüğe girişi ile Türk sanayi malları-iki tekstil pozis
yonu ile bazı kontrol ürünleri hariç - Topluluğa gümrük vergilerinden ve mik
tar kısıtlamalarından muaf olarak girecektir. Tarım ürünlerimizin ise hemen 
hemen tamamına yakın kısmı çeşitli oranlarda sürüm kolaylıklarından fayda
lanacaktır.

Ayrıca geçici anlaşma ile birlikte Topluluğun 21 Haziran 1971 tarihinde 
Türkiye lehine tanımayı kararlaştırdığı genel preferanslar çerçevesindeki ek 
tavizler de yürürlüğ girecektir.

Buna karşılık Türkiye Topluluk sanayi mallarına % 5 ve % 10 oran
larında gümrük indirimi uygulayacak, tarımda ise herhangi bir taviz tanımı- 
ya çaktır.

Geçici Anlaşma katma protokolün yürürlüğe girişine kadar en geç 
30 Eylül 1972 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Sözkonusu anlaşmanın im
zalanmasından önce yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında ayrıca Topluluğun 
Türkiye'yi genel preferanslar sisteminden yararlanan ülkeler listesine alması, 
İngiltere ve diğer aday ülkelerin katılmaları ile genişliyecek, Topluluk açısından 
katma protokol ve diğer belgelerin bir takım ek iyileştirmelerle yeni duruma 
uydurulmaları gibi sorunlar da görüşülmüştür.

Sonuç olarak Geçici Anlaşmanın katma protokol yürürlüğe girinceye ka
dar Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımızın geçiş dönemi için değerli 
bir tecrübe olanağı sağlıyacağını ve bundan memleketimizin en iyi şekilde ya« 
rarlanabileceği kanısında ve umudunda olduğumu ifade etmek isterim.»

Dışişleri Bakanı, daha sonra basın mensuplarının çeşitli sorunlarını ce
vaplandırmış, Türkiye'nin tasarı anlaşmalarında daha tatminkâr duruma gelip 
gelmiyeceğini soran bir gazeteciye, «oradaki temaslarım sırasında tatmin ol
madığımızı belirttim. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledim. Ancak, 
1972 yılı başlarında daha olumlu bir sonuç alınabilecektir» demiştir.

Osman Olcay, Avrupa Yatırım Bankasından alınan krediler konusundaki 
soruya da «ingilterenin ve diğer üye olmak isteyen ülkelerin girmesi ile Yatı
rım Bankasına bir katkıda bulunacakları mutlaktır. Bu ülkelerin Ortak Pazara 
girmesinden sonra Yatırım Bankasından daha geniş ölçüde faydalanmamız 
düşünülür» cevabını vermiştir.

12 Mart muhtırasından sonra Türkiye’nin durumu hakkında dış ülkelerde 
herhangi bir soruya muhatap olup olmadığını soran bir basın mensubuna, Ba
kan şu cevabı vermiştir :

«Kesin olarak hayır. Rejim üzerinde şüphe edici bir soru duymadım. El- 
betteki Türkiye'deki durum dış ülkeleri kaygılandırmıştır. Fakat, müttefikleri
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mizin ve ortaklarımızın artık bu kaygıları yoktur. Türkiye'nin durumunun çok 
ümit verici olduğunu ifade ediyorlar.»

Bakan, Atina dan geçerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Atina'da bu
lunmadığı için görüşmediğini, Çin Halk Cumhuriyetinin tanınmasına karar ve
rildiğini, tanıma kararının her iki hükümet tarafından aynı günde ve yakın bir 
tarihte açıklanacağını ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanı, Başbakanın Birleşik Amerika'ya gidip gitmiyeceği konu
sundaki bir soruya da «Başbakanın Amerika’ya gitme zorunluğu olduğu ka
nısındayım. Fakat uygulanması güç, biliyorsunuz hükümet ve hükümet başkanı 
çok dolu. Başbakanın hiçbir dış gezi tarihi kararlaştırılmış değildir. Hükümet 
çok çalışmak mecburiyetindedir» cevabını vermiştir.

Geçici Anlaşma 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Sİ YASİ OLAYLAR

Çin Halk Cumhuriyeti ile Diplomatik İlişkiler Kurulması

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler 
kurulmasına ilişkin ortak bildiri 5 Ağustos tarihinde yayınlanmıştır.

Irak Dışişleri Bakanının Ziyareti

İrak Dışişleri Bakanı Abdülkerim El Şeyhli Dışişleri Bakanı Osman Olcay 
ile görüşmek üzere Ankara’yı 14-15 Ağustos tarihlerinde ziyaret etmiştir.

RCD Bakanlar Korseyi Toplantısı

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Bakanlar Konseyi, 21-22 Ağustos tarih
lerinde İsfahan'da toplanmıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Kıbrıs'ın fethinin 400. yıldönümü dolayısıyla, 
9-18 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs'a bir turne yapmışlardır.

★ ★ ★

RCD programı çerçevesinde Pakistan'a giden Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İslâm Tarihi Kürsüsü profesörlerinden Hüseyin Yurtaydın, Malazgirt 
Zaferinin 900. yıldönümü münasebetiyle İslâmabâd'da bir konferans vermiştir.

RCD programı çerçevesinde İran a giden Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Genel Türk Tarihi pofesörlerinden Mehmet Köymen de Malazgirt Zaferinin 
yıldönümü münasebetiyle Tahranda ve diğer İran şehirlerinde konferanslar 
vermiştir.

★ ★ ★

Macaristan'ın Seged şehrinde düzenlenen «Altay dilleri» kongresi büyük 
ilgi görmüştür.

Kongreye katılan Türk bilim adamları türkolojiyi ilgilendiren konular üze
rinde tebliğler yayınlamışlardır.

Bu arada tanınmış Macar bilim kurumu olan «Korosi Csoma Kurumu» ta
rafından prof. Tayip Gökbilgin'e. şeref üyeliği beratı verilmiştir.
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AĞUSTOS 1971'DE TÜRKİYE'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



MİLLET MECLİSİ DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KIBRIS VE 
KIT'A ÇİNİ İLE İLGİLİ GİZLİ TOPLANTISI

2 Ağustos 1971

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, bir gizli toplan
tı yaparak, Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ın Kıbrıs’taki 
son gelişmeler ve Kıt’a Çini ile diplomatik ilişkiler ku
rulması konularında verdiği bilgiyi dinlemiştir.

3-12 Ağustos 1971 NATO GENEL SEKRETERİNİN İZMİR’İ ZİYARETİ

Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio, tatilini geçir
mek üzere bir süre İzmir ve Kuşadasında kalmıştır. Bu 
arada Dışişleri Bakanı Osman Olcay, İzmir'e giderek 
Manlio Brosio ile beraber bulunmuştur.

4-8 Ağustos 1971 PAKİSTAN DENİZ KOMUTANININ ZİYARETİ

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral 
Muzaffer Hassan, Oramiral Celâl Eyiceoğlu'nun davet
lisi olarak, Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

5 Ağustos 1971 ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER 

KURULMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti ara
sında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin ortak bil
diri Ankara ve Pekin'de aynı zamanda yayınlanmıştır 
(Bk. Belge 1). Türkiye böylece, Çin Halk Cumhuriyetini 
tanıyan 65. ülke olmuştur.

Pariıs'deki ikili görüşmeler sonunda hazırlanan or
tak bildiri 4 Ağustos günü Türkiye ve Çin'in Paris Büyük
elçileri Hasan Esat Işık ile Huang Çen tarafından im
zalanmıştır.

4 Ağustos günü İzmir'de gazetecilerle konuşan
Dışişleri Bakanı Osman Olcay, konu ile ilgili olarak, Çin 
Halk Cumhuriyetini tanıma kararını verirken hiç bir dev
letin tesiri altında kalınmadığını söylemiştir.
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Osman Olcay bu arada Çin Halk Cumhuriyetinin 
Birleşmiş Milletlere kabulü konusunda Türkiye’nin mus- 
bet oy vereceğini de ifade ederek, «ancak Milliyetçi 
Çin'in de Birleşmiş Milletlerden çıkarılma kararına karşı 
çıkacağız» demiştir.

Bu arada Çin uçaklarının, Romanya’ya giderken 
Türkiye'ye de uğraması yolundaki Çin teklifinin, Türkiye 
tarafından olumlu karşılandığı da belirtilmiştir.

Pekin hükümetinin resmi yorumu 7 Ağustos günü 
Halkın Sesi gazetesinin iki ülke arasında ilişkiler kurul
masından sitayişle bahseden bir baş yazısında çıkmıştır.

Milliyetç: Çin ise, Ankara’nın bu konudaki tutu
munu protesto eden bir bildiri yayınlamıştır. Ancak, Mil
liyetçi Çin bu bildirisinde, Türkiye ile ilişkilerin «kesilme
si» deyimi yerine «dondurulmasından» sözetmiştir. Her 
iki tarafın büyükelçisi, Pekin’i tanımamızdan sonra An
kara ve Taipeh’ten ayrılmıştır.

Konu, Meclisin açık oturumlarında da tartışılmıştı-, 
Başbakan Siyasi İşler Yardımcısı Sadi Koçaş, 6 Ağustos 
günü anlaşma hakkında bilgi vererek, tanıma kararının 
münhasıran Türkiye’nin devletlerarası çıkarları gözönün- 
de bulundurularak alındığını ve sözkonusu kararda hiç
bir yabancı devletin tesir hatta telkini olmadığını be
lirtmiştir.

Öte yandan, Adalet Partisi Genel Başkanı Süley
man Demirel, Mecliste 9 Ağustos günü yaptığı konuş
mada, Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş’ın, hangi millî 
çıkarlarımız çıkısından ve niçin bu ortam ve zamanda 
Kızıl Çin’i tanıdığımızı açıklamadığını ifade ederek, bun
lar açıklanmadıkça Türkiye'nin bu tanımada bir men
faati bulunmadığım ifade etmeye devam edeceğini söy
lemiştir. Demirel, ayrıca M’lliyetçi Çin ile ilişkilerimizin 
kesilmesinden duyduğu üzüntüyü belirtmiştir.

5 Ağustos 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İzmir’de bu’.jnan Dışişleri Ba'kanı Osman Olcay, 
gazetecilerin Kıbrıs ile ilgili sorularına şu cevabı ver
miştir :
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«Kıbrıs sorununun yakın bir gelecekle çözülmesi 
yönünden önmeli bir gelişme beklenmemekledir. Rauf 
Denklaş, Türk toplumunun cevabını Klerides'e 9 Ağustos
ta verecektir. Bildiğim kadar bu cevap, taviz vermemekle 
beraber çok olumludur. Ancak, şimdiye kadar öteki ta
raftan hiç bir anlayış görememişizdir. Makarios, Mos
kova’dan döneli, daha da az anlayış göstermektedir.»

Öte yandan, Sovyetler Komünist Partisi organı, 
Pravda, Kıbrıs sorunu konusunda Nato’yu yeniden suç
lamıştır.

Gazete, Nato'nun adayı Doğu Akdeniz’de kendi
sine son derece elverişli bir askerî köprübaşı durumuna 
getirme arzusunda olduğunu ileri sürmüş ve bu amaçla 
Kıbrıs çevresinde yeni tahrik manevralarına giriştiğini, 
ve Kıbrıs'taki Türklerle Rumlar arasındaki ayrılıkları her 
türlü imkândan faydalanarak körüklemeye çalıştığını yaz
mıştır.

5 Ağustos 1971 KAPROLAKTUM ÜRETİMİ İÇİN JAPON ŞİRKETLERİ İLE 

ANLAŞMA

İki Japon firması Petrokimya A. Ş.'ne 17.421.500 
dolarlık bir sentetik madde tesisi satmak için imzalanan 
sözleşmenin Japon hükümetinin onayından geçtiğini açık
lamıştır.

Petkim tesis masraflarının % 10'unu peşin, kala
nını ise yılda % 6 faizle 12 yılda ödeyecektir.

7 Ağustos 1971 TÜRKİYE İÇİN YUGOSLAVYA’DA YAPILAN GEMİLER

Devlet Denizyolları için Yugoslavya’da yapılan 
12 600 tonluk Gediz gemisi Adriyatik denizine indiril
miştir.

Gediz tersanede Türkiye için yapılan birbirinin eşi 
bir dizi geminin altıncısıdır.

9 Ağustos 1971 KIBRIS CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELERİ

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Türk Yöne
timi Başkan Yardımcısı Rauf Denktaş, Rum Temsilciler 
Meclisi Başkanı Glafkos Klerides ile bir görüşme yapmış
tır.
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Bu görüşmede, Denktaş, 26 Haziran tarihinde ken
disine verilen Rum mukabil tekliflerine karşı Türklerin 
cevabını Klerides'e vermiştir.

Görüşmeden önce gazetecilerle konuşan Denktaş, 
Türk cevabının «yapıcı olduğunu» söylemiştir.

Başpiskopos Makarios, bu görüşmeden bir gün 
sonra yaptığı bir açıklamada, hiçbir sonuç doğurmayan 
toplumlararası görüşmelerin tam bir çıkmazda olduğunu 
söylemiştir.

Bunun üzerine basına bir açıklama yapan Dr. Fazıl 
Küçük, özetle şunları söylemiştir-

«Cemaatlerarası müzakerelerin çıkmaza girmesinin 
başlıca sebebinin, Kıbrıs Rum tarafının adanın bağım
sızlığının teminat altına alınması ve Enosis imkânının 
bertaraf edilmesi ile ilgili Türk tekliflerine yanaşmama- 
sidir.»

9-31 Ağustos 1971 GEMİ ZİYARETLERİ

— İngiltere Kraliyet Donanmasına mensup HMS- 
London güdümlü füze destroyeri, Samsun'a yaptığı ziya
retten sonra İstanbul'a 9-14 Ağustos arasında gayri 
resmi bir ziyaret yapmıştır.

— Birleşi'k Amerika Deniz Kuvvetlerinin 6. Filosu
na bağlı USS Furse destroyeri, 15-17 Ağustos tarihleri 
arasında İstanbul limanına gayri resmi bir ziyaret için 
gelmiştir.

— İtalya Deniz Kuvvetlerinin yelkenli okul gemisi 
Amerigo Vespucci, 23-28 Ağustos tarihltri arasında İs
tanbul limanını ziyaret etmiştir.

— Brezilya Deniz Kuvvetleri okul gemisi Custodio 
de Millo, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’u 
ziyaret etmiştir.

11 Ağustos 1971 TURİST İŞÇİLER İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Çalışma Bakanlığı, Avrupa’daki Türk turist işçiler 
için henüz gerçekleşmiş bir affın söz konusu olmadığını 
açıklamıştır.
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12 Ağustos 1971 GANA’NIN TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİSİ

Gana'yı Türkiye'de, Gana'nın Roma Büyükelçisinin 
temsil edeceği öğrenilmiştir.

Gana'nın Roma büyükelçisi Henri van Hien Sekyi- 
nin aynı zamanda Ankara'ya da ak red ite edilmesi için 
gerekli agreman Türk hükümeti tarafından verilmiştir.

13 Ağustos 1971 NATO’NUN MALTA’DAN AYRILMASI

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün bir sözcüsü 
Brüksel'de şu açıklamayı yapmıştır;

«Malta hükümeti, Malta ile NATO arasında mevcut 
ilişkileri değiştirmek istediğini Nalo Konseyine bildirmiştir.

Nato, Malta hükümetiyle istişarelerde bulunduktan 
sonra, bu hükümetin isteğini yerine getireceğini cevabı
nı vermiştir.

Savunma Planlama Komitesi, Nato'nun Malta'daki 
askeri tesislerinin nakli için gerekli hazırlıklara başla
mak üzere Nato askeri makamlarına talimat vermiştir.»

Savunma Planlama Komitesi, bilâhare aldığı oir 
karar ile (20 Ağustos ta) Malta'daki karargâhın Napoli'ye 
taşınmasını emretmiştir.

14-15 Ağustos 1971 IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Irak Dışişleri Bakanı Abdülkerim El Şeyhli, resmî 
bir ziyaret nedeniyle Macaristan'a giderken, gösterdiği 
arzu üzerine Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile bir görüş
mede bulunmak için Ankara'da bir gece kalmıştır.

Irak Dışişleri Bakanının ziyareti sonunda bir ba
sın bild'irisi yayınlanmıştır (Bk. Belge 2).

15 Ağustos 1971 AMERİKANIN DOLAR KONVERTİBİLİTESİ VE İTHALÂT 
REJİMİ KONUSUNDA ALDIĞI TEDBİRLER

Amerikan Cumhurbaşkanı, dolar üzerindeki spekü
lasyonları durdurmak amacıyla şu tedbirleri almıştır :
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Yabancı devlet hâzineleri ve Merkez Bankaları ta
rafından doların altına çevrilebilmesi geçici olarak dur
durulmuştur.

Birleşik Amerika, bundan başka ithal mallarına 
% 10 oranında geçici bir vergi zammı koymuştur. Bu 
tedbirin amacı, son üç aydır açık veren dış ticaret denge
sini yeniden kurmaktır.

Bu tedbirlerin Türkiye'ye etkisi konusundaki sual
leri cevaplandıran Merkez Bankası Başkan yardımcısı 
Güpgüpoğlu, böyle bir ihtimalin daha önceden gözö- 
nünde bulundurulmuş olduğunu, ve doları mümkün ol
duğu kadar ellerinde az tutmağa çalıştıklarını bildirmiş, 
ayrıca, dolarla ilgili işlemlerin durdurulmasının sözko- 
nusu olmadığını söylemiştir.

Öte yandan, ABD'nin aldığı tedbirleri görüşmek 
üzere 24 Ağustos günü toplanan Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Konseyinde bir konuş
ma yapan Daimi Temsilcimiz Coşkun Kırca, özetle yüzde 
10 ek ithal vergisi tedbirinin uluslararası ticaretin ser
bestleştirilmesini engelleyeceğini söylemiştir. Kırca, Türki
ye'nin ABD ile ticaretinin de bu karardan zarar görece
ğini söylemiş ve bu ek verginin mümkün olan en kısa 
zamanda kaldırılması ümidini izhar etmiştir.

19 Ağustos 1971 UNDP İLE İLO’NUN TÜRKİYE’YE YARDIMI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının (İLO), Türkiye'de sür
atli İktisadî gelişmenin yol açtığı vasıflı işçi yetersizliğini 
gidermekte yardımcı olmak üzere yarım milyon dolarlık 
katkıda bulunacakları açıklanmıştır.

20 Ağustos 1971 KIBRIS BASININDA ÇIKAN BİR HABERİN YALANLANMASI

•Kıbrıs Rum basınında çıkan bir haber ile ilgili ola
rak, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi şu açıklama
yı yapmıştır:

•Kıbrıs’da çıkan Mahi adlı Rum gazetesi, Türkiye'nin 
Batı Trakya üzerinde toprak emelleri olduğu iddiasıyle 
Genelkurmayımıza ait sözde bir belgenin fotokopisini
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yayınlamıştır. Doğrulukla hiç bir ilgisi bulunmayan, ta
mamen uydurma bir belge yayınlamanın hangi gayelere 
hizmet maksadı güttüğünün takdirini memleketimiz ve 
dünya kamu oyuna bırakıyoruz.»

20 Ağustos 1971 İZMİR FUARININ AÇILIŞI

40. İzmir Enternasyonal Fuarına 37 ülke katılmış
tır. Kanada, bu yıl fuara ilk defa katılmış, Birleşik Ame
rika ise, bu yıl da iştirak etmemiştir.

21-22 Ağustos 1971 RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) 14. Bakan
lar Konseyinin İsfahan'da yaptığı toplantı sonunda bir 
bildiri yayınlamıştır (Bk. Belge 3). Toplantı hakkında Dış
işleri Bakanı Osman Olcay da. yurda dönüşünde basına 
bilgi vermiştir (Bk. Belge 4).

21 Ağustos 1971 BOLİVYA'DA ASKERİ DARBE 
*

Albay Hugo Banzer yönetiminde sağcı bir askeri 
cunta, eski Cumhurbaşkanı Juan Jose Torres’i işbaşından 
uzaklaştırarak iktidarı ele geçirmiştir. Albay Banzer, Bo
livya’nın devlet başkanlığına getirilmiştir.

23 Ağustos 1971

1

BERLİN KONUSUNDA DÖRTLÜ ANLAŞMA

Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyet Büyükelçile
ri, Berlin meselesinin çözümü konusunda hükümetlerinin 
incelemesine sunulacak bir anlaşma taslağının tümü üze
rinde mutabık kaldıklarını açıklamışlardır.

24 Ağustos 1971 BAHREYN ŞEYHLİĞİNİN TANINMASI

Bahreyn Şeyhliğinin 15 Ağustos tarihinde bağımsız
lığım ilân etmesi münasebetiyle Cumhurbaşkanımız Cev
det Sunay, Şeyh Isa Bin Sulman Al - Khalıfa'ya şu tebrik 
mesajı göndermiştir:
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«Bahreyn’in bağımsızlığının ilânı münasebetiyle zâ- 
tıdevletlerine samimi tebriklerimiz, şahsi mutluluğunuz ve 
ülkenizin refahı için en iyi dileklerimi sunarım.»

Bu mesajla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Bahreyn'i 
tanımış olmaktadır.

24 Ağustos 1971

26 Ağustos 1971

KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI GÖRÜŞMELERİN ÇIKMAZA 
GİRMESİ

Kıbrıs’taki cemaatlerarası görüşmelerin devamı ola
rak yapılan buluşmada, Rum temsilcisi Glafkos Klerides, 
Rum hükümetinin Türklerin tekliflerine cevabını Kıbrıs 
Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş’a iletmiştir.

Yetkili Rum çevrelerinden öğrenildiğine göre, Kle- 
rides’in Denktaş’a verdiği Rum cevabında, Türk teklifle
rinin «uzlaştırıcı yönü bulunmaması dolayısiyle reddedil
miştir.»

Görüşmelerin resmen çıkmaza girdiği açıklanmamış 
ve bunların Eylül’de devamına karar verilmiştir. Halbuki 
Makarios bundan iki hafta önce yaptığı bir konuşmada 
görüşmelerin çıkmaza girdiğini bizzat kendisi ilân et
mişti.

Rauf Denktaş, görüşmeden sonra basına verdiği de
meçte, «Rum tarafı, temel Türk isteklerini kabul etmedikçe 
çıkmazdan kurtulunamıyacağını» belirterek şöyle devam 
etmiştir : «Bu isteklerin en başında, Rum tarafının, Kıb
rıs'ın daimi bağımsızlığını kabul etmesi şartı gelmekte
dir. Bağımsız Kıbrıs, adadaki iki cemaat tarafından ortak 
şekilde yürütülecek ve adanın Yunanistan’a ilhakına kar
şı kesin teminat sağlanacaktır. Hükümet. Rum-Türk Kıb
rıs devleti esasına dayanan bir Kıbrıs hükümeti olmalıdır. 
Bize azınlık hakkı verilecek bir Kıbrıs Rum hükümeti değil.»

TÜRKİYE’NİN YENİ GAMBİYA BÜYÜKELÇİSİ

Türkiye’nin yeni Gambiya Büyükelçisi ve ayni za
manda Senegal nezdinde Türkiye’nin Büyükelçisi Orhan 
Conker, Gambiya Devlet Başkanı Dawda Jawara ya gü
ven mektubunu sunmuştur. Bu münasebetle bir konuşma 
yapan Gambiya Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki coğ
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rafi uzaklığa ragmen, Gambiya ve Türkiye’nin işbirliği 
yapmağa ve sıkı ilişkiler kurmağa kararlı olduklarını 
söylemiştir.

27 Ağustos

28 Ağustos

30 Ağustos

1971 KIBRIS’TA TÜRKLERLE RUMLAR ARASINDA BİR OLAY

Kıbrıs'ta Lefkoşe yakınlarında Rum muhafızlarının 
bir Türk otobüsünü durdurmaları ve otobüsün 27 yolcu
sunu tutuklamaları, iki cemaat arasındaki ilişkileri birden 
bire gerginleştirmiştir.

Olay, Lefkoşe - Magosa yolu üzerinde İnönü köyü 
civarında cereyan etmiştir.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, 
olay üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir şi
kâyet telgrafı çekmiştir. Tutukıananların 26'sı, B. M. Barış 
Gücünün Komutanı Prem Çandın müdahalesiyle serbest 
bırakılmıştır.

1971 CENTO’NUN TARIMSAL KALKINMA KONUSUNDA 
SEMİNERİ

Cento'nun Tarımsal Kalkınmanı-n Planlanması konu
sunda düzenlediği seminer Tahran’da başlamıştır.

1971 CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN BAYRAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısiyle Türk ulusuna hitaben yayınladığı me
sajda, Kıbrıs konusunda şunları söylemiştir:

«30 Ağustos Zafer Bayramı üzerinde konuşurken, 
Lozan andlaşması ile belirlenen siyasi sonuçlarına dahil 
Kıbns adasının, Türk ve Rum toplumlan arasında, sek:z 
yıl önce kanlı hâdiselerle başgösteren çok taraflı egemen
lik sorununun bugünkü durumuna kısaca temas edeceğim.

Millî bir dâvamız olan Kıbrıs sorununun, yakın bir 
gelecekte, barışçı yollardan çözümleneceği ümidini veren 
ve bizi iyimserliğe yönelten nitelikte belirtiler, maalesef 
hâlâ görülmemektedir.
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Temsilcilerinin uzun zamandır yaptıkları müzakere
lerden. Kıbrıs'daki Rumların, egemenlik ortağı olan soy
daşlarımıza. acı ve çok pahalı tecrübelere rağmen basit 
bir azınlık statüsünden fazla bir hak tanımamak eğili
minde oldukları anlaşılıyor.

Fakat, bir taraftan coğrafî ve tarihî gerçekler, diğer 
taraftan adaya bağımsızlık sağlayan ve yürürlükte olduk
ları devletlerarası hukuk kuralları ve kuruluşlarınca şüphe 
götürmeyen çok taraflı andlaşmalar, Kıbrıs’daki Türk ve 
Rum toplumlarının eşit haklara sahip olmaları gerektiğini 
açıkça göstermektedir.

Kıbrıs sorunu ile ilgili son beyanları ve hâdiseleri 
dikkatle izlemekte olan Türkiye, âkitlerinden olduğu bu 
çok taraflı andlaşmalara dayanarak, kahraman Kıbrıs b 
soydaşlarının hak ve çıkarlarını sonuna kadar savun
maktan ve onlara, adada korkusuzca ve güven içinde 
yaşama imkân ve şaftlarını sağlayacak hiçbir fedakârlık
tan asla kaçınmayacaktır.»
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BELGE 1 5 Ağustos 1971

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA 

DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURULMASINA İLİŞKİN ORTAK BİLDİRİ

«Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetleri, bağımsızlık, 
egemenlik, toprak bütünlüğü, iç işlere karışmama, hak eşitliği ve çakarların 
karşılıklılığı ilkelerine saygı çerçevesi içinde bugünden itibaren diplomatik iliş
kiler kurma kararını vermişlerdir.

Türk Hükümeti Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin Çin’in tek hukukî Hü
kümeti olduğunu kabul eder.

Türk ve Çin Hükümetleri, idarî işlemler ve maddî hazırlıklar tamamlanır 
tamamlanmaz, Büyükelçi teati etmeyi kararlaştırmışlar ve her biri kendi başken
tinde öbür tarafın diplomatik misyonunun kurulması için gerekli her türlü yar
dımda bulunmak ve bu misyonların milletlerarası ilke ve uygulamalara uygun 
olarak görev yapmasını kolaylaştırmak için anlaşmışlardır.»

JOINT COMMUNIQUE RELATING TO THE ESTABLISHMENT

OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC 

OF TURKEY AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

The Governments of the Republic of Turkey and the People's Republic 
of China have decided to establish, as of today, diplomatic relations on the 
basis of respect for the principles of independence, sovereignty, territorial 
integrity, non-interference in internal affairs, equality of rights and recipro
city of interests.

’The Turkish Government recognizes that the Government of the People’s 
Republic of China is the sole legal government of China.

The Turkish and Chinese Governments have decided to exchange Ambas
sadors as soon as the administrative formalities and practical arrangements 
have been completed and have agreed to provide each other with all the ne
cessary assistance for the establishment of diplomatic missions in their res
pective capitals and to facilitate the performance of their functions in accor
dance with international principles and practice.
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COMMUNIQUE COMMUN RELATIF A L’ETABLISSEMENT DES 

RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Les Gouvernements de la République de Turquie et de la République Popu
laire de Chine ont décidé, dans le respect des principes d'indépendance, de 
souveraineté, d’intégrité territoriale, de non-ingérence dans les -affaires intéri
eures, d'égalité en droits et de réciprocité des avantages, d'établir des relati
ons diplomatiques à partir de ce jour.

Le Gouvernement Turc reconnaît que le Gouvernement de la République 
Populaire de Chine est le seul gouvernement légal de la Chine.

Les Gouvernements Turc et Chinois décident d’échanger des Ambassa
deurs aussitôt que les formalités administratives et les préparatifs matériels 
seront accomplis et conviennent d’accorder l'un à l’autre, dans leur capitale 
respective, loutre l'aide nécessaire à l'établissement de leur mission diplomatique 
et de faciliter l'exercice de leurs Fonctions conformément aux principes et usages 
internationaux.

BELGE 2LG E 2 15 Ağustos 1971

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ KONUSUNDAKİ BASIN BİLDİRİSİ

«Irak Cumhuriyeti İhtilâl Komuta Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Abdül- 
kerim El Şeyhli, 14-15 Ağustos 1971 tarihlerinde Türkiye'ye bir iyi niyet zi
yareti yapmıştır. Ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Nihat Erim 
tarafından kabul edilen misafir Bakan, Türkiye Dışişleri Bakanı Osman Olcay 
ile uluslararası ve i-kili konularda geniş bir görüş teatisinde bulunmuştur. Gö
rüşmeler dostane bir hava içerisinde cereyan etmiş ve iki Bakan, dost ve kom
şu ülkeleri arasında mevcut iyi ilişkiler hakkındaki memnuniyetlerini ve bu iliş
kileri daha da geliştirmek hususundaki arzularını belirtmişlerdir. Bakanlar, aynı 
zamanda» i'ki ülıke arasındaki ekonomik işbirliğinin çeşitli yönlerini ele almışlar 
ve Irak'tan Türkiye'ye tabiî gaz nakli projesi üzerinde durmuşlardır. Türkiye 
Dışişleri Bakanı, sözkonusu proje ile ilgili olarak iki Hükümet arasındaki in
celeme ve temasların sürdürüldüğüne işaret etmiştir. Irak Dışişleri Bakanı, Tür
kiye Dışişleri Bakanını Irak'ı ziyarete davet etmiş, bu davet memnunlukla kabul 
olunmuştur. Ziyaret için uygun bir tarih ileride tesbit edilecektir.»

PRESS RELEASE

«H. E. Abdul Karim Al - Shaikly, Member of Revolutionary Command 
Council and Foreign Minister of Iraq has paid a good-will visit to the Republic 
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of Turkey during 14-15 August 1971. He was received by H. E. Nihat Erim, 
Prime Minister of Turkey and H. E. Osman Olcay, Foreign Minister, with whom 
he had a large exchange of views over international and bilateral issues. 
These talks were held in a friendly atmosphere and the two Ministers expressed 
their satisfaction about the good relations prevailing between the two friendly 
neighbouring countries and expressed their wish to develop further these re
lations. The two Ministers also discussed various aspects of economic coope
ration and reviewed the natural gas project from Iraq to Turkey, and the Tur
kish Foreign Minister pointed out that contacts and studies between the two 
Governments on this project are continuing. H. E. the Foreign Minister of the 
Republic of Iraq has extended an official invitation to H. E. the Foreign Minister 
of Turkey to visit the Republic of Iraq. This invitation was accepted with plea
sure, and a suitable date will be fixed later.»

B E L G E 3 22 Ağustos 1971

RCD BAKANLAR KONSEYİ ORTAK BİLDİRİSİ

1. RCD Bakanlar Konseyinin 14. Dönem Toplantısı 21-22 Ağustos 1971 
tarihlerinde, İran Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahedi’nin başkanlığında İsfahan'da 
yapılmıştır. Toplantıda Pakistan'ı Cumhurbaşkanının Danışmanı Mohammad 
Hussain Sufi, Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Osman Olcay temsil etmiştir. RCD 
Genel Sekreteıti Vahap Aşiroğlu da toplantıya katılmıştır.

2. Konsey, görüşmelerini RCD'nin kendine has ahenk, içtenlik ve kar
deşlik havası içerisinde yapmıştır. Bakanlar, Hükümetlerinin RCD'nin temel fel
sefesine ve amaçlarına olan kesin inançlarını tekrarlamışlar ve bunları daha da 
kuvvetlendirmek yolunda bütün tedbirleri almaya kararlı olduklarını belirtmiş
lerdir.

Sanayi, Petrol ve Petrokimya

3. Konsey, sanayi, petrol ve petrokimya dallarındaki ortak amaçlı te
şebbüslerle ilgili gelişmeleri gözden geçirmiş ve 15 projenin üretime geçmiş 
olduğunu, bunlara ek olarak 6 projemin daha tamamlanmak üzere olup 1972 
yılı sonlarında üretime geçmesinin beklendiğini kaydetmiştir.

4. Konsey, özel sektörün RCD ortak amaçlı teşebbüslerine katılmasının 
önemini belirterek, üç ülkenin Sınaî Kalkınma Bankaları temsilcilerinin 29-30 
Mayıs 1971 tarihlerinde Tahran'da toplandığını ve bu toplantıda yapılan tav
siyelerin üye ülkelerce İncelenmekte olduğunu memnunlukla kaydetmiştir.
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5. Konsey, petrol ve petrokimya alanında üye ülkeler arasındaki iş
birliğinin kuvvetlendirilmesi için yapılan görüşmelerde kaydedilen gelişmeleri 
gözden geçirmiş ve bu çabaların olumlu sonuçlara ulaşacağı yolundaki ümi
dini belirtmiştir. Konsey, ayrıca, aşağıdaki hususları kaydetmiştir :

I — Ahvaz • İskenderun Petrol Boru Hattı projesinin gerçekleştirilmesi ile 
ilgili çabalar devam etmektedir.

II — Petrol alanındaki işbirliği konusunda İran ve Pakistan arasında 
2 Şubat 1971 tarihinde bir ortaklık anlaşması imzalanmış olup bu anlaşmayla, 
taraflar, prensip itibariyle, bir İran - Pakistan ortak petrol şirketi kurulmasını 
kabul etmişlerdir. Bu anlaşmayla ilgili görüş-melenin devam etliği kaydedilmiştir.

Ill — İran’dan tabiî gaz sağlanması konusunu görüşmek üzere 7 Tem
muz 1971 tarihinde Türk ve İranlı uzmanlar Tahran da toplanmışlardır. İki Hü
kümet, arasındaki bu konudaki görüşmelere devam edilmektedir.

IV — Türkiye, ham petrol ihtiyacını İran dan karşılama yolundaki iste
ğini belirtmiş olup bu konudaki görüşmelerde bulunmak üzere yakın bir gele
cekte Türk uzmanlar İran’ı ziyaret edeceklerdir.

Ticaret

6. Konsey, üç ülkenin Ticaret - Ekonomi Bakanlarının 27 Ocak 1971 ta
rihinde Dacaa'da yaptıkları toplantıda alınan kararla kurulan ticareti serbest
leştirme tedbirleri ile ilgili uzmanlar grubunun araştırma çalışmalarını tamam
lamış olduğunu memnuniyetle kaydetmiiştir. Konsey, uzmanlar grubunun 1971 
Kasım'ında son toplantısını yaparak, bölge ticaretinin serbestleştirilmesi ve ge
liştirilmesi için somut teklif ve tavsiyelerde bulunacağını da belirtmiştir. Konsey, 
ayrıca, bu toplantıdan sonra, İzmir Zirve Konferansının direktiflerinin uygulan
masını sağlayacak etkili tedbirler almak üzere üç ülke Ticaret - Ekonomi Bakan
lan arasında bir toplantı yapılacağım da kaydetmiştir.

7. Konsey, bölgedeki işbirliğinin ekonomik yönden daha da arttırılma
sı bakımından bölgeiçi ticaretin geliştirilmesinin büyük önemine değinmiş ve 
üç ülke arasında tercihli bir ticaret düzeninin kurulmasiyle, ekonomik alanda 
birçok yeni ve yararlı işbirliği yollarının açılacağını ifade etmiştir.

Bankacılık

8. Bölgesel çerçevede daha iyi yatırım ve kredi olanaklarının yaratıl
ması yoluyle ekonomik işbirliğinin arttırılması bakımından Ortak Kalkınma 
Bankası - Bankaları kurulmasının önemini belirten Konsey, konunun incelen
mesi amacıyle üç ülkenin ilgili kuruluşları arasında, 15. Bakanlar Konseyinden 
önce, bir toplantı yapılacağını memnunlukla kaydetmişlerdir.
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Sigortacılık

9. Sigortacılık alanında sağlanan kayda değer ilerlemeyi takdirle kar
şılayan Konsey, yangın, denizcilik, ikaza, havacılık ve mühendislik gibi saha
lardaki RCD Reasürans Pool’ferin çalışmalarını başarıyle devam ettirerek git
tikçe gelişmekte olduklarını memnunlukla kaydetmiştir.

10. Konsey, RCD Sigortacılık Okulunun çahşmalarını başarıyle devam 
ettirdiğini ve Okulun ders programının Tahran, Karaçi ve İstanbul Üniversite
leri tarafından kabul edildiğini memnunlukla kaydetmiştir. Konsey, üye ülke
lerin Okulun sağladığı olanaklardan gereği gibi yararlanmaları dileğinde bu
lunmuştur.

11. Konsey, RCD Sigortacılık Merkezinin çalışmalarını başarıyle devam 
ettirdiğini memnunlukla kaydetmiştir.

Posta ve Telekomünikasyon

12. Konsey, posta ve telekomünikasyon alanındaki işbirliğinin memnu
niyet verici bir şekilde gelişmekte olduğunu kaydetmiştir. Konsey, 1972 yılında 
üç ülke arasında bir posta birliğinin kurulması olanaklarının araştırıldığını da 
kaydetmiştir.

Demiryolu

13. Konsey, Türkiye - İran demiryolu bağlantısının tamamlanmış oldu
ğunu ve deneme seferlerinin 10 Eylül 1971 tarihinden itibaren başlayacağını 
memnunlukla 'kaydetmiştir.

Karayolu

14. Konsey, RCD karayolu bağlantısının tamamlanması konusundaki ge
lişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirtmiş ve yolun 1972 yılında tamam
lanacağını kaydetmiştir.

Denizcilik Hizmetleri

15. RCD Denizdilik Hizmetlerinin çalışma ve faaliyetlerini inceleyen Kon
sey, Konferansın sağladığı gelişmeyi memnunlukla kaydetmiştir.

Teknik işbirliği

16. Konsey, RCD Tekni'k İşbirliği Programının genişlemekte olduğunu 
ve programın uygulamasının geliştiğini memnuniyetle kaydetmiştir. Konsey, 
1971 yılı programında toplamı 419'u bulan stajyer, bursiyer ve uzman değişi
minin öngörüldüğünü ve ayrıca, üç ülkeyi ilgilendiren konularda 6 seminer 
düzenleneceğini belirtmiştir.
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17. Konsey, üç ülkenin yüksék meslekî yetenek isteyen alanlarda bir
birlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları olanaklarının ve bu amaçla yapılabilecek 
işbirliğinin şeklinin araştırılması amacıyle bir inceleme yapılacağını kaydetmiştir.

18. Konsey, Pakistan İdarecilik Kolejinin amme İdaresi alanında 4 kurs 
düzenlenmiş olduğunu ve 5. kursun Eylül 1971'de başlayacağını kaydetmiştir. 
Konsey, İran’ın, işletme idaresi alanında kurslar düzenlediğini ve aynı şekilde 
Türkiye’nin de 1972 yılından itibaren kurslar tertipleyeceğini kaydetmiştir.

Sosyal İşler

19. iKonsey, ortak kültür mirasının, üç ülke arasındaki işbirliğinin da
yandığı sağlam bir temel olduğunu belirtmiş ve üyeler arasındaki kültürel mü
badelenin geliştirilmesinin önemine değinmiştir.

20. Konsey, RCD Kültür Enstitüsünün 28 kitap yayınladığını ve 13 kitabın 
halen basılmakta olduğunu memnunlukla kaydetmiştir.

21. Konsey, Malazgirt zaferinin 900. yıldönümünün 26 Ağustos 1971 
günü İran ve Pakistan'da da kutlanması yolunda yapılan çalışmaları takdirle 
karşılamıştır.

22. Konsey, ayrıca, İran Monarşisinin 2500. kuruluş yıldönümünü kutla
mak üzere Türkiye ve Pakistan’da en yüksek seviyede hazırlıklar yapılmakta 
olduğunu da memnunlukla kaydetmiştir.

Genel

23. Türk ve Pakistan Delegasyonları, İran Hükümeti tarafından kendi
lerine gösterilen konukseverlik ve nezaketten dolayı derin şükranlarını belirt
mişlerdir. Konsey, değerli yetenekleri, kişiliği, RCD nin gelişmesine yaptığı önem
li katkılar ve toplantıyı mükemmel bir biçimde yönetmiş olması dolayısıyle İran 
Dışişleri Bakanı Ardeşir Zahedi’ye takdirlerini bildirmiş ve İran Hükümettiniz Üç 
ülke arasındaki ortak kültür mirası ile çağımızda besledikleri ortak emellerin 
güzel bir sembolü olan Isfahan ı toplantı mahalli olarak seçtiği için kutlamış
tır. Türk ve Pakistan Delegasyonları, kendilerine gösterilen içten ve sıcak ilgi 
dolayısiyle Isfahan Valisine ve Isfahan halikına teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

(İngilizce Metin)

The fourteenth session of the RCD Council of Ministers was held in Esfahan 
on August 21 -22.1971, under the chairmanship, of His Excellency Mr. Ardeshir 
Zahedi, Foreign Minister of the Imperial Government of Iran. Pakistan was 
represented by His Excellency Mr. Mohammad Husain Sufi, adviser to the 
President of Pakistan and Turkey was representetd by His Excellency Mr. Osman 
Olcay, Foreign Minister of Turkey. His Excellency Mr. Vahap Aşıroğlu, Secretaıy 
General of RCD olso participated in the meeting.
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The members of the Council expressed their profound gratitude to His 
Imperial Majesty the Shahanshah Aryamehr of Iran for his gracious message. 
The Council felt inspired and encouraged and expressed its firm determination 
to follow the guidance given in the message.

The Council reiterated that while independent national effort iş essential 
to provide the necessary infra - structure for development and meet the 
immediate requirement of each country, collective efforts and international 
collaboration are necessary to secure long term development objectives. To this 
end, th'e common cultural heritage and close ties amongst, countries provide 
a most secure basis on which further cooperation can be built.

The Council reaffirmed that the Istanbul summit held in 1964 signified 
the determination of Iran. Pakistan and Turkey to build and share a common 
and prosperous future.

The Council thanked His Excellency Mr. Gholam Reza Kianpoor, Governor 
General of Esfahan for his hospitality and the facilities accorded by him for 
conducting this meeting. The members of the Council thanked the citizens for 
their courtesy and brotherly affection.

The Council noted with great satisfaction that economic, social and 
cultural cooperation amongst the three countries - Iran, Pakistan and Turkey- 
continued to grow under the inspiring and dynamic Leadership of the three 
heads of state. His Imperial Majesty the Shahanshah Aryamehr of Iran, H:s 
Excellency General Agha Muhammad Yahya Khan, the President of Pakistan 
and his Excellency Mr. Cevdet Sunay, the President of the Republic of Turkey.

The Council held its discussions in the characteristic RCD spirit of harmony, 
cordiality and fraternity. The Ministers reaffirmed the firm faith of their go
vernments in the philosophy and objectives of RCD and reiteratod the deter
mination of their governments to take all poss'ible measures to strengthen it 
further.

The Council approved the report of the fourteenth session of the Regional 
Planning Council. The Council noted that the report of the fourteenth session 
contained a comprehensive programme of cooperation in the economic, social 
and cultural fields within the framework of RCD.

The Council while approving the report and its observations and recom
mendations expressed its appreciation of the excellent work done by the 
Regional Planning Council and complimented its Chairman, Hi-s Excellency Mr. 
Khodadad Farmanfarmaian, Managing Director, Plan Organisation of Iran, 
His Excellency Mr. M. Raschid. Deputy Chairman, Planning Commission, Go
vernment of Pakistan, and His Excellency Mr. Memduh Aytür, Secretary to the 
Prime Minister for the State Planning Organisation of Turkey.
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The Council noted that His Excellency Mr. Vahap Aşiroğlu assumed the 
office of the Secretary General of RCD in May, 1971, and placed on record its 
appreciation of and confidence in H. E. Mr. Aşiroğlu's great ability and devotion 
to RCD. : : .• j sr. } <•

Industry, Petroleum and Petrochemicals

The Council reviewed rhe progress of the joint purpose enterprises in the 
industrial, petroleum and petrochemical fields and noted that 15 projects had 
already gone into production and 6 more projects were nearing completion 
and were expected to go intto production by the end of 1972.

•The Council noted that necessary arrangements were being made to 
reach agreements on avoidance of double taxation among the three countries. 
The Council noted that the study undertaken by Unido to work out the feasibility 
of establishing RCD heavy engineering and electrical corporation would be 
circulated to member governments.

The Council, emphasising fht importance of the association of private 
sector in the RCD joint purpose enterprises noted with satisfaction that a special 
meeting of the representatives of the industrial development banks of the three 
countries was held in Teheran on May 29-30, 1971 and that its recommenda
tions were being considered by the member governments.

The Council reviewed the progress of negotiations for strengthening 
cooperation among the three countries in the field of petroleum and petroche
micals and expresed its hope that these efforts would lead to successful results. 
The Council further noted that :

i) efforts for the realization of the project regarding the construction of 
an oil pipeline between Ahwaz and Iskenderun were continuing.

ii) a memorandum of understanding containing the principles of coope
ration in oil activities between Iran and Pakistan was siigned in Tehran on 
2 nd February, 1971 agreeing in principle to the formation of a joint Pakistan 
Iran corporation. It was noted that negotiations concerning this memorandum 
of understanding were continuing.

iii) a special meeting of experts from Iran and Turkey was held in Tehran 
on 7 th July, 1971, to discuss the supply of natural gas by Iran to Turkey.

The two governments are continuing discussions on this matter.

iv) Turkey desired to purchase its crude oil requirements from Iran and 
that experis from Turkey would be visiting Iran shortly to conduct negotiations 
in this regard.
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Trade

The Council noted with satisfaction that the Experts Group on Trade Li
beralisation Measures that was appointed by the Commerce-Economy Ministers 
of the three countries in their meeting held in Dacca on January T7, 1971 had 
completetd the factfinding stage of its work.

The Council also noted that in November this year the Experts Group 
would hold its final meeting in which they would draw up concrete proposals 
and recommendations for the expansion and Iiberatlisation of trade within the 
region.

The Council also noted that soon after the final meeting of the Experts 
Group in November a meeting of the Ministers of Commerce-Economy would 
be convened to take effective measures towards the realisation of the directives 
of the Izmir Summit Conference. The Council emphasized the vital importance 
of expanding intra-regional trade in order to further increased cooperation. 
In economic terms in the region, the Council reiterated that with the setting up 
of a preferential trade arrangement, many newer and meaningful avenues 
of cooperation would be opened in the economic field. The Council noted with 
satisfaction that transit trade agreements amongst the member countries were 
under negotiations.

The Council noted that a meeting of the Export Promotion Agencies of 
the region would be organised for the formulation of proposals for further 
cooperation amongst them. The Council emphasised the importance of the 
Export Promotion Agencies to remain in constant touch with each other for the 
promotion of both international and intra-regional trade.

Tourism

The Council emphasized the importance of expanding Hour ism in the 
region. The Council noted that in the request of the RCD Secretariat Undp was 
assembling a team of experts to compile a sudy on the potential for tourism 
in the region. The Council desired that the study should be finished as soon as 
possible.

Banking

The Council emphasised the importance of agencies such as joint deve
lopment bank or banks for the region in increasing economic cooperation 
through providing better investment and credit facilities on a regional basis 
and noted w^ith satisfaction that a meeting of the agencies concerned would 
be convened before its next meeting.
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Insurance

The Council noted with appreciation that in the field of insurance sig
nificant progress was being achieved and that the RCD Reinsurance Pools 
ie. Fire, Marine Accident, Aviation and Engineering were functioning satisfac
torily and were growing progressively from year to year.

The Council noted with satisfaction that the RCD School of Insurance wos 
fuctioning satisfactory and that the curriculum of the school had been appro
ved by the universities of Tehran Karachi and İstanbul.

The Council hoped that member countries would fully avail themselves 
of the facilities and opportunities provided by this institution. The Council 
noted with satisfaction that the RCD Insurance Centre was actively pursuing 
its work.

Post and Telecommunications

The Council noted with satisfaction that cooperation in the field of post 
and telecommunications was progressing satisfactorily. The Council further 
noted that the possibility of establishing a postal union among the three count
ries in 1972 was being discussed.

Railway

The Council noted with satisfaction that Iran-Turkey raillink had been 
completed and that the next operations would start with effect from September 
10, 1971.

Roads

The Council noted that the progress on completion of RCD hignhway was 
satisfactory and that the road would be completed by the target year 1972.

Shipping Services

The Council reviewed the working of the RCD Shipping Services and 
expressed satisfaction at the increasing progress being made by the RCD 
Shipping Services.

Technical Cooperation

The Council noted with deep satisfaction that the RCD technical coope
ration programme was expanding and its implemention was progressively 
improving. The current year's programme provides for the exchange of 419 
trainees, scholars and experts and holding of six seminars on subjects of interest.
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The Council noted that a study is also to be made on the ways and means 
for the-three countries to meet eadh other's requirements for higher professional 
skills and to suggest procedures under which the three countries could coope
rate among themselves in this area.

The Council noted that the Pakistan Administrative Staff College has held 
four courses so far on public administration and the fifth will start in September 
1971. Similarly Iran has organised courses on management development and 
Turkey will start a course on the subject from 1972.

The Council stressed that the common cultural heritage provided a most 
secure bas'is upon which the three countries could bu'ild their future cooperation. 
The Council emphasised the importance of promoting cultural exchanges among 
the three countries.

The Council noted with satisfaction that the RCD Cultural Institute had 
already published 28 publications while another 13 are under print. In addition 
to these, more manuscripts were under preparation.

The Council noted with appreciation that Iran and Pakistan were prepa
ring for the celebration of the 900 th anniversary of Malazgirt victory in Turkey 
on August 26, 1971, in their respective countries. The Council noted with great 
appreciation that arrangements at the highest level were being made in 
Paki'stan and Turkey for celebrating the 2500 th anniversary of the Iranian 
monorchy in a befitting manner,

General

The Pakistan and Turkish delegations were greatly impressed by the 
Aryamehr Steel Complex which they visited during their stay in Esfahan, They 
expressed their confidence that this complex will play a pivotal role in the 
industrialisation programme of Iran.

The Delegations of Pakistan and Turkey expressed their profound gratitude 
for the hospitality and courtesy extended to them by the Imperial Government 
of Iran. They placed on record their deep appreciation of His Excellency Mr. 
Ardeshir Zahedis great ability, personal charm, his profound contribution to the 
growth of RCD and the excellent manner in which he conducted the delibera
tions of the Council. They congratulated the Imperial Government of Iran foi 
selecting Esfahan, which is a rich symbol of the great common cultural heritage 
of the three countries and their aspirations in the world of today as the venue 
of this session of the Council. The Delegations of Pakistan and Turkey also 
expressed their thanks to Governor General and citizens of Esfahan for their 
spontaneous and warm welcome.
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BELGE 4 25 Ağustos 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİ İLE İLGİLİ DEMECİ

RCD Bakanlar Konseyinin İsfahan'da yaptığı toplantıdan sonra yurda 
dönen Dışişleri Bakanı Osman Olcay, toplantı ile ilgili olarak basına şu demeci 
vermiştir :

«Toplantı büyük bir anlayış, dostluk ve işbirliği havası içinde geçti. İran’
da kaldığımız sürece İran ilgililerinden gördüğümüz olağan üstü sıcak kabul 
ve konukseverliği özellikle belirtmek isterim.

Toplantıda, olağan olduğu üzere, RCD'nin Ocak 1971 Dacca toplantısın
dan buyana kaydedilen gelişmeleri gözden geçirdik, yayınlanan ortak bildiride 
de görmüş olacağınız gibi en Önemli çalışma alanları olan endüstri ve ticaret 
üzerinde özellikle durduk. Endüstri alanında bugüne kadar yapılanlar yeniden 
incelenerek daha etkin ve gerçekçi çalışma yöntemlerinin saptanması gerektiği 
hususunda görüş birliğine vardık. Bu amaçla Sanayi Komitesinin 1972 yılı ba
şında olağanüstü bir toplantı yapmasını kararlaştırdık.

İkinci önemli sorun, RCD ülkeleri arasında tercihli bir ticaret sistemi ku
rulması idi. Bu sorunun bir karara bağlanması için üç ülke Ticaret Bakanları. 
Kasım ayından sonra ıbir toplantı yapacaklardır. Böyle bir ticaret sisteminin ku
rulması, bizim ba'krmımızdan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimiz 
açısından da gözden geçirilmek gerekir. Toplantılarda bu önemli noktayı da 
belirttim.

Komşumuz ve yakın dostumuz İran'dan ham petrol ithal etmek istiyoruz. 
İki ülke uzmanları Eylül’ün ikinci haftasında bu sorunu görüşeceklerdir. Bun
ların dışında, teknik işbirliği, ulaştırma, haberleşme ve kültür alanlarındaki ça
lışmaları gözden geçirdik, kısaca söylemek gerekirse, toplantıda elde ettiğimiz 
sonuçların tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. RCD Bakanlar Konseyinin bun
dan sonraki toplantısı önümüzdeki Nisan ayında İzmir'de yapılacaktır.

Toplantıda Pakistan heyeti başkanı, Cumhurbaşkanının danışmanı sayın 
Sufi ile tanışmak ve Pakistan ulusuna karşı beslediğimiz dostluk duygularını 
kendisine belirtmek olanağını da bulmuş oldum.

İsfahan'dan Tahran a döndükten sonra Majeste Rıza Şah Pehlevi tara
fından kabul edildim. Ayrıca, İranlı meslektaşım Zahidi ile yararlı görüşmeler 
yaptım. Uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde kendisi ile ayrıntılı görüş 
teatisinde bulunduk ve ilkili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini gözden geçirdik, 
özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündeminde yeralan sorunlar üzerinde 
ortak tutumlarımızı s'aptadük. Çin konusunda bugüne kadar izlediğimiz ben
zer siyasetin ilerdeki uygulaması üzerinde de durmak fırsatını bulduk.»
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Öte yandan, Dışişleri Bakanı, Milliyet gazetesine verdiği özel bir demeç
te de, Türk - İran boru hattı, Kıt a Çini ve Kı'brus konusundaki soruları şöyle ce
vaplandırmıştır :

«Türk - İran Petrol boru hattı konusunda olumlu bir gelişme olmadı. Ama 
meselenin halâ müzakere edilebilmekte olması, imkansız olmadığına işaret sa
yılabilir.

Yakında Türkiye Çin Halik Cumhuriyetine bir ticaret heyeti yollıyacaktır.

Kıbrıs davasında son merci Makarios değildir. Türk Toplumunun hak ve 
çıkarlarını gözönünde tu'tmıyan, Türkiye'nin varlığım hesaba katmıyan olup 
bitti politikasının tehlikesine dikkati çekerim.»
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SİYASİ OLAYLAR

Fransa Devlet Bakanı Lipkowski’nin Ziyareti

Fransa Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Jean de Lipkowski 15-20 
Eylül tarihlerinde Türkiye'yi resmen ziyaret etmiştir.

Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonu, 12. 
toplantısını 16-18 Eylül tarihlerinde Brüksel'de yapmıştır.

Türkiye - han Demiryolu Bağlantısının Açılışı

Van ile Tebriz arasındaki demiryolu bağlantısı Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay ile İran Şehinşahı tarafından törenle açılmıştır.

Avrupa Konseyi Başkanı Reverdin’in Ziyareti

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Başkanı Olivier Reverdin, 28 Eylül ile 
2 Ekim tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

5-8 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da toplanan Uluslararası Yunus 
Emre Semineri, Kültür Bakanı Talât HalmanTn bir konuşmasıyla açılmıştır. Yu
nus Emre’nin ölümünün 650. yıldönümü münasebetiyle Akbank kültür hizmet
lerinden biri olarak düzenlenen seminerde yerli ve yabancı bilim adamları çe
şitli tebliğler sunmuşlardır.

★ ★ ★

Piyanist Ayşegül Sarıca, 13-20 Eylül tarihleri arasında Prag ve diğer 
Çekoslovak şehirlerinde ‘konserler vermiştir.

★ ★ ★

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin 15 Eylül tarihli toplantısında ya
pılan Avrupa Gençlik Merkezi Yönetim Konseyi üyelikleri seçiminde memleke
timiz, Federal Almanya, İtalya ve Belçika ile birlikte 4 yıl için üye seçilmiştir.

★ ★ ★

Türkiye ile SSCB arasındaki kültür müabdele programı çerçevesinde Sov- 
yetler Birliğine giden Kent Oyuncuları Topluluğu, ilk temsillerini 25 Eylül günü 
Leningrad’ın Kirov Kültür Sarayında vermişlerdir.
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EYLÜL 1971’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Eylül 1971 TÜRKİYE-AET GEÇİCİ ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

27 Temmuz 1971'de Brüksel'de Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan Geçici Anlaş
ma yürürlüğe girmiştir. Geçici Anlaşma, Katma Protokolün 
Topluluk üyesi ülkeler parlâmentolarınca onaylanması
na kadar yürürlükte kalacaktır.

1 Eylül 1971 ARAP CUMHURİYETLERİ FEDERASYONUNUN RESMEN 
TEŞEKKÜL ETMESİ

Mısır, Suriye ve Libya'yı biraraya gttiren Arap 
Cumhuriyetleri Federasyonu anayasası, bu üç ülkenin 
seçmenlerine sunulan bir referandum sonucu onaylan
mıştır.

Mısır'ın adı bundan böyle «Mısır Arap Cumhuriye
ti» olmuştur.

2-10 Eylül 1971 PARLAMENTOLARARASI BİRLİĞİ KONFERANSI 
•

Parlamentolararası Birliği 59. Konferansı Fransa da
Versay şatosunda yapılmıştır.

3 Eylül 1971 BERLİN KONUSUNDAKİ ANLAŞMANIN OLUMLU 

KARŞILANMASI

3 Eylülde imzalanan Berlin konusundaki dörtlü 
anlaşmayı Türkiye'nin nasıl karşıladığı sorusuna Dışiş
leri Bakanlığı sözcüsü şu cevabı vermiştir :

«Berlin sorununa bir çözüm bulmak amacıyla 
dört büyük devlet temsilcileri arasında yürütülen görüş
melerin olumlu bir şekilde sonuçlanması Hükümetimiz
ce memnunlukla karşılanmıştır.

Avrupa'da uzun yıllar ana bunalım kaynakların
dan biri olan bu sorunun böylece çözüm yoluna girmi
şinin Doğu - Batı ilişkilerindeki yumuşama eğilimine 
güç kazandıracağı ve kıtada sağlam bir barış ve gü
venlik düzeninin kurulması çabalarına etkili bir katkı 
sağlayacağı şüphesizdir.»
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MAKARIOS - PAPADOPULOS GÖRÜŞMESİ3 Eylül 1971

Başpiskopos Makarios Atina'da, Kıbrıs sorunu ile 
ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Papadopulos ile gö
rüşmelerde bulunmuştur. Makarios, Atina'ya varışında 
basına verdiği demeçte Kıbrıs'ta cemaatle ra ra sı görüş
melerin kesinlikle çıkmaza girdiğini söylemiş ve görüş
melerin başarısızlığa uğramasının vebalini Türklere yük
lemeye çalışmıştır.

Makarios ayrıca Türkiye'yi de Kıbrıs meselesini 
Birleşmiş Milletler seviyesinden çıkararak Türkiye ile 
Yunanistan arasında bir ihtilâf haline getirmeye çalış
makla suçlamıştır.

Makarios daha sonra, 2 Eylülde Atina'dan kay
bolan eski Eoka lideri Grivas’ın Kıbrıs'a gitmesi ihtima
line değinerek, bu olaydan 'kimsenin memnun olmıya- 
cağını söylemiştir.

4-10 Eylül 1971 HALEFOĞLU VE CANKARDES’İN MOSKOVA’YI

ZİYARETLERİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Siyasi İşler Yar
dımcısı Vahit Halefoğlu ile Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanı Oktay Cankardeş'in Moskova'ya yaptıkları zi
yaret sırasında, 8 Eylül günü SSCB Dışişleri Bakanı Gro- 
mi-ko tarafından kabul edilmişler, ayrıca Sovyet Dışiş
leri yetkilileri ile siyasi konularda görüş teatisinde bu
lunmuşlardır.

5 Eylül 1971 İMAR VE İSKAN BAKANININ DANİMARKA’YI ZİYARETİ

İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu, konut 

çalışmaları ve prefabrike inşaat konularında incelemeler 
yapmak üzere üç günlük bir ziyaret için Danimarka'ya 
gitmiştir.
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6 Eylül 1971 İNGİLTERE İLE KREDİ ANLAŞMASI

İngiltere hükümetinin 1971 yılı için Türkiye'ye 
yardım konsorsiyumu dahilinde hükümetimize yapmağı 
taahhüt ettiği 1,5 milyon sterlin tutarındaki krediye dair 
anlaşma Ankara’da Maliye Bakam ile İngiltere Büyük
elçisi arasında imzalanmıştır.

Kredinin vadesi, ilk 7 yılı ödemesiz devre olmak 
üzere, 25 yıl, faiz oranı ise % 2’dir.

Söz konusu kredi, İngiltere’den yıllık programla
rımızın gerektirdiği mal ve hizmet ithalâtı finansmanın
da kullanılacaktır.

7 Eylül 1971 3. HALİÇ KÖPRÜSÜ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME

Boğaziçi Köprüsünün devamı olan çevre yolları
nın birbirine bağlanmasını sağlayacak olan 3. Haliç 
Köprüsünün yapımı ile ilgili sözleşme Karayolları Genel 
Müdürlüğünde imzalanmıştır. Haliç Köprüsü bir Japon 
ve bir Alman firma tarafından yapılacaktır.

7 Eylül 1971 YENİ ŞİLİ, LİBYA VE ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİLERİ

Şili Büyükelçisi Alaj-andro Lazcano, Libya Büyükel
çisi Amir El-Zgally ve Arnavutluk Büyükelçisi Ulvi Lulo, 
Cumhurbaşkanına itimatnamelerini sunmuşlardır.

7-11 Eylül 1971 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANININ YUGOSLAVYA’YI 
ZİYARETİ

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil, Yugos

lavya’ya yaptığı ziyaret sırasında Yugoslavya Başbaka
nı Cemal Biyediç tarafından kabul edilmiş, Yugoslavya 
Dış Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapmış ve Zagreb fu
arının açılışında hazır bulunmuştur.
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7 Eylül 1971 TÜRK - YUNAN TÜTÜN İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve Yunanistan ticaret odaları arasındaki 
işbirliği çerçevesinde Selânik'te yapılan tütün teknik ko
miteleri toplantısında alınan karara göre, her iki ülke bir
birleri ile haksız bir rekabete girişmiyecek, bu arada üre
timden tüketime kadar her safhada birbirlerine yardımcı 
bir çalışmanın içinde olacaklardır.

9 Eylül 1971 TÜRKİYE’NİN KATAR’I TANIMASI

T Eylül 1971 tarihinde bağımsızlığını ilân eden 
Katar Emirliği Şeyhi Ahad Ben Ali Al Thani'ye Cumhur
başkanı Cevdet Sunay’ın gönderdiği mesaj ile Türkiye 
Katar ı resmen tanımış olmuştur.

9 Eylül-2 Ekim 1971 KÜLTÜR BAKANININ FRANSA. İRLANDA VE AMERİKA’YI 
ZİYARETİ

Kültür Bakanı Talât Halman, Fransa'nın Aix - en- 
Provence şehrinde yapılan 4. Türk Sanat Tarihi Kongre
sini açmıştır. Bakan daha sonra 12 Eylül de Dublin’de 
yapılan Pen Club toplantısında şeref konuğu olarak hazır 
bulunmuş, İrlanda’dan da Birleşik Amerika'ya gitmiştir.

9 Eylül 1971 TÜRKİYE’NİN GRİVAS İLE İLGİLİ YUNANİSTAN’A NOTASI

Türk hükümeti, Atina Büyükelçisinin Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığına sunduğu sözlü bir nota ile, Yunan 
hükümetinin dikkatini Grivas'ın Kıbrıs'a dönmüş olması
na çekmiştir. Öğrenildiğine göre notada, Grivas'ın Türk 
cemaatine müteveccih herhangi bir hareketine Türkiye’
nin tepkisi çok kuvvetli olacağı belirtilmiştir.

10 Eylül 1971 KIBRIS İLE İLGİLİ TOPLANTI

Genel'kurmay Başkanlığında Başbakan Nihat Erim, 
Başbakan yardımcıları Karaosmanoğlu ve Koçaş, ile Dı
şişleri Bakanı Olcay'ın katıldıkları Kıbrıs’la ilgili bir top
lantı yapılmıştır.
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Başbakan toplantıdan sonra gazetecilere şu açık
lamayı yapmıştır :

«Genelkurmay Başkanlığında sayın Genelkurmay 
Başkanımız, Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay ilgili 
daire başkan ve uzmanlarıyla Kıbrıs konusunda bir top
lantı yaptık.

Meselenin her yönünü genişliğine ve derinliğine 
gözden geçirdik. Endişe edecek bir durumun olmadığı 
ortak görüşü ile toplantıyı bitirdik.»

10 Eylül 1971 ATOM ENERJİSİ KONFERANSINA SUNULAN TÜRK 
BİLDİRİLERİ

Cenevre'de toplanmakta olan Atom Enerjisinin 
Barışçı Yollarda Kullanılması hakkındaki 4. milletlerara
sı konferansına Türk bilim adamları iki bildiri sunmuş
tur.

Türkiye’de enerji ihtiyacının gelişmesi ve nükleer 
enerjinin rolü konusundaki bildirilerden biri, ITÜ’nden 
Prof. Dr. Nejat Aybers ile ODTÜ'nden Prof. Dr. Sadık 
Koçaş tarafından hazırlanmıştır. Türkiye'de uranyum - 
bugünkü durum ve ilerisi için imkânlar konusunda su
nulan ikinci bildiri ise MTA uzmanlarından Dr. Mehmet 
Ayan tarafından hazırlanmıştır.

10 Eylül 1971 ROBERT KOLEJİNİN TÜRK HÜKÜMETİNE DEVRİ

Bebek'teki Robert Kolej Yüksek Okulu Milli Eğitim 
Bakanlığına devredilmiştir. Bu münasebetle yapılan tö
rende konuşan Robert Kolej Mütevelli Heyet Başkanı, 
«Amerika Birleşik Devletleri adına Türkiye Cumhuriye
ti hükümetini temsil eden Millî Eğitim Bakanına şu anda 
Boğaziçi Üniversitesi olan bu siteyi devretmekten büyük 
memnunluk duyuyorum» demiştir.

10 Eylül 1971 B M. KALKINMA PROGRAMI İLE TÜRKİYE ARASINDA 

ANLAŞMA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı teknik yar- 
dımları çerçevesinde Türkiye de yürütülen İzmir Zirai
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Araştırma ve Entrodüksiyon Merkezi özel fon projesinin 
devamım ve bu projenin uluslararası bir eğitim merkezi 
haline gelmesini temin maksadıyla, Dışişleri Bakanlığın
da 185 bin dolarlık bir ek yardım anlaşması imzalan
mıştır. *

FAO aracılığı ile uygulanacak bu özel fon projesi 
çerçevesinde Birleşmiş Milletltr, proje ile ilgili yeterli 
•miktarda alet ve uzman sağlayacak ve Türk hükümeti 
emrine 72 adet burs verecektir. Hükümetimizin projeye 
mali katkısı 109.000 dolardır.

10-11 Eylül 1971 ÜZÜM KONUSUNDA TÜRK-YUNAN GÖRÜŞMELERİ

Bir Yunan heyeti ile İzmir'de yapılan görüşmeler
de, üzüm ihracatı konusunda daha önce iki memleket 
arasında meydana gelen anlaşmazlıkların giderilmesi 
ve işbirliği yapılması sorunları ele alınmıştır.

11 Eylül 1971 KRUŞÇEF’İN ÖLÜMÜ

Stalin'den sonra 11 yıl Sovyetler Birliğini yöneten 
Nikita Kruşçef ölmüştür.

13 Eylül 1971 İKİ TÜRK-ÜRDÜN ANLAŞMASI

Ürdün ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanlığında 
şu iki anlaşma imzalanmıştır:

— Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde yar
dımlaşma

— Hukuki ve Ticari İşlerde Adli Yardımlaşma.

13-19 Eylül 1971 ORAMİRAL EYİCEOGLU’NUN İRAN’I ZİYARETİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoğ- 
lu, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral F. Rasai'nin 
davetlisi olarak İran'ı ziyaret etmiştir.
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13 Eylül 1971

r

DÜNYA BANKASININ 1970-1971 YILINDA TÜRKİYE’YE 
VERDİĞİ KREDİ

Dünya Bankasının yayınlanan yılbk raporuna göre, 
bu teşkilât ve ilgili teşekkülleri Haziran 1971 tarihinde 
sona eren yıl içinde Türkiye'ye 114 milyon dolarlık kredi 
açmıştır (Bk. Belge D.

13 Eylül 1971 YENİ İRAN HÜKÜMETİ

Başbakan Amir Abbas Hoveyda tarafından ku
rulan yeni İran hükümetinde Dışişleri Bakanlığına eski 
Dışişleri Bakan yardımcısı Abbas Ali Khalatbary geti
rilmiştir. 

9

15-20 Eylül 1971 FRANSA DEVLET BAKANI LİPKOWSKİ’NİN ZİYARETİ

Türkiye'yi resmen ziyaret etmeye gelen Fransa 
Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Jean de Lipkowski 
ile Dışişleri Bakanı Osman Olcay arasındaki görüşmeler 
16 Eylül'de yapılmıştır. Görüşmeler hakkında yapılan 
açıklamaya göre, toplantıda, önce milletlerarası durum 
ele alınmış, bu arada. Ortadoğu'daki son gelişmeler üze
rinde durulmuştur. Görüşmelerde Avrupa güvenliği ile 
ilgili son gelişmeler ile karşılıklı ve dengeli kuvvet in
dirimi konusuna geniş yer verilmiştir. Silâhsızlanma ko
nusu da görüşülmüş, ayrıca, Akdeniz'deki durum ince
lenmiştir. Türkiye ile Fransa arasındaki ikili konular da 
görüşülmüş; bu çerçeve içinde, Fransa'da çalışan Türk 
işçileriyle ilgili olarak bir süre önce parafe edilen sosyal 
güvenlik anlaşmasının en kısa zamanda imzalanması 
hususunda mutabakata varılmıştır.

İkili konular meyanında bundan başka konsorsiyum 
çerçevesinde Fransa’dan alınan kredi, İstanbul ve An

kara'da inşaası tasarlanan metro ile Fransa'nın ilgilen
mesi ve Türkiye ile Fransa arasında Ortak Pazar’la ilgili 
bazı teknik hususlar da ele alınmıştır.

Bu arada Türkiye'de televizyon şebekesinin geliş
tirilmesine Fransa'nın yardımcı olması konusu da gö
rüşülmüş. Kıbrıs meselesi, Lipkowski'nin daha önce Osman 
Olcay'a ziyareti sırasında ele alınmıştır.
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16-18 Eylül 1971

Toplantıya katılan Lipkowsiki başkanlığındaki Fran
sız heyetinde, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Arnold 
Wapler, Fransa Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Müdür 
Yardrmcısı Xavier du Cauze de Nazelle ve diğer yetki
liler hazır bulunmuştur.

Dışişleri Bakam Osman Olcay başkanlığındaki Türk 
heyttinde ise Bakan Ink Genel Sekreteri Eralp, Genel Sek
reter Siyasi İşler yardımcısı Halefoğlu, Müşterek Güvenilk 
İşleri Dairesi Reisi Melek, Batı Dairesi Reisi Akbay, En
formasyon Dairesi Reisi İşcen, Siyaset Plânlama Dairesi 
Reis'i Can kardeş, İktisadî İlişkiler Dairesi Genel Müdürü 
Yasar, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Grubu Başkanı Tü
remen ile Avrupa Toplulukları Bürosu Başkanı Keskin 
yer almıştır.

Fransa Devlet Bakanı Jean de Lipkowski, 17 Eylül 
sabahı Başbakan Nihat Erim’i ziyaret etmiş ve daha son
ra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kabul edil
miştir. Konuk Bakan aynı akşam bir basın toplantısı 
yapmıştır (Bk. Belge 2). Fransız heyeti 18 Eylül güni. 
İzmir ve İstanbul'u ziyaret etmek üzere Ankara'dan ay 
almıştır.

TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 

12. TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par. 
lâmento Komisyonunun Brüksel'de yaptığı toplantıda 
bir konuşma yapan Türk hükümeti temsilcisi Bayındırlık 
Bakam Cahit Karakaş, Ortaklık ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin tâdilini istemiştir. Karakaş, İngiltere, İrlanda, 
Danimarka ve Norveç'in Topluluğa katılmaları gerçek
leşmeden, Türkiye ortaklığının genişlemiş Topluluk ko
şullarına uydurulmasının gerekli olduğuna dikkati çekmiş, 
tir. Bakan daha sonra, Türkiye’nin Topluluğun preferans- 
lardan yararlanan ülkeler listesine alınmdsı için yapılan 
çalışmaların hızlandırılması gereğine de değinmiş, Türk 
hükümetinin bu konudaki çalışmaların süratle sonuçlan
dırılmasını beklediğini ve bir an önce preferanslardan 
yararlanmayı ümid ettiğini söylemiştir.

Karma Parlâmento Komisyonu, görüşmelerinin so
nunda dört Tavsiye Karan almıştır (Bk. Belge 3).
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16-18 Eylül 1971
■ f 'J bi »p İn- ••

AVRUPA KONSEYİNİN ÜYE OLMAYAN AVRUPA 
ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER KOMİSYONU

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin Üye Olmayan 
Avrupa Ülkeleri ile İlişkiler Komisyonunun İstanbul'da 
yaptığı toplantı, Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Akçalın 
bir konuşması ile açılmış-tır.

17 Eylül 1971 TÜRKİYE - HOLLANDA HAVA ANLAŞMASININ TADİLİ

22 Nisan 1971 tarihinde parafe edilmiş olan Tür
kiye - Hollanda arasında'ki yeni Hava Ulaştırma An
laşması, Dışişleri Bakanı Olcay ile Hollanda'nın Ankara 
Büyükelçisi Dingemans tarafından imzalanmıştır.

* * ısrt Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından bildirildiğine 
göre, Bakanlar Kurulunun Mart 1967 tarihli bir kararı ile 
diğer bazı hava ulaştırma anlaşmalarının tadili öngö
rülmüştür.

Bu münasebetle Mısır ile 1'950 yılında yapılan 
anlaşmanın tadili için 2 Eylül de Ankara'da heyetler 
arasında başlayan müzakereler olumlu sonuçlanmış ve 
anlaşma parafe edilmiştir.

Aynı konuda Ira-k'la 30 Haziran 1947'de yapılan 
anlaşmanın tümüyle tadili konusu 13 Eylül de Ankara'
da heyetler arasında ele alınmıştır.

17-22 Eylül 1971 İNGİLİZ HARP GEMİSİNİN ZİYARETİ

Ingiltere Deniz Kuvvetlerint mensup HMS Bulwark 
adlı helikopter çıkartma gemisi İstanbul limanını gayrı 
resmi olarak ziyaret etmiştir.

20 Eylül 1971 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN KANUNLAŞMASI

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı Madde-
lerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesi» hak-
kındaki kanun teklifinin görüşülmesi Cumhuriyet Sena-
tosunda tamamlanmıştır. Teklif, Millet Meclisinden ge
len şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen 
kabul edildiği için kanunlaşmıştır.
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20 Eylül 1971

Bu kanunla, 1*961  anayasasının 35 maddesi değiş
tirilmiş, ayrıca, anayasa ya dokuz yeni geçici madde 
eklenmiştir.

DENKTAŞ - KLERİDES GÖRÜŞMESİ

Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Türk Yönetimi Yü
rütme Kurulu Başkan yardımcısı Rauf Denktaş. Rum tem
silcisi Glafkos Klerides ile görüşmeye başlamazdan ön
ce, Türk tarafının verilebilecek tavizlerin en son sınırında 
bulunduğunu kaydederek şöyle demiştir :

«Enosis'e kapıyı aç»k bırakan bir anlaşma üzerin
de taviz veremeyiz. Çözüm bekleyen hayati meselelerin 
başında, Kıbrrs Tünk cemaatinin statüsü, iki cemaat ara
sında ortaklık ve üniter, egemen ve bağımsız bir 
devletin daimiliğini sağlayacak anlaşma gelmektedir. 
Türklen devlete yüzde 50 oranında katılma peşinde ol
madılar. Yüzde 20 oranında katılmayı kabul ettik.»

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı cemaat ve dev
let görevlerinin birbirinden ayrılması halinde iki cemaat 
aarsındaki sürtüşmenin azalacağını belirtmiş ancak 
görüşmelerde Rum cemaatini temsil eden Kıbrıs Rum 
Temsilciler Meclisi Başkanı Klerides bu hususa karşı ,ı- 
karak «devlet idaresi ile ilgili meselelerin mahalli işler 
olarak düşünülmesine imkân olmadığını» söylemiştir.

Klerides, mahalli hükümet meselesinin iki taraf 
arasındaki en önemli konulardan biri olduğunu ifade 
ederek «federal sistemin Kıbrıs’ta uygulama imkânı ol
madığını» ileri sürmüştür.

Kıbrıs Rum temsilcisi, üniter ve bağımsız bir dev
letle ilgili garanti meselesinin, görüşmelerin daha son
raki safhalarında ele alınabileceğini söylemiştir.

Gerek Dernktaş gerekse Klerides, Grivcrs’ın adaya 
gelmesinin cemaatlerarası görüşmeleri etkilemeyeceği 
kamışında olduklarını belirtmişlerdir.
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20 Eylül 1971 U THANT’IN YILLIK RAPORUNUN KIBRIS İLE İLGİLİ KISMI

Birleşmiş Milletler Gen-el Sekreteri U Thant, Birleş
miş Milletler 26. Genel Kuruluna sunulmak üzere ha
zırladığı yıllık raporunda «Birleşmiş Milletler barış ça
baları sayesinde Kıbrıs'ta sükûnetin sağlandığını» kay
dettikten sonra «Birleşmiş Milletlerin adadaki varlığının 
devam etmesine her zamankinden daha çok lüzum ol
duğu bir zamanda barış gücünün bir bunalım geçirdiği
ni» söylemiştir.

Genel Sekreter, raporunda barış gücü ile ilgili ola
rak şöyle demiştir :

«Bir taraftan barış gücünün masrafları artarken, 
diğer yandan bağışta bulunanlar azalmaktadır. Bu yüz
den barış gücü masraflarındaki açık kritik safhaya gel
miştir.»

Genel Sekreter, Kıbrıs'taki özel temsilcisinin «hü
kümet» ile Kıbrıs Türk liderliği arasındaki uzlaşmazlığı 
gidermeye çalıştığını ifade ettikten sonra şöyle devam 
etmiştir :

«Tarafların karşılıklı taviz verebilme istek ve ka
biliyetinin anlaşmaya varabilecek yeterlikte olmadığını 
inkâr edebilmek mümkün değildir. Bu yüzden, anlaş
maya varılabilmesi için daha fazla zamana ve daha bü
yük gayrete ihtiyaç vardır.»

21 Eylül 1971 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNUN 26. ÇALIŞMA
DÖNEMİ

26. dönem çalışmalarına başlıyan B. M. Genel Ku
rulu, adaylıkları daha önce Güvenlik Konseyi tarafından 
onaylanmış olan Bütan, Katar ve Bahreyn'i, dünya teş
kilâtına üye olarak kabul etmiştir. Bu şekilde Birleşmiş 
Milletlerin üye sayısı 127’den 130'a yükselmiştir.

Birleşmiş Mill'ltler Genel Kurul Başkanlığına Endo
nezya Dışişleri Bakanı Adam Malik seçilmiştir.
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21 Eylül 197) DANİMARKA’DA GENEL SEÇİM

İktidarda olan hükümet koalisyonu yapılan seçim
lerde oykaybına uğrayarak parlâmentoda gerekli ço
ğunluğu ‘kaybetmiştir. Seçimde ilerleme kaydeden iki 
sosyalist partisinden en önemli ise 9 Ekim tarihinde Otro 
Jens Krag'ın başkanlığı altında yeni azınlık hükümetini 
kurmuştur.

21 -23 Eylül 1971 CENTO GIDA SEMİNERİ

Cento Bilim Koordinasyon Heyeti tarafından dü
zenlenen Türkiye'de Gıda Sanayii ile ilgili Sorunların 
tartışıldığı seminer İzmir’de yapılmıştır.

22 Eylül 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK’A GİDERKEN
VERDİĞİ DEMEÇLER

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'a 
gitmiştir. Bakan hareketinden evvel basına bu konuda 
demeçler vermiştir (Bk. Belge 4).

23 Eylül 1971 SIKIYÖNETİMİN UZATILMASI

26 Nisan'dan beri uygulanan sıkıyönetimin, uygu
lanmasını gerektiren sebeplerin henüz ortadan kalkma
dığı gerekçesiyle, İki ay daha uzatılmasını öngören Ba
kanlar Kurulu teklifi, Millet Meclisi ve Senatonun bir
leşik toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

23 Eylül 1971 

•

MALİYE BAKANININ IMF TOPLANTISI İLE İLGİLİ DEMECİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Kal
kınma ve İmar Bankası (IBRD) toplantısına katılmak üze
re Washington’a hareket eden Maliye Bakanı Naci Ergin, 
verdiği bir demeçte şunları söylemiştir : «Paramızın ka
palı bir para oluşu ve mevcut döviz rezervimiz nedeniy
le biz bu toplantıda tarafsız olacağız. Dolar krizinin çö
zümlenmesi 1972 yılbaşına doğru beklenmektedir. Konu 
bu toplantıda ele alınacaktır.»
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TARIM BAKANININ ALMANYA’YI ZİYARETİ23 Eylül 1971

• Tarım Bakanı Orhan Dikmen, Almanya'yı ziyareti 
sırasında Federal Almanya Tarım Bakanı ile iki bakan
lığı ilgilendiren konular üzerinde görüşmeler yapmıştır.

23 Eylül 1971 LÜBNAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 

YARDIMI

Lübnan hükümeti» Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış 
gücü masraflarına katkıda bulunmak üzere 300 dolar
lık bağışta bulunmaya karar vermiştir.

24 Eylül 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ KİPRİYANU’NUN DEMECİNE 

CEVABI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Kıbrıs Dışişleri Ba
kanı Kipriyanu'nun 21 Eylül tarihli le Figaro gazetesinde 
yayınlanan demeci konusunda İzmir'deki Ekspres gaze
tesi müdürüne Paris'te 22 Eylül günü bir demeç vermiştir. 
Kipriyanu’nun demecine karşıbk teşkil eden Bakanın bu 
demeci, 24 Eylül tarihli Ekspres gazetesinde, ayrıca 
25 Eylül tarihli bütün Türk gazetelerinde ve Paris'te ya
yınlanan Figaro gazetesinde çıkmıştır. Bakanın demeci 
şöyledir :

«Kipriyanu’nun demeci, kendisinden maalesef 
beklediğimiz, fakat, herşeye rağmen, göstermeyeceğini 
ümit ettiğimiz bir davranıştır. Basına yanlış aksetmemiş- 
se, büyük bir samimiyetsizlikle verildiği kanısındayım. 
Sanki ortada, bizzat Kıbrıs Rum İdaresi Başkanının im
zaladığı milletlerarası andlaşmalar yokmuş, bunlar Bir
leşmiş Millellerce tescil edilmemiş gibi, sanki Kıbrıs da
vası yeni çıkmış ve kendisi buna ilk defa bir hal ça
resi arıyormuş gibi hareket ediyor. Son sözün hiçbir za
man /.’jkarios İdaresine ait olmayacağını çeşitli vesile
lerle tekrarladık. Bugün de bütün mantığını üniter dev
let sözüne bağlıyor. Bu mantık temelden sakattır.

Kıbrıs Devletine vücut veren ve milletlerarası önem
li bir davanın halli için on yıl önce imzalanan andlaş
malar iki Toplum esasına dayanmaktadır. Bu iki toplu-
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24 Eylül 1971

mun hak ve görevleri ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Bütün 
bunlar milletlerarası andlaşmalarla garanti altına alın
mıştır. Garanti veren devletlerden biri Türkiye ise diğeıi 
Yunanistan’dır. Yunanistan'ın ahde vefa prensibinden 
ayrıldığını sanmak için henüz bir sebep yoktur.

Kiprianu’nun Le Figaro'ya verdiği demeçte adetâ 
tehditkâr bir dil kullanması ise ayrıca hayretimi mucip 
oluyor. Çünkü, uzun zamandır benimle görüşmek üzere 
fırsat yaratmaya çalıştığını biliyorum. Böyle bir görüş
menin Birleşmiş Milletlerde mümkün olabileceğini sanı
yordum. Fakat, bu kadar olumsuz bir başlangıç görüşmeyi 
lüzumsuz kılabilir.

Türkiye, Kıbrıs’taki Türk Toplumunu tehdit eden
leri ne gibi bir akıbetin beklediğini 1964 ve 1967 de 
göstermiştir. Şimdiki Türk Hükümetinin, tehdit karşısın
daki tepkisinin çok daha kesin ve şiddetli olacağından 
şüphe etmek gaflet olur.»

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Yu
nanistan Dışişleri Bakanı Palamas ile Lizbon'da tesbi*  
edilen randevuya uyarak, 1 Ekimde New Yonk’ta gö
rüşeceğini söylemiştir. Olcay, Kipriyanu’nun beyanatına 
rağmen bu görüşmeden olumlu sonuç beklediğini be
lirtmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN KIBRIS İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Kıbrıs Rum Yöneticilerinin son günlerde verdikleri 
demeçlerle ilgili olarak basın mensuplarının vâki soru
larına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay İşcen şu cevabı 
vermiştir :

«Kıbrıs Rum Yöneticilerinin son günlerde Kıbrıs 
sorunu konusunda birbiri ardından demeçler verdikleri 
görülüyor. Bu demeçlerde, bir yandan, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunun çalışmalarına başladığı bir sırada, 
Toplumlararası görüşmelerde bir gelişme kaydedilmeme- 
sinin nedenini Türk Toplumuna yüklemek, diğer yandan, 
böyle bir ortamda Olcay - Palamas görüşmesinin kazan
dığı önemi gözönüne alarak, bu konuda havayı bulan
dırmak gayretleri gözden kaçmamaktadır.
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Şu husus bir kere daha kesinlikle belirtilmelidir ki, 
Kıbrıs Devletine vücut veren milletlerarası andlaşmalar ve 
Kıbrıs Anayasası ortadadır ve geçerliliklerini muhafaza 
etmektedirler. Bunları tek taraflı olarak ihlâl elmeye yel
tenen Türk Toplumu değil, karşı taraftır. Bu amaca var
mak için şiddet yoluna başvurulmuş, neticeye ulaşıla
mamıştır. Şiddete boyun eymeyenin haklarını masa ba
şında terkeîmesi elbette beklenemez. Toplumlararası gö
rüşmelerden olumlu bir sonuç alınmasının yegâne yolu 
milletlerarası andlaşmaların ve Anayasanın iki Toplum 
arasında öngördüğü dengeyi gözönüne almak ve ko
rumaktır. Bu andlaşmalar, Kıbrıs Rum tarafının Adaya 
dilediği biçimde tasarruf etmek hakkına sahip olmadığı
nı tasrih etmiştir.

Kıbrıs ile ilgileri bu andlaşmalarla tescil edilmiş 
bulunan Türkiye ve Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun çö
zümü konusunda istişare ve görüşmelerde bulunması 
kadar tabiî birşey olamaz.

Türkiye'nin tutumu hakkında bir takım, faraziyeler 
kurarak buna göre tehditkâr sözler sarfedilmiş olması 
ise, tebessümle karşılanmıştır. Türkiye’nin ve Türk Top- 
lumunun tehdit ve zorbalık denemeleriyle asla yılmadı
ğını unutmamak gerekir.»

24 Eylül 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK’TA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay New York'a varışında 
şu demeci vermiştir :

«26. dönem Genel Kurul çalışmalarına katılmak 
üzere New York'a gelmiş bulunuyorum.

Son zamanlarda uluslararası durumda olumlu bazı 
gelişmeler görülmektedir. Bunların başında Berlin an
laşmazlığına bir çözüm yolu bulunması amacıyla dört 
devlet arasında varılan mutabakat gelmektedir. Bu muta
bakat, Avrupa'da güvenlik ve işbirliğinin gerçekleşmesi- 

: ne katkıda bulunacağı gibi kıta yı ilgilendiren birçok
sorunun çözümlenmesine de başlangıç teşkil edebilecek 
niteliktedir.
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Avrupa'daki bu olumlu gelişmeye rağmen, çözüm
lenmemiş birçok sorunun dünya barışını el'an tehdit etti
ği de ayrı bir gerçektir. Bunların başında Arap - İsrail 
anlaşmazlığı gelmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun bu önemli sorun üzerinde duracağı şüphesizdir. 
Biz, mevcut bütün güçlüklere rağmen, Orta - Doğu da 
adil ve sürekli bir barışın Güvenlik Konseyinin 22 Ka
sım 1967 tarihli kararı çerçevesinde bulunabileceğine 
dair olan inancımızı koruyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu yılki çalış
maları sırasında ele alınacak önemli bir sorun da, Çin 
Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere alınması ko
nusudur.

5 Ağustos 1971 tarihinden itibaren ilişki kurduğu
muz Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere alın
masına taraftarız ve sorunun Birleşmiş Milletlerin ev
rensel niteliği gözönünde tutularak çözümlenmesi gerek
tiği görüşündeyiz.

Genel Kurulda bu yıl da, silahsızlanma, sömürgeci
liğin tasfiyesi, ırk ayrımı, ekonomik sorunlar gibi, gele
neksel diyebileceğimiz diğer konular da görüşülecektir.

Yapacağım konuşmada bütün bu sorunlar hakkın- 
daki görüşlerimizi ayrıntılarıyle açıklayacağım.

Ayrıca burada bulunduğum süre içinde» birçok mes- 
lekdaşlarımla temas edeceğim. Bu arada Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı M. Palamas’la da 
buluşacağım. Son olarak Lizbon'da görüştüğüm M. Pa- 
Jamas'tan o tarihten bu yana Kubrıs sorunu ile ilgili geliş
meler hakkında Yunanistan'ın görüşlerini dinlemek ola
nağını bulacağım.»

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, aynı gün Birleşik 
Amerika Dışişleri Bakam William Rogers ile özellikle Çin 
Hal’k Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlerde temsili konu
sunda bir görüşme yapmştır.

Öte yandan Bakanın Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko 
ile yaptığı görüşmede de ikili ilişkiler yanı sıra, özellik
le Kıbrıs sorunu üzerinde durulduğu açıklanmıştır.
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24 Eylül 1971 GENELKURMAY BAŞKANINIM KUZEY AMERİKA’YI 

ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 
Kuzey Atlantik Teşkilatı As'keri Komitesinin Amerika Bir
leşik Devletleri ve Kanada'da yaptığı toplantılarına ka
tılmak üzere Amerika’ya gitmiştir.

27 Eylül 1971 TÜRKİYE-İRAN DEMİRYOLU BAĞLANTISININ AÇILIŞI

Van-Tebriz arasında Cento çerçevesinde yapılan 
demiryolu, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve İran Şehin- 
şahı tarafından açılmıştır. Başbakan ve bazı Bakanların 
da hazır bulunduğu törende Devlet Başkanlarıyla Cento 
Genel Sekreteri birer konuşma yapmışlardır <Bk. Belge 
5). ABD Dışişleri Bakanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı da 
bu münasebetle birer kutlama mesajı göndermişlerdir.

Hizmete açılmış olan Türkiye- İran demiryolu pıo- 
jesine Türkiye 358 milyon TL ile, İran 3.120 milyon Ri
yal, İngiltere 112 bin sterlin ve ABD 2,1' milyon dolar 
nakit, 22,3 milyon dolar kredi ile katılmışlardır.

27 Eylül 1971 KUVVET KOMUTANLARININ DEMEÇLERİ

Deniz Kuvvetlerinin kuruluşunun 433. yıldönümü 
vesilesiyle bir demeç veren Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Eyiceoğlu, bu arada Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
her kademesinde hiçbir fikir ayrılığı bulunmadığını söy
lemiştir. Demecinde, reformlar konusuna da değinin Eyi
ceoğlu, «reformlar ancak şimdi yapılır. Çeşitli menfaat
ler ağır basmaya başladıktan sonra reform yapılamaza 
demiştir.

Diğer taraftan, Yankı dergisi muhabirinin reformlar 
ile ilgili bir sorusunu cevaplandıran Hava Kuvvetleri Ko
mutam Orgeneral Batur, 12 Mart muhtırasının anlamını 
belirttikten sonra 12 Mart'tan bu yana bir takım grup
ların reformlara karşı çıkma eğilimini gösterdiklerini söy
lemiş ve »bu direniş nereden gelirse gelsin Türkiye'yi 
hızla ve sosyal adalet ilkeleri içinde kalkındıracak olan 
reformlar mutlaka yapılacaktır» demiştir.
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Bu demeçlerden bir gün sonra da Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Fark Gürler TRT‘ye şu demeci ver
miştir :

«Reformlar mutlalka yapılacaktır. Çünkü, muhtıra
nın 2 ci maddesinin 2 ci kıs>mı, Atatürk inkılâpları konu
su ile reformların yapılması konularını kapsamaktadır 
Biz. komuta heyeti olarak, reformların geciktirilmesi, 
oyalanması ve şu veya bu şekilde geçiştirilmesinin ka;- 
şısındayız.»

Bu beyanlarla ilgili olarak, 29 Eylül günü Mecliste 
bir soruyu cevaplandıran Başbakan Nihat Erim özetle 
şöyle konuşmuştur: «Sayın Kumandanlarımızla aynı dü
şüncedeyim ... Ben Komutanlarımızın son demeçlerinde 
TBMM üzerinde bir davranış görmedim ... En kalabalık 
parti olarak, (12 Mart'a memleket neden geldi) konusu 
üzerinde durmak lâzımdır. Böyle yapmayıp da aradan 
altı ay geçti-kten sonra (zamanı gelince 12 Mart muhtı 
rasını eleştiririz) diye yeni kabuk tutmaya başlayan ya
rayı kaşırsanız, bundan sonra meydana geleceklerin so
rumlusu siz olursunuz.»

28 Eylül-2 Ekim 1971 AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANININ 
ZİYARETİ

Avrupa Konseyi Danışma MecM-si Başkanı Olivier 
Reverdin 29 Eylül günü Konya’yı ziyaret etmiş ve ak
şam Başbakan Nihat Erim’in şerefine verdiği yemekte 
bulunmuştur (Bk. Belge 6).

30 Eylül günü Cumhurbaşkanı tarafından kabul 
edilen Danışma Meclisi Başkam Reverdin, daha sonra 
Senato Başka mm ve Millet Meclisi Başikanını ziyaret et
miştir. Akşam, Millet Meclisi Başkanı tarafından konuk 
Meclis Başkanı şerefine bir yemek verilmiştir (Bk. Belge 
7).

Ankara’daki temasları sırasında İnönü ve Demirel 
ile görüşen Olivier Reverdin, memleketimizden ayrılma
dan evvel Göreme ve Gordion’u da gezmiştir.

28 Eylül 1971 İKİ BAKANIN İSTİFASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu 
ile Ulaştırma Bakanı Halûk Arık istifa etmişlerdir.
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28 Eylül 1971 B. M. ÇALIŞMALARINI İZLEYECEK PARLAMENTO 
HEYETİMİZ

Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarını izle
mek üzere kurulan heyette şu parlamenterler yeralmış- 
tır: Dışişleri Komisyonu başkanı Manisa milletvekili 
Ertuğrul Akça, Ankara Senatörü Mahmut Vural, MGP 
Genel Başkam Turhan Feyzioğlu, An'kara Senatörü Hıfzı 
Oğuz Bekata ve Konya milletvekili Faruk Sükan.

28 Eylül 1971 CENTO ULAŞTIRMA ALT - KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Cento Ulaştırma ve Bayındırlık Alt - Komitesinin yıl
lık toplantısı Ankara'da yapılmıştır.

29 Eylül 1971 TÜRK-BULGAR HUDUT KOMİSYONU TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti arasından Hudut Olaylarının Önlenmesi ve Halli ile 
Hudut İşaretlerinin Bakımı hakkında 28 Aralık 1967 ta
rihli anlaşmada öngörülen Türk-Bulgar Merkezi Karma 
Hudut Komisyonunun ilk toplantısı Ankara'da Dışişleri 
Bakanlığında yapılmıştır.

29 Eylül 1971 KİPRİYANU’NUN TÜRK TOPLUMUNU TEMSİL ETMEDİĞİ 
YOLUNDA BİR AÇIKLAMA

Kub ıs Türk Yönetimi Meclisi Başkanvekili Ahmet 
Aziz Kâzım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant'a 
bir mesaj göndererek, Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Ba
kanı Kipriyanu'nun Türk toplumu adına konuşma yetkisi 
bulunmadığını bildirmiştir.

Ahmet Aziz Kâzım, Türk Yönelimi Meclisinin top
lantısından sonra gönde diği mesajda şunları belirtmiş
tir:

«Kipriyanu'nun Kıbrıs sorununu Türkiye ile Yuna
nistan müzakere etmemelidir, şeklindeki son beyanatı ile 
ilgili olarak yaptığımız toplantıda, Kipriyanu'nun Türk top- 
lumunu temsil etmeye veya Türk toplumu adına her ne 
şekilde olursa olsun konuşmaya hakkı olmadığını sîzlere 
bildirmeye oybirliği ile karar vermiş bulunuyoruz.»
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29 Eylül 1971 DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN KIBRIS’TA GÖREVİ DEVRALMASI

Kıbrıs’a bağımsızlık veren 1960 anlaşmaları gere
ğince Kıbrıs'ta devamlı olarak üslenen Kıbrıs Türk ala
yının değiştirme birliği, görevi devralmıştır.

29 Eylül-4 Ekim 1971 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANININ IRAK I ZİYARETİ

Bakanın Bağdat’taki temasları sonunda şu bildiri 
yayınlanmıştır :

«Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil-’ 
in başkanlığındaki bir Türk Ekonomik Hey’eti, 8. Uluslar
arası Bağdat Fuarının açılış töreninde hazır bulunmak 
üzere Irak Ekonomi Bakanının davetlisi olarak 29 Eylül ile 
4 Ekim 1971 tarihleri arasında Irak i ziyaret etmiştir. Türk 
Hey eti Bağdad’daki ikameti esnasında, İhtilâl Komuta 
Konseyi Üyesi ve Ekonomi Bakanı Murtadh Şayet Abdul- 
baki ve I. K. K. Üyesi ve Sanayi Bakanı Taha Al Cezravi 
ile, iki komşu ülkenin karşılıklı menfaatine olarak, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasındaki ticari, 
teknik, ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmek ve geliştirmek 
hususunda görüşmelerde bulunmuştur. Taraflar iki dost 
ülke arasında teknik işbirliği tesis etmek üzere Türk Hey • 
etince sunulan projeleri yakın bir gelecekte kesinleştirmek 
amacile müzakerelere devam hususunda mutabık kal
mışlardır.»

30 Eylül 1971 DPT MÜSTEŞARININ KATMA PROTOKOLA İLİŞKİN
DEMECİ

Devlet Planlama Teşkilâtının 11. yıldönümü dola- 
yısiyle bir demeç veren DPT Müsteşarı Memduh Aytür, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında imza
lanan katma Protokol ile ilgili olarak şunları söylemiştir:

«1963 yılında imzaladığımız Ankara Anlaşmasıyla 
plânlama hedeflerinin bir çelişkisi olmayabilir. Çünkü 
orada eşit fedâkârlık, denge ve Türkiye’nin kalkınması 
ilkeleri öne alınmış, öteki hükümler ve gümrük birliği 
bir araç olarak düşünülmüştür.
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Ama katma protokol için aynı şeyi söylemek güç
tür. Tavizlerde dengenin sağlanıp sağlanmadığı konu
sunda Teşkilâtlımız araştırmalar yapmaktadır. Zaten bu 
cihet hükümetimizce ve Dışişlerince de dikkate alınmış, 
tavizleri iyileştirme teşebbüslerine başlanmıştır.

Plânla Katma Protokol ilişkisi konusunda belki 
şunu söylemek yerinde olacaktır: biz yukardan beri söy- 
leyegeldiğim doğrultuda plânlar yapıp, sanayileşmiş, 
yatırım malı ve ara malı üreten bir teknoloji toplumu

r hedefini gerçekleştirecek ilke ve politikaları ortaya ko
yacağız.

Katma Protokolü, İngiltere ve ortaklarının katılma
sı, öteki az gelişmiş ülkelere preferans tanınması gibi 
fırsatlardan yararalanarak bizim millî kalkınma planı il
kelerine göre değiştirmek, veya Katma Protokolde iyi
leştirmeler yapmak, uygulayıcı bakanlıkların, diplomasi
mizin başlıca görevi olmak gerekir.»

30 Eylül 1971 TÜRKİYE-AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK 
ANLAŞMASININ GENİŞLETİLMESİ

Yeni, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (Bağ - Kur) uygulaması, 
Türkiye ■ Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsa
mına alınmıştır.

Bu amaçla. Türkiye Avusturya arasındaki sosyal 
güvenlik sözleşmesinin bazı maddelerinde değişiklik yap- 
>mak üzere 27 Eylül de iki ülke heyetleri arasında Anka
ra'da başlayan görüşmeler sonunda hazırlanan metin, 
Dışişleri Bakanlığında parafe edilmiştir.

30 Eylül 1971 NORVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 

YARDIMI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Norveç hükü
metinin Kııbrıs barış gücü masraflarının karşılanmasına 
katkıda bulunmak üzere Birleşmiş Milletlere 124,000 
dolar verdiğini açıklamıştır.
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30 Eylül 1971 BM UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELE 
KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI

27 Eylül de Cenevre’de çalışmalarına başlayan Bir
leşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunda ko
nuşan Türkiye temsilcisi Coşkun Kırca, hükümetimizin 
afyon konusunda aldığı kararları öven temsilcilere bir 
kere daha teşekkür etmiş ve Amerikan hükümeti ile Tür
kiye arasındaki işbirliğine değinmiştir.
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BELGE 1 13 Eylül 1971

DÜNYA BANKASININ 1970 - 71 YILINDA TÜRKİYE’YE AÇTIĞI KREDİ

Dünya Bankası ve ilgili teşekkülleri 30 Haziran 1971 tarihinde sona eren 
bir yıl içinde Türkiye'ye 114 milyon dolarlık kredi açmıştır. Dünya Bankasının 
yayınlanan yıllık raporuna göre, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Ulus
lararası Kalkınma Birliği (I.D.A.) ve Uluslararası Finansman Kurumu (I.F.C.) 
aracılığı ile yapılan yardımların dökümü şöyledir :

U. imar ve Kalkınma Bankası I.D.A.

Tarım sektörü
Eğitim
Elektrik enerjisi
Sınaî kalkınma
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Tarım Sektörü

1971 yılının Şubat ayında, Uluslararası Kalkınma Birliği, Türkiye'de artan 
şehir ve turizm ticaret ihtiyaçlarını karşılamak üzere süt, süt mamulleri ve et 
üretiminin artırılması için 4,5 milyon dolarlık kredi açmıştır. Bu kerdi Adana, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki dört süt projesinin gerçekleştirilmesinde kulla
nılmaktadır.

Haziran ayında ise, Türkiye'ye 44 milyon dolara mal olacak yaş meyva 
ve sebze ihracat projesinin döviz ihtiyacının karşılanması için 25 milyon dolar
lık kredi açılmıştır.

Eğitim Sektörü

Dünya Bankası ve bağlı kuruluşları, Türkiye'de vasıflı işçi yetiştirilmesini 
desteklemek amacıyla Haziran ayında (1971) 13,5 milyon dolarlık kredi aç
mıştır.

Elektrik Enerjisi

Dünya Bankası, Türkiye Elektrik Kurumunun 1971 -74 döneminde gerçek
leştirmeyi tasarladığı 65 milyon dolar maliyetli elektrik projelerinin döviz ihti
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yacını karşılamak üzere Haziran ayında (1971) Türkiye'ye 24 milyon dolarlık 
kredi açmıştır. Ayrıca, Çukurova Elektrik A. Ş. Tesislerinin tevsii için ayni ay için
de Türkiye'ye 7 milyon dolarlık ek kredi açılmıştır.

Sanayi Sektörü

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının özel sektör sınai yatırımlarına kredi 
açması için Kasım ayında (1970) Türkiye'ye 40 milyon dolarlık kredi açılmış
tır. . ' r . ' ’ ’ * 5 .

B E L G E 2 17 Eylül 1971

FRANSA DEVLET BAŞKANI LİPKOVVSKİ’NİN BASIN TOPLANTISI

Fransa'nın Dışişlerinde görevli Devlet Bakanı Jean de Lipkowsiki, Fransa 
Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile Fransa arasındaki 
dostluğun General de Gaulle'ün son ziyareti ile kuvvetlendiğine işaret etmiş ve 
daha sonra gazetecilerin çeşitli sorularını cevaplandırmıştır.

Bakan, Kıbrıs'la ilgili bir soruya karşılık Fransa'nın Kıbrıs konusunda ke
sinlikle taraf tutmadığına işaret etmiş ve «istediğimiz tek şey meseleye her iki 
tarafın da çıkarlarına uygun bir çözüm bulunmasıdır ve bu çözümün de top
lumlararası görüşmelerle bulunacağına inanıyorum» demiştir.

Daha sonra Türkiye'deki yatırım projeleri hakkında bilgi veren konuk 
Bakan bu arada Ankara için yapılması düşünülen metro projesinin etüdü konu
sunda bir ay önce iki ülke arasında bir anlaşma yapıldığına işaret etmiş, ancak 
bunun hiç bir zaman hemen metronun yapımına başlanacağı anlamına alınma
masını istemiştir.

Bakan daha sonra TV konusunda da Fransa'nın Almanya ile ortaklaşa 
bir projeyi gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtmiş ve bu projenin, bütün Tür
kiye'yi kapsıyacak bir televizyon şebekesi olduğunu, bu konudaki müzakerele
rin ise Başbakan Nihat Erim'in Fransa'ya Ocak ayı içinde yapacağı ziyarettetn 
önce tamamlanabileceğini umduğunu bildirmiştir.

Bakan Sovyétlerin Akdeniz’de yayılmalarını önlemek konusundaki bir 
soru üzerine de şunları söylemiştir :

«Orta - Doğu bunalımı dolayısiyle Akdeniz Doğu ve Batının bir çatışma 
alanı haline gelmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Biz bunu arzu etmemekteyiz. 
Bunun içindir ki Fransa’nın Akdeniz politikası diye adlandırdığımız bir görüşü 
ortaya attık.
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Buna göre Rusların ve Amerikalıların Akdenizdeki varlıklarını kabul etmek 
durumundayız. Fakat Akdeniz ülkelerinin kendi ulusal bağımsızlıklarını ve ulu
sal varlıklarını ortaya koymak durumunda olduklarını düşünüyoruz. Biliyorsu
nuz ki, Fransız dış siyasetinin esası ulusal bağımsızlıktır.

Bu anlaşmalar çerçevesi içinde dahi böyledir. Hiç şüphesiz müttefiklerimiz 
vardır ve biz kendilerine bağlıyız. Fakat bu hiç bir zaman ulusal benliğimizin 
inkârı anlamına gelmez.

Bu durumda sorunuza vereceğim cevap, Akdeniz'e kıyıları olan ülkelerin 
ulusal varlıklarını ortaya koymak suretiyle Doğu - Batı arasında çatışmayı ön
lemelidirler ve özellikle bu nedenden ötürü İsrail ile Araplar arasındaki anlaş
mazlıkta biz tutumumuzu sarih olarak ortaya koyduk. Akdeniz'e soğuk har
bin girmesini kesinlikle istemiyoruz.

Türk makamları ile yaptığımız görüşmelerde de bu Akdeniz siyaseti üze
rinde durduk. Bu husustaki siyasî tutumumuzu süper devletlerin etkisi altında 
kalmaksızın karşılıklı temaslar yoluyla belirleme yoluna gitmemizde fayda var
dır.

Bunu bilhassa Türkiye ile yapmak isteriz. Çünki, Türkiye Akdeniz’de bir 
istikrar âbidesidir. Çevredekilere nazaran Türkiye daha istikrarlı bir ülkedir. 
Bu nedenle bu yola Türkiye ile gitmeyi tercih ederiz.

Nitekim son 15 yıldır Fransa'da da bir istikrar mevcuttur. Bu bakımdan 
Türkiye ile Fransa arasında bir işbirliğine gitmek suretiyle modern dünyanın 
dramı olan Doğu - Batı çatışmasından kurtulma yollarını aramakta fayda vardır.

B E LG E 3 18 Eylül 1971

TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU TAVSİYE KARARLARI

16-18 Eylül 1971 tarihinde, Brüksel'de Dönem Başkanı M. Emile De 
Winter ve Eş - Başkan Sayın Aydın Yalçın başkanlığında toplanan Türkiye - AET 
Karma Parlamento Komisyonu :

Türk Hükümeti Bayındırlık Bakanı ve Türkiye - AET Ortaklık Konseyi Dö
nem Başkanı Sayın Cahit Karakas, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Av
rupa Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı M. Mario Pedini ve Avrupa Topluluk
ları Komisyonu üyesi M. Ralph Dahrendorf’u dinledikten sonra,

Raportörler, Sayın Özer Ölçmen, Joseph Wohlfart ve Mustafa Kemal Yıl
maz tarafından sunulan rapor ve tekliflere dayanarak,

Geniş bir görüşmeden sonra,

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Parlamentosu, Ortaklık Konseyi, Av
rupa Toplulukları Konsey ve Komisyonuna ilerilen aşağıdaki tavsiye kararlarını 
kaıbul etmiştir :
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ORTAKLIK KONSEYİNİN 6. YILLIK FAALİYET RAPORU ÜZERİNDE

1 SAYILI TAVSİYE KARARI

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu :

1 — Ortaklığın hazırlık döneminden geçiş dönemine intikali ile ilgili mü
zakerelerin sonuçlanmasında ve 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 
Geçici Anlaşmanın akdinden memnunluk duyar.

2 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Kasım 1970'de imzalanan Kat
ma Protokol, Mali Protokol, AKCT maddelerine ilişkin Anlaşma ve son senedin 
onaylanmasiyle ilgili yasama işlemlerini tamamladığını memnunlukla kayde
der ve bütün parlamenter onay işlemlerinin en kısa zamanda tamamlanması 
hususunda İsrar eder.

3 — Orta'klığın Geçiş dönemine intikaline ilişkin kararların muhtevasını 
iyileştirmek ve tamamlamak amacıyla Türkiye ile Topluluk arasında yürütülen 
müzakerelere ayni anlayış içinde devam edilmesini arzu eder.

4 — Ortaklık organlarının iyi işleyişini kaydeden ve bununla birlikte Or
taklığın ikinci dönemine geçişini ve Türkiye’nin Topluluğa tam üye olmaya 
yönelmiş bulunduğunu dikkate alarak, Ankara Anlaşmasının anlayışı içinde, 
Toplulukla Türkiye arasında kurumsal işbirliğinin, özellikle, Ortaklık organları
nın kendi aralarında ve Topluluk kuruluşları ile Türkiye’nin benzer kuruluşları 
arasında daha sıkı ve daha devamlı ilişkilerle önemli ölçüde güçlendirilmesini 
temenni eder.

5 — 1970 yılı içinde ticari alışverişlerin gelişiminin Toplulukla Türkiye ara
sındaki alışveriş hacminin her iki yönde artmaya devam etmiş olması dolayısiyle 
tatminkâr sayılabileceğini müşahade eder.

6 — İlk Malî Protokolle öngörülen 175 milyon HB'lik miktarın öngörü
len tarihte (30 Kasım 1969) tamamiyle bağlanmış olduğunu belirtir ve yeni 
Malî Protokolün onaylanmasının beklenmesi nedeniyle hiçbir bağlantının yapıl
mamış olmasından esef duyar.

7 — Ortaklık Konseyi, Türk Hükümeti, Av. jpa Toplulukları Konseyi ve 
Komisyonunun, Anlaşmanın belirli ve kesin hükümlerine dayanmakla beraber, 
Ortaklık ilişkileri çerçevesine giren ve Türkiye'nin Topluluğa katılması hedef
lerini kolaylaştıracak ve teşvik edecek olan aşağıdaki faaliyetleri güçlendirmeyi 
arttırmaya davet eder :

a) Türkiye'nin önemli fuar ve sergilerine Topluluğun katılması ve Türki
ye'de Toplulukla olan ilişkileriyle ilgili seminer ve konferansların düzenlenmesi.
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<b) Türk uyruklulara, Ortaklık ve gelişmeleriyle ilgili sorunları inceleyebil- 
meleri için, Topluluk'da eğitim bursları verilmesinin sağlanması,

d Türkiye'de bir Topluluk Basın ve Enformasyon bürosu açılması,

d) Türkiye'nin turizm sorunlarının ve özellikle Türkiye'nin potansiyelini 
değerlendirmeye yönelen yatırım ve teşvik programları açısından, bu alanda 
Toplulukla işbirliği olanaklarının incelenmesi,

e) Gençlik ve gençliğin birleşmiş bir Avrupanın yaratılmasına katılması 
ile ilgili girişimlerde bulunulması.

TOPLULUĞUN GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER YARARINA YÜRÜRLÜĞE 

KOYDUĞU GENEL PREFERANSLAR SİSTEMİ HAKKINDAKİ

2 SAYILI TAVSİYE KARARI

Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu,

İlerde Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye sıfatiyle katılmasını sağ
lamak amacıyle, Türkiye’nin iktisadi gelişmesini hızlandırmak gerektiğini teyid 
ederek,

Türkiye için Topluluğun gelişme yolundaki ülkelere tanıdığı genel pre- 
feranslar sisteminden yararlanmasının arzettiği önemi belirterek,

1 — Topluluklar Konseyinin» 30 Mart 1971 tarihli kararından sonra, Tür
kiye’ye Ortaklık ilişkileri çerçevesinde ilâve ticarî kolaylıklar tanıdığını kaydeder,

2 — Topluluklar Konseyinin bu son kararını, Türkiye'nin Topluluğun ge
nel preferanslar sisteminden yararlanan ül'keler arasında yer alması yolunda 
Karma Parlamento Komisyonunun Bursa Toplantısı sırasında onayladığı tavsiye 
kararında belirtilen yönde atılmış bir ilk adım olarak kabul eder,

3 — Dolayısiyle, Topluluğun genel preferanslar sisteminin, 1 Ocak 1972 - 
den itibaren Türkiye'ye de, hiçbir istisnasız uygulanmasını tavsiye eder,

4 — Bu sistemin Türkiye’ye Ortaklığı çerçevesinde tanınmış tercihlerin 
nisbi önemini azaltıcı etkiler yaptığı ölçüde bu unsurun Geçiş Döneminin kap
samasının vakit geçirilmeden iyileştirilmesi için dikkate alınması gerektiğini 
hatırlatır.
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TOPLULUKLARIN GENİŞLEMESİ HAKKINDA 

3 SAYILI TAVSİYE KARARI

Tünk'rye - AET Karma Parlamento Komisyonu:

1 — Topluluğun genişlemesiyle ilgili müzakerelerin son derece olumlu 
gelişmesinden memnunluk duyar ve bu müzakerelerin en kısa sürede sonuç
landırılmasını temenni eder.

2 — Toplulukların genişlemesinin, Türk ekonomisinin çıkarlarının korun
ması şartiyle, Türkiye ile Topluluk arasındaki ortaklığın gelişmesini olumlu yön
de etkileyeceğini belirtir.

3 — Dolayısiyle, Ortaklık Anlaşmasının genişlemiş Topluluğa intibak 
ettirilmesi sırasında, genişlemiş Toplulukla Türkiye arasındaki ekonomik ilişki
lerin yapısını, Ankara Anlaşması esası üzerinde, mevcut dengenin bozulmama
sını sağlayacak biçimde gözönüne alınması gerektiği kanısındadır.

4 — Bu müzakereler sırasında Türkiye ile Topluluk arasında uygun bir 
danışma ve düzenli temas usulünün kurulmuş olduğunu kaydeder.

5 — Ortaklık Konseyi ile Topluluklar Konsey ve Komisyonunu, Topluluk
ların genişlemesinin bütün Avrupa'nın ve bu arada Topluluğa katılmaya yö
nelen bir ortak üye olarak Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şekilde gerçekleş
mesini gözetmeye davet eder.

TOPLULUK İÇİNDEKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN SORUNLARI 

HAKKINDA 4 SAYILI TAVSİYE KARARI

Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu,

1 — Türkiye'nin hızlandırılmış bir şekilde sanayileşmesinin Türkiye'deki 
istihdam piyasasının daha iyi bir dengeye ulaştırılması bakımından da taşıdığı 
öneme bir kere daha işaret eder ve Ortaklık Konseyinden, özellikle Topluluğun 
Türkiye’ye sağlaması gereken teknik yardım olanaklarını da gözönünde bulun
durarak, bu sanayileşmeyi teşvik edecek uygun tedbirler almasını talep eder.

2 — 18 Mart 1971de Bursa'da aldığı 2 Sayılı tavsiye kararını ve o bel
gede yapılan telkinleri hatırlatır.

3 — O tarihten bu yana Türkiye ve üye ülkeler hükümetlerinin. Türk iş
çilerinin kontrolsuz bir göç ile Topluluğa gelmeleri sonucunu veren kanunsuz 
ve sorumsuz faaliyetleri önlemek amacıyle harcadıkları çabaları memnunlukla 
kaydederek,
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A — Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerek Türk işçilerinin .yaşantıları 
gerekse üye ülkelerde ve Türkiye'de dengeli bir istihdam politikası izlenmesi 
açısından arzettiği bütün tehlikeleri yeniden belirtir.

5 — Bursa’da kabul edilen 2 Sayılı tavsiye kararının 12 nci maddesinde 
tanımlanan hedefin gerçekleşmesini temenniye şayan bulmaya devam eder 
ve bütün üye Devletlerin izinsiz göç eden Türk işçilerinin durumlarını iyileştir
mek için evvelce almış oldukları tedbirlere devam etmelerini talep eder.

6 — Türkiye’deki işçi bürolarının faaliyetinin özellikle merkezlerin çoğal
tılması suretiyle iyileştirilmesi ve hızlandırılması olanaklarım incelemeye davet 
eder.

7 — Üye- Devletlerin, Türk işçilerinin sosyal güvenliğini ve Topluluk üye
si ülkeler işçilerine nazaran çalışma şartları bakımından farklı bir muamele 
yapılmamasını sağlamak bakımından giriştikleri gayretleri devam ettirmeleri ge
rektiği görüşündedir.

8 — Ortaklık Konseyinden, Karma Parlamento Komisyonunun gelecek top
lantısına bu sorunlar hakkında bir rapor sunmasını talep eder.

B E L G E 4 22 Eylül 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK’A GİDERKEN VERDİĞİ DEMEÇLER

Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York’a 
giderken Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte Kıbrıs ile ilgili olarak şunları 
söylemiştir : «Rum yönetiminin Grivas’ın adaya gelmesinden huzursuzluk duy
duğu gerçektir. Grivas ın ne amaçla adada bulunduğunu ve buraya nasıl gel
diğini saptamak zordur. Grivas adada Türk toplumuna karşı bir harekete geç
meğe kalkıştığı veya vuku bulacak gelişmeler Türk toplumunu hedef aldığı tak
dirde pek ciddî bir buhranın ortaya çıkacağından ve Türkiye'nin böyle bir du
ruma seyirci ‘kalmayacağından kimsenin şüphesi olmamak gerekir.»

Bir Balkan Konferansı önerisi hakkında Türkiye’nin görüşünü açıklayan 
Olcay, «Türkiye, Balkanların bir barış ve işbirliği bölgesi olmasını daima arzu 
etmiş, bu konuda çaba sarfettiği gibi bu yolda atılan adımları memnunlukla 
karşılayıp pek çok alanlarda çok taraflı işbirliği yapılmasını da içtenlikle des
teklemiştir. Bugün Avrupa'da güvenliğin sağlanması karşılaştığımız en önemli 
konulardan biridir. Balkanların güvenliği ise Avrupa güvenliğinin bir parça
sıdır. Bu bakımdan Avrupa'nın herhangi bir bölgesinde nükleer silâhlardan 
arınmış bölgeler kurulması konusunu daha geniş bir çerçeve ve genel denge
nin koşullarını gözönünde bulundurmak suretiyle öngörmek daha gerçekçi bir 
tutum olacaktır» demiştir.
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Dışişleri Bakanı, THA muhabirine verdiği demeçte de Palamas'la yapa
cağı görüşme konusunda şunları söylemiştir: «Geçen sefer Lizbon’daki Nato 
Bakanlar Konseyi Toplantıları sırasında, Palamas benden yeni kurulan 
hükümetin bir üyesi olmam nedeniyle bilgi istemişti. Şimdi ise durum tamamen 
tersine dönmüş bulunuyor. Makarios'un Moskova ziyareti, Yunan yöneticileri
nin değişik tutum ve beyanları, Grivas’ın adaya geçmesi gibi bir takım önemli 
gelişme.’er oldu. Bizim sözlerimizde ve görüşlerimizde ise en ufak bir değişiklik 
olmamarştır. Artık Kıbrıs'la ilgili izahat verme sırası Yunanlılarda’dır. » Olcay, 
Palamas ile gö;üştükten sonra, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kipriyanu ile de 
görüşebileceğini sözlerine eklemiştir.

B E L G E 5 27 Eylül 1971

TÜRKİYE - İRAN DEMİRYOLU AÇILIŞINDA YAPILAN KONUŞMALAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Türkiye - İran demiryolu bağlan
tısının işletmeye açılışı töreninde şu konuşmayı yapmıştır : 
«Majeste,

Bugün, burada, Türkiye - İran demiryolu bağlantısının işletmeye açılma
sı gibi gerçekten tarihî önem taşıyan mutlu bir olayı kutluyoruz. Bu münasebet
le, Majestelerinin ve diğer saygıdeğer misafirlerden kurulu bu seçkin topluluğun 
Van’ı şereflendirmiş olması bize büyük bir sevinç vermiştir.

Bu demiryolu bağlantısının işletmeye girmesi, Türk ve İran milletleri ara
sında mevcut tarihî ve kültürel yakınlığı daha da kuvvetlendirecek ve hâsılası, 
ekonomik ve sosyal alanlarda büyük atılımlar yapmakta olan iki ülkeye, sayı
sız yararlar sağlanacaktır. Bu büyük projenin, dünyaca kutlanmasına birkaç 
hafta sonra başlanacak olan dost ve kardeş Iran İmparatorluğunun kuruluşunun 
2500 üncü yıldönümü törenleri gibi büyük bir olaydan hemen önce tamamlan
mış bulunmasını mutlu bir tesadüf olarak nitelediğimi burada belirtmek isterim.

Bugün, hizmete açacağımız Türkiye - İran demiryolu, sadece bölgemiz için 
değil, Asya’yı Avrupa ile birbirine bağlaması bakımından da ayrı bir önem taşı
maktadır. Onun için, bu çak verimli bağlantının olumlu etkileri birçok sınırlan 
aşarak bölge dışı ülkelere de faydalar sağlayacaktır.

Bu vesile ile, projenin gerçekleşmesinde malî ve teknik katkıları bulunan 
dost ve müttefik Birleşik Krallık ve bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metlerine teşekkür etmeyi bir görev sayarım. Türk ve Iran Hükümetlerinin ciddî 
çabaları yanında kendilerinin yardımları ile yapılan ve insanlığın hizmetine 
sokulan bu eser, milletler arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın da müstes
na bir örneğini teşkil etmektedir.
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Bu tarihî olayın gerçekleşmesi için, ilgili her türlü fikir ve imkânı ahenkleş
tiril değerli çalışmalar yapmış olan CENTO Genel Sekreterliği ile görevli or
ganlarına ve herbirinin bütün mensuplarına da teşekkür ederim.

Ayrıca, bu konuda büyük bir feragat ve azimle çalışarak başarıya ula
şan Türlk ve İranlı teknik personel ile işçilere ve diğer görevlilere, Türk Mille
tinin takdir ve tebriklerini bildiririm.

Bu seçkin topluluk huzurunda Türk - İran demiryolunu, Majesteleri ile 
birlikte işletmeye açarken, bu büyük eserin Türk ve İran Milletleri için ebedi
yen yararlı olmasını ve yakın bir gelecekte bitirilmesini beklediğimiz dost ve 
kardeş Pakistan bağlantısı ile tamamlanmasını yürekten diler, bütün davetli
lere, törene şeref vermiş olmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.»

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Huzurunuzda ve sayın misafirlerin önünde, güzel Van'ın halkı arasında, 
dost ve kardeş Türk milleti ile beraber böyle önemli bir törende bulunmak be
nim için zevkli, değerli ve tarihi bir görevdir.

Dost ülkelere, Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletlerine teknik yar
dımlarından dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda Cento Genel Sekreterliğine 
ve ülkelerimizin teknisyen, memur ve çalışkan işçilerine, şiddetli sıcak ve soğuk 
havalarda bu demiryolu:^ gerçekleştirmek için gösterdikleri gayretlere teşek
kür ederim.

Bu bağlayıcı demiryolunun mefhumu bugün tahmin ettiğimizden çok da
ha geniştir. Bu hat, iki ülkeyi birbirine bağlamak, ekonomilerimizi canlandır
mak ve sınai mübadelelerimizi artırmakla kalmayıp, iki önemli kıt’ayı birbirine 
bağlamakla da büyük değer taşımaktadır.

Kolayca düşünülebilir ki, bu hattı Afganistan gibi, Pakistan gibi ülkelere 
ve Pakistan’dan da öteye, Asya kıt’asında uzak noktalara da uzatabiliriz. Bu 
itibarla, böyle mutlu bir günde sayın Cumhurbaşkanının başarısı, dost ve kar
deş Türk milletinin muvaffakiyeti, ilerlemesi ve refahı ve ülkelerimiz arasında 
daha da artmakta olan dostluk bağlarının ilerlemesi için en kalbi duygularımı 
ifade etmek isterim.»

Daha sonra Cento Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu özetle şunlaıı 
söylemiştir :

«Soon after the establishment of CENTO, the member countries decided 
to direct their efforts towards a series of projects designed to bring about a 
substantial improvement and modernization of the means of communication 
between them. A number of new highways have been constructed and many 
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of the older ones have been improved. The CENTO microwave makes efficient 
telephone and telex communications within the Region possible. The CENTO 
aero-navigational facilities for civil aviation have greatly improved the safety 
and efficiency of the airways in the Region.

The completion of the CENTO railroad marks the end of one phase of 
one of the most important of the CENTO communication projects. It will provide 
new opportunities for *he  economic integration of the region, especially after 
the link between Iran and Pakistan is completed, thus further extending the 
link between the Asian and European rail systems.

The linking of the Turkish and Iranian railroads was a subject of discussion 
over nearly 37 years ago, when Mis Imperial Majesty Reza Shah the great 
visited Turkey and confered with the great Ataiürk, These two great leaders 
agreed at the time on the desirability of such a project. We are therefore ho
noured today to be able to complete the work envisaged by those two great 
statesmen.

The work involved in the building of this railroad was not easy. Both on 
the Iranian and on the Turkish side it passes through some of the most rugged 
country in the world. From Ankara to Tehran, the railroad extends for 2,416 
kilometers. At its highest point, near Khoy, it is about 3,000 meters above sea 
level. The railroad runs over the beautiful Qotur Bridge which is 450 meters 
long. Altogether the CENTO railroad took about six years to build. Among the 
partners in CENTO, the United Kingdom provided valuable construction equip
ment. The United States provided important financial and technical assistance. 
The governments of Iran and Turkey bore the main burden of the financial 
cost. The railroad could never have been built, however, without the unremit
ting efforts of thousands of Iranian and Turkish workers, technicians and en
gineers who laboured under conditions of great hardship to bring the CENTO 
railroad .to its completion.»

BELGE 6 29 Eylül 1971

BAŞBAKANIN AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Avrupa Konse/i 
Danışma Meclisi Başkam Olivier Reverdin şerefine verdiği yemekte şu konuş
mayı yapmıştır s

«Size Türkiye'ye hoşgeldiniz demek üzere bu masanın etrafında toplan
mış bulunuyoruz.
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Sizi selâmlarken, yalnız bir şeref konuğunu, yani bir şahsiyeti değil, ay
nı zamanda milletlerarası bir örgütü, Avrupa Konseyini, selâmlamış oluyoruz.

Önce şahsiyetinizi selâmlıyoruz : klasik diller ve edebiyat uzmanıyken, 
bu alanların sınırlarını aşarak, çeşitli ve önemli birçok alanda da meziyetle
rini isbat etmeyi başarmış bulunuyorsunuz.

Sırasiyle-ve bazen aynı zamanda - diplomat, üniversite mensubu, gaze
teci, politikacı, devlet adamı, tarihçi ve yazar olarak, uğraştığınız her alanda 
şahsiyetinizi belirtmiş bulunuyorsunuz.

'Fakat en derin takdirimiz ■ tabiatiyle bütün başarılarınızın temeli olan şahsi 
meziyetleriniz dışında - demokratik Avrupalılık amacına sadakatle yapmış ol
duğunuz hizmetler üzerinde toplanmaktadır.

Avrupa milletlerinin eşitlik ve özgürlük çerçevesi içinde birleşme istidadı- 
naolan inancınızla tamamen bu ülkünün gerçekleşmesine yönelmiş milletler
arası bir örgüt olan Avrupa Konseyinin savunucusu oldunuz.

Bu itibarla, şahsınızda bu örgütü de selâmlıyoruz dediğim zaman, belki 
geçici nitelikte bir makam olan Danışma Kurulu Başkanlığının seçkin sahibinden 
ziyade, Türkiye’de hepimizin candan bağlı olduğumuz bu ülkünün koruyucusunu 
düşünmekteyim.

Gerçekten, büyük Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 
bugüne kadar birbirini izleyen bütün Türk hükümetleri, her ne kadar çeşitli si
yasi görüşlere yönelmiş olsalar dahi, parlamenter demokrasi ilkeleri çerçeve
sinde Avrupa’nın birleşmesi amacını benimsemişler ve bu birlikte, kıta' millet
lerinin barış ve refahı için en emin teminatı görmüşlerdir.

Türk yöneticilerinin bir taraftan Avrupa'nın birleşmesi, diğer taraftan de
mokratik yöntemlere önem verilmesi hususlarında görüş birliğinde olmaları 
tesadüfi değildir. Hatta, sadece rasyonel mülâhazalara dayanan siyasi bir ter
cihin sonucu bile değildir. Bu. aynı zamanda, zaferler ve hayal kırı kİ ı klariy le 
dolu uzun bir tarihin verdiği tecrübeyle» bir bölgede bulunan memleketler ara
sındaki iyi komşuluk ilişkilerinin, işbirliğinin ve barışın değerini öğrenen Türk 
milletinin en geniş tabakalarında kök salmış bir duygunun da ifadesidir.

Nasıl ki, Türk milletini gerek iç siyasette, gerek dış ilişkilerde daima de
mokratik yolu seçmeye yönelten içgüdüyü oluşturan da tarihindeki bu dalga
lanmalar olmuştur.

Tüzüğünde, manevi değerlerin, özgürlük ve hukuk üstünlüğü ilkelerinin 
Temelini teşkil ettiğini belirttikten sonra, aynı duygularla hareket eden Avrupa 
ülkelerinin daha sıkı bir birliğe kavuşmalarının zorunlu olduğu sonucuna varan 
Avrupa Konseyine üye olmanın Türk milleti için çekiciliği de bundandır.
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Davetimizi kabul ettiğinizden dolayı size teşekkür ederim.

Ararnızda, yüksek vasıflı bir şahsiyeti, sadık ve denenmiş bir dostu ve 
tamamiyle tarafsız bir zihniyetin temsilciliğini görmekten büyük zevk duyuyoruz.

Ziyaret programınız, arzularınız göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Si
zin için tatminkâr olacağını ümit ederim.

Keza, ümit ederim ki, bu ziyaretiniz, Türk milletinin bütünüyle, yurt ça
pında kararlar alınması sırasında, demokratik müesseselerine ve temel özgür
lüklerine ne kadar bağlı olduğunu müşahade etmenize imkân verecektir.»

Başbakanın konuşmasından sonra Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Baş
kam cevabı konuşmasında özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye için sarfettiğiniz gayretleri devam ettirmeye yalnız vatandaşla
rınıza değil, bütün Avrupacılara karşı da borçlusunuz.

Başbakanlığa atandığınızı gazetelerde okuyunca sevinmekle beraber, si
zi ne kadar güç bir işin beklediğini hemen tahmin éttim. Ve bir Yunan şairinin 
şu beyti aklıma geldi : (gücü bir insanın'ki kadar olmakla beraber, o, gelece
ğin kaderini çizecek insandır) .

Türkiye'ye, bugün 17nci gelişimdir. Türkiye, bugün tarihinin oldukça 
dalgalı bir devresini geçirmektedir. Beynelmilel çapta bir tertiple karşı karşıya 
bulunduğu kısa bir süre önce tesbit edilmiştir. Biz bütün bu anarşist hareket
lerin bir merkezden idare edildiğine inanıyoruz. Bunun misalini İsviçre ve di
ğer devletlere ai.t uçakları ayni şekilde imal edilmiş saa«tli bombalarla infilâk 
estirilmesiyle müşahade ettik. Bu bombaları ateşleyen cihazların Araplar tara
fından imal edilemeyeceğini biliyoruz.

Anarşistlerin kullandığı usuller dünyanın her tarafında aynıdır. Farklı 
memleketlerde olmalarına rağmen kendilerinin gazetelerde neşredilen bildi
rileri metinleri dahi, birbirlerine benzemektedir.

Bütün söylenenlere rağmen ben Türkiye'de otoriteyi bir kenarg atmamakla 
beraber, kanuna ve adalete büyük bir hürmetin, varlığım gördüm.»

B E L G E 7 30 Eylül 1971

MİLLET MECLİSİ BAŞKANINIM AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Millet Meclisi Başkanı Osman Sabit Avcı, Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisi Başkanı Olivier Reverdin şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır:

«Sözlerime, sizi aramızda görmekten duyduğumuz büyük zevki belirt
mek suretiyle ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum.
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Şeref ve dirayetle temsil etmekte olduğunuz Avrupa Konseyine bütün 
üye devletlerde, hatta bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de kamu oyunun 
atfettiği değer büyüktür.

Aynı barış, özgürlük ve adalet ilkelerine bağlı Avrupa ülkelerinin bir ara
ya gelip ortak sorunlarını küçük hesapların üstünde gözden geçirebildikleri bir 
forum niteliğinde olan Konsey, çeyrek yüzyıla yaklaşan geçmişindeki faaliyet
leriyle, kamu oyları tarafından verilen bu değerin ne kadar yerinde olduğunu 
şimdiden işba t etmiştir.

Gerek Danışma Meclisinin kendi bünyesi içinde kurduğu komisyonlarda, 
gerek sekreterliği aracılığı ile, üye memle'ketler uzmanlarını bir araya toplaya
rak meydana getirdiği komisyonlarda bugünkü1 yaşantımızı ilgilendiren pek çok 
konuyu inceletmiş ve bunlardan önemli bir kısmının da milletlerarası sözleşme
ler yoluyla düzene bağlamıştır.

Ancak hemen söylemeliyim ki, kanaatımızca Avrupa Konseyinin en bü
yük değeri şimdiye kadar başarmış olduğu işlerden çok ilerisi için yarattığı 
ümitlerdedir. En etkili şekilde ortaya çıktıktan sonra, zaman geçip şartlar de
ğişince gücünü yitirdiğini gördüğümüz bazı kuruluşların aksine, Avrupa Kon
seyi, üyeleri arasında devamlı şekilde çoğalmakta olan işbirliği azmine muvazi 
olarak, her geçen gün biraz daha gelişecek, çalışmalarının genişliğini ve de
rinliğini biraz daha arttıracaktır.

Yayın ve ulaştırma araçlarının gelişmesiyle ve bu gelişmenin zihinlerde 
uyandırdığı yatkınlaşma ve karşılıklı dayanışma bilinciyle dünyamızın gittikçe 
küçüldüğü bir gerçektir. Ancak bu gerçek, dünyanın herhangi bir köşesinden 
fazla, eski ve ortak bir medeniyetin beşiği olan Avrupa için geçerlidir. En çok 
Avrupa'da kendisini hissettiren işte bu karşılrklı yakınlaşma ve dayanışma bi
lincidir ki, Avrupa birliği amacıyla girişilmiş bütün teşebbüsleri, bu teşebbüs
lere destek olan bütün kuruluşları ve burada Avrupa Konseyini ilgiyle ve ümit
le izlememizi gerektirmektedir. Kuruluşların çeşitli oluşu bir zarar unsuru ol
mayacak, aksine, her’biri geliştikçe aralarındaki işbirliği artacak ve ortak amaç
ları olan Avrupa birliği daha kolay erişilebilir bir duruma gelecektir.

Bu iyimser müşahedelerime aynı derecede iyimserliği gerektiren bir hu
susu daha eklemek istiyorum. Memnunlukla görüyoruz ki, Batı Avrupa'da or
taya çıkan bütün birleşme hareketleri gerek kendi kuruluş yapılarında, gerek 
üyelerinin iç bünyelerinde demokrasi ilkelerini ön plana almakta, bunları vaz
geçilmez şartlar olaraık kabul etmektedirler. Temel hak ve hürriyetlerin korun
masını kuruluşunun başlıca nedeni olarak tüzüğünde açıkça belirten Avrupa 
Konseyi, bu bakımdan adeta örnek olacak durumdadır.
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Bu biz Türklerin Avrupa Konseyine yakınlık duymamız, ona hakettiği değe
ri vermemiz için başlrbaşına bir sebeptir. Milletimizin temel hak ve hürriyetleri 
elde etmek uğrunda, geçmişi çok eskilere varan ve pek çok fedakârlıklara mal 
olmuş olan bir mücadelesi vardır.

Biz. bu mücadelemizden büyük Atatürk'ün önderliğinde muzaffer çıkmış 
ve o günden beri demokrasimizi geliştirmek yolunda milletçe büyük gayretler 
sarfetmişizdir. Bugün de Türk milleti, bir bütün olarak, aynı gayreti göstermekten 
geri kalmamaktadır.

Türk milletinin hürriyetlerine bu bağlılığıdır ki, bütün sarsıntılara karşı 
demokrasiyi geçmişte ayakta tutmuştur ve gelecekte de aynı şekilde ayakta tu
tacaktır.

Size tekrar hoş geldiniz der, memleketimizde güzel günler getirerek, yüce 
görevinize en iyi gözlemler ve anılarla dönmenizi temenni ederim.»
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SİYASİ OLAYLAR

ABD Başkan Yardımcısının Ziyareti

Amerika Birleşik Devletleri Başkan yradımcısı Spiro Agnew. 11-13 Ekim 
tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

İran Devletinin 2500. Yıldönümünün Kutlanması

İran devletinin 2500. yılı kutlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay, 14-17 Ekim tarihleri arasında Persepolis ve Tahran’a gitmiştir.

İngiltere Kraliçesinin Ziyareti

İngiltere Kraliçesi II Elizabeth, beraberinde eşi Edinburg dükü ve kızı 
Prenses Anne olduğu halde, 18-25 Eki-m tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere Alınması

Çin Halk Cumhuriyeti 25 Ekim günü Birleşmiş Milletlere alınmıştır. Genel 
Kurulda yapılan oylamada Türkiye olumlu oy kullanmıştır.

Hükümet Buhranının Çözümlenmesi

Adalet Partisinin 5 Ekim’de kabinedeki Bakanlarını çekme kararı ile baş
layan ve Başbakan Nihat Erim in 26 Ekim’de istifa etmesine yol açan buhran, 
Cumhurbaşkanı Cevdet SunayTn bu istifayı kabul etmemesi ve hükümetin gö
reve devam etmeye kabul etmesi ile sonuçlanmıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Devler Operası ve Balesi Genel Müdürü Necil Kâzım Akses in «Balad» 
adlı eseri, Türkiye ■ Belçika yıllrk kültür programı çerçevesinde, Brüksel’de Bel
çika radyo - televizyon konser salonunda çalınmıştır.

İstanbul Devlet Operası sanatçılarından Azra Gün, Offenbach’ın «Hof- 
mann’ın masalları»™ Fransa'da Nantes operasında 8-14 Pkim tarihleri ara
sında dört kez oynamıştır.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Ekim günü, İran Büyükelçiliğinin Tür
kiye Odalar Birliği salonunda düzenlediği Resimlerle Türk - İran Dostluğu Ser
gisini açmıştır.

Öte yandan İran devletinin 2500. yıldönümü dolayısıyla Topkapı Sa
rayında düzenlenen İran Sanat Eserleri Sergis-i Kültür Bakanı Talat Halman 
tarafından açılmış-tır.

Persepolis’deki törene ve Şiraz’da yapılan Uluslararası Iranoloji Kongre
sine de Türkiye'den şu bilim adamları davet edilmiştir :

İstanbul'dan Prof. Ali Tarlan. Prof. Abdülkadir Karahan, Prof. Süheyl Ün- 
ver, Prof. Tahsin Yazıcı, Nuri Gençosman, Ankara’dan Prof. Adnan Erzi, Prof. 
Meliha Ambarcıoğlu, Prof. Abidin İtil, Prof. Aydın Sayılı, ilahiyat Fakültesinden 
Prof. Neşet Çağatay.

İngiliz Kültür Hey eti ve Resim - Heykel Müzesinin işbirliği ile düzenlenen 
çağdaş ünlü Ingiliz Heykeltraşı Henry Moore’un eserleri 12 Ekim-14 Kasımda 
Beşiktaş’taki Resim - Heykel müzesinde sergilenmiştir.

★ ★ ★
Türkiye - Mısır Arap Cumhuriyeti Karma Kültür Komisyonunun Millî Eğitim 

Bakanlığında 14-16 Ekim günleri yaptığı toplantıda profesör, öğrenci ve sanatçı 
mübadeleleri ile radyo televizyon programları üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
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EKİM 197TDE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ
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1 Ekim 1971 YENİ KANADA BÜYÜKELÇİSİ

Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçisi Gerald F. 
George Hughes, Cumhurbaşkanına itimadnamesini sun
muştur.

2 Ekim 1971 OLCAY - PALAMAS GÖRÜŞMELERİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları için 
New York’ta bulunan Dışişleri Ba'kanı Osman Olcay, Yu
nanistan Dışişleri Bakan Vekili Ksantopulos Palamas ile 
bir görüşme yapmıştır. İki Bakan 5 Ekim de tekrar buluş
muşlardır.

4 - 22 Ekim 1971 TÜRK TİCARET HEYETİNİN ÇİN HALK CUMHURİYETİNİ 
ZİYARETİ

Eski 'balkanlardan gazeteci Cihat Baban başkanlı
ğında 19 ‘kişilik bir ticaret heyeti Çin Hal'k Cumhuriye
tinde resmi temaslarda bulunmuştur. Heyetin 'beş üyesi 
Dışişleri, Dış Ekonomik İliş'krl'eri, Tekel Bakanlıkları ile 
Etibank ve Şeker Fabrikaları temsilcilerinden kurulu olup 
diğer üyeleri, Ankara, İstanbul ve İzmir odalar birliği 
ve ihracat birlikleri başkanlarından kurulu idi.

Ticaret heyeti Pekin’de Başbakan Çu En Lay tara
fından kabul edilmiş, ayrıca Çin Dış Ticaret Bakan yar
dımcısı Çen Çieh ile temaslarda bulunmuştur. Türk he
yeti Pekin’den sonra Nankin, Şanghay ve Kanton a git
miştir.

3 Ekim 1971 GÜNEY VİETNAM’DA CUMHURBAŞKANLIK SEÇİMİ

Başkanlık seçimlerinin tek adayı Nguyen Van Tiyö, 
büyük bir ekseriyetle tekrar Güney Vietnam Cumhur
başkanlığına seçilmiştir. Van Tiyö, seçimlerden evvel, 
yurttaşları kendisine yeteri kadar güven göstermedikleri 
takdirde istifa edeceğini söylemiştir.
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4 Ekim 1971 TÜRKİYE - BULGARİSTAN DİREKT TREN YOLUNUN 

AÇILMASI

Trenlerin Yunanistan’a girip çıkmadan, Bulgaris
tan üzerinden direkt Avrupa hattına sefer yapmalarını 
sağlayacak Pehlivanköy - Edirne - Svilengrad demiryolu 
hattı Türkiye - Bulgaristan sınırında düzenlenen bir tö
renle açılmıştır. Bayındırlık Bakam Cahit Karakaş ile 
Bulgar İmâr ve İskân ve Bayındırlık Bakanı Georgi 
Stoilov birlikte 67 kilometrelik kısmı Türkiye, 19 kilomet
relik kısmı da Bulgaristan tarafından yapılan hattı iş
letmeye açmışlardır.

4 Ekim 1971 KÜÇÜK - CARRİNGTON GÖRÜŞMESİ

Krbrıis Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Türk Yönetimi 
Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs'taki İn
giliz üslerine iki günlük bir ziyarette bulunan Ingiltere 
Savunma Bakanı Lord Carrington ile görüşmüştür.

4 Ekim 1971 AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİNDE OLİVİER
REVERDİN’İN TÜRKİYE İLE İLGİLİ KONUŞMASI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Başkan vekili 
Adana milletvekili Cevdet Akçalı, Başkanlık Divanı Dai
mi Komitesi raportörü sıfatiyla hazırlamış olduğu rapo
ru yeni dönem çalışmalarına başlayan Danışma Meclisi 
genel kuruluna sunmuştur.

Türkiye’nin bugünkü politikasını da kapsayan ra
porun sunulmasından sonra söz alan Danışma Meclisi 
Başkanı Reverdin, son günlerde Türkiye’ye yapmış oldu
ğu resmi ziyareti anlatmış ve Türkiye’deki demokratik 
müesseselerin halen çalışır durumda olduğunu, Türki
ye’nin hür dünya idealine bağlılığını bizzat yerinde mü
şahede ettiğini söylemiştir.

Danışma Meclisi Başkanı, ayrıca, Avrupa Konseyi 
Danışına Meclisi eski üyesi Başbakan Nihat Erim’den 
Türkiye'de demokratik rejimin devam edeceğine dair 
almış olduğu müsbet intibaı bilhassa belirtmiştir.

62



4 Ekim 1971 CENTO ASKERİ TIP KONFERANSI

Cento 10. Askeri Tıp Konferansı, Ankara'da Mil
li Savunma Bakanlığı Müsteşarı Orgeneral Zeki İlter’in 
bir konuşmasıyla çalışmalarına başlamıştır.

5 Ekim 1971 ADALET PARTİSİNİN HÜKÜMETTEKİ BAKANLARINI 

ÇEKME KARARI

Adalet Partisi Genel İdare Kurulu, bir bildiri ya- 
yınlıyarak AP’li beş Bakanın hükümetten çekilmesine 
karar verdiğini açıklamıştır. Bildirinin son bölümünde 
■kararın gerekçesi şu şekilde belirtilmiştir :

«Bu hükümet, kuruluşundan beri süregelen tutum 
ve icraatıyla parti le rüştü olma niteliğini gerçekleştire
memiş, kendisine bahşedilen imkânları ve anlayışı de
ğerlendirememiştir. Sayın Başlbakanın Meclisteki son 
konuşmasıyla kuruluş tarzına vücut veren fikir de böyle- 
ce ortadan kalkmıştır. Bu itibarla memleketimizin mev
cut buhrandan çıkması yolunda bütün iyi niyetlerimizin 
boşa gittiğini görmenin üzüntüsü içinde, hükümette gö
rev almasına müsaade edilen üyelerimizin gruplarımıza 
dönmesi gerekli görülmüştür.»

Çekilmeleri kararlaştırılan beş Bakandan üçü is
tifalarını açıklamışlardır. Gençlik ve Spor Bakanı Sezai 
Ergun ile Bayındırlık Bakanı Cahit Kara kaş istifa etme
dikleri için AP'den ihraç edilmişlerdir.

5 -6 Ekim 1971 NATO DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI TOPLANTISI

Nato Dışişleri Bakan Yardımcılarının Avrupa’da 
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konusunda Brüksel'de 
yaptığı toplantı sonunda, bu konuda Doğu bloku ülke
leriyle araştırıcı nitelikte görüşmeler yapmak üzere Nato 
eski Genel Sekreteri Manli-o Brosio'nun görevlendirildiği 
bildirilmiştir.

Türk heyeti başkanı Dışişleri Genel Sekreteri Orhan 
Eralp, toplantıdan sonra şu demeci vermiştir :
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«Görüşmeler sırasında, Türkiye'nin gerek güven
liği, gerek samimiyetle bağlı olduğu barış ideali açısın
dan yakından ilgili bulunduğu kuvvet indirimi meselesi
ne, Avrupa’da «detente» politikasının ayrılmaz bir par
çası olaraik atfettiği önemi belirttik.

Ayrıca güvenliğin bölünmezliği temel prensibi çer
çevesinde, Orta Avrupa'da kuvvet indiriminin sarih il
keler uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi zorunluğu 
hususundaki görüşlerimizi izah ettik.»

Orhan Eralp, daha sonra Birleşmiş Milletler çalış
malarına katılmak üzere New York'a hareket etmiştir.

6- 16 Ekim 1971 AKDENİZ OYUNLARI

15 Devletin katıldığı, 6. Akdeniz Oyunları, Cumhur
başkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de açılmıştır. Tö
rende Başbakan, Genelkurmay Başkanı# Kuvvet Komu
tanları ve Bakanlar hazır bulunmuşlardır.

6 Ekim 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ BM GENEL KURULUNDA

YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Birleşmiş Milletler 
26. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, hü
kümetin çeşitli milletlerarası sorunlar hak'kındaki görüş
lerini açıklamıştır (Bk. Belge 1).

6 Ekim 1971 MÜLTECİLER KONUSUNDA TÜRK TEMSİLCİSİNİN 

KONUŞMASI

Cenevre'de toplanan Mülteciler Yüksek Komiserli
ği İcra Komitesinde bir konuşma yapan Türkiye Daimi 
Temsilci yardımcısı Nüzhet Kandemir, bu konuda Tür
kiye’nin görüşlerini açıklamıştır (Bk. Belge 2).

7 Ekim 1971 KANADA TİCARET HEYETİNİN ANKARA’DAKİ TEMASLARI

Kanadalı ithalâtçılardan kurulu bir heyet Anka
ra'da yaptığı temaslar sırasında resmi ve özel sektör 
yetkilileriyle görüşmüştür. Özellikle konserve maddele
ri# pamuklu 'kumaş ve deri eşya ile ilgilenen heyet İz
mir, İstanbul ve Adana'da incelemeler yapmıştır.
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8 Ekim 1971 OLCAY - ROGERS GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurul toplantısı vesilesiyle Amerika Birleşik Dev
letleri Dışişleri Bakanı William Rogers ile bir ikinci gö
rüşme yapmıştır. Bu görüşmede özellikle Kıbrıs meselesi 
üzerinde fi'kir teatisinde bulunulmuştur. Öte yandan 
Osman Olcay’ın Birleşmiş Milletlerdeki Dışişleri Bakan
ları ile yaptığı görüşmeler devam etmiştir. Bu arada Ba
kan Genel Kurul Başkanı Adam Malik şerefine bir ye
mek vermiştir.

8 Ekim 1971 AMERİKAN İTHALÂT - İHRACAT BANKASININ KREDİSİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ayvacık hidro
elektrik barajının inşası için Ameri'ka İthalat İhracat Ban
kasından 1.750.000 dolar kredi ve barajın inşasında 
kullanılacak Amerikan malzemesinin satın alınması için 
gerekli beş milyon dolar kredi sağlandığını açıklamıştır.

Yeşilırmak üzerinde inşa edilen hidro - elektrik barajı 
için Amerikan İthalat - İhracat Bankasından alınan kre
diler, 1974'ten itibaren yüzde altı faizle, altı aylık 11 
taksitle ödenecektir.

9 Ekim 1971 DENİZ GEZMİŞ HAKKINDAKİ MAHKEME KARARI

Sıkıyönetim 1 No.lı mahkemesi Deniz Gezmiş ve 
17 arkadaşı için idam cezası kararı almıştır.

9 Ekim 1971

• • !

IMF TOPLANTISINDAN DÖNEN MALİYE BAKANININ 
DEMECİ

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, Washing ton'dan 
Ankara'ya dönüşünde şu demeci vermiştir :

Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası Kalkınma 
ve İmar Bankası toplantıları, her senekinden biraz daha 
mühimdi. Biliyorsunuz milletlerarası para sisteminde ba
zı bozukluklar oldu. Bozuklukları tashih etmek için Mil
letlerarası Para Fonunun kararlar alması iktiza ediyor
du. Bu kararlar alınacaktır.
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Amerika'da Aid’de, İFC’de, Milletlerarası Para 
Fonunun Genel Müdürü ile, Dünya Bankası Genel Mü
dürü AAacNamara ile ve diğer alâkalılarla görüştük. 
Özel bir hüsnü «kabul ve hürmet gördük. Bu hürmet ve 
hüsnü kabulün bir çok sebepleri var. Fakat muhakkak 
•ki, 'bu sebeplerin başında afyon meselesi gelir. Afyon 
hakkında hükümetimizin aldığı kara", Amerika’da /e 
beynelmilel müesses-elerde çok müsbet bir etki yapmıştır. 
Bu etki dolayısıyla görüşmelerimiz çok rahat geçti. Yap
tığımız görüşmelerin hiç birisinde menfi netice almadık.

Tekrar edeyim, görüşmelerimiz Türkiye için çok 
olumludur. Tabii müzakereler devam edecektir. Bu mü
zakereler tamamen yola girmiştir.»

9 Ekim 1971 DERİN - İZ - 71 TATBİKAT!

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi bu 
konuda şu bilgiyi vermiştir :

«9 ile 18 Ekim tarihleri arasında mutad bir Nato 
tatbikatı yapılacaktır.

Kapalı ismi (Derin İz-71) olan bu tatbikata Tür
kiye, İngiltere, İtalya, Yunanistan ve Amerika ülkelerine 
mensup birlikler katılmaktadırlar. Tatbikatın kara bö
lümü Trakya’da, deniz bölümü de Ege deniziyle Doğu 
Akdeniz'de cereyan edecektir.

Tatbikat içinde temsili olarak av bombardıman 
desteğini hava kuvvetleri, amfilbik harekâtı kapsayan 
faaliyetleri uçak gemilerinin da katılmasıyla deniz kuv
vetleri sağlayacaktır.»

Tatbikatın sonunda, Derin İz-71 deniz safhasına 
katılan müttefik deniz kuvvetlerinin bazı gemileri İstan
bul limanını ziyaret etmişlerdir. Bu gemilerin ismi şun
lardır : USS Springfield, USS Mt Whitney, USS Defiance, 
USS Surprise, HMS Fearless, ITS Marottini ITS Impavido, 
ITS Bergamini, ITS Margottini, HS Velos.

10 Ekim 1971 BAŞBAKANIN TELEVİZYON KONUŞMASININ DIŞ
POLİTİKA İLE İLGİLİ KISMI

Başbakan Nihat Erim ve Başbakan İktisadî İşler 
Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu, hükümetin altı aylık 
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icraatı hakkında Ankara televizyonu ve TRT'de bilgi 
vermelerdir <Bk. Belge 3).‘

10 Ekim 1971 İRLANDA’NIN KIBRIS’TAKİ ZIRHLI ARABALARINI GERİ 

ÇEKME KARARI

İrlanda Cumhuriyeti Savunma Bakanlığından ya
pılan bir açıklamaya göre, ordusunun Kıbrıs'taki Birleş
miş Milletler barış gücü İrlanda kontenjanında görevli 
zırhlı arabaları geri çekmeye karar vermiştir.

10 Ekim 1971 AVUSTURYA’DA GENEL SEÇİM

Avusturya'da yapılan genel seçimde, Başbakan 
Dr. Bruno Kreisky'nin yönettiği Sosyalist Parti parlâmen
toda mutlak çoğunluğu elde etmiştir. Bruno Kreisky, 19 
Ekim'de Cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümeti kur
makla görevlendirilmiştir. 

•

11-13 Ekim 1971 ABD BAŞBAKAN YARDIMCISININ ZİYARETİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkan yardımcısı Spiro 
Agnew, Türkiye'ye yapmakta olduğu resmi ziyaret ile 
ilgili olarak. Esenböğa havaalanında yazılı bir demeç 
vermiştir (Bk. Belge 4).

Türk - Amerikan resmi görüşmeleri Başbakan Nihat 
Erim ile Başbakan Yardımcısı Spiro Agnew arasında 
11 Ekim akşamı yapılmıştır (Bk. Belge 5). Nihat Erin 
daha sonra Spiro Agnew şerefine bir yemek vermiştir 
(Bk. Belge 6).

Konuk Amerikan Başkan Yardımcısı, 12 Ekim günü 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kabul edilmiş, 
öğleden sonra da Senato ve Meclis Balkanlarını ziya
ret etmiştir.

İran'ın 2500. kuruluş yıldönümüne katılmak üzere 
13 Ekim'de Şiraz'-a hareket eden ABD Başkan Yardımcı
sı, Ankara’dan ayrılmadan önce basına şu demeci ver
miştir :
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«Ankara'dan ayrılırken sosyal ve ekonomik kal
kınma yollarında büyük ilerlemeler yapan çalışkan, azim
li bir milletin canlı hatırasını da beraberimde götürü
yorum.

Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'nin aydınlattığı yo
lu takip ekmektedir ve Türkiye'nin geçirdiği tecrübeler
den çok şey öğrenebilirler. Birleşik Amerika Türkiye'nin 
yaptığı ilerlemelerle ilgili olmaktan memnundur. Gele
cekte de yardım etmeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Sunay, Başbakan Erim ve diğer 
mümtaz Türk devlet adamları ile yaptığımız görüşme
ler, iki ülkemizin eşit milletlerin hür birliği içerisinde bir
birine bağlayan geleneksel bağları kuvvetlendirmiştir.

Bunun önemli bariz bir misali Nato'dur. Yaptığı
mız konuşmalar uzun süreden beri devam edegelen 
ilişkilerimizin dayanağı olan paylaştığımız amaçlar ve 
karşılıklı saygı konusunda benim bizzat aydınlanmamı 
sağlamıştır.»

11 Ekim 1971 HAŞHAŞ ÜRETİMİNİN YASAKLANMASI İLE İLGİLİ TÜRK-
AMERİKAN UZMANLARININ ÇALIŞMALARI

Türkiye’de haşhaş ekiminin yasaklanması üzerine 
ortaya çıkan ekonomik durumu tesbit, haşhaşın yerine 
ekilecek ürünleri tayin, üreticilerin zarara uğramamala
rını sağlamak ve bunların maddî güçlerini arttırmak 
amacıyla yapılacak yardımları görüşmek üzere Ameri- 
ka'h tarım uzmanlarının da iştirakiyle Tarım Bakanlığın
da toplantılar yapılmıştır.

Amerikalı uzmanlardan kurulu hey’et, Amerikan 
Tarım Bakanının 2 Kasım'da Türkiye’ye gelişine kadar 
çalışma ve incelemelerini sürdürmüştür.

Haşhaş ekiminin bu yıl Konya, Denizli ve Uşak ille
rinde yasaklandığını, bu yasağın 1972 Sonbaharından 
itibaren de Afyon, Kütahya, Burdur ve İsparta illerini 
de kapsayacağını bildiren Tarım Bakanlığı Müsteşarı, 
haşhaşın ekildiği illerde ekonomik ve sosyal hayata 
bütün ağırlığı ile ginmiş bir bitki olduğunu belirtmiştir.
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11 Ekim 1971

12 Ekim 1971

YUNANİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 

YARDIMI

Yunanistan’ın Birleşmiş Milletlerdeki daimi dele
gesi Genel Sekretere ülkesinin Kıbrıs'taki Birleşmiş Mil
letler barış gücü masraflarının bir kısmını karşılamak 
amacıyla 400.000 dolar bağışta bulunduğunu bildirmiş
tir.

Yunanistan'ın bu tarihe kadar yaptığı bağışların da 
böylece 10,5 milyon dolara yükseldiği bildirilmiştir.

LİBYA BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN TOPLANTISI

Libya Arap Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi 
Abubakır A. Zigallai, bir basın toplantısı düzenleye
rek, Çat'daki başarısız darbe ile ilişlki iddialarını şiddet
le reddetmiş ve buna karşılık Çat'ta kiralık askerler tu
tularak ülkesine karşı bir komplo hazırlanmakta oldu
ğunun istihbar edildiğini bildirmiştir.

Libya Arap Cumhuriyetinin Anlkara Büyükelçisi, 
daha sonra Türkiye ile 'ilişkileri 'konusuna da değinmiş, 
daha yakın dostluk bağları ve ticarî alışveriş yapmayı 
arzuladıklarını bildirmiştir.

Çat’ın iftiralarına rağmen Türk 'kamu oyu ve ba
sınının gereği gibi Libya'nın yanında olmadığından üzün
tü duyduklarım söyleyen Abubakır Zigallai, Kıbrıs ko
nusunda Türkiye'yi desteklemeye kararlı olduklarını ifa
de etmiştir.

Libya Büyükelçisi, ticarî konulardaki görüşlerini 
de özetle şöyle açıklamıştır :

«Biz, Türkiye ile ticarî ilişkilerimizi artırmayı çok 
arzuluyoruz. Ancak bu atağı Türkiye’nin yapması gerek
mektedir. Bir kere Türkiye ihracatını başka ülkelerin ge
mileri ile yapmaktadır. Bu ise büyük mahzurlar doğuru
yor. İkincisi, örneğin, Yugoslavya, mallarını bizim depo
larımıza kadar getirirken, Türk firmaları malları bize 
Türk limanlarında teslim etmek istemektedirler. Son za
manlarda Et ve Baılık Kurumu ile vardığımız bir anlaş
ma gereğince i'kibin ton et alacaktık. Ancak maalesef 
bunun tamamını vermediler, sebebi de bir Bulgar gemisini 
kullanmaları idi.
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12 Ekim 1971 BUĞDAY İHRACI

Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğünden ve
rilen bilgiye göre Ofisin Güneydoğu ambarlarından 
İran, Pakistan ve Suriye'ye bu yıl sonuna kadar 300 bin 
ton buğday ihraç edilecektir.

12 Ekim 1971 AVUSTURYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 

YARDIMI

Avusturya’nın B. M. deki Daimi Delegesi Kurt 
Waldheim, Avusturya hükümetinin Kıbrıs’taki B. M. ba
rış gücü masraflarının karşılanması için 80.000 dolar 
verdiğini açıklamıştır.

13 Ekim 1971

•

KİPRİYANU’NUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEKİ KONUŞMASI

Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Kipriyanu, Ge
nel Kurulda yaptığı konuşmada, Kıbrıs ve Rum toplumları 
arasında üç yıldan beri devam eden görüşmelerde bir ge
lişme kaydedilememesinin sorumluluğu konusunda «bu
günkü çıkmazdan hiç şüphesiz Kıbrıs devletinin bütünlüğü
nü koruyan ve güven altında tutanlar sorumlu olamaz» 
demiştir.

Kıbrıs -konusundaki dört maddelik Rum tezini açık- 
lıyan Kipriyanu, «önce adada barışı teminat altına al
mak istiyoruz» demiştir. Kipriyanu devamla Rum tezinin 
öteki maddelerini sıralamıştır :

2 — Dahilde durumu düzeltmek. Bu şartların 
daha da elverişli hale gelmesine katkıda bulunacaktır.

3 — Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler çerçevesin
de ve Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararlarına uy
gun olarak bir çözüm bulunması. Kıbrıs sorununun çö
züme bağlanması yolunda girişilecek yeni teşebbüsler 
ve ortaya atılacak yeni formüller. Birleşmiş Milletler çer
çevesinde kalmalı ve B. M.’de alınan kararlara uyma
lıdır.

4 — Kıbrıis’ta ancak tek, tam bağımsız ve egemen 
bir devlet esasına dayanan bir çözüm şekli kabul edile
bilir. Bölücü nitelikte teklifleri kabul etmek mümkün de
ğildir».
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YENİ ROMANYA BÜYÜKELÇİSİ13 Ekim 1971

Romanya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Georg Marin 
Cumhurbaşkanına ‘itimatnamesini sunmuştur.

14 - 17 Ekim 1971 

r । *

CUMHURBAŞKANININ PERSEPOLİS KUTLAMA TÖRENİNE 

KATILMASI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, beraberinde Dışiş
leri Baıkanı Osman Olcay olduğu halde, İran impara
torluğunun 2500. kuruluş yılı kutlama törenine iştirak 
etmiştir. Cumhurbaşkanı Ankara'ya avdetinde, İran ge
zisi hakkında şu demeci vermiştir :

«Majeste Iran Şehinşahının davetleri üzerine İran 
devletinin ‘kuruluşunun 2500. yıldönümü törenlerinde 
bulunmak için önce Persepolis'e gittim.

Eski İran kralları Kuroş ve Daryüs'ün başkentlerin
de gece-gündüz yapılan törenler muhteşem öldü. Da
ha sonra Tahran’da merhum Rıza Şah Kebir in kabrini 
ziyaret etti’k ve Tahran halkı ıtarafından 2500. yıldönümü 
münasebetiyle yaptı-rıİlmiş olan, Şahyad Ariyameyr anı
tının açılışında bulunduk.

Majeste İran Şahı tarafından başlatılmış olan ve 
akdevrim adı ile anılan reformların bu dost ve kardeş 
ülkenin çehresini hakikaten büyük ölçüde değiştirmiş 
olduğunu memnuniyetle müşahede ettik.

Bu vesile 4le dünya meseleleri hakkında birçok 
devlet başkanıyla ve özellikle dost ve kardeş İran Şe- 
hinşahı ile Pakistan Cumhurbaşkanı Yahya Han ile ve 
komşumuz Sovyetler Birl'iği Yüksek Prezidyum Başkanı 
Ekselans Podgorny ile görüşmek fırsatını buldum.»

14 Ekim 1971 BAŞBAKANIN KONTENJAN SENATÖRLÜĞÜNE 

ATANMASI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan ve ba
ğımsız Kocaeli milletveki'li Nihat Erim’i Cumhurbaşkan
lığı kontenjan senatörlüğüne atamıştır. Süresi dolan di
ğer üyeliklere atanan şu üç Bakan da bulunmaktadır : 
Maliye, Dış Ekonomik İlişkiler ve Ulaştırma Bakanları.
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15 Ekim 1971 FEDERAL ALMAN CUMHURİYETİNİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 

MASRAFLARINA YARDIMI

Federal Almanya Cumhuriyeti Kıbrıs’taki Birleşmiş 
Milletler barış gücü masraflarına bir milyon dolarlık 
katkıda bulunmuştur. Böylece Almanya’nın bu tarihe ka
dar 'Kıbrıs barış gücü için yaptığı bağış 10.5 milyon do
ları bulmuştur.

16 Ekim 1971 TÜRKİYE’NİN VİZE ANLAŞMALARI DURUMU

Türkiye ile 43 ülke arasında gidip gelecek turistler, 
gittikleri ülkede üç aydan fazla kalmamak şartıyla vize 
harcından, karşılıklı olarak muaf tutulacaklardır.

Türkiye ile bazı ülkeler arasında da vize muafiye
ti süresiz olarak tanınmış, bazı ülkelerle de turistlerin 
üç ayldan fazla kalmak şartıyla da vizeden muaf tutul
maları karşılaştırrlmıştır.

Türkiye ile süreli ya da süresiz vize muafiyeti an
laşmasına vardıkları bildirilen ülkeler şunlardır :

1 Batı Almanya
2 A. B. D.

: Vizeden karşılıklı olarak muaftır.
: Vizeden muaftır.

3 Antiagua
4 Avustralya
5 Avusturya
6 Barbados

: 3 aydan az kaimdk şartıyla vizeden muaftır.
Vizeden muaftır.

: Vizeden muaftır.
î 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.

7 Belçika
8 Burundi

: vizeden karşılıklı olarak muaftır.
3 aydan az katmak şartıyla vizeden muaftır.

9 Danimarka : Vizeden muaftır.
10 Finlandiya
11 Fransa

3 aydan az kalmalk şartıyla vizeden muaftır.
: 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.

12 Gambiya
13 Guyan
14 Hollanda
15 İngiltere
16 İran
17 İrlanda

: 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
: 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
: Vizeden muaftır.
: 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
: 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
: Vizeden muaftır.
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18 İspanya 3 aydan az kalmak şadıyla vizeden muaftır.
19 İsveç 3 aydan az kalmaik şadıyla vizeden muaftır.

20 İsviçre Vizeden muaftır.
21 İtalya 3 aydan az kalma’k şartıyla vizeden muaftır.

22 İzlanda 3 aydan •az kalmak şartıyla vizeden muaftır.

23 Jamayka 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.

24 Japonya Vizeden muaftır. •

25 Kanada 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
26 Kenya 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
27 »Kıbrıs 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
28 Lih'tenştayn Vizeden muaftır.
29 Lüksemburg 2 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır

30 Malta Vizeden muaftır.
31 Monako Vizeden muaftır.
32 Norveç vizeden muaftır.

33 »Pakistan 3 aydan az kalmak şadıyla vizeden muaftır
34 Portekiz 2 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
35 Romanya 2 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.

36 Sierra Leone 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
37 Singapur 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
38 Trinidat Tobago 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
39 Tonga Protektorası 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
40 Tunus 3 oydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
41 Uganda 3 aydan az kalmak şartıyla vizeden muaftır.
42 Yeni Zelanda 3 aydan az kalmak şadıyla vizeden muaftır.
43 Yugoslavya 2 aydan az kalmak şadıyla vizeden muaftır

Türkiye ile 79 ülke arasında'ki «vize anlaşması» da, yeniden düzenlen
miştir. İstizansız vizeye »tabi olanlarla, şartlı istizansız vizeye tabi olan 79 ülke
nin isimleri şöyledir :

heli şahıslar merkezden sorulur.

1 Afganistan istizansız vize 
çından muaftır.

verilir ve karşılıklı olarak vize har-

2 Andon a : istizansız 
sorulur.

vize verilir, şüpheli şahıslar merkezden

3 Arjantin : istizansız vize verilir.
4 Mısır : istizansız vize verilir.

5 Birmanya : 15 günden az kalacaklara istizansız vize verilir, şüp-
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tır. Ancak doğu bloku memleketlerinde öğrenim ya
panlara tevakkufsuz transit verilir. Giriş vizesi isti
zana tabi tutulur.

31 Kamerun : istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.

6 Bolivya istizansız vize verilir.
7 Botswana ; istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, 

şüpheli şahıslar merkezden sorulur.

8 Brezilya : istizansız vize verilir.
9 Bhutan : istizansız vize verilir Ve derhal merkeze bildirilir, şüp

heli şahıslar merkezden sorulur.

10 Çat : istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir» 
şüpheli şahıslar merkezden sorulur.

11 Cezayir : istizansız vize verilir.
12 Dahomey : istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir,- şüp

heci şahıslar merkezden sorulur.
13 Dominik : istizansız vize verilir.
14 Ekvator : isti-zansız vize verilir.
15 El Salvador : istizansız vize verilir.
16 Endonezya : 15 günden az kalmak şartıyla istizansız vize verilir.
7 Fas istizansız vize verilir.

18 Fildişi Sah.1: : istizansız vize verilir ve derhal meıkeze bildirilir, 
şüpheli şahıslar merkezden sorulur.

19 Filipinler : istizansız vize verilir.
20 Gabon : istizansız Vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp

heli şahıslar merkezden sorulur.

21 Gana istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.

22 Guatemala : istizansız vize verilir.
23 Guyan (Hollanda : istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp

heli şahıslar mtrkezden sorulur.
24 G. Afrika Birliği : istizansız vize verilir.

25 Habeşistan : istizansız vize verilir.

26 Haiti istizansız vize verilir.
27 Hindistan : istizansız vize verilir.
28 Honduras : istizansız vize verilir.

29 İsrail ; istizansız vize verilir, eski vatandaşlara 5654 sayılı 
kanun hükümlerine göre vize Verilir.

30 Irak : istizansız vize verilir ve karşılıklı vize harcından muaf-
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32 Katar :

33 Kolombiya :
34 Kongo (Brazzav) ?

35 Kongo (Kinshasa) :

36 Kosta Rika :
37 Kuveyt :
38 Lesotho :

39 Liberya :
40 Libya
41 Lübnan :

42 Madagaskar :

43 Malagasi •

44 Maldiv adaları :

45 Mali :

46 Meksika :
47 Merkezi Afr. Cum. :

48 Moritanya

49 Nikaragua :
50 Nijer :

51 Oman :

52 Nijerya :

53 Panama :
54 Peru . ' ’ • :
55 Paraguay :

mali durumları iyi olanlara istizansız vize verilir, mad
di durumları iyi olmayanlar istizana tabidir.
istizan'sız vize verilir.
istizansız vize veriılir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir. Doğu bloku memleketlerde 
öğrenim yapanlara tavakkufsuz vize verilir. Giriş 
vizesi istizana tabi tutulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
mali durumları iyi olanlara istizansız vize verilir. Mali 
durumu iyi olmayanlar istizana tabidir.
istizansız vize verilir ve derha1 merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir.
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56 Ruanda

57 Samoa

58 San Marino

59 Senago I

60 Seylan
61 S/kkim

62 Sudan
63 Suriye

istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verrlir.

istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.
15 günden az kalanlara istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, şüp
heli şahıslar merkezden sorulur.

istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir, şüpheli hallerde merkezden 
sorulur. Doğu bloku memleketlerde öğrenim yapmış 
olanlara tavakkufsuz transit verilir. Giriş vizesi isti
zana tabidir.

64 Suudi Arabistan
65 Şii i
66 Tanzanya

67 Tayland

68 Togo

69 Tracial State

70 Uruguay
71 Ürdün
72 Venezuela

73 Yemen
74 Yukarı Volta

75 Zambiya

76 Zanzibar

77 Nepal

78 Güney Vietnam

şüpheli şahıslar merkezden sorulur.
15 günden az kalacdkl'ara istizansız vize verilir.

istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir,

istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir, 
şüpheli şahıslar merkezden sorulur.

mali durumları iyfı olanlara istizansız vize verilir, 
mali durumları iyi olmayanlar istizana tabidir.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir.

istizansız vize verilir.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir,
şüpheli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir,
şüpheli şahıslar merkezden sorulur.
istizansız vize verilir ve derhal merkeze bildirilir,
şüpheli şahıslar merkezden sorulur.

15 günden az kalacaklara istizansız vize verilir. Daha 
fazla kalacklar istizana tabidir.
1’5 günden az kalacaklar vizeden muaftır.
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79 Bahreyn

1 Arnavutluk

2 Bulgaristan

3 Çekoslovakya

4 Milliyetçi Çin
5 Kamboç
6 Küba
7 Laos
8 Macaristan

9 Mongol istan
10 Polonya

11 Somali

: mali durumu iyi olanlara istizansız vize verilir, mali 
durumları iyi olmayanlar istizana tabidir.
İstizana tabi olan milletlerle, şartlı olarak Türkiye’ye 
girebilecek millet mensupları şunlardır :

: 3 aydan az kaıl'ma’k ve yanında en az 50 dolar bu
lundurmak şartıyla isli; zanlı vize verilir. Ancak yur
dumuza girmesine mani halleri bulunmamak, sınır 
dışı ve muzır eşhas defterine bakılmak ve Türkiye'den 
sonra gideceği memleketin vizesini hamil olmak şar
tıyla bir hafta i kameti i transit vizeli vtdilir.

: 3 aydan az kalmaık ve yanrnda en az 50 dolar bu
lundurmak şartıyla istizanlı vize verilir. Ancak yur
dumuza girmesine mani halleri bulunmamak, sınır 
dışı ve muzır eşhas defterine bakılmak ve Türkiye'den 
sonra gideceği memleketin Vizesini hamil olmak şar
tıyla bir hafta i’kametli transit vizesi verilir.

: 3 aydan az kalmak ve yanında en az 50 dolar bu
lundurmak şartıyla istizanlı vize verilir. Ancak yur
dumuza girmesine mani halleri bulunmamak, sınır 
dışı ve muzır eşhas defterine bakılmak ve Türkiye’den 
sonra gideceği memleketin vizesini hamil olmak şar
tıyla bir hafta i kameti i transit vizesi verilir.

: istizana tabidir.
: istizana tabidir.
: istizana tabidir.
t istizana tabidir.
: 3 aydan az kalmak ve yanında en az 50 dolar bu

lundurmak şartıyla istizanlı vize verilir. Ancak yur
dumuza girmesine mani halleri bulunmamak, sınır 
dışı ve muzır eşhas defterine bakılmak ve Türkiye'den 
sonra gideceği memleketin vizesini hamil olmak şar
tıyla bir hafta i’kametlii transit vize verilir.

: istizana tabidir.
: 3 aydan az kalmak ve yanında en az 50 dolar bu

lundurmak şartıyla istizanlı vize verilir. Ancak yur
dumuza girmesine mani halleri bulunmamak, sımr 
dışı ve muzır eşhas defterime bakılmak ve Türkiye’den 
sonra gideceği memleketin vizesini hamil olmak şar
tıyla bir hafta ikametlıi transit vize verilir.

: İstizana tabidir. Şüpheli hallerde metkezden sorulur.
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12 Rusya : 3 aydan az kalmak ve yanında en az 50 dolar bu
lundurmak şartıyla istizana tabi olup karşılıklı olarak 
vize harcından muaftır. Ancak, yurdumuza girmesi
ne mani halleri bulunmamak, sınır dışı ve muzır eş
has defterine bakılmak ve Türkiye’den sonra gide
ceği memleketin vizesini hamil olmak şartıyla bir 
haftalık transit vize verilir.

18-25 Ekim 1971 İNGİLTERE KRALİÇESİNİN ZİYARETİ

İngiltere Kraliçesi Majeste II. Elizabeth, eşi Edinburgh 
Dükü Prens Philip, kızı Prenses Anne, Dışişleri ve İngiliz 
Uluslar Topluluğu İşleriyle görevli Devlet Bakanı Joseph 
Godber ile on üyeden kurulu bir heyet refakatinde Tür
kiye’ye bir haftalık resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 18 Ekim akşamı 
İngiltere Kraliçesi şerefine verdiği yemekte, Türk - Ingi
liz dostluğu ve uzun tarihi ilişkilerini belirten konuşma
lar yapılmıştır (Bk. Belge 7).

Kraliçe Elizabeth Ankara'da 20 Ekim'e kadar kal
mıştır ve bu arada Anıt Kabri ziyaret etmiş, kendisine 
Ankara şehrinin anahtarı sunulmuş (Bk. Belge 8), Ar
keoloji Müzesini gezmiş, hipodromda tentib edilen at 
yarışını izlemiş, basm mensuplarını kabul etmiş İsmet 
İnönü'yü ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı şerefine Bü
yükelçilikte bir akşam yemeği vermiştir.

Öte yandan 19 Ekim sabahı, Dışişleri Bakam Os
man Olcay ile konuk Dışişleri ve İngiliz Uluslar Toplu
luğu İşleriyle görevli Devlet Bakam Joseph Godber ara
sında görüşmler yapılmıştır.

Kraliçe Elizabeth, seyahatinin mütebaki kısmını 
Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın refakatinde yapmıştır,- 
İzmir'i ziyareti sırasında BMC otomobil ve kamyon montaj 
fabrikasını gezen Kraliçe, daha sonra özel yatı Britannia 
ile Kuşadasına giderek, buradan Efes ve Selçuk'u da gör
müştür. Kraliçe ve beraberindekiler 21 Ekim öğleden sonra 
Gelibolu'ya hareket etmişlerdir.

Kraliçe ve beraberindekiler, 22 Ekim sabahı Kilit- 
bahir önlerinden karaya çıkarak- Türk, Fransız, İngiliz, 
Avustralya ve Yeni Zelanda savaş mezarlıkları ile Çanak-
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kale anıhnı ziyaret etmiştir. Elizabeth II anıtının şeref 
defterine şunları yazmıştır: «iki ulusun birbirlerine karşı 
ebedi bir saygı kazandıkları Gelibolu savaşlarında şehit 
olanlara lâyik bir anıt».

İstanbul'a 23 Ekim sabahı gelen Ingiltere Kraliçesi, 
aynı akşam Başbakan Nihat Erim tarafından şerefine 
verilen yemekle hazır bulunmuştur <Bk. Belge 9). Kraliçe 
Elizabeth, 25 Ekim sabahına kadar kaldığı İstanbul'da 
İngiliz Okulunu gezmiş, Ayazağa Binicilik Okuluna git
miş, Ayasofya, Tipkapı Sarayı, Şuhtan Ahmet Camii ve 
Kaaniye Müzesini gezmiş, 24 Ekim akşamı Başbakan 
şerefine Britannia yatında bir yemek ve resmi kabul dü
zenlenmiştir. Edinburgh Dükü Prens Philip ise ayrıca 
Boğaz köprüsü inşaatını gezmiş, İstanbul Ticaret Oda
sı ile İngiliz Ticaret Odasının şerefine verdiği yemekte 
bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 10).

18 Ekim 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ NİXON’UN MOSKOVA ZİYARETİ 
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Anadolu Ajansı mu
habirinin «Başkan Nixon'un 1972 Mayıs ayında Mos- 
kova yı ziyaret etme kararı hakkında ne düşünüyorsu
nuz?» şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandırmıştır ;

•Dünyada barış ve güvenliğin kurulması için ge
rekli yumuşama havasına katkıda bulunması beklenen 
•bu önemli kararı hükümetimiz olumlu karşılamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetlıer Birliği yö
neticileri arasındaki temasları bütün ülkeler gibi Tür
kiye'nin de yakın ilgi ve dikkatle izlemesi doğaldır.»

18 Ekim 1971 U THANT’IN KIBRIS’TAKİ CEMAATLERARASI 
GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ TEKLİFİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs’
taki cemaatlerarası görüşmelerin devamı konusunda, bu 
görüşmelere Kıbrıs'taki özel temsilcisinin katılmasını, ay
nı zamanda Türk ve Yunan hükümetlerinin görüşmelere 
danışman olarak katılacak birer anayasa uzmanı seçme-
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lerini önermiştir. U Thant, bu amaçla 18-19 Ekim tarih
lerinde Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tem si İçil eri ile 
ayrı -ayrı görüşmüştür.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapılmamış an
cak 20 Ekim’de Dışişleri Bakanı Osman Olcay, A. A. muha
birinin Kıbrıs ile ilgili bir sorusunu şöyle cevaplandır
mıştır : •

«Müzakereler içindeyiz. Gelişmeler içindeyiz. Ne 
dersek çok erkendir. k

Sayın Palamas'la görüşmelerimiz olumlu geçti. Kar
şılıklı fikir teatisinde bulunduk. Genel Sekreter ile de 
görüştüm. Milletlerarası, bir konudur bu. erken karar 
verilemez. Bu 'konuda endişemiz yok, TüHklerin endişesi 
olamaz, çünkü Türkiye Kıbrıs konusunda kararlıdır.»

20 Ekim 1971 BM KALKINMA PROGRAMI İLE İMZALANAN EK

ANLAŞMA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınım teknik 
yardımları çerçevesinde Türkiye de yürütülen Yalova 
Meyve ve Sebze Üretimi Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Özel Fon Projesinin iki yıl daha uzatılması amacıyla 
sağlanan 913.5 bin dolarlık ek yardıma dair anlaşma 
Dışişleri Bakanlığında imzalanmıştır.

20 Ekim 1971 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜN BAŞBAKAN WİLLY BRANDT’A 
VERİLMESİ

Norveç parlâmento Nobel Barış Ödülü Komitesi, 
1971 Nobel Barış Ödülünün, Batı Almanya Başbakanı 
Willy Brandt'a verildiğini açıklamıştır.

DanimarkalI ve Alman Sosyal Demokratlar, Baş
bakan Brandt'm Doğu Avrupa ülkeleri ile ülkesi arasın
daki ilişkileri normalleştirme çabalarının son on yılda 
dünya gerginliğini azaltmakla en önemli teşebbüs ol
duğunu söyleyerek kendisini Nobel Barış Ödülüne aday 
göstermişlerdi.
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21 Ekim 1971 GÜVENLİK KONSEYİNİN NAMİBİA İLE İLGİLİ KARARI

Birleşimş Milletler GüVe-nltk Konseyi, Güney Afrika’, 
yı, Güney Baıtı Afrika'dan (Namibia) çekilmeye çağıran 
bir karar tasarını iki çekimsere karşı (Fransa ve İngil
tere) 13 oyla kabul etmiştir.

Kararda, Konseyin, Uluslararası Adalet Divanının 
görüşünü benimsediği; kaydedilmekte ve Güney Afrika 
hükümetinin, Namibia'nın toprak bütünlüğünü zedeleyi
ci davranışları takbih edilmektedir.

22 Ekim 1971 RAUF DENKTAŞ’IN ANKARA’YA GELMESİ

Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan Yar
dımcısı ve Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş, 
Ankara'ya geldiği ilk günler içinde Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileriyle görüşmüş, Dışişleri Bakanı Osman Olcay 
ile Kıbrıs'taki son gelişmelerin bir değerlendirilmesini 
yapmıştır.

24 Ekim 1971 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 26. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 

YAYINLANAN MESAJLAR

Birleşmiş Milletler Teşkilatımın 26. yıldönümü dola- 
yısıyle, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Nihat 
Eriim ve Dışişleri Bakanı Osman Olcay birer mesaj yayın
lamışlardır (Bk. Belge 11).

25 Ekim 1971 ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE 

ALINMASI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Çin Halk Cum
huriyetinin Birleşmiş Milletlere alınması ve Milliyetçi Çin'
in ihracı kararı 35’e karşı 76 oyla alınmış, 17 ülke çekim
ser kalmıştır. Türkiye olumlu oy kullanmıştır. Konu etra
fında yapılan diğer çeşitli oylamalarda Türkiye çekimser 
kalmıştır (Bk. Belge 12).

Öte yandan karar ile ilgili olarak Dışişleri Bakan- 
lıh sözcüsü Okıtay işcen basın mensuplarına şunları söy- 
lemişıtir :
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«Çin Halk Cumhuriyetinin, Birleşmiş Milletler üye
lerinin. Türkiye dahil, büyük çoğunluğu ile Teşkilâta 
alınması önemi âşikâr olan milletlerarası bir olaydır. 
Gerçekten dünya nüfusunun dörte birini temsil eden 
Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlerde yerini al
ması gerek milletlerarası ilişkiler, gerek Birlieşmiş Millet
ler Teşkilâtının önümüzdeki çalışmaları bakımından bir 
aşama niteliğindedir.

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Millet
ler toplumuna katılmasının, Teşkilâtın etkenliğini arttı
rarak, milletlerarası barışın korunması ve güçlendirilme
si yolundaki çabalarına olumlu katkıda bulunmasını 
ümit etmektedir.

Bu kararın büyük Çin ulusuna ve dünya barışı da
vasına hayırlı olmasını dilemekteyiz.»

26 - 27 Ekim 1971 BAŞBAKANIN İSTİFASI VE BU İSTİFANIN KABUL 
EDİLMEMESİ

Başbakan Nihat Eri'm, 26 Ekim gedesi istifa ettiğini 
açıklamıştır. Başbakan bu kararından evvel birkaç haf
tadır devam eden buhran ile ilgili olarak özetle şunları 
söylemiştir :

«5 Ekim günü, AP. yetkili organı kabinedeki Ba
kanlarını çekmeye karar verdi. Bu karar hükümeti des
teklemekten vazgeçme kararıydı.

Biliyorsunuz, hükümet olağanüstü bir hükümettir ve 
olağanüstü şartlarda kurulmuştur. Hükümetin AP'nin oy
larından mahrum olması, gerek reformları , gerek en ba
sit kanunları çıkaramamak tehlikesi demektir. Bu durum
da göreve devamı, memleketin yararına değil, zararına 
gördüm ve bu görüşümü 5 Ekim günü uçakla İzmir’e 
giderken Cumhurbaşkanına arzettim. Cumhurbaşkanı 
çekilmemi uygun bulmadı. Görüşme yoluyla olumlu bir 
sonuca varmaya çalışma yolunu denememi istedi.

Görüşmelere başlandı. Ancak Cumhurbaşkanının 
İran gezisi ve sonra Ingiltere Kraliçesinin ziyareti do
layısıyla bunalımı buzdolabına koyduk.
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Açrkça ortaya şunu koyuyorum : Hükümete katı
•

lan üç partiden biri 12 Mart'ın gücünü yitirdiği ve nor
male dönüldüğü fikrindeyse, benim Başbakan olarak 
göreve devamıma lüzum kalmaz.

Ya da üç siyasî parti beni desteklemeyi kabul 
ederler. Sadece reformlara taraftarız demek yetişmez. 
Destek vaadederlerse, ben bu yükü taşırım.»

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay hükümetin istifasını 
kabul etmemiştir. 27 Ekim günü Cumhurbaşkanlığından 
şu açrklama yapılmıştır :

«Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Prof. 
Dr. Nihat Erim’in istifasını kabul etmemiş ve parlâmento
nun, Türk s-ilâhlı küvetlerinin ve Türk kamu oyunun tam 
güvenine sahip olan hükümetin istifasını gerektiren bir 
durum olmadığını bildirirken, hükümetin programım 
gerçekleştirmek üzere göreve devam etmesini istemiştir.

Başbakan Prof. Dr. Nihat Enim de bu isCeğe uya
rak istifasını geri almış ve göreve devam etmeyi kabul 
etm iştir.»

26-27 Ekim 1971 NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI

Nato Nükleer Planlama Grubu üyesi yedi Savun
ma Bakanı Brüksel'deki Eg mont sarayında toplanmıştır. 
Grup, muhtmel bir saldırı karşısında nükleer silâhlara 
başvurulması konusunda daha fazla incelemede bulun
masına karar vermiştir.

28 Ekim 1971 GENELKURMAY BAŞKANININ CUMHURİYET BAYRAMI 
MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 
Cumhuriyet Bayramının 48. yıldönümü münasebetiyle 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine yayınladığı mesajda, «Türk Si
lâhlı Küvetlerimin bugün de asil ulusunun emrinde ola- 
/ak» yttkili bütün organları ve hükümeti tüm gücü ile 
desteklemeğe kararlı olduğunu aziz ulusumuza duyu
ruruz» demiştir.
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28 Ekim 1971 FİNLANDİYA HÜKÜMETİNİN İSTİFASI

Ahti Karjalainen başkanlığındaki Finlandiya hükü
meti istifa etmiş ve yerini Ocak*ta  yapılması kararlaş
tırılan genel seçimlere kadar memurlardan kurulu ge- 
çiai. bir hükümete bırakmıştır.

29 Ekim 1971 CUMHURBAŞKANININ CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhuriyet Bay
ramı dolayısiyle yayınladığı mesajda son hükümet buh
ranına değinerek özetle şunları söylemişıtk :

«Memleketin yeni badirelere ve siyasî denemelere 
kat 1 anamıyacağı şu sırada, her şeyden önce ve üstün 
tutulması gereken devleti ve millî menfaatleri 'korumak, 
hükümet ile Adalet Partisi ve ha'ttâ bu partinin çoğun
luğa sahip olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhin
de başgösterebilece’k sonuçları önlemek için, memleket 
gerçeklerine, içinde bulunduğumuz olağanüstü duru
mun icaplarına ve hükümetin teşkilinde varılan anlaş
malara uygun düşmeyen bu kararın, (AP'nin 5 Ekim ka
rarı) Adalet Partisi yetkili organlarınca gözden geçiril
mesini ve yeni şartlar ileri sürülmeden bir an önce dü
zeltilmesini ister, hükümeti desteklemenin tarihî bir gö
rev olduğunu, yüce milletimiz önünde bütün siyasî par
tilerimize ve gruplarımıza en halisane temennilerle ha
tırlatırım.»

29 Ekim 1971 

•

AMERİKAN DIŞ YARDIM PROGRAMININ SENATODA 
RED EDİLMESİ

Çeşitli sebeplerden dolayı Amerikan Dış Yardım Prog
ramının aleyhinde olan Amerikan Senatosunun gerek 
liberal gerek muhafazakâr bir çoğunluğu kısıtlanmış 
şekliyle 2 milyar 900 milyon dolar tutarındaki dış yar
dım programına karşı oy vermjştir. Bununla beraber 
Senato bir müddet sonra yardımın uygulanmasına yet
ki vermeyi kabul etmiştir.
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YENİ IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI30 Ekim 1971

Irak Dışişleri Bakanlığına, Murteza Abdülbaki’nin 
getirildiği} ve eski Dışişleri Bakanı Abdülkerim El Şeyhli’- 
nin, Irak'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki heyet başkan
lığına atandığı bildirilmiştir.

31 Ekim 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ MAKARİOS'A CEVABI

Başpiskopos Makarios'un Kıbrıs radyo ve televiz
yonunda «Atina rıza gösterirse Enosis''i ilân etmeye ha
zinim» şeklindeki konuşması üzerinle Dışişleri Bakanı Os
man Olcay şu demeci vermiştir :

«Krbrısh Rumların bir iç mücadele içinde oldukla
rına şüphe yok. Bu gibi tehditler bizi etkilemiyecektir. 
Makarios yirve Enosis'ten bahsetmektedir. Makarios Eno- 
sis’ten bahsettiği zaman, bunun cevabının taksim ola
cağını bilir. Bu da Rumların ikide birde ortaya attıkları 
klasik tehditlerdendir. Ancak bu tehditler, Birleşmiş Mil
letlerde Enoshs’in yapılmayacağına dair alırnan karar
lara karşı Rum yönetiminin ne kadar samimiyetsiz oldu
ğunu göstermektedir.»

Makarios bu konuşmasında, Grivas’ın faaliyetleri 
yüzünden adanın Rumlar arasında bir iç savaş eşiğinde 
olduğunu ileni sürmüştür.
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BELGELER



BELGE 1 6 Ekim 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNDA 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı Osman Oicay, Birleşmiş Milletler 26. Genel Kurul toplan
tısında şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başkan,

Sözlerime Genel Kurul başkanlığına seçilmiş bulunmanız nedeniyle en 
içten tebriklerimi sunmakla başlamak istiyorum. Zor görevinizin yerine geti
rilmesinde, uluslararası üne sahip kişiliğinizin, büyük katkıda bulunacağına 
tam güvenim vardır. Br devlet adamı olarak, engin tecrübeleriniz görüşmeleri
mizin başarısını sağlayan bir unsur olacaktır. Bu amaçla, delegasyonumun size 
tam bir destek göstereceği muhakkaktır.

Genel Kurulun 25 inci dönemindeki çalışmalarını büyük bir sağduyu ve 
ustalıkla yürüten, eski b-aş’k anımız Büyükelçi Edvand Hamro'yu bu kürsüden 
saygı ile selâmlamak da benim için zevkli bir görevdir.

Aramıza katılan dört yeni üyeye hoş geldin demekten ayrıca kıvanç duyu
yoruz. Bahreyn, Bütan, Katar ve Oman’ın, yeni üyeler olarak, örgütümüzün ça
lışmalarına olumlu katkıda bulunacaklarına güveniyoruz. B. M. üye sayısındaki 
artış, evrenselliğin gerçekleştirilmesi konusunda gerçekten cesaret vericidir.

Bu konu ile ilgili olarak, Çin Halk Cumhuriyetinin bu yıl B. M.‘e katılma
sını temenni ettiğimizi belintmem uygun olacaktır. Böyle bir katılmanın B. M. 
örgütünün uluslar arasında daha iyi ve etkili bir işbirliğinin sağ'anması yolun
daki çabaları güçlendireceğine inanıyorum.

Şimdi, uluslararası alanda karşılaşılan bazı sorunlara ilişkin görüşleri
mizi beliitrmek işitiyorum :

Avrupa'da bir détente havasından söz etme olanağını bir kez daha bula
bilmekten memnunluk duyuyoruz. Avrupa kıtasında ortaya çıkan gelişmeler, 
Avrupa sorunlarının yapıcı bir şekilde ele alınması için uygun koşulların yara
tılması yönündeki umutlarımızı güçlendirmektedir.

Geçen yıl Federal Almanya Cumhuriyeti ile, Sovyetler Birliği ve Polonya 
arasında yapılan Moskova ve Varşova and1! aş ma lan, Avrupa'nın siyasal ikli
mine önemli katkılarda bulunmuştur. Az bir süre önce, Berlin konusundaki dörtlü 
görüşmelerden sağlanan sonuçlar, güvenilir bir Avrupa güvenlik ve işbirliğinin 
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yaratılması olanaklarını arttırma yönünde, önemli bir adımdır. Siyasal anlaş
maların, Avrupa'nın güvenliği gerekliliklerinin tümünü tek başıma karşılaya
mayacağı açıktır. Bu s'ya'sa1! anlaşmaların, karşı karşıya bulunan silâhlı kuvvet
lerin seviyelerinin azaltılması ile tamamlanması gerekir. Karşılıklı ve dengeli 
•kuvvet indirimi kavramını ortaya çıkaran işte bu zorunluluktur. Şimdi olumlu 
eğilimler sürdürülür ve güçlendirilirse, bir Avrupa Güvenlik Konferansının top
lanması yolunda olanak sağlayacak yeni gelişmelere yakında tanık olabiliriz. 
Tarihsel önem taşıyacak ve Avrupa'daki güvenlik ve işbirliğine ilişkin hayatî so
runları etkileyecek olan böyle bir konferans, eksiksiz ve dikaktli bir hazırlığı 
gerektirir. Zira başarısızlık, yalnız detente'ın daha da geliştirilmesi yolundaki 
ilerlemeyi durdurmakla kalmayacak, bizi geçmişin koşullarını andıran bir du
ruma geri getirebi İlecektir.

Orta Doğu hakkında, Avrupa'daki durumla ilgili olarak belirttiğim iyim
ser görüşleri tekrarlayamayacağrm için üzüntülüyüm. Ateş - kes anlaşmasından 
bu yana bir yrl geçmiştir. Oria Doğu'da adaletli ve sürekli bir barışın kurulma
sını halâ beki emcikteyiz. Çarpışmalara son verilmesi, anlaşmazlığa taraf olan
lara, sürekli bir barışın araştırılması için eşsiz bir fırsat sağlamıştır. Ateş - kes 
anlaşmasından umulan sonuçlar sağlanamamış olmakla beraber, ateş - kesin 
devamı, anlaşmazlığın bütününü kapsayan bir çözüm yolunun tohumlarını ta
şıması bakımından, önem flaşım akladır.

Eldeki mevcut fırsatlar kaçırıldığı takdirde, tarafların hiç birine yarar sağ
lamayacak çek daha tehlikeli bir durum ortaya çıkacaktır.

Barış olanaklarını araştırma yolunda, B. M.'e ve ilgili hükümetlere, göster
dikleri çabalaidan dolayı takdir hislerimizi belirtmek isterim. Güç görevinde 
gösterdiği kararlılık ve temkinden dolayı, Büyükelçi Jarring'e de takdirlerimizi 
surrmdk isteriz. Bütün taraflarca sarfedilen çabaların ve Mısır Arap Cumhuri
yetinin gerçekçi davranışının, adaletli bir çözüme giden yolları açacağını umud 
ediyoruz.

22 Kasım 1967 tari'hli Güvenlik Konseyi kararının, iyi niyetle yorumlan
ması ve uygulanması kaydı ile, anlaşmazlığın tümünü kapsayan barışçı bir çö
zümü sağlayacak bütün gerekli öğeleri taşıdığına inanıyoruz.

Hükümetim kuvvet kullanılması ve askerî işgal yolu ile siyasal avantaj 
sağlamak, ya da toprak kazanmak kavramlarına kesinlikle karşı olduğunu bir 
çök kereler açıklamıştır. Oldu -bittileni esefle karşılıyor ve reddediyoruz. Kudüs’ün 
statüsünü tek taraflı olarak değiştirme amacım güden tedbirlere karşıyız.

Türk halkı ve hükümeti, iç karışıklıklar dolay nsiyle Pakistan'da duyulan 
derin üzüntüyü paylaşmaktadır. Dest Pakistan'ın bu iç sorununu çözümleme 

. yolundaki çabalarının başarıya ulaşması içten dileğimizdir. Hindistan’a geçen 
büyük sayıdaki göçmenlerin feci durumu, sorunun insancıl yönden çözümünü 
güçleştirmekte, bu husus B. M. örgütünün sürekli ilgisini gerektirmektedir.
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B. M. Mülteciler Y-üksak Komiseri tarafından yürütülen yardım faaliyetleri 
ve uluslararası toplumun sünaıtle gösterdiğ'i ilgi önemli olmakla beraber, ihti
yaçların büyüklüğü ve ivediliği karşısında yeterli olmaktan çok uzaktır. Pakis
tan Hükümeti, sorunun çözümlenmesine çaba gösterirken ortak faaliyetlerimiz 
de devam etmelidir.

Vietnam'da yıllardan beni süregelen savaşa da değ'inmek isterim. Viet
nam'da barışçı olumlu bir sonucun yakın olduğuna bizi inandıracak nedenlerin 
mevcut olduğu görülmektedir. Umud ettiğimiz şekilde, bu duygumuzda yanıl
mıyorsak, eminim ki, böyle bir sonuç bütün dünyaya rahat bir nefes aldıracak, 
ve her şeyden önce, bu sorunla birinci dertcede ilg'ili halkların acılarını dindi
recektir.

Bay Başkan,

Türkiye'nin doğrudan doğruya ilgili olduğu Kıbrıs sorununa hâlâ bir çö
züm yolu bulunamadığını Genel Kurula bildirmek zorunda olduğumdan üzüntü 
duymaktayım. Üç yılı aşan toplumlararası görüşmelerden sonra, Kıbrıs'taki 
iki cemaat, anayasal sorunlarda, anlamlı bir gelişme elde edememişlerdir. Bu 
konuda, kısır bir tartışmaya g’irmek istemediğim için, bu üzüntü verici ve ciddî 
durumun nedenlerini burada ele almak niyet ve arzusunda değilim. Ancak, 
Genel Kurulu temin etmek isterim ki, Türkiye, Kıbrıs'taki Türk cemaatine karşı 
andlaşmalardan olduğu kadar ahdî ve manevî taahhütlerden doğan yüküm
lerine mutlak bir sadakati saklı kalmak şartı ile, taraflar arasındaki barışçı gö
rüşmelere ve anlaşmaya kapıyı açık tutmak için, elinden geleni yapmağa de
vam edecektir. B. M. Kıbrıs Barış Gücünün, Kıbrıs'ta barış ve huzurun sağlan
ması yolundaki hizmetlerinden dolayı, bu defa da takdirlerimizi tekrarlamak 
isterim. B. M. Kıbrıs Barış Gücünün finansmanı alanında mevcut güçlükleri an
layışla karşılamakta olup bu yükün süresiz olarak taşınmasının, anlaşma ihti
mali olmadığı takdirde, katkıda bulunan ülkelere daha ağır geleceğini anlıyoruz.

Bay Başkan,

1970'lerj silâhsızlanma 10 yılı olarak ilân ettik. Bu sorunun önemini kimse 
küçümseyemez. Silâhsızlanma sorunu yalnız daha mükemmel bir dünyaya doğ
ru ilerleme konusunu değil, aynı zamanda insanlığın bekasını da yakından 
ilgilendirmektedir.

Silâhsızlanma sorunundan bahsederken, çözümü çok güç bir sorunla karşı 
karşıya bulunduğumuzu bilmekteyiz. Sorunun karmaşıklığı ve güçlüğü karşısın
da bu düşünce haklı görülebilir. Ancak kabul etmek gerekir ki. özellikle son 
bir kaç yıl içinde, silâhlanma yarışını durdurabilmek için önemli çabalar gös
terilmiştir. Sağ'lanılan sonuçları küçümsemem e İliyiz. Bu sonuçlar, amaçlarımıza 
ulaşmak yolundaki çabalarımızın devamını, etkili ve uluslararası denetim al
tında genel ve tam silârsıîla-nmanın gerçekleştirilmesi yönündeki kararlılığımızı
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güçlendirmiştir. Şimdiye kadar yapılan nükleer denemelerin kısmen yasaklan
masına ilişkin Moskova Andlaşması, Uzay And!aşması, Nükleer Silâhların Ya
yılmasının Önlenmesi ve Denizyatağı Andlaşmaları doğru yönde atılmış önem
li adımlardır. Türkiye'nin bütün bu andIaşmalara tanaf olduğunu belirtmekten 
kıvanç duymaktayım.

Uzun bir süredir, A. B. D. ve Sovyet'ler Birliği, Stratejik Silâhların Sınırlan
dırılması konusunda görüşmektedirler. Bu görüşmelerin, dünyanın barış ve gü
venliğini güçlendirmek yönünde taşıdığı önemi ayrıca belirtmek gereksizdir. 
A. B. D. vt Sovyet Rusya arasında, geçenlerde imzalanan ilki nükleer denetim 
anlaşması, kaza sonucu nükleer savaşları önlemek bakımından memnunluk ve
rici bir gelişme olmuştur.

Silâhsızlanma Komitesi konferansı tarafından tavsiye edilen, bakteriyo
lojik silâhların yasaklanmasına iHişkin sözleşme tasarısı, Genel Kurulun desteği
ni kazanmalıdır. Söikonusu sözleşmeyi daha etkili bir barış aracı durumuna 
getirecek değişiklikler yapılması gereği ortaya çıktığı takdirde, sözleşmeyi ta
dilden çekinmemeliyiz. Bu sözleşme, dünyada mevcut silâhların azaltılmasını 
öngören başka anlaşmalara yol açması bakımından, önemlli bir başarıdır.

Türkiye'nin somut ve olumlu sonuçlar elde edilmesi koşulu ile, silâhsız
lanma alanındaiki bütün girişimleri desteklemeğe hazır olduğunu tekrar etmek 
bile gereksizdir.

Bay Başkan*

Sömürgeciliğin tasfiyesine il’işkin 1514 (XV) sayrlı tarihsel bildirinin ortak 
sunucularından biri olarak, Türkiye, B. M. in sürekli çabaları sonucunda bu alan
da şimdiye dek elde edilmiş bulunan olumlu sonuçları kaydetmekten kıvanç 
duymaktadır. Bununla beraber, hâlâ özerk olmayan ülkelerin durumu endişe 
verici bir haldedir. Sömürgeciliğin tasfiyesi işlemi, son yıllarda gözle görülür 
bir şekilde yavaşlamıştır. En güç ve çapraşık sorunlar geriye kalmış bulunmak
tadır. 44 ülkede dağınık bir şekilde yaşayan 28 milyon halk bugün ya tam, 
ya da yarı sömürge yönetiminde yaşamakta ve bu durum, örgütümüzün yasa
sına karşı düşmektedir. Sömürgeciliğin Tasfiyesi Özel Komitesi değerli çalışma
larına aynı kararlılıkla devam etmelidir. Sömürgelere sahip ülkeler, zamanımı
zın zorunlu gerçeklerine kendilerini mutlaka uydurmalıdırlar. Sömürgeciliğin 
kalıntıları bir an önce tasfiye edilmezdir. Özel komite, pratik ve uygulanabilir 
yeteneğe sahip teklif ve telkinleri ile, sömürgeciliğin tasfiyesi çalışmalarına ön
cülük etmelidir. Yönetici ülkeler ile özel komite arasında, daha sıkı bir işbirliği 
ve anlayış gereklidir. Dünya kamu oyunun daha geniş bir desteğirti sağlamak 
amacı ile, sömürgeciliğin tasfiyesi faaliyetlerinin daha etraflı bir ölçüde dünya
ya duyurulmasında yarar vardır. Mutlak bir şekilde ve ittifakla kınanmakla 
beraber, apartheid, mevcudiyetini sürdürmekte ve daha da kötüsü B. M.’in 
sürekli ve ilişkin çalışmalarına rağmen yayılma belirtileri göstermektedir.
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Namibia konusunda, Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen isti- 
şari karar önemli bir gelişimedir. Sözkonusu karar, Türkiye'nin die ontak sunu
cuları arasında bulunduğu 1'966 yılı Genel Kurul kararının önemli bir doğrulan
masıdır. Doğru yöndeki bu olumlu gel-işme, örgütümüzün ilgili organlarına, özel
likle Güvenliık Kuruluna ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olarak hizmet ettiği B. 
M. Namibia Konseyine ilham vermelidir.

Rodezya'da 1965 yılında tek taraflı bağımsızlık ilânı sonucu kurulmuş 
bulunan hukuk dışı yönetim B. M. Güvenlik Kurulunda kabul edilmiş olan ik
tisadi zorlama tedbirlerine rağmen, bugüne delk süregelmiştir. Hükümetim, 
hukuk dışı ırakçı rejime karşı uygulanan zorlama tedbirleri kabul eden Güvenlik 
Kurulu kararlan hükümlerini başlangıçtan beri titizlikle uygulamıştır.

Yönetici devlet olan İngiltere ile Salisbury'deki «de facto» rejim arasın
da halen yürütülen gayri resmi temaslar sonucunda herkese bir oy ilkesine da
yanarak. Afrikalı yerli halkın meşru isteklerini) karşılayan bir çözüme gidile 
bildiği takdirde, böyle bir durumdan ancak memnunluk duyulacaktır.

Bay Başkan,

Her zamanki gibi. Genel Kurul çalışımalarınrn önemli bir bölümü İktisadî 
ve malî sorunlardan oluşmaktadır. Çalışmaların bazı belirli yönleri üzerinde 
kısaca durmak istenim :

Önümüzdeki yıl içinde, iki konferansın toplanması kararlaştırılmıştır. B. 
M. Üçüncü Ticaret ve Kalkınma Konferansı, önümüzdeki Nisan ayında Santi- 
yago ve Şili'de toplanacaktır. Bu genel kurul, UNCTAD'ın geçen yılki çalışma
larını gözden geçirecek ve bu üçüncü konferansın yönünü tayin edecekti»-. 
UNCTAD'ın faaliyetlerini gözden geçirdiğimizde, ye?ki alanına giren son geliş
melerin pek olumlu olmadığı görülmektedir. İkinci UNCTAD'ın karar ve tavsi
yelerinden çoğu bugüne dek uygulanamamıştır. Kalkınmakta olan ülkelerin dün
ya ticaretindeki payları azalmaya devam etmektedir. Gerek hadim, gerek ko
şullar bakımından dış yardımlardaki genel görünüşün iç açıcı olmayan du
rumu devam etmektedir. Bunun tek olumlu istisnası genel, ayırım gözetmeyen, 
karşılıksız pneferenslar sisteminin uygulanması olmuştur. Bununla beraber, bu 
alanda da, durum tamamen ydterli olmaktan uzaktır. Preferans veren ülkeler
den bazıları, yararlanacaklar listesini 77'ler grubunun gelişmekte olan üyele
riyle sınırlamışlar, kalkınmakta olan diğer bazı üyeleri bu sistem dışında bı
rakmışlardır. Bu tutum, düzerZn genel ve ayrım gözetmeyen karakterini zede
leyici bir etki yapmakladır. Ayrıca son uluslararası para dalgalanmalarının ve 
bunların ticaret siyasetleri üzerindeki olumsuz etkilerinin, tercihli düzenlemele
rin etken bir tarihte uygulanması bakımından islenmeyen sonuçlar doğurmamasını 
da dileriz. Gel'işmıiş ülkelerce ticaret politikası alanında alınan her türlü tedbir
de, kalkınmakta olan ülkelerin ticarî çıkarlarının korunmasına özel bir dikkat 
gösterileceği temenni edibir.
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«İnsanlığın ortak mirası» olan deniz yatağı kaynaklarına değinmeyen, 
İkinci Kalkınma On Yılı ile ilgili hiç bir konuşmanın tamam olmayacağına ina
nıyorum. Bu bağlantı bir ra sİ anti değildir. 1968 yılında Genel Kurul, ulusal 
yetki alanının dışında kalan denliz yatağının «kalk m m akta olan ülkelerin özel 
çıkar ve gerekliliklerini göz önünde tutarak coğrafî konumlara bakılmaksızın 
bir bütün halinde insanlığın yararlığına» işletilmesi gerektiğini ilân etmişti. 
Ulusal yetki alanı dışında kalan deniz yatağını sınırlamanın ve en erken bir 
tanihie bu alanda yararlanmayı sağlamak için gerekli mekanizmayı kurmanın 
ivediliğine ve önemine dikkâti çekmek isterim. Deniz Hukuku Konferansının 
1973 yılında toplanmasını sağlamaya yönelen ortak çabaları desteklerken Tür
kiye. deniz yatağı komitesinin bir üyesi olarak, bu düşüncelerle hareket etmek
tedir. Deniz ve okyanusların gemidili'k ve seyrüsefer hakları, balıkçılık kaynak
larından yararlanma, denizlerin kirlenmesi ve bilimsel araştırma yönleri gözden 
geçirilirken gereksiz yeni hükümler ve sınırlamalar getirmekten kaçınmak, ted
birli bir davranış olacaktır.

Denizlerin ve okyanusların değişik bölgelerine göre değişen esnek bir yak
laşım yönteminin benimsenmesi, bu alandaki işbirliğinin ilk olanağını sağla
yacaktır.

Bay Başkan,

1972 yılının önemli toplantısı, Haziran ayında Stökholm'de toplanacak 
olan B. M. İnsan Çevresi Konferansıdır. Hızlı nüfus antışı, kentleşme, sanayileş
me ve doğal kaynakların ihtiyatsızca kullanrlmasından doğan sorunların etkili 
bir şekilde ele alınması için ahenkli bir uluslararası çabanın gerektiği bugün 
evrensel olarak kabul edilmektedir. Hazırlık komitesi ve Sekreteryanın bu konu
daki değerli çalışmalarını takdirle kaydediyoruz. Gelişmiş bir ülkede, ya da 
gelişmekte olan bir ülkede olsun, çevrenin kirlenmesinin sorunları hepimize 
zarar verecektir. Ancak, bu sorunlarla uğraşılmasında en büyük güçlük geliş
mekte olan ülkelerde karşılaşılmaktadır. Baştan beri Genel Kurulun bu ülkelerin 
özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş olmasını memnunlukla karşılıyoruz. 
Eminiz ki, bu ilgi, konferansta da bir kez daha doğrulanacak ve çevresel so
runlar böylece dünya çapında bir şekilde çözümlenebilecektir.

Bay Başkan,

Geçen yıl, Türk delegasyonu, doğal afetlere uğrayan ülkelere dünya ça
pında bir çaba ile yardımda bulunması gereğine Genel Kurulun dikkatini çek
mişti. Delegasyonumuz, çok sayıda devletin katıldığı bir karar tasarısı hazır
lamıştı. Bu karar tasarısının uygulanmasında olumlu bir ilerleme sağlandığını 
görmekle kıvanç duyuyorum. Genel Sekreterin raporu üzerine harekete geçen 
Ekonomlik ve Sosyal Konsey diğer konular arasında, bir felâket yardım koor
dinatörünün atanmasını ve doğal afet durumlarında, acil yardımda kullanılmak 
üzere, stoklar kurulması konusunun incelenmesini tavsiye etmiştir. Pek çok’ül
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kenin zarar gördüğü bir sorunun önemi üzerinde daha fazla açıklamaya ge
reklilik bulunmamaktadır. Ancak Genel Kurulun, gerekli kuruluşu meydana 
getireceğini umud ettiğimizi belirtmek isiterim. Delegasyonumuz bu dönem sı
rasında bu konu ile ilgili yeni bir karar tasarısı sunmayı düşünmektedir.

Bay Ba’şikan,

Sözlerime son veri iken, uluslararası durumun ve günümüzde karşılaşılan 
sorunların gözden geçirilmesi sırasında, bu yıl bazı olumlu gelişmelerden söz 
etmek olanağını bulduğumuzu bel i Hm ek is’teı'im. Bazı uluslararası alanda ta
nık olduğumuz üzücü durumlara rağmen iyimser bir görüşüm ortaya çıkmak
tadır. Eğer bu düşüncemiz doğru ise, uluslar arasında barış ve İşbirliğini sağla
mak amacının gerçekleştirilmesi yolunda B. M. in çaba göstermeğe devam et
mesi ve bu uğurda hiç bir gayneMen kaçınmaması, daha büyük bir zorunluk 
olmaktadır. Görevline devam etmemek kararı büyük bir üzüntü ile karşılanan 
seçkin Genel Sekreterimizin sözlerimi bu noktada tekrarlamak çok yerinde ola
caktır. Genel Sekreter, son raporunun girişinde aynen şöyle demektedir :

«B. M.'in yararlarının çoğu bilinmemekte ve gerçekten göze çarpmamak
tadır. Ancak kusurlarına rağmen B. M., bir emel ve büyük bir ülkünün gerçek
leştirilmelerin yöntemini temsil etmektedir.»

Teşekkür ederim, Bay Başkan,»

B E L G E 2 6 Ekim 1971

MÜLTECİLER KONUSUNDA TÜRK TEMSİLCİSİNİN KONUŞMASI

Türkiye Daimi Temsilcisi yardımcısı Nüzhet Kandemir, Mülteciler Yüksek 
Komiserliği İcra Komitesi toplantısında şu konuşmayı yapmıştır :

«Mültecilerin statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesine bugüne kadar 61 dev
letin taraf olması, 1967 Protokolünü ise 48 devletin imzalamış bulunması, keza, 
ile.isi için cesaret verici olmakla beraber, taraf olan bu ülkelerin dahili mev
zuatlarını da Sözleşme ve Protokol hükümlerine uygun hale getirmeleri beklenir.

1951 Sözleşmeleri imzalayan ülkeler, anılan Sözleşmenin 27 ve 28'nci 
maddeleri uyarınca mülltecilero hüviyet ve seyahat belgeai vermektedirler. Bu 
seyahat belgeleri mül'tecMerin ili'ica ettikleri ülkeler dışına gidip gelmelerini v/e 
hareket serbestisine sahip olmalarını sağlamaktadır. Ancak, bazı hallerde, se- 
yahcft belgesine sahip bazı mültecilerin, nihai yerleşme ülkelerine gidiş için 
sıralarını beklemeden seyahat belgesi sayesinde kendi arzu ettikleri bir ülkeye 
giderek bu ülke hükümetinden yerleşme mü sadesi talep ettikleri görülmekte
dir ve milletlerarası hukuk sözleşmelerine aykırı olan bu tale'bi kendisinden 
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yerleşme müsaadesi istenen ülke yetkili makamlarının reddetmesi gayet tabii 
olmakla beraber, bu halde bazı hükümetler dışı gönüllü yardım teşekküllerinin 
ortaya çıkarak. bahsekonu mültecilerin müdafaasını üzerlerine aldıkları ve bu 
müdafaayı ilk iltica ülkesinin aleyhinde bir takım yersiz neşriyata sebep olmak 
suretiyle yürüttükleri maalesef görübme'ktedir. Bu teşekküllerin meşru ve hukukî 
sınırlar dışında hareket etmek suretiyle yürüttükleri boy leşine yanlış bir müda
faanın, mültecilere bir imkân sağlayıp toprakları üzerinde yaşama hakkı tanı
maktan gayri hiçbir kusuru olmayan ülke kamu oyunda yaratacağı menfi tepki
leri tahmin etmdk zor değildir. Neticede üç-dört mültecinin hukuk dışı davra
nışlarının müdafaası yüzünden arkadaki binlerce mültecinin menfaatlerinin ha
leldar olacağını düşünerek, hükümetler dışı gönüllü yardım teşekküllerinin dik
katli davranmaları ve hukuki hak ve vecibelerinin çizdiği sınırın ötesine geç
memelerini temenni ederiz.

Müşahede duyurulacağı gibi, burada, geçen Aralık ayında ülkemizden 
seyahat belgesi ile çıkararak İsviçre’ye gelen ve basında al'eyhCmize haksız 
neşriyata sebep olan üç Bulgar ailesinin durumuna işaret edilmek istenmektedir 
Bu beyanımız İsviçre temsilcisi tarafından da desteklenmiş ve talebimiz üzenine 
Komitenin nihai raporunda da yer almasına karar verilmiştir.

Yüksek Komiıser yaptığı açış konuşmasında ,Doğu Pakistan ’dan ayrılan 
mülteciler meselesine de temas etmiştir. Türk hükümetinin görüşlüne göre, İcra 
Komitesinde, siyasî mülahazaların dışında sadece insani gayelerle bu insanların 
ihtiyaçlarına acilen çare bulunması için milletlerarası camiaya yöneltilen çağ
rılar dile getirilebilir.

Bu insani gayeler dairesinde ve millî hükümranlığa riayet anlayışı içinde 
hareket etmekte bulunduğu şüphesiz olan Birleşmiş Milletler camiası ve sarfedi- 
len gayretlerin koordinatörü olarak Yüksek Komiserlıiğin gösterdiği çabalar sa
yesinde, bazı hususlar tahakkuk ettiri lebi Irnişiftir. Bununla beraber, bu vadide 
yapılacak daha çok şey bulunmaktadır. Milletlerarası iyi niyetin galebe çala
cağına Türk hükümeti inanmaktadır.

Yüksek Komiserin açış konuşmasında dile getirdiği makul insani prensip
lere uygun ve siyasetten uzak tutumu, hükümetimizce tam manasiyle takdir ve 
tasvip olunmaktadır. Türk hükümetinin tebrikleri ile birilikte kendisine olan tam 
itimad ve desteğini bu vesileyle bir defa daha beyan eltmek isteriz.»

B E L G E 3 10 Ekim 1971

BAŞBAKANIN TELEVİZYON KONUŞMASININ DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ KISMI

Başbakan Nihat Erim, İktisadî İşler Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu ile 
birlikte Ankara televizyonunda yaptığı konuşma sırasında dış politika ile il- 
gil'i olarak şunları söylemiştir :
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«Biliyorsunuz Türkiye dış pol’H'i'kada gayet açık bir yol izlem ektedir. Biz 
ikinci dünya savaşı sonunda meydana gelen gruplaşmalarda kendi dış güven
liğimizi Nato çerçeveli içinde buldok ve Ncrto üyesi olarak devam ediyoruz. 
Ancak Nato üyeliğini hiçbir zaman Nato’da olmayan başka gruplaşma içinde 
ol!an devi eti erte düş m a ni .lk yahut onlara karşı soğdklulk anlamında kabul etmi
yoruz. Bundan dolayı meselâ öbür grubun lideri olan fakat bizim yakın kom
şumuz, sınır komşumuz olan SovyeU’ler B'irliğıi ile de iyi komşuluk ilişkilerini 
sürdürüyoruz, geliŞffiriyoruz. Ticarî ve ekonomik ilişkilerimizi de gene sürdürü
yoruz, geliştirmeye dikkat ediyoruz. Bütün komşu devletlerle de iyi geginmeK 
istiyoruz. H'iç kimsenin toprağında, ülke bütünlüğünde gözümüz yok. Herkesi 
eşit sayıyoruz ve böylece Atatürk’ün «yurtta barış, cihanda barış» İlkesine uy
gun bir dış polGlük izlûyoruz.

Türkiye, dış politikası bakrmından, yabancı devletlerle ilişkiler bakımından 
çok güzel bir ortamdadır. Tek canımızı sıkan sorun, Kıbrıs sorunudur. Onda da biz 
haklı olduğumuz inancındayız. Çünkü, serbestçe görüşülmüş, tartışılmış, imza
lanmış andlaşmalara büz'im gösterdiğimiz saygıyı başkalarının da göstermesi
ni istiyoruz. Bundan başka bir dileğimiz yoktur.

Kıbrıs'da yaşayan soydaşlarımızın haklarından faydalanmalarını istiyoruz, 
insanca muamele görmelerini işitiyoruz, fakat ne yazık ki, bizim bu, devletler 
hukukuna uygun görüşümüz, bilhassa Kıbrıs Rumları tarafından benimsenme
miştir. 1963'de bir oldu bi'lli’i şeklinde Kıbri's’dalkıİ Türkleni haklarından mahrum 
elmek için kan dahi dökmüşlerdi. Fakat emellerine nail olamadılar. Hiçbir za
man da, Türkiye, bugünkü gücü ile ayakta durduğu müddetçe kimscr.'in, onları, 
haklarından mahrum etmesi mümkün olmayacaktır.»

Başbakan Erim daha sonra, Avrupa Konseyi, Ortak Pazar gibi kuruluşlar
la da olan ilişkiler, Ol'İvier Reverdin'in Türkiye'yi ziyareti konusunda da şun
ları söylemişlerdir :

«Konuya önem verdiğimi biliyorsunuz. Avrupa Konseyi Asamble Başka
mdir. Benim çok eskiden mestekdaşımdır, dostumdur. Yakında kendisi ile An
kara’da görüştüm. Kendisi buradaki müşahedelerinden çok memnun ayrıldı.

Avrupa Konseyi; üyeliği biziim baştan beri önem verdiğimiz bir husustur. 
Nitekim aynı paralelde Ortak Pazar da gene önem verdiğimiz bir konudur. 
Çünkü, Ortak Pazar ı yalnız bir ekonomik mesele olarak almamak lâzım, Ortak 
Pazar'ın aynı zamanda polik'k önemi de vardır. Biz, hür Batı Avrupa toplumu 
içindeyiz, onun bir üyesiyiz, onu bir konvoya, kafileye, germi kafilesine benzetir
sek, bizim gemimiz de, Türkiye gemisi de o kafilenin içinde bir gem'idir. Hem 
ekonomik, sosyal bakımdan, hem güven l'ik bakımından, bunun da ayrıca Nato 
kadar önemi vardır. Ortak Pazar’a girmek üzere ilk adımları almış bulunuyoruz. 
Katma Protokol üzerinde iktisatçılarımızın itirazları vardır, çok eleştirdikleri nok
talar vardır, bunları ortaklar arasında görüşme suretiyle düzelttireceğimize daha 
iyi bir şekle sokturacağımıza inanıyoruz.»
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BELGE 4 11 Ekim 1971

ABD BAŞBAKAN YARDIMCISININ ANKARA’YA VARDIĞINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Spiro Agnew, Esenboğa 
havaalanına irişinde şu yazılı demeci vermiştir -

«Türkiye’ye bu ihk gelişimde, buraya gelmekten duyduğum memnuniyeti 
ve bu seyahati ne kadar büyük bir iştiyakla beklediğimi bel'irtmek isterim. Tür
kiye, ölümsüz Atatürk yeni Türkiye Cumhuriyetine yön ve ilham verdiğinden beri, 
dünyanm diğer kısımlarının çoğuna liderlik etmiştir, Dışişleri Bakanı Rogers'în 
Haziran daki ziyareti sırasında liderlerinizin ne kadar büyük bir etkisi altında 
kaldığını biliyorum. Atatürk'ün bu varisleri ile bizzat tanışmayı ve bugün dün
yanın karşısında duran bazı temel sorunlar halkındaki görüşlerini öğrenmeyi 
özlüyorum.

Yirmi; yıldan fazla bir süreden beri ülkelerimizin Nato içerisinde paylaş- 
t.’kları bağlar, sadece karşılıklı güvenliğimiz bakımından değil, dünya barışı 
bakrmırdan da hayati önemini muhafaza etmektedir. Bu geçiş dönemi içerisin
de irtifaka yaptığımız vaatlerimiz sağlam remeller üzeninde durmaktadır.

T ülküye dünyanın büyük yol kavşaklarından biri üzerinde durmaktadr. 
Ülkeniz, barış zamanındaki ticaret kadar savaş zamanındaki ulaştırma için de 
hayon önemi olan hava, deniz ve kara bağlantısıdır. İttifakın savunulması ba
kımından Türkiye'nin durumunun oynayacağı rolün, savunma problemlerini 
düşünen herkesin açıkça bildiği önemin-i betomeye ihtiyaç yoktur.

Türkiye ekonomisini ve toplumunu geliştirmek ve modernleştirmek için 
yapmış olduğunuz büyük ilerlemelerin uzun süreden beri hayranıyız. Birleşik 
AmeJİ'ka, elimizdeki bütün imkânlarla, Türk halkının, gelişmenin devamım sağ
lama çabalarını destekleme vaadine devam etmekledir.

Bugün Cumhurbaşkanı Nixon'un en iyi dileklerini ve Amerikan halkının 
ka'ıbinde yatan kuvvetli dostluk hislerini sîzlere ulaştırmaktan şeref duyuyorum.»

(Esas Metin)

«As I arrive in Turkey for the first time, I want to express my pleasure at 
being here, and tell you how keenly I have looked forward to this visit. Turkey 
has been a leader for much of the rest of the world since the immortal Atatürk 
gave direction and inspiration to the new Turkish Republic. I know how favo
rably Secretary of State Rogers was impressed with Turkey’s leaders during 
his visit in June. I look forward to the chance to meet personally these heirs 
of Atatürk and learn their views on some of the key issues facing the world 
today.
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The link that our two countries have shared in NATO for more than two 
decades remains vital, not only to our mutual security but also to the peace 
of the world. In an era of transition our commitment to the Alliance stands on 
a foundation of bedrock.

Turkey stands at one of the great crossroads of the world. Your country 
is a vital air, sea and land link equally important for peacetime commerce as 
for wartime communications. The crucial role of Turkey's location in the defense 
of the Alliance needs no elaboration, as it is apparent to all who consider de
fense problems.

We have long admired the great progress that you have made in deve
loping and modernizing the Turkish economy and society. The U. S. remains 
committed to support with the means at our disposal the efforts of the Turkish 
people to achieve continued growth.

I am honored today to convey to you the best wishes of President Nixon 
and the strong feelings of friendship for Turkey that lie in the hearts of the 
American people.»

B E L G E 5 / 11 Ekim 1971

BAŞBAKAN İLE ABD BAŞBAKAN YARDIMCISI ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Başbakan Nihat Erimle ABD Başkan Yardmcısı Spiro Agnew arasında 
yapılan görüşmelere şu heyetler katılmıştır-.

Türkiye tarafından, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Sadi 
Koçaş, Dışişleri Genel Sekreter Vekili Halefoğlu, Müşterek Güvenlik İşleri Dai
resi Genel Müdürü Melek, Batı Dairesi GenelMüdürü Akbay, Enformasyon Da
iresi Genel Müdürü İşcen, Araştırma ve Siyaset Plânlama Dairesi Genel Müdürü 
Cankardeş ve Batı Dairesi Genel Müdür yardımcısı Akşin. Amerika tarafından 
ise, Siyasi Danışman Arthur Sommer, Askeri Müşavir General John Dunn, An
kara Büyükelçisi William Handley ve Dışişleri Bakanlığından Nicolas Blatt.

Görüşmelerde, Başbakan Erim, dış ilişkilerimiz hakkında bilgi verirken, 
ikinci dünya savaşından sonra Türkiye’nin dış güvenliğinde duyulan boşluğa 
değinmiş, bu boşluğu doldurmak için yapılan çalışmaları anlatmıştır. Erim 
buna ilişkin olarak, Batıyla işbirliği, Türk - Amerikan ilişkilerinin gelişmesi, yar
dımlar, Nato üyeliğine değinmiş, bunları «ikinci dünya savaşından sonra, Tür
kiye'nin karşılaştığı durumların bir sonucu olan gelişmeler» olarak nitelemiştir. 
Erim, Türk ■ Amerikan ilişkilerinin nasıl başladığını ve ne şekilde geliştiğini de 
anlatmış, Türkiye'nin gerek Amerika ile olan dostluk ve işbirliğine, gerekse Nato 
ittifakına dün olduğu gibi bugün de inandığını ve inanmakta devam edeceğini 
söylemiştir.
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Daha sonra, son zamanların uluslararası aktüel konularına kısaca deği
nen Başbakan, stratejik silâhların sınırlandırılması, karşılıklı ve dengeli kuvvet 
indirimi, Akdeniz'deki gelişmeler ve gerginliğin azalması yolundaki çabala- 
hakkında Türkiye'nin görüşlerini açıklamıştır. Erim, Türkiye’nin bütün bu çaba
ları, bu alanlardaki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını kaydeder
ken, «daima inandığı icapları gözönünde bulundurmanın zorunluluğunu» be
lirtmiştir.

Başbakan, Kıbrıs sorununun ve bu konunun geçirdiği çeşitli safhaları an
latmış, Türkiye’nin bu sorunla ilgili olarak izlediği politika hakkında ayrıntılı 
bilgi vermiştir. Türk-Yunan ilişkilerini de geniş olarak anlatan Erim, bu ülkey
le yakın ilişkilere Türkiye’nin daima değer verdiğini bildirmiştir. Atatürk ve Ve- 
nizelos’tan itibaren ilişkilerin daha düzenli bir şekilde geliştiğini, belirten Erim, 
Kıbrıs sorununun bu ilişkileri zaman zaman zedelediğini söylemiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Spiro Agnew, Türk Amerikan 
ilişkilerinin tarihçesinden sözederken, Amerikan milletinin, Türk Milletine karşı 
olan dostluk duygularını belirtmiştir.

Agnew, uluslararası sorunlar hakkında Amerika’nın görüşlerini açıklarken, 
Çin Halk Cumhuriyeti ile olan ilişkiler ve Avrupa’nın güvenliği konusundaki 
çabalara ağırlık vermiştir.

Amerikan Başkan Yardımcısı, Kıt a Çini ile görüşmelerin nasıl başladığını 
anlatmış, Birleşmiş Milletlerde bu konuda Amerika'nın tutumu hakkında geniş 
açıklamalarda bulunmuştur.

Spiro Agnew, Sovyetler Birliği ile yapılan görüşmelere de değinmiş, Ame
rika’nın bu görüşmelerde daima realist bir şekilde hareket edeceğini söylemiştir.

Vietnam konusuna da kısaca değinen Agnew, bu konuda Amerika’nın 
karşılaştığı zorlukları anlatmıştır.

Amerikan Başkan Yardımcısı, Türk - Amerikan ilişkilerden sitayişle söz- 
etmiş, afyon ekiminin yasaklanması konusunda Türk hükümetinin cesur tu
tumunu övmüştür.

Agnew, Amerika’nın şimdiye kadar olduğu gibi, elinden geldiği kadar, 
Türkiye'nin çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirtmiştir.

Kıbrıs konusuna da değinen Amerikan Başkan Yardımcısı, «bu soruna biz 
de üzülüyoruz» demiş, sorunun taraflar arasında kısa zamanda bir çözüme 
ulaşmasını arzu ve ümit ettiklerini bildirmiştir.
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BELGE 6 11 Ekim 1971

SPİRO AGNEW ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE BAŞBAKANIN KONUŞMASI

Başbakan Nihat Erim, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Spiro 
Agnew şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başkan Yardımcısı,

Size Türkiye’ye hoşgeldiniz demekten büyük memnuniyet duymaktayız.

Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin mükemmeliyeti üzerinde faz
laca durmam zannederim gereksiz olacaktır. Bu mükemmeliyeti hepimiz bili
yoruz ve bundan kıvanç duyuyoruz.

Türkiye ve Amerika bütün alanlarda, hem ikili ve hem de çok taraflı 
olarak yakın işbirliği halinde bulunmakta ve bu işbirliği ülkelerimize büyük 
yararlar sağlamaktadır.

Çok taraflı seviyede her şeyden önce, dış politikalarımızın mihveri addet
mekte hemfikir, olduğumuz, Kuzey Atlantik Andlaşması savunma topluluğuna 
üye bulunmaktayız.

Batı dünyasının özgür ülkelerinin çoğunun taraf olduğu bu teşkilâtı, hem 
sahibi bulunduğumuz sosyal düzenin bir koruyucusu, hem de barış ve güven
liğin en etkili teminatı olarak görmekteyiz.

Öte yandan, bu teşkilât, ortak amaçlarımızın gerçekleştirilmesi yönünde 
gücümüzü ve kaynaklarımızı birleştirmemize imkân veren mekanizmayı da sağ
lamaktadır.

Ancak, ülkelerimiz arasında mevcut işbirliği sadece ortak Nato faliyeti- 
mizle sınırlı değildir.

Diğer bir uluslararası teşkilât çerçevesinde Orta Doğulu müttefiklerimiz
le bir araya gelerek bölgesel sorunlara çözüm yolları arıyoruz.

İkili ilişkilerimize gelince, bunların kapsamı dışında kalan bir faaliyet 
alanı mevcut değildir sanıyorum. Türkiye ile Birleşik Amerika Devletleri bir 
çeyrek yüzyıldan beri çabalarını en yararlı ve verimli bir şekilde ahenkleştir- 
mişlerdir.

Türkiye’ye tarihimizin önemli bir devresinde, köklü reformların eşiğinde 
olduğumuz bir zamanda gelmiş bulunuyorsunuz.

Ekonomik ve sosyal alanlarda esaslı değişiklikler yapılmasını öngören 
anayasamızı tam olarak uygulamak için gerekli bütün tedbirleri almaktayız.
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Bazı reform tasarıları yürürlüğe girmek üzeredir. Toprak ve tarım refor
mu gibi etki alanı çok geniş olan reformlara ait tasarılar ise daha etraflı ve de
rin bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Bunlar da kısa bir süre sonra kesin bir 
şekle girmiş olacaktır.

Ulusal yaşantımızın bugünkü döneminde işaret edilmesi gereken diğer 
bir husus da, uzun bir düzensizlik, şiddet ve sosyal tedirgenÜk devresinden ye
ni çıkmış olmamızdır. Yıkıcı faaliyetlerin önüne geçilmesi ve noımal bir yaşan
tıya dönülmesi ise ancak enerjik tedbirlerin alınması sayesinde mümkün ol
muştur.

Bu arada, bir noktanın da belirtilmesi gerekmektedir ki o da asayiş ve 
düzenin sağlanması ve uzun vadeli reformların hazırlanması gibi iki muaz
zam görevin yerine getirilmesi sırasında, anayasamızın öngördüğü bütün ku
rumlan ve temel özgürlükleriyle birlikte parlamenter demokrasimizin korun
ması için azamî dikkatle hareket etmekte olmamızdır.

Sözlerime son vermeden önce size ve Bayan Agnew'; misafir etmekten 
duyduğumuz memnuniyeti tekrar eder, ülkemizde güzel günler geçirmeniz di
leğiyle kadehimi şerefinize ve büyük Amerikan ulusunun devamlı refah ve 
mutluluğuna kaldırırım.»

Esas Metin

«Mr. Vice - President,

It is with genuine pleasure that we are welcoming you in Turkey.

On this occasion, it is hardly necessary for me to dwell extensively on 
the excellence of the relations of our countries. We all know it, and are proud 
of it.

Turkey and the United States of America closely cooperate in all fields, 
and on both multilateral and bilateral levels. They derive huge benefit from 
this cooperation.

On the multilateral level, our countries are, above all, members of the 
North Atlantic Treaty Organization, a defensive Alliance which we are 
unanimous in considering as the pivot of our foreign policies.

We find in this organization which is adhered to by the majority of the 
free countries of the Western world, a trustworthy means of protecting the 
social order we own, as well as the surest guarantee for the safeguarding of 
peace and security.

On the other hand, it provides us with machinery for pooling our energy 
and resources in the attainment of our common goals.
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But the cooperation which exists between our two countries is by no means 
limited to our joint Nato endeavors.

In the framework of another international organization, we get together 
with our Middle - Eastern Allies to deal with regional problems.

As to our bilateral relations, hardly an area of activity remains outside 
their scope. For the last quarter of a century, Turkey and the United States of 
America have been coordinating their efforts in the most advantageous and 
fruitful way.

Mr. Vice - President,

You come to Turkey at a crucial moment of our history. We are on the 
eve of important reforms.

We shall take all appropriate steps to implement in full our Constitution 
which provides for significant changes in the economic and social spheres.

Some of the reform projects are already under way, while others, more 
sweeping in nature, like the ones pertaining to the land and agricultural reform, 
are subjected to careful and exhaustive studies. It will not be long before these 
too take a definite shape.

Another factor which ought to be singled out at the present stage of our 
national life is that we are now in the aftermath of a long period of lawlessness, 
violence, and social unrest. It is by the adoption of energetic measures that 
we have been able to check subversion and to bring about a return to normalcy.

One point must, however, be duly emphasized. While carrying out two 
enormous tasks, in reestablishing law and order on the one hand, and preparing 
for far - reaching reforms on the other, we are acting in utmost care in order 
to preserve our parliamentary democracy with all its institutions and basic 
freedoms as enshrined in our Constitution.

Mr. Vice ■ President,

Before concluding, I repeat once more how happy we are in receiving 
you and Mrs. Agnew in our country, and wishing you a pleasant stay, I raise 
my glass in your honor and for the continuation of the prosperity and happiness 
of the great American nation.» 

%

B E LG E 7 18 Ekim 1971

CUMHURBAŞKANININ İNGİLTERE KRALİÇESİ ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, İngiltere Kraliçesi Majeste Elizabeth II şe
refine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :
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«Majeste;

Büyük bir milletin hükümdarını ağırlamakla milletçe duyduğumuz mut
luluğu; bu tarihî anda, burada ifade etmek, benim için derin bir zevktir.

Bu mutluluğun; Majesteleri Edinburg Dükünü de aramızda görmekle, bir 
kat daha arttığını ilâve etmek isterim.

Majestelerinin, Edinburg Dükünün ve pek zarif Prenses Anne m memle
ketimizde şeref konuğu olarak birlikte bulunmaları; benim ve eşim için, ayrıca 
şahsî bir sevinç vesilesi de olmaktadır.

Majeste;

Ülkelerimiz arasındaki geleneksel dostluk bağlarının kuvveti ve ilişkile
rimizin herkesçe bilinen mükemmeliyeti, bunlar üzerinde fazlaca durmayı ge
reksiz kılmaktadır. Sadece; Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da büyük bir dev
let olmaya başladığı tarihten itibaren, İngiltere'nin ilişki kurup idame ettirdiği 
ilk ülkelerden biri olduğunu söylemek, bu hususu belirtmeğe yeter sanırım. Ger
çekten; ilk İngiltere Büyükelçisinin İstanbul'a gelişi, onaltıncı yüzyıl ortalarına, 
Majesteleriyle aynı ismi taşıyan kudretli Kraliçe Elizabet'in hükümdarlık yıllarına 
inmektedir.

Bu kadar uzun bir geçmişe dayanan ve tarihin en önemli bir döneminde 
başlayan resmî ilişkilerimizin asırlar boyunca daima aynı hattı takip etmesi bit
tabi mümkün olmamıştır. Bununla beraber; milletlerimizi birbirine bağlayan hissî 
yakınlık ve karşılıklı saygı, bu uzun süre içinde oluşan milletlerarası siyasetin bir
çok dalgalanmalarından uzak kalmamızı da başarmıştır.

Bu durumu yaratan karşılıklı idrakin çok manalı yeni bir tezahürüne ve
sile teşkil edecek Gelibolu muharebe alanını ziyaretiniz, memleketleri için 
orada can verenlerin ruhlarını şadedecek ve bu asî! davranışınız Türk milletince, 
değerli bir kadirşinaslık hâtırası olarak daima şükranla anılacaktır.

Majeste;

Yirminci yüzyılın ikinci ve üçüncü çeyrekleri memleketlerimiz için bir dostluk 
ve işbirliği devri teşkil etmiştir.

İkinci Dünya savaşı başlarken Türkiye ve İngiltere, üçlü bir karşılıklı yar
dım anlaşması içinde yer almışlardır.

Bugün ise; memleketlerimiz yalnız yakın dost değil, aynı zamanda, Batı Dün 
yasının dayanağı ve en itimada şayan barış ve güvenlik teminatı olarak kabul 
ettikleri Kuzey Atlantik Teşkilatı içerisinde birbirinin müttefikidirler. Ülkelerimiz; 
bu Teşkilâtta' diğer müttfikleriyle ortak hareketin en mükemmel bir ortamını ve 
çok taraflı imkânlarını bulmaktadırlar.
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Diğer yandan, Türkiye ile İngiltere yine bir savunma ittifakı olan ve 
kapsadığı bölgenin sorunlarını hal yolunda çaba sarfeden Cento çerçevesinde 
de ortak teşebbüslere girişmektedirler.

Zürih ve Londra Anlaşmalarına göre teminatçı devletlerden biri olan 
İngiltere, Türkiye’nin millî dâvası kabul ettiği bir meselede sorumluluk yük
lenmiş bulunmaktadır. Bu husus, millî dâvamız lehinde ayrı ve Önemli bir 
katkı teşkil etmektedir.

Ekonomik ilişkilerimizin, hâlihazırda güçlü olmakla birlikte, gerek iki ta
raflı, gerek Konsorsiyom çerçevesinde çok taraflı olarak daha da gelişmeğe 
müsait olduğunu kaydetmekle bahtiyarım. Ayrıca; ilişkilerimiz, hür Avrupa 
ülkelerinin gelecekte yapacakları daha geniş ve daha kesif işbirliği ortamın
da da kolaylıkla yer alabilecek niteliktedir.

Kültürel ilişkilerimizi; milletlerimiz arasındaki yakınlaşmanın hem ölçüsü, 
hem de teşvik unsuru olarak görmüş olan bizler, bunlara gerekli önemi ver
mekte ve hiç gevşetmeksizin devamına çalışmaktayız.

Majeste;

Sözlerime son vermeden; sizi, Edinburg Dükünü, Prenses Anne'i ve Dışiş
lerinde Devlet Bakanı Mr. Godber'le birlikte Majestelerine refakat eden heyet 
üyelerini memleketimizde görmekten duyduğumuz bahtiyarlığı bir kere daha 
belirtmek isterim.

Türkiye'de bulunduğunuz sürece ziyaretinizin Türk milletine bahşettiği 
sevincin bariz tezahürlerine şahit olacağınızdan eminim.

Ülkemizdeki ikametinizin en mükemmel şekilde geçmesini ve edineceği
niz intihaların birkaç yıl önce İngiltere'ye yapmış olduğum ziyaretten bende 
kalan hâtıralar kadar güzel olmasını temenni ederim.

Kadehimi Majeste Kraliçe şerefine kaldırıyorum.»

İNGİLİZCE METİN

«Your Majesty,

On this historic occasion, it is a great pleasure for me to express the 
happiness which the whole Turkish Nation feels in welcoming the Sovereign 
of a great country.

I hasten to add that this happiness is heightened by seeing among us His 
Royal Highness, the Duke of Edinburgh.
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And the presence in our country of Your Majesty and His Royal Highness, 
as well as Her Royal Highness the most charming Princess Anne as our honoured 
guests, is a cause of personal rejoicing for me and for my wife.

Your Majesty,

The traditional ties of friendship between our countries are so strong and 
our relations so perfect that there will be hardly any point in my dwelling on them 
at length. Suffice it to say that Great Britain was one of the very first countries 
with which the Ottoman Empire, when emerging as a great power in Europe, 
had permanent relations. In fact, the arrival in Istanbul of the first British 
Ambassador, goes as far back as the middle of the Sixteenth Century, to the 
times of your illustrious ancestor and namesake.

Our offical relations, after having started at such a crucial point of history 
spanned in the ensuing centuries too long a period to follow a straight line, 
but the sentimental affinity and mutual esteem that bound our peoples went 
on, all through this time, almost unaffected by the contingencies of international 
politics.

Your visit to the Gallipoli battlefields, which meaningfully illustrates once 
again these reciprocal feelings of respect and understanding, will honour the 
memories of those who fell for their fatherlands, and will always be remem
bered by the Turkish nation as a noble gesture.

Your Majesty,

The second and the third quarters of the Twentieth Century have constitu
ted an era of cordiality and co - operation between our countries.

At the onset of the Second World War Turkey and the United Kingdom 
were in a tripartite Treaty of Mutual Assistance.

Today, our two countries, are not only close friends, but allies as well, 
in the North Atlantic Treaty Organization which they consider both the mainstay 
of the Western World and the most reliable guarantee of peace and security. 
They find in it excellent means of joint action with their other allies.

They are, on the other hand, partners in Cento which is also a defensive 
Alliance, active in dealing with problems of the region it covers.

The United Kingdom, as one of the guarantor countries according to the 
Zurich and London Agreements, assumes responsibilty in a question which 
Turkey considers to be her national cause. This represents an additional factor 
in its favour.

As to our economic ties, we are happy to note that, already strong, they 
are open to further development either on a bilateral basis, or multilaterally in 
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the framework of the Consortium. Furthermore they have all potentialities to 
become smoothly integrated into the wider - ranging and more intensive co - 
operation which the free countries of Europe are bound to have in the future.

Our cultural relations being at once an indicator of and an encouragement 
for the rapprochement between our peoples, we attach to them all due impor
tance, and seek to strengthen them uninterruptedly.

Your Majesty,

Before concluding, I want to repeat our happiness in welcoming you, the 
Duke of Edinburgh, Princess Anne, as well as Mr. Godber, Minister of State 
at the Foreign and Commonwealth Office and all the members of the delega
tion accompanying Your Majesty.

I am convinced that all through your stay -in Turkey you will have many 
opportunities of witnessing unmistakable signs of the popular joy inspired by 
your visit.

I hope that you will make a most pleasant journey and keep from it 
memories as good as the ones I still have from the visit I made to the United 
Kingdom a few years ago.

I raise my glass to Her Majesty the Queen.»

Cumhurbaşkanı Sunay dan sonra söz alan Kraliçe Elizabeth şunları söy
lemiştir.

«Sayın Başkan,

Bu akşamki nazik sözleriniz ve halkınızdan gördüğüm dostane karşılama 
eşime, kızıma ve bana son derece büyük memnuniyet vermiştir. Londra'ya dört 
yıl önce sayın Bayan Sunay la birlikte yaptığınız ziyaretin güzel hatıraları için
de iadei ziyaret davetinizi de büyük memnuniyetle kabul etmiş bulunuyoruz.

Tabii ki bu benim Türkiye'ye yaptığım ilk ziyaret değildir. 1961de An
kara havaalanında çok kısa bir müddet için bulunmuş ve bu süre içinde Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel in misafirperverliğine mazhar olmuştum. Fakat bu 
tam bir ziyaret sayılamazdı. Bu sefer ise halkınızı daha iyi tanımak ve tarihi, 
güzelliği ve iklimi ile imrenilecek bir üne sahip olan yurdunuzun tarihi ve 
modern her yanını daha iyi görebilmek için sabırsızlanmaktayım.

Dünya devamlı olarak değişmektedir. Bu değişme bazen yavaş yavaş 
bazen de belki fazla çabuk denecek bir hızla meydana gelir. Fakat dünyada 
çok az ülke vardır ki Türkiye kadar ani değişiklikler geçirmiş olsun. Birinci dün
ya savaşından itibaren, Kemal Atatürk'ün dehasının liderliğinde Türk milleti
nin bütün sosyal ve ekonomik yapısı değiştirildi. O hemen hemen tek başına 
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TürkiyeJ’yi modem ve aydın bir demokratik devlet haline sokma çabasına gi
rişti. Bu Onun hesabına müthiş bir başarı idi. Fakat başarının kazanılmasında 
halktan gördüğü sadakat ve destek en önemli unsur oldu.

Akıllı kişiler anayasalar yazar, parlak iktisatçılar planlar yapar ve di
rayetli idareciler bunları uygulama yoluna sokar fakat sonunda gene de her- 
şey bütün halkın iyi niyet, doğruluk, çalışkanlık, fedakarlık ve azmine bağlı
dır. Plancılar halkın ihtiyaçlarını anlamadıkça planlar başarılı olmaz. İdare
ciler de vatandaşın iyi niyetli işbirliği olmadıkça hiçbirşey yapamazlar.

Tarihte dünyadaki özgür milletlerin bu kadar çok maniayla karşılaştığı 
başka bir devir az bulunur. Bilim ve teknoloji bizlere büyük maddî yararlar 
sağladı. Fakat aynı zamanda çözümlenmesi gereken büyük sosyal ve ekonomik 
sorunlar da bıraktı. Her yerde iyi niyetli kişiler bu çözümleri bulmak için uğ
raşıyorlar fakat, anarşi ve kargaşalığın, nesiller boyunca meydana gelen bütün 
medenî kuruluş ve gelenekleri bir anda yıkmasını isteyenlerin bu çabalara yar
dımcı oldukları söylenemez.

Halklarımızın refah ve saadetinin ve insanlık için daha iyi şartların sağ
lanması yolunda gerekli olan adalet ve özgürlüğün aranmasına hepimiz ka
tılmaktayız. Bu mücadelede, içimizden düzenli, insanca ve uygar bir sisteme 
inanlar birleşmeli ve geleceğin meydan okuyan zorluklarına karşı durmadan 
birbirine yardımcı olmalıdır.

Uzun tarihlerimiz boyunca, ülkelerimiz zaman zaman çatıştılar. Fakat ya
kın bir geçmişte askerî birliklerimiz Kore'de yanyana çarpıştılar. Bugün ise Na- 
to ve Cento teşkilâtlarında ülkelerimiz müttefiktir. Bu zaman süresince ülke
lerimizin halklarında birbirlerinin kahramanlık ve azimlilik vasıfları konusun
da karşılıklı saygı ve hayranlık uyandı. Ümidim önümüzdeki yıllarda bu kar
şılıklı saygı ve sevginin daha geniş ve daha derin bir şekilde ilişkilerimizin her 
yönüne nüfuz etmesidir.

Avrupa'nın iki ayrı ucunda olabiliriz fakat ilerisi için aynı ümitler ve aynı 
emellerle hareket ettiğimize inanıyorum. İki millet arasındaki dostluk için bun
dan hada iyi bir temel olamaz.

Ekselansınızın delâletiyle Türk halkına İngiltere halkının en iyi dileklerini 
ve yakın ve devamlı dostluğumuzun teminatını iletirken kadehimi zatıâliniz ile 
sayın Bayan Sunay'ın şerefine ve Türk halkının refah ve saadetine kaldırıyorum.»

(Esas Metin)

«Mr. President,

Your kind words this evening and the friendly welcome of so many people 
have given my husband, my daughter and myself the greatest pleasure. We 
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have the happiest memories of your visit to London 4 years ago with Madame 
Sunay and we are delighted to accept your invitation to repay that visit.

This is, of course, not my first visit to Turkey as I stopped very briefly 
at Ankara Airport in 1961 when I was made welcome by President Gürsel. But 
that hardly counts as a visit and this time I am greatly looking forward to 
meeting more of your people in a country which has an enviable reputation 
for its history, its beaty and its climate.

The world is always changing, sometimes very slowly and sometimes 
almost too quickly. But few countries can have experienced such dramatic 
changes as Turkey. Beginning with the first world war and then under the 
guiding genius of Kemal Atatürk, the whole social and economic structure of 
the nation was transformed. Almost single handed he set Turkey on the course 
towards a modern and enligtened and democratic State. It was a tremendous 
achievement on his part but he could only succeed because he had loyal and 
devoted support.

Clever people may write constitutions, brilliant economists may produce 
plans, able administrators may try to carry them out, but in the end everything 
depends upon the will, the honestry, the hard work, the sacrifices, and the 
determination of all the people. Plans will not succeed unless the planners 
understand the need of the people, and administrators can achieve nothing 
without the willing cooperation of the citizens.

Seldom in history have the free nations of the world bad to face so many 
challenges. Science and technology have brought great material benefits but 
they have also left immense social and economic problems to be solved. 
Everywhere people of goodwill are working for solutions but their efforts are 
not made any easier by those who wish to see anarchy and chaos destroy all 
the civilized structures and traditions so carefully built up by generation after 
generation.

We are all involved in this search for justice and freedom for better human 
conditions, and the prosperity and welfare of our peoples. In this struggle, 
all of us who firmly believe in an ordered, humane, and civilized system must 
stand together and help each other as we face a difficult and challenging 
future.

During our long histories our two countries have sometimes been opposed 
to each other. Most recently in Korea our military units fought side by side 
and now today we are allies in the North Atlantic Alliance and in the Cemral 
Treaty Organisation. Throughout this time, there has grown up a mutual admira
tion and respect for the qualities of bravery and tenacity in our two peoples. 
I hope in The years to come that this regard will spread even more widely and 
more deeply into every aspect of our relations.
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We may be at opposite ends of Europe but I believe that we share the 
same hopes and the same ambitions for the future. There could not be a better 
basis for friendship between two nations.

I extend to the Turkish people, through Your Excellency, the sincere good 
wishes of the British people and the assurance of our close and abiding friends
hip. I raise my glass to Your Excellency's health and to that of Madame Sunay 
and to the prosperity and happiness of the Turkish people.

B E L G E 8 19 Ekim 1971

İNGİLTERE KRALİÇESİNİN KENDİSİNE ANKARA ŞEHRİ ANAHTARININ 

VERİLMESİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Kraliçe Elizabeth, kendisine Ankara şehrinin anahtarını ve hemşehrilik 
beratını veren Belediye Reisine şunları söylemiştir :

«Your Excellency,

It is a great honour and privilege to receive the Key of the City of An
kara from your hands. This generous gesture and your kind words have made 
us feel very welcome in the Capital City of Turkey .

When your great leader Atatürk chose Ankara for the new Capital, there 
were many people who thought this was not a very promising place for the 
seat of Government. In this, as in so many other things, Atatük showed his 
vision and foresight. Today, Ankara has become a busy modern city and in 
its central position it has developed a network of communications stretching 
out to all parts of the Republic. Just as Atatürk intended, this has given all 
Turks a sense of unity and common purpose.

Although this has only been .ne Capital for 48 years, human habitation 
here can be traced back through all the 3,000 years of recorded history. I 
am particularly looking forward to my visit to the Archaelogical Museum later 
this morning to see something of Turkey's long and rich history. However, 
no Museum could house all the glorious heritage of the past civilizations. These 
must be seen wehere they stand amidst the living heritage of the natural 
beauty of the mountains and plains, the lakes and the sea coasts.

You have given me the key to Ankara but I regard it as a key to Turkey 
which will unlock for me as much knowledge and experience of your country 
and your people which I can gather during the days of what I know will be a 
memorable visit.»
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BELGE 9 23 Ekim 1971

BAŞBAKANIN İNGİLTERE KRALİÇESİ ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 

YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Nihat Erim, Kraliçe Elizabeth şerefine Şale köşkünde verdiği 
yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Majeste,
I»

Türkiye'ye yapmakta olduğunuz ziyaretten dolayı Türk milletinin bir 
bütün olarak duyduğu mutluluğu ifade etmek imkânına sahip olmak benim 
için büyük bir mazhariyettir.

Bu mutluluk muhakkak ki Edinburgh Dükü ile Prenses Anne’ın aramızda 
bulunmasıyle artmaktadır.

Başta Devlet Bakanı Joseph Godber olmak üzere, refakatinizde bulun
mak şerefine nail olan heyetin bütün üyelerini de aramızda görmekten sevinç 
duymaktayız.

Majeste,

Memleketimize yapmayı kabul zarafetinde bulunduğunuz bu ziyaret bi
zim için sembollerle doludur. Onda yalnız memleketlerimizi birbirine bağlayan 
geleneksel dostluğumuzun değil, bugünkü güçlü rabıtalarımızın da sembolle
rini bulmaktayız.

Gerçekten bugün Türkiye ile İngiltere, Nato ve Cento çerçevesinde müt
tefik bulunmakta ve Avrupa'nın bütün özgürlüksever milletlerini içine alacağı 
muhakkak olan müstakbel bir İktisadî toplulukta ortaklık etmeye hazırlanmak- 
tadırlar.

Eminiz ki böyle bir ortaklıkta, İngiltere'nin gayet iyi tanınan teknik bil
gisiyle Türkiye'nin henüz ele alınmamış imkânlarından, sadece iki memleketin 
karşılıklı çıkarlarına değil, bütün ortakların yararına olarak, 'istifade için daha 
iyi fırsatlar elde edilmiş olacaktır.

İkili ilişkilerimize gelince, zevkle söyleyebilirim ki işbirliğimizin dışında 
kalan bir alan yok gibidir.

Memnuniyetle müşahade edildiği gibi, ikili ilişkilerimiz şimdiye kadar 
kesintiye uğramayan bir gelişme çizgisi takip etmiştir ve Majestelerinin geçen 
akşam belâgatle ifade buyurdukları üzere, aynı çizgi üzerinde kalacaktır; çün
kü bu ilişkiler milletlerimiz arasında mevcut sağlam dostluk ve karşılıklı tak
dir temeline dayanmaktadır.
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Majeste,

Bu fırsattan yararlanarak Türkiye'deki durum hakkında birkaç söz söy
lemek istiyorum.

Son iki yüzyılın büyük kısmı milletimizin siyasî özgürlükler ve sosyal re
formlar için yapmış olduğu çift taraflı mücadeleyle geçmiştir.

Bütün uzun süreli olaylarda olduğu gibi, bu mücadele de zaman zaman 
kuvvet kazanmış veya nisbî bir sükûnet devresine girmiş, ancak millî haya
tımızdaki önemli rolünü oynamaktan hiç bir vakit tamamen geri kalmamıştır. 
Özgürlükler ve reformlar için milletçe girişilen bu mücadelenin iki belirli özel
liği vardır. Birincisi arada bir görülen geçici güçlüklere rağmen sonunda ba
şarıya ulaşması ve böylece milletin ilerleme yolunda uzun müddetle alıkona- 
mamış olmasıdır.

İkincisi ise, iki amacın, yani özgürlüklerin korunmasıyla reformların uy
gulanmasının, birbiriyle bağdaşamaz kabul olunması, hatto aralarında her
hangi bir çelişki bulunduğu sanılması hallerinde çabaların tamamen başarılı 
olamamasıdır.

Özgürlük, daha iyiye gitmek yolunda tedbirler alınması ve bunların halk 
oyuna kabul ettirilmesi için gerekli olmuş, diğer taraftan da sosyal şartların 
düzeltilmesi amacına kullanılmayan özgürlükler ise muhtevasını kaybetmiştir.

Büyük Atatürk'ün görüp bize öğrettiği bu temel gerçekler şimdiki duru
mumuzda daha büyük bir ağırlık kazanmış bulunuyor. Bugün görevimiz de
mokratik usullerden ayrılmadan sorunlarımıza köklü hal şekilleri bulmaktır. 
Amaçlardan biri ötekine feda edildiği takdirde, her ikisinden de uzaklaşılmış 
olur.

Biraz önce dediğim gibi, mücadelemiz uzun zamandır devam etmektedir.

Haklı olarak parlamenter demokrasinin beşiği kabul olunan bir ülkenin 
Hükümdarlarının huzurunda iftiharla söyleyebilirim ki, karşılaşılan güçlükler 
ne olursa olsun, Türkiye bağlı bulunduğu özgürlükleri korumaya her zaman 
muktedir olmuştur. O kadar ki bugün bölgesinde demokrasinin ve her özgür 
yönetime temel teşkil eden manevî değerlerin tek savunucusu olarak bulun
maktadır.

Bu sebepten kuvvetle inanıyoruz ki Türk milleti tarihî mücadelesinin bu 
döneminden de muzaffer olarak çıkacaktır.

Majeste,

Türkiye'deki ikametinizin bu altıncı gününde yüksek şahsiyetinizi çeviren 
samimi hayranlık halkasını müşahade etmiş olacaksınızdır.
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Şunu belirteyim ki ziyaretinizi her zaman memleketlerimiz ilişkilerinde 
çok önemli bir olay olarak hatırlayacağız.

Memleketimizden güzel anılarla ayrılmanız en içten dileğimizdir.

Kadehimi Majeste Kraliçe şerefine kaldırıyorum.»

(İngilizce Metin)

«Your Majesty,

It is a signal privilege for me to be called upon to express the happiness 
which your visit to Turkey inspires the Turkish nation as a whole.

This happiness is indeed enhanced by the presence among us of Their 
Royal Highnesses the Duke of Edinburgh and Princess Anne.

We are also delighted to receive as our distinguished guests all the 
members of the delegation who, under His Excellency Joseph Godber, Minister 
of State, have the honour of accompanying you.

Your Majesty,

This visit that you have graciously consented to pay to our country is full 
of symbolism for us.

Not only, does it symbolize the traditional friendship that binds our 
countries, but also the strength of our present day ties.

In fact, today, Turkey and the United Kingdom are allies fri NATO and 
CENTO, and they are looking forward to becoming partners in a future economic 
community which will surely gather in its midst all freedom - loving countries 
of Europe.

We ace convinced that in such a partnership, the well - known Biritish 
know - how and the potentialities of Turkey, will have better opportunities 
of being put into use not only for our mutual benefit, but for that of other 
partners as well.

As to our bilateral relations, I am happy to declare that hardly any sphere 
of cooperation remains outside their scope. To our mutual satisfaction, they 
follow an unbroken line of development; and as Your Majesty pointed out in 
her most eloquent speech a few nights ago, they promise to do so in the future 
too, since they are founded on the solid basis of frienship and esteem which 
our peoples have for one another.

Your Majesty,

I wish to avail myself of this opportunity to touch briefly upon the situa
tion in Turkey. *
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For the best part of the last two centuries, our nation has been engaged 
in a double - sided struggle for political freedoms and for social reforms.

Like all long - drawn processes, this struggle had its moments of culmina
tion as well as of relative calm; but it was always there to play an important 
role in our national life.

The popular struggle for freedoms and reforms had two distinctive traits. 
First, notwithstanding momentary drawbacks, it never failed at -the end, and 
the nation was not thwarted for long on the road of progress.

: - *• ’ I - . v «
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Secondly, it never fully succeeded whenever the two goals, the achieve
ment of freedoms and the realization of reforms, were considered as being 
mutually exclusive, or even antagonistic.

Freedom wos necessary in order to devise policies of change for the 
better and to make them acceptable by the public opinion, whereas the same 
freedom would be devoid of content if it was not used to improve social 
conditions.

The great Atatürk saw these basic truths and taught them to us.

Today we find ourselves in a situation where they acquire even more weight.
• • • V •

Our task consists precisely in finding radical solutions to our problems in full 
respect of democratic procedure. We cannot sacrifice one for the other without 
jeopardizing both.

As I said, our struggle has been going on for a long time. I am proud 
to declare in the presence of the Sovereign of a country which is rightly consi
dered as the cradle of parliamentary democracy that, no matter the odds, Turkey 
has always been able to safeguard the freedoms she cherishes. So much so 
that, today, she stands alone in her region as the upholder of democracy 
and of the moral values which all free systems are based upon.

Therefore, we firmly believe that the Turkish people will emerge victorious 
from the present stage of its historic struggle too.

Your Majesty,

In this sixth day of your journey you must have already noticed the 
warmth and admliration that surround your august person.

May I only be permitted to say that we shall always remember your visit 
as an outstanding event in the relations of our countries.

Our earnest hope is that you will also keep some good memories of 
your stay in Turkey.
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I raise my glass to Her Majesty the Queen.»

Kraliçe Elizabeth, Başbakanın yaptığı konuşmaya şu cevabı vermiştir :

«Sayın Başbakan, Nazik ve alicenap sözleriniz, beni derinden etkiledi 
ve bunların bütün vatandaşlarım tarafından büyük taktirle karşılanacağından 
emin bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı, zatıâliniz ve bütün Türk ulusunun göstermiş olduğu hüs- 
nükabul ve misafirperverliğin zevkini tadan hepimiz, bu ziyaretin sona ermek
te olmasından ötürü üzüntülüyüz. Bu güzel ülkeyi, herkesin gösterdiği nezaket 
ve cana yakın dostluk tezahürlerinin bir çok tatlı hatırasını geride bırakarak 
terkedeceğiz.

Bu, beraberimde götüreceğim tek hatıra olmakla kalmıyacaktır. En ilkel 
medeniyet bakiyelerini görüp, günümüze kadar geçirdiği gelişmelerin met ve 
cezirleri ile akımını izledikten sonra, insanlık mizacının intibak kudreti ve top- 
lumların en feci felâketlerden sonra dahi, nasıl yeniden kurulup hayatiyete ka
vuşabildikleri hususları, beni bilhassa tesir altında bırakmıştır. Avrupa yeni 
bir çağa girmek üzere olduğundan, bundan çok şeyler öğrenebiliriz. Gelecek 
hakkında tereddütümüz olabilir, ancak gayretlerimize bütün kalbimiz ve ru
humuzu kattığımız takdirde, geleceğe güvenle bakabilir ve daha iyi bir altın 
devire girebilecek kadar başarı gösterebiliriz.

Ayrıca beraberimde, Türkiye’nin uzun tarihinden alınan, refahın, ancak 
insanlar ve toplumlar arasında barışçı bir işbirliği ve basiretli bir idare ile el
de edilebileceğine dair aşikâr dersi de götüreceğim. Tarih öncesi dünyasında, 
teknik tahditler ticaret, ticari ilişkiler ve ulaşımı sınırlandırmaktaydı. Bugün, mo
dern teknoloji bütün bu tahditleri aştı ve uzun zamandan beri, ecdatlarımızın 
rüyalarında dahi göremiyecekleıi kadar büyük bir kitleye, daha yüksek bir 
medeniyet standardı sağlama fırsatına erişmiş bulunuyoruz. Bugün bu şansa 
sahibiz; elimizden kaçırmamalıyız.

Boğaz köprüsünün inşaatına başlanılmış bulunuyor. Bu faideli projede, 
İngiliz mühendislerinin bu kadar önemli hisselerinin bulunmasından ötürü gu
rur duymaktayım, fakat aynı zamanda köprünün Avrupa ile Asya arasında ye
ni bir bağlantı telâkki edilmesini temenni ederim. Geçmişte, bu iki kıt’a ara
sındaki bağlantıların neler başardığına şahit olduk. Do’ayısı ile bu köprünün, 
işbirliği alanında yeni bir devir açması temennimdir.

Gelibolu savaş alanları ile şehitler için dikilen anıtları gören hiç bir kim
senin, duygulanmamasına ve üzüntü yaratan çatışmaya yol açan olaylardan, 
içten gelen bir huzursuzluk hissetmemesine imkân yoktur. Bu kadar kahraman
ca dövüşüp, hayatlarını kaybeden insanlar, kendi iradeleri dışında meydana 
gelen şartlara yakalanmışlardır. Bu anıtlara, dünya liderlerini, tarihten ders 
almalarını sağlıyacak ve siyasetlerinin sonuçlarını dikkatle izlemeye itecek 
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korkunç birer ihtar gözü ile bakılmalıdır. Kudret ve nüfuz sahibi herkesin va
kur görevi, dünyanın her tarafında yaşayan halk kitlelerinin doğal müsamaha
kârlık ve dostluk mizaçlarının gelişip yayılmasına fırsat vermektir.

Bay Başbakan, Türkiye halkı bizlere büyük saadet vermiştir. Buna kar
şılık, ben, Cumhurbaşkanı ve Türk halkına, müreffeh, mes'ut ve barışçı bir ulus 
yaratabilmeleri için gerekli irade ve şanslar dilerim.»

(İngilizce Metin)

«Mr. Prime Minister,

I have been deeply moved by your kind and generous words and I know 
they will be much appreciated by all my countrymen.

All of us who have enjoyed the welcome and hospitality of the President, 
yourself, and the people of Turkey, ere sad that this visit is coming to an end. 
We shall leave this lovely country with many happy memories of everyone's 
courtesy and charming friendliness.

This is not the only recollection I shall take with me. Having seen the 
relics of the earliest human civilization and traced the ebb and flow of its 
development to the present day, I am particularly impressed by the resilience 
of human nature and the way in which communities have rebuilt and regene
rated even after the most dreadful calamities We con learn from this today 
as Europe enters into a new era. We may be uncertain about the future, but 
we can meet it with the confidence that, if we put our heart and soul into our 
efforts, we can succeed to an even better golden age.

I shall also take away the very obvious lesson of Turkey's long history 
that prosperity only comes with peaceful co - operation between peoples and 
communities, and by enlightened administration. In the ancient world, tech
nical restrictions set limits on commerce, trade and communication. Today, modern 
technology has overcome these restrictions and we have been given the 
opportunity to achieve a higher standard of civilization for more people than 
our ancestors ever dreamed about. We have this chance before us now, we 
must not let it slip.

Work has already started on a bridge across the Bosphoıous. I am proud 
that British engineers are taking such an important share in this practical 
project, but I hope it will also be seen as a symbol of the new connection 
between Europe and Asia. We have seen what lhe links between these two 
continents have achieved in the past and it is my hope that this bridge will 
inaugurate a new phase in co - operation.
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No one who has seen the battlefields and memorials of Gallipoli can 
fail to be moved and deeply disturbed by the events which led up to the sad 
conflict The men who fought these battles with such bravery and who lost 
their lives were caught up in circumstances beyond their control. These memojials 
should be seen as an awful warning to the leaders of the world to learn from 
history and to take care to consider the consequences of their policies. It is the 
solemn duty of all who have power and influence to allow the natural tole
rance and friendliness of ordinary people everywhere to flourish and to prosper.

Mr. Prime Minister, the people of Turkey have given us much happiness; 
in return I vvish the President and all the people the will and the good fortune 
to create a prosperous, contented and peaceful nation.»

B E LG E I 0 23 Ekim 1971

EDINBURGH DÜKÜNÜN TÜRK VE İNGİLİZ TİCARET ODALARININ ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTEKİ KONUŞMASI

Edinburgh Dükü Prens Philip, Ingiliz Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odalarının müştereken tertip ettikleri öğle yemeğinde, ekonomik ar
tış ve bunun bazı mahzurlarından bahsetmiş ve özetle şöyle konuşmuştur :

«İt is so easy to forget that so much of the present economic environment 
is the product of events which took place not all that long ago. The beginnings 
of the industrial revolution could be placed about 200 years ago, although it 
has still not reached all parts of the world.

The scientific and technological revolutions are still going on all around 
us. Between them they have already completely transformed the whole structure 
of human existence; economic, political, social, cultural and ecological. It is 
still much too early to assess the full consequences of these revolutions but we 
don't have to look far to see the political consequences, one of which is the 
success of socialist and communist regimes based on the urban industrial 
centres of population.

The economic consequences are more difficult to pin down, but I suspect 
that the most important is th? development of the doctrine of growth. Indust
rialisation produced better methods of manufacture and employment at better 
rates and this meant a growth in wealth. It was not long before the obvious 
conclusion was drawn that growth equals prosperity. Not perhaps quite so 
obvious was that increase in prosperity meant increase in population and this 
in turn demanded an increase in the social infrastructure; hospitals, schools, 
water supplies, roads and so on • both in volume as well as in standard. In 
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order to provide for this, rates and taxation need to be increased and this 
demands more economic growth. By this time the increased population is 
waiting for work, so this demands yet more economic growth.

Today, growth is no longer a question of increasing prosperity, growth 
has become a requirement for normal existence. Indeed there are cases where 
even with a substantial rate of national economic growth the social infrastruc
ture is getting worse, not better; where the rate of increase in poverty, lack 
of housing, sanitation, hospitals, schools and so on is faster than any forese
eable or remotely possible rate of economic growth. Stablitiy is equivalent to 
going down - hill; only the rate of growth matters and therefore this is what 
is exercising the minds of the economic planners day and night.

You cannot fault the argument that economic growth is essential, but at 
the back of my mind there is a nagging anxiety. It seems to me that the earth 
is finite in size; resources, both renewable by nature or non - renewable such 
as minerals, are limited in volume. At some point in the not so tar distant 
future, growth, as we understand it today, will no longer be physically possible 
without drastic and quite unacceptable consequences.

The other important consequence of the doctrine of economic growth is 
the emphasis which it puts upon material considerations. All and only economic 
development is seen as being in the national interest. The trouble is that 
economic development is concerned with the quantity of wealth, which is a 
matter of facts and figures. It is very difficult for it to be concerned with the 
quality of life which is a matter of judgement and opinion. I believe that we 
must be careful lest in the myopic search for prosperity we succed in destroying 
the very things we hope prosperity will bring.

The irony of the doctrine of economic growth is that recent events have 
made it only too clear that even the most wealthy and the most industrially, 
educationally and scientifically advanced countries and communities are not 
free from balance of payments problems, unemployment, social and communal 
unrest. In fact those countries have even added to their worries in the form of 
massive pollution and an accelerating exploitation of the natural environment.

No one wants to deny to any people the advantages of modern material 
progress but it is just as well to recognise the price that must be paid for it. 
No one wants to halt development but I think it is justifiable to demand that 
it should be done intelligently and with a watchful eye on the consequences. 
No one seriously doubts the theoretical advantages of development, but unless 
it is accompanied by a much more efficient system ot public administration 
those advantages will never be realised.
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Closely connected with the economic consequences of industrialisation 
are the ecological consequences; that is to say the impact of increasing produc
tion on the human and natural environment. The most obvious and the most 
frequently discussed is pollution. Pollution of the air, where effluent mixes.in 
the atmosphere and comes down as contaminated rain or as smog. Pollution 
of the land pollution of the water by human and industrial effluents.

But that is only part of the picture. The surface of the earth is being 
gradually exploited by the bursting human population. Land is needed for 
houses, factories, roads, agriculture, reservoirs and dams, while the over - use 
of land produces erosion. The demand increases every year, and every year 
there is less available for wild places and wild animals.

In this respect Turkey is in a very interesting situation. Human exploitation 
started 5,000 years ago and large areas which even in historical times sup
ported a large indigenous fauna, including carnivores such as the lion, have 
since been reduced to desert or semi - desert. Large areas have been heavily 
over - grazed, preventing natural regeneration of vegetation.

Atatürk, recognised this problem and instituted a massive re - afforesta
tion programme which has made a tremendous contribution *o  checking further 
erosion. The next should be the protection and encouragement of wildlife by the 
establishment of parks and reserves.

Speaking at the 1970 Conference convened by the Turkish Nature Con
servation Society in Ankara, Monsieur Demirel, Prime Minister at that time, 
said this : — %

«The scrutiny of the problems concerning the conservation of nature under 
the light of science, and searching and planning the necessary measures 
for the solution of these problems are of great importance in our country 
as they are in all countries of the civilized world.»

It is very encouraging to all of us interested in this problem to know that 
the Turkish Government has taken such an enlightened view of the situation. 
I hope the necessary measures will be taken with the least possible delay. 
Time is running out.

The conservation of nature goes beyond the land. The most serious world 
problem is water. The exploiia.ion of wild fish stocks together with pollution 
is creating a critical situation for the survival of life in the seas.

The demand for water for human and industrial consumption is such 
that natural supplies will soon be quite inadequate. The continuing drainage 
of swamps and marshes is destroying natural reservoirs and denying living 
space to millions of animals and wildfowl. In fact the ecological consequences 
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are simply destruction. Between them exploitation and pollution destory the 
air. They destroy life in the waters and they destroy the landscape, the wild 
places and the wildlife. Perhaps this is what we want. It is not easy to argue 
for protection except where it can be proved, preferably in economic terms, 
to be the human interest.

Animals and the landscape are protected if it helps the tourist trade but 
not many will admit that they have their own right to exist. Indeed, if anything 
is seen to be occupying or consuming valuable resources, it is profitable to do 
away with it.

I have no doubt that it would be technically possible to live in a world 
in which the only life was human life, but I suspect that it would hardly be 
worth living in under those circumstances.

You may well ask what one should conclude from all this. I realise that 
it raises almost more problems than it solves but my conclusion, for what it 
is worth, is that we must learn to live in equilibrium with our natural resources. 
We must aim for stability in the human population and while we should 
certainly continue to improve and adapt and invent, we must gradually give 
up our worship of the God of growth.»

BELGE 1 1 24 Ekim 1971

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 26. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
YAYINLANAN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay şu mesajı yayınlamıştır î

«Sevgili vatandaşlarım

Bugün Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 26’ıncı yıldönümünü kutlamakta
yız. Birleşmiş Milletlerin, geçen çeyrek yüzyılda, kendisini uluslararası alanda 
insanlığa hizmet eden bir unsur olarak kabul ettirmiş olduğunu memnunlukla 
görmekteyiz. Gerçekten, uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyle ku
rulmuş olan örgüt, ortaya çıkan önemli konularda uzlaşmayı sağlayacak çare
lerin aranması için büyük çaba göstermiş bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin başlıca faaliyet alanı siyasaldır. Ancak, adil ve de
vamlı bir barışın sağlanabilmesi için, artık gittikçe küçülmekte olan dünyada, 
milletlerarasındaki her türlü ilişkilerin ahenkli bir şekle sokulması önem arzet- 
mektedir. İşte bu nedenledir ki, Birleşmiş Milletler, ekonomik, sosyal ve teknik 
konulardaki işbirliği için en uygun bir forum niteliği kazanmıştır. İnsanlığın 
karşısına çıkan her yeni sorunun çözümlenmesi için gözler devamlı olarak Bir
leşmiş Milletlere çevrilmektedir.
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Öte yandan, dünya ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal farkların or
tadan kaldırılması, Birleşmiş Milletlerin üzerinde önemle durduğu bir konu 
olmuştur. Bu yoldaki çalışmalar milletlerin refahının arttırılması bakımından 
olumlu sonuçlar verebilecek başlıca olanaklardan biri olarak görülmektedir.

Memleketimiz Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı 
bulunmaktadır. Uluslararası hukuk kurallarının üstünlüğü, memleketimizin bü
tün tarihi boyunca benimsemiş olduğu bir esastır. Birleşmiş Milletler çerçeve
sinde ortaya çıkan Andlaşma ve Sözleşmelerin, devletler arasındaki uzlaşmaz
lıkları azaltacak bir olanak yarattığına kaniyiz.

Uluslarası işbirliğine içtenlikle inanmakta olan Türkiye, Birleşmiş Millet
lerin her alandaki çalışmalarına faal bir şekilde katılmaktadır. Memleketimiz, 
Birleşmiş Milletlerin sömürgeciliğin tasfiyesi konusundaki çalışmalarını öteden 
beri desteklemektedir.

Diğer taraftan mıilletlerin refahı ile de yakından ilişkisi olduğunu göz 
önünde tutarak, silâhsızlanma konusundaki girişimleri samimiyetle destekle
mekteyiz. Nihayet, insanlığı günlük yaşantısında doğrudan doğruya etkileyen 
insan çevresi meselesi ve doğal âfetler konularında elimizden gelen katkıda 
bulunmak için çaba sarfetmekteyiz.

Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim ki, Birleşmiş Milletlerin insanlığın 
hizmetinde önemli bir örgüt olduğuna inanmaktayız.»

Başbakan Nihat Erim şu mesajı yayınlamıştır :

«Sevgili Vatandaşlarım,

Bugün Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 26. yıldönümünü kutlamaktayız. 
Geride bıraktığımız çeyrek yüzyıl süresince Birleşmiş Milletlerin dünyada barışın 
korunması ve insanlığın ortak ülkelerinin gerçekleştirilmesi konusunda sarfedi- 
len çabalar için uygun bir ortam sağladığını ve çoğu zaman da bu olanakların, 
yön verildiği ve geliştirildiği bir merkez olduğunu görürüz.

1945'lerden bu yana, dünyamız her alanda tarihin hiçbir devrinde gö
rülmediği ölçüde hızlı ve devamlı bir değişmeye sahne olmaktadır. Bütün ül
keler bu hızlı değişikliğin insanlığı daha güven verici bir dünyaya ve daha 
yüksek bir yaşama düzeyine ulaştırabilmesi için büyük çaba harcamaktadır. 
Türkiye de başlangıçtan beri uluslararası alandaki bu faaliyetlere katılmakta, 
kendisine düşen ödevi yenine getirmektedir.

Memnuniyetle belirtmek gerekir ki, Birleşmiş Milletler, dünyanın değişen 
şartlarının ortaya çıkarttığı güç sorunların ele alınıp belirli ölçülerde çözüm 
şekline varıldığı veya en azından bu yolda faydalı çalışmaların yapıldığı bir 
kuruluş olmaya devam etmektedir.
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• c -Birleşmiş AAilleHer Yabasındaki amaç ve ilkelerin uygulanmasına • Türkiye 
daima. büyük önem vermiştir. Adil ve devamlı bir barışın sağlanması, çnillet- 
lerin egemën eşitliği,• devletlerini bjrbirleifinin iç işlerine karışmamaları,, anlaş
mazlıkların barışçı.’yollarla' Çözümlenmesi,, inşân.-hak ve - hürriyetlerine,-saygı 
gösterilmesi vq bunların teminat altına alınması, Türkiye'nin öteden beri sa
vunduğu ’ vo Birleşmiş Milletçide desteklediği hususlardı’r.'

Birleşmiş Milletlerin' evrenselliği benimsediğimiz ve! saygı duyduğumuz 
bir ilkedir. Nitekim/bu. yıl 4. yeni üyenin daha Dünya Örgütüne katılmasını kı
vançla karşılıyoruz. i,m,. ı. • <• • 4„ < yh--.

•k*1  İnsânlrğrn her bakîmdah daha.-,huzur vëri.ci-rbir düny.ayg kavuşması için, 
silâhsızlanma» ve sömürgeciliğin ıfaşfiy,eşi igijqi kenulafidcinyppiGi-»i^ü|ün^çabalar 
tarafımızdan desteklenmektedir.?• . > ı.rnöa nhoJîdliiA*  . im; •< .

Siyasî konular yanında, dünyamızı bir bütün olarak ilgilendiren İktisadî 
ve sosydP'sorunlar ?da, Birleşmiş Milletlerde', övgüye Jâyık bir .şekilderele alın
maktadır. Örneğin, ’öhümüzdekk’yıl Nisan-’ayında Şili’deritoplan'acak 3. -Binleş- 
mîş ;MiîtetleH'Ticaret^Ve Kalkınma Konferansı ve Hğttirarr ayrncfcr Stokholm-de 
föpfbhacdk Bîrleşm-İş1 -Mil letter-’İnsan*  Çehresi Konferans ip rbüyük ümitler rbağ? 
lanan ve sadece Birleşmiş Milletlerce gerçekleş.tft'ilebilecdc arriek teşebbüslerdin

Türkiye1, BTrteşfnî^ 'Mifl'etlefrh fdâlİyetihe/kürüTuşuridah beri daimâ yapıcı 
bir şekilde katılmış, her alandaki rvé seviyedeki Birleşmiş Mîlletler' kol tart na 
seçilerek insanlığın ortak ülkçlçrini gerçekleştirmek yolunda ürerine .düşeni yap- 
maya çalışmıştır. Memleketimizin Birleşmiş Milletler içerisindeki çabaları kı
vanç vericidir.» mnoh ’.w?- V ili

Dışişleri Bakanr Osman Olcay şu: mesajı yayın la mîştrr : -hı> r 
n ■î.:? ■» iwiwj? j-v: / xım;ğ;‘ nıd atiıs-L*

«Sevgili Yurttaşlarım, . . . • . > . . •..ını,- .. v r

San Francisco'da Birleşmiş Milletler Yasasına iiWzaîâdiğrmız1 tarihten bu 
yana 26 yıl geçmiş bulunuyor. Çeyrek asırlık bu süre içinde Birleşmiş Millet
ler, kendisine tanınan yetki sınırı içinde, gerçekten olağanüstü bir başarı sağ
lamıştır.

Dünyamız, her alanda büyük bir aşama geçirmekte, insanlığın daha'gü
ven verici ve gönenç dolu bir ortama kavuşması için, hiçbir çağda olmadığı ka
dar büyük çaba sarfedilmektedir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerle
mesi, kitle haberleşme araçlarının sağladığı olanaklar, sömürgeciliğin ortadan 
kaldırılması çabaları, bugüne kadar çeşitli nedenlerle gelişme olanağını bula
mamış ülke ve milletlere yeni çevrenler, açmıştır. İnsanlığın 'içinde bulunduğu bu 
gelişme ortamının, çözümlenmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkartması ola
ğandır. •’.î'-.: : ‘ ı
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Birleşmiş Milletlerin çoğu zaman dikkati çekmeyen, fakat çok yararlı yo
ğun çalışmaları özellikle bu açıdan üzerinde durulmaya ve her türlü övgüye 
değer olmaktadır.

Türkiye, dünyada gerçek, âdil ve devamlı bir barışın kurulması ve deva
mını büyük bir içtenlikle istemiş ve bu yolda sarfedilen çabalara daima katıl
mıştır. Geriye doğru baktığımız zaman, Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerde, siya
sal alanda olduğu kadar ekonomik, sosyal, teknik ve kültürel alanlarda da ya- 
pılagelen çalışmaları büyük bir ilgi ve dikkatle izlediğini, Dünya Örgütünün çe
şitli kuruluşlarına seçilerek insanlık açısından olumlu ve yapıcı yönde çaba sar- 
fettiğini görürüz. Hiç şüphesiz, bu yoldaki çalışmalarımız devam edecektir.

Birleşmiş Milletler Yasasındaki amaç ve ilkelere uymayı ve gerçekleşme
lerine yardımcı olmayı, başlıca görevimiz sayıyoruz.

İnsan haklarına saygı, milletlerin eşit egemenliği, anlaşmazlıkların ba
rışçı yollarla çözümlenmesi, devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmamaları, 
üzerinde titizlikle durduğumuz ve tüm ülkelerce uyulmasını istediğimiz konular
dır. Dünya milletleri arasındaki ekonomik farklılıkların azaltılmasını, çeşitli alan
larda birlikte sahip olduğumuz mirasın yine bütün insanlığı mutlu kılacak şekil
de kullanılmasını görmek bize büyük kıvanç verecektir.

Önümüzdeki yıl Şili’de yapılacak 3. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkın
ma Konferansı, İsveç’te yapılacak İnsan Çevresi Konferansı ve daha sonra top
lanması beklenen Deniz Hukuku Konferansı hiç şüphesiz bütün ülkelerin önem 
verdikleri ve Birleşmiş Milletlerin çeşitli alanlardaki çok yararlı, verimli çalışma
larına güzel birer örnek teşkil eder.

Devletlerüstü bir yetkiye sahip olmayan, üye ülkelerin işbirliğine dayanan 
ve bunların arzu ettikleri ölçüde başarı gösterebilen bir Kuruluş olan Birleşmiş 
Milletlerin, yine de kendisine bağlanan umutları büyük ölçüde gerçekleştirdiği 
ve elbirliğiyle çaba gösterdiğimiz takdirde, ileride tüm insanlık için daha da 
yararlı çalışmalarına devam edeceği inancını besliyoruz.»

Ö E L G É 1 2 25 Ekim 1971

ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN BM’E ALINMASI KONUSUNDA YAPILAN 

OYLAMALAR

Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlerde temsili ile ilgili olarak Ge
nel Kurulda yapılan oylamalar aşağıdaki sırayı izlemiş ve şu sonuçlar alınmıştır*.

a) Amerika Birleşik Devletlerinin üçte iki önemli sorun karar tasarısı için 
öncelik istemi 61 olumlu, 53 olumsuz oyla kabul edilmiş, Türkiye dahil 15 
devlet çekimser kalmıştır.
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Olumlu oy verenler :

Arjantin, Avustralya, Bahrein, Barbados, Belçika, Bolivya, Brezilya Men 
kezi Afrika Cumhuriyeti, Çad, M. Çin, Kolombya, Kosta Rika, Dahomey, De
mokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Fiji Gabon, 
Gambya Ghana, Yunanistan, Guatemala, Haiti, Honduras, Endonezya, İrlan
da, İsrail, İtalya, Fildişi Sahili, Jamaika, Japonya, Ürdün, Khmer Cumhuriyeti, 
Lübnan, Lesoto, Liberya, Lüksemburg, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mexika, 
Fas, Hollanda, Yeni Zelandiya, Nikaragua, Nijer, Panama, Paraguay, Filipinler, 
Portekiz, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, Swaziland, Tay
land, Tunus, Birleşik Devletler, Yukarı Volta, Uruguay, Venezuela.

Olumsuz : Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Bütan, Bulgaristan, Burma, 
Burundi, Byelorusya, Kamerun, Kanada, Seylan, Şili, Küba, Çekoslovakya, Da
nimarka, Mısır, Ekuatör Ginesi, Etiyopya, Finlandya, Fransa, Gine, Guyana, 
Macaristan, İzlandya, Hindistan, Irak, Kuveyt, Libya Arap Cumhuriyeti, Malî, 
Mauritanya, Moğolistan, Nepal, Nijerya, Norveç, Pakistan, Yemen Halk Cum
huriyeti, Kongo Halk Cumhuriyeti, Peru, Polonya, Romanya, Sierra Leone, So- 
malya, Sudan, İsveç, Suriye Arap Cumhuriyeti, Uganda, Ukranya, SSCB, Birle
şik Krallık, Birleşik Tanzania Cumhuriyeti, Yemen, Yugoslavya, Zambia.

Çekimser : Avusturya, Botswana, Kıbrıs, Ekuador, İran, Kenya, Laos, Ma
laysia, Malta, Katar, Senegal, Singapor, Togo, Trinidad ve Tobago, Türkiye.

Oylamada bulunmayanlar : Maldiv Adaları, Oman.

b) ABD’nin üçte iki önemli sorun karar tasarısı 59 olumsuz, 55 olumlu oy
la reddedilmiş, Türkiye dahil 15 devlet çekimser kalmıştır.

Olumlu oy verenler :

Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Barbados, Bolivya, Brezilya, Merkezi Af
rika Cumhuriyeti, Çad, M. Çin, Kolombya, Kosta Rika, Dahomey, Kongo 
Democratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti El Salvador, Fiji, Gabon, Gamb
ya, Ghana, Yunanistan, Guatemala, Haiti, Honduras, Endonezya, İsrail, Fildişi 
Sahili, Jamaika, Japonya, Ürdün, Khmer Cumhuriyeti, Lübnan, Lesoto, Liberya, 
Lüksemburg, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mexika, Yeni Zelandya, Ni
karagua, Nijer, Panama, Paraguay, Filipinler, Portekiz, Rwanda, Suudi Arabis
tan, Güney Afrika, İspanya, Swaziland, Tayland, Birleşik Devletler Yukarı Vol
ta, Urugay, Venezuela.

Olumsuz : Afghanistan, Arnavutluk, Cezayir, Bütan, Bulgaristan, Burma, 
Burundi, Byelorusya, Kamerun, Kanada, Seylan, Şili, Küba, Çekoslovakya, Da
nimarka, Ekuador, Mısır, Ekuatör Ginesi Etiyopya, Finlandya, Fransa, Gine, 
Guyana, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Irak, İrlanda, Kenya, Kuveyt Libya 
Arap Cumhuriyeti, Malaysia, Mali, Mauritanya, Moğolistan, Nepal, Nijerya,
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Norveç, Pakistan, Yemen Halk Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Halk Cumhu
riyeti, Peru, Polanya, Romanya, Sierra Leone, Singapor, Somalya, Sudan, İsveç, 
Suriye Arap Cumhuriyeti, Trinidad ve Tobago, Uganda, Ukranya, SSCB, Bir
leşik Krallık, Tanzanya, Yemen, Yugoslavya, Zambya.

Çekimser : Avustralya, Belçika, Botswana, Kıbrıs, İran, İtalya, Laos, Mal
ta, Fas, Hollanda, Katar, Senegal, Togo, Tunus, Türkiye.

Oylamada bulunmayanlar : Maldiv Adaları, Oman.

c) ABD'nin Arnavutluk karar tasarısının ihraçla ilgili son kısmının ayrı 
ayrı oylamaya konulması istemi 61 olumsuz, 51 olumlu oyla reddedilmiş, Tür
kiye dahil 16 devlet çekimser kalmıştır.

d) Arnavutluk karar tasarısının bütünü (Türkiye dahil), 76 olumlu 35 
olumsuz oyla kabul edilmiş, 17 devlet çekimser kalmıştır.

Olumlu oy verenler :

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bütan, Botswana, Bul
garistan, Burma, Burundi, Byelorusya, Kamerun, Kanada, Seylan, Şili, Küba, Çe
koslovakya, Danimarka, Ekuador, Mısır, Ekuatör Ginesî Etiyopya, Finlandya, 
Fransa, Ghana, Gine, Guyana, Macaristan, İzlandya, Hindistan, İran, Irak, 
İrlanda, İsrail, İtalya, Kenya, Kuveyt, Laos, Libya Arap Cumhuriyeti Malaysia, 
Mali, Mauritanya, Mexika, Moğolistan, Fas, Nepal, Hollanda, Nijerya, Norveç, 

• Pakistan, Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti Kongo, Halk Cumhuriyeti, Peru, 
Polanya, Portekiz, Romanya, Ruvanda, Senegal, Sierra Leone, Singapor, 
Somalia, Sudan, İsveç, Suriye Arap Cumhuriyeti, Togo, Trinidad ve Tobago, 
Tunus, Türkiye, Uganda, Ukranya, SSCB, Birleşik Krallık, Birleşik Tanzanya, 
Cumhuriyeti, Yemen, Yugoslavya, Zambia.

Olumsuz : Avustıalya, Bolivya, Brezilya, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Çad, 
Kosta Rika, Dahomey, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, El 
Salvador, Gabon, Gambia, Guatemala, Haiti, Honduras, Fildişi Sahili, Japonya, 
Khmer Cumhuriyeti, Lesoto, Liberya, Madagaskar, Malavi, Malta, Yeni Zeland- 
ya, Nikaragua, Nijer, Paraguay, Filipinler Suudi Arabistan, Güney Afrika, 
Swaziland, Birleşik Devletler Yukarı Volta, Uruguay, Venezuela.

Çekimser : Arjantin, Bahreyn, Barbados, Kolombya, Kıbrıs, Fiji, Yunanis
tan, Endonezya, Jamaika, Ürdün, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Panama, 
Katar, İspanya, Tayland.

Bulunmayanlar : Maldiv Adaları Oman, Milliyetçi Çin oylamadan evvel sa
lonu terketmişfi.
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SİYASİ OLAYLAR

Romanya Dışişleri Bakanının Ziyareti

Romanya Dışişleri Bakanı Cornelia Manescu, 3-7 Kasım tarihleri ara
sında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin Ziyareti

Avustralya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sir Keith Waller, 13-17 
Kasım tarihleri arasında Ankara’yı ziyaret etmiştir.

İmparator Haile S ela s iye' ni n Özel Ziyareti

Etiyopya İmparatoru Haile Selâsiye, 15-20 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul’u özel olarak ziyaret etmiştir.

Nato Genel Sekreterinin Ziyareti

Nato’nun yeni Genel Sekreteri Dr. Joseph Luns, 16-19 Kasım tarih
leri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin Varşova ve Prag Ziyaretleri

'Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, 24 - 28 Kasım tarihleri 
arasında Polonya’yı, 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında da Çekoslovakya’
yı ziyaret etmiştir.

Dışişleri Bakanının Pakistan'ı Ziyareti

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında 
Pakistan’ı ziyaret etmiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Türkiye’nin yabancılara verdiği ilk Devlet Kültür Armağanı Kültür 
Bakanı Talât Halman tarafından 6 Kasım gecesi Devlet Operasında yapılan 
bir törenle, Türk balesinin kurulmasında ve geliştirilmesinde büyük hiz
metleri geçen Dame Ninette de Valois’ya, verilmiştir.

I £. . ★ ★ ★

İngiltere'deki Şarkiyat Merkezinin düzenlediği İslâm Dünyası Festiva
line Konyalı Mevleviler de katılmıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 
Konya Turizm Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri gösteriler, birkaç gün 
devam etmiş ve 25 Kasım da sona ermiştir.

★ ★ ★

Federal Almanya Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Dr. G. A. Sonnen- 
hol, 1190 yılında Silifke yakınlarında ölen Alman İmparatoru Frederik Barba- 
rossa’yı anmak üzere dikilen anıtı 27 Kasım 1971 günü küçük bir törenle 
açmıştır. Silifke’ye 8 kilometre uzaktlıkta bulunan taşın üzerinde Türkçe ve 
Almanca şu yazı yazılmıştır :

«Selçuk Sultanı Kılıç Aslan II ile ülkesinden barış içinde serbest geçiş 
için bir anlaşma yapmış olan Roma Cermen İmparatoru Friedrich I Barba
rossa, 10 Haziran 1190 tarihinde ordusunun başında Filistin’e giderken bu 
civarda Göksu ırmağında boğulmuştur.»
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KASIM 1971'DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



2-5 Kasım 1971 AFYON KONUSUNDA TÜRK - AMERİKAN 
GÖRÜŞMELERİ 

1

Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Birleşik Amerika 
Tarım Bakanı Clifford Hardin arasında,haşhaş ekimi
nin yasaklanması ve bunun sonuçları konusunda yapılan 
görüşmeler sonunda basına bir ortak bildiri yayınlan
mıştır (Bk. Belge 1).

Tarım Bakanı Orhan Dikmen, görüşmelerden ev
vel verdiği bir demeçte, konu ile ilgili olarak bir değer
lendirme yapmış ve özetle şunları söylemiştir :

«Afyon yasaklanması ile 7 ilimizdeki yıllık gelir 
kaybı, 256 milyon lirayı bulmaktadır. Haşhaş tohumun
dan yağ çıkaran sanayide göz önünde tutulduğu takdir
de bu kaybın 300 milyon lirayı aşacağı tahmin edilmek
tedir. Ayrıca, 1975 yılına kadar, haşhaş ektirilmeyecek 
çiftçilere tazminat ödenmesine devam edilecektir. Bun
dan başka, (1) afyon ekimi yasaklanan bölgedeki eki
cilerin gelirini arttırmak, (2) ihracata dönük ve ithal 
ikamesini sağlayacak malların üretimini arttırmak (3) 
ürünleri değerlendirecek ve istihdam gücünü arttıracak 
ziraat sanayiini geliştirmek ve (4) çiftçinin ürününü 
değerlendirecek pazarlama ve altyapı tesislerini kurmak 
için de 6-7 milyar liralık bir yatırıma ihtiyaç olacağı 
hesaplanmaktadır.»

Tarım Bakanı, daha sonra verdiği bir demeçte ise 
(18 Kasım) haşhaş ekiminin durdurulması ile uğranıla
cak gelir kaybının 400 değil 100 milyon dolardan ibaret 
olaçağının hesaplandığını söylemiş, geri kalan 300 mil
yon doların, 100 milyon dolarlık kaybı gidermeye yarı- 
yacak tesislerin maliyeti olduğunu belirtmiştir.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Tarım 
Bakanı Hardin, Ankara’ya gelişinde verdiği demeçte, 
hükümetimizin bu konudaki kararının takdirle karşılan
dığını belirterek görüşmeler konusunda şunları söyle
miştir :
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«Haşhaş üretiminin yerini alacak diğer verimli üre
tim şekilleri hususunda tavsiyelerde bulunmak üzere 
buradaki çalışmalarımız, Başbakan Nihat Erim’in af
yon üretiminin gelecek yıl sona ereceğini belirten açık
lamasından sonra hükümetiniz tarafından istenmişti.

Cumhurbaşkanı Nixon Türk ekonomisinde ta
rım sektörünün önemini idrak etmektedir. Bu nedenle, 
ilen gelen Amerikalı tarım uzmanlarından meydana 
gelen 9 kişilik bir heyet bu önemli görevle bir aydan 
beri ülkenizde bulunmaktadır. Hükümet liderleriniz 
ile yapacağımız konuşmalarda, haşhaş yerine başka 
verimli tarımsal çalışmalar yerleştirecek tarımsal ge
lişmeler için belirli program ve siyasetleri araştıraca
ğız.»

3-7 Kasım 1971 ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Romanya 
Dışişleri Bakanı Cornel iu Manescu, havaalanında ver
diği demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Seçkin meslektaşım Dışişleri Bakam sayın Os
man Olcay’ın nazik daveti üzerine dost ve komşu Tür
kiye’ye ayak basarken, bu ziyaretimin Türk ve Romen 
halklarının karşılıklı dostluk duygularını yansıtmakta 
olduğunu düşünerek büyük bir şeref duyuyorum.

Yapacağımız görüşmelerde her şeyden önce Ro
manya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bir bilan
çosunu çıkararak, bu ilişkilere yeni bir hamle verme
nin yeni yollarını ve olanaklarını birlikte araştıracağız.

Ayrıca günün uluslararası sorunları üzerinde de 
görüş teatisinde bulunmak niyetindeyiz. Bu çerçeve 
içinde, hiç şüphesiz, Balkan ülkeleri arasındaki ilişkile
ri de ele alacağız.»

Türk - Romen görüşmeleri 4-5 Kasım tarihle
rinde yapılmıştır.

Bu görüşmelere Romanya tarafından Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Vasile Gliga, Büyükelçi George 
Marin Dışişleri Siyasî Daire Müdür Vekili Georghe 

10



4 Kasım 7 977

Colt, Dış Ticaret Bakanlığında Daire Müdürü Stefan 
Nita ve Dışişleri şube müdürlerinden Valeriu Tudor 
katılmışlardır.

Türkiye tarafından ise görüşmelerde, Genel Sek
reter Orhan Eralp, Bükreş Büyükelçimiz Nazif Çuhruk, 
Genel Sekreter Siyasî îşler Yardımcısı Vahit Halefoğlu, 
Enformasyon Dairesi Genel Müdürü Oktay İşcen, Si
yaset Plânlama Dairesi Genel Müdürü Oktay Cankar- 
deş, Doğu Dairesi Genel Müdürü Erdem Erner ve 
İkili Ekonomik İlişkiler Dairesinde Genel Müdür İlhan 
Yasar bulunmuşlardır.

Romanya Dışişleri Bakanı, bu arada Cumhurbaş
kanı Sunay ve Başbakan Nihat Erim tarafından da 
kabul edilmiş, Dışişleri Bakanı Olcay’ın şerefine ver
diği öğle yemeğinde hazır bulunmuştur (Bk. Belge 2).

Corneliu Manescu 6-7 Kasımda İstanbul’u zi
yaret ettikten sonra Türkiye’den ayrılmıştır. Ayni gün 
Türk - Romen görüşmelerine ilişkin bir basın bildirisi 
yayınlanmıştır (Bk. Belge 3).

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE DAİMİ 
DELEGESİNİN KONUŞMASI

Uluslararası güvenliğin geliştirilmesi konusunu 
müzakere eden Genel Kurul Birinci Komisyonda söz 
alan Büyükelçi Halûk Bayülken, uluslararası güvenlik 
için tam bir silâhsızlanmayla sömürgeciliğin ve ırk ayı
rımının tasfiyesinin ön şart olduğunu belirtmiştir.

Bayülken, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler yasa
sının birçok ilkesinin tam olarak yerine getirilmeyişin
den üzüntü duyduğunu ifadeyle zorla ele geçirilmiş top
rakların halâ yabancı kontrolünde bulunduğuna ve bir
çok insanın halâ sömürge ve ırk ayırımı şartları altında 
yaşadığına dikkati çekmiştir.

Büyükelçi bu arada uluslararası barış ve güvenli
ğin geliştirilmesiyle yakından ilgili olan bazı ilkeleri 
de, uluslararası yasalara saygı, tam bir silâhsızlanma, 
uluslar arasındaki İktisadî uçurumun kapatılması, sö
mürgecilik ve ırk ayırımının her şeklinin tasfiyesi, ulus-
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4 Kasım 1971

6 Kasım 1971

ların egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı göste
rilmesi, başkalarının içişlerine karışmama, tehdit ya 
da kuvvete başvurulmaması olarak saymıştır.

Türk Temsilcisi Avrupa’da gerginliğin giderilmesi 
yolundaki son gelişmeleri de memnunlukla kaydetmiş, 
Genel Kurulun Çin Halk Cumhuriyetini B. M.’e kabul 
etme kararının, dünya kuruluşunun evrenselleştirilmesi 
yolunda önemli bir adım olduğunu söylemiştir.

TÜRKİYE'NİN UGANDA'DA TEMSİLİ

Türkiye’nin Uganda’ya ilk kez atadığı Büyükelçi 
Sadun Terem güven mektubunu Uganda Devlet Baş
kanı General idi Amin’e sunmuştur.

Uganda Devlet Başkanı bu münasebetle yaptığı 
konuşmada ülkesinin siyasetinin Uganda’ya karşı iyi 
niyet besleyen bütün ülkelerle dostluk temeline dayan
dığını belirttikten sonra, kalkınma yolundaki ülkelerin 
içişlerine karışılmasına karşı olduğunu söylemiştir.

Sadun Terem de, Türkiyeyi Kampala’da temsil et
mekten duyduğu memnunluğu belirterek, iki ülke ara
sında mevcut bağları güçlendirmek için çaba harcıya- 
cağını söylemiştir.

AP TEMSİCİLER MECLİSİNİN HÜKÜMETE 
KATILMA KONUSUNDAKİ KARARI

Adalet Partisi Genel İdare Kurulunun 1 - 2 Ka- 
sım’da aldığı karar üzerine toplanan AP Merkez Tem
silciler Meclisi, Genel İdare Kurulunun 5 Ekim tarihli 
kararının geri alınmasını öngören önergeyi kabul et
miştir.

Bu konuda yayınlanan bildiride şöyle denilmekte
dir. «Merkez Temsilciler Meclisi, hükümetin kendine 
ruh ve hayat veren 12 Mart Muhtırasının şartlarının dı
şına çıkması sebebiyle bugünkü durumun meydana gel
diği inancındadır. Bu itibarladır ki, meclislere dayalı ve 
tarafsız bir yeni hükümet aranmasının en iyi çözüm yo-
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7 Kasını 1971

lu olacağına samimiyetle kanı bulunmakta ve bunu te
menni eylemektedir. Ancak Cumhuriyet Bayramı dola- 
yısiyle sayın Devlet Başkanımız tarafından yayınlanan 
mesajda, memleketi yeni badirelere sokmamak ve T. 
B. M. M. aleyhinde başgösterebilecek sonuçları önlemek 
için hükümetin eski şekliyle muhafazası ve desteklen
mesi lüzumuna işaret büyütülmüştür.

Merkez Temsilciler Meclisi, en yüksek ve en yet
kili makamın çağrısına uyarak ve bir kere daha Adalet 
Partisinin üzerine tarihi bir görev düştüğü ve demokra
simizin yaşatılması için feragatlara da ihtiyaç görüle
ceği inancı içinde durumu yeniden gözden geçirmiş ve

a) Hükümete katılmasına izin verilmiş olan par
timiz üyelerinin görevlerine devamına,

b) Reformların gerçekleştirilmesi ve muhtırada 
belirtilen hususların süratle yerine getirilmesi için yar
dım ve desteğin esirgenmemesine,

c) Normal düzene bir an ünce dönmeye yararlı 
gayretlere katılmak için genel İdare kuruluna tam yetki 
tanınmasına karar vermiştir.»

REZERV DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığınca yayınlanan 
Ekonomik Bültende Türkiye’nin döviz rezervi durumu 
hakkında şu bilgi verilmiştir :

«İhracaat ve işçi dövizlerindeki artışa paralel ola
rak rezervlerimiz de olumlu bir gelişim içindedir. 1970 
Ağustos ayı sonunda 201.8 milyon dolar olan rezerv
lerimizin 1971 Ağustosu sonunda 465.9 milyon dola
ra yükselmiştir. Bu gelişmenin devamı ile rezerv duru
mu Ağustos ayına kıyasla 87,6 milyon daha yükselerek 
şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviye olan 553.5 mil
yon dolara erişmiş bulunmaktadır.

Yurt dışında çalışan işçilerin göndermekte ol
dukları dövizler hızla artmağa devam etmektedir. Ey
lül sonuna kadar gelen miktar 345.269.818 dolardır. 
Geçen yıl aynı devrede gelen miktar 171.803.576 do
lardı. Bu suretle artış oranı % 100 olmaktadır.»
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7 Kasım 1971 BELÇİKAD/İ GENEL SEÇİMLER

Gaston Eyskens başkanlığındaki Hıristiyan Sos
yalist koalisyonu, dil konusundaki ihtilâfa bir çözüm 
bulmak amacıyla öne alınan seçimlerin sonucunda, par
lâmentodaki sandalye sayısını aynen muhafaza etmiştir. 
Gaston Eyskens’in istifasına yol açan bu durum ancak 
iki buçuk ay ara ile 24 Ocak’da Eyskens’in yeniden 
hükümeti kurmasıyla çözümlenmiştir.

8-11 Kasını 1971 TÜRK - IRAK TURİZM KOMİSYONU TOPLANTISI

Türk - Irak hükümetleri arasında 1967 yılında 
imzalanan anlaşma uyarınca, kurulan Türk-Irak Turizm 
Karma Komisyonunun İstanbul’da yaptığı toplantı so
nunda şu bildiri yayınlanmıştır :

«Toplantıda, ilk ülke arasında ulaşım, hudut ve 
gümrük formaliteleri, ortak tanıtma çalışmaları, teknik 
yardım ve işbirliği konularında yapılagelmekte olan 
uğraşlar memnunlukla izlenmiştir.

Toplantı sonunda, Türk - Irak turizm işbirliğinin 
uluslararası turizmin gösterdiği gelişmeye paralel ola
rak daha da sıklaştırılması için alınması gerekli ted
bir ve tavsiyeler hakkında görüşbirliğine varılmıştır.»

9 Kasım 1971 ULAŞTIRMA. BAYINDIRLIK VE ENER]! 
BAKANLIKLARINA ATANMALAR

Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş’ın, Bayındırlık Bakanlığına da 
Adana Senatörü Mukadder Öztekin’in atandıkları 
açıklanmıştır. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı eski müs
teşarlarından yüksek mühendis Nezih Devres, de Ener
ji ve TTabii Kaynaklar Bakanlığına getirilmiştir.
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10-11 Kasını 1971 KIBRIS KONUSUNDA TOPLANTILAR

10 Kasım da, Dışişleri Bakanı Osman Olcay 
başkanlığında Kıbrıs konusunda bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıya, Kıbrıs Cemaat Meclisi Başkanı Rauf 
Denktaş, Atina Büyükelçimiz liter Türkmen ve Genel 
Sekreter Kıbrıs-Yunanistan İşleri Yardımcısı Kâmran 
Acet katılmıştır.

11 Kasım da da Başbakanlıkta, Nihat Erim in 
başkanlığında aynı konuda bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıya Dışişleri Bakanı, Genel Sekreter Orhan 
Eralp, Rauf Denktaş, liter Türkmen ve Kâmran Acet 
katılmışlardır. Toplantı ile ilgili olarak şu açıklama 
yapılmıştır :

«Bugünkü toplantıda, Kıbrıs sorunu bütün ay
rıntıları ile gözden geçirilmiş, Kıbrıs Türk Cemaat Mec
lisi Başkanı ve Türk Yönetimi Başkan Yardımcısı Rauf 
Denktaş, Ada’daki son gelişmeler hakkında bilgi ver
miştir.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U 
Thant’ın, toplumlararası görüşmelerin genişletilmesi 
muhtırasına verilecek cevap üzerinde görüşmelerde bu
lunulmuştur.

Cevap hazırlanmaktadır.»

10 Kasım 1971 CENTO'NUN UZAKTAN SAPTAMA 
KONUSUNDAKİ SEMİNERİ

Doğal kaynakların uçak ve uzay araçlarından film 
ve televizyon kameraları ve elektronik makinalarla aran
ması ve ölçülmesi olan Uzaktan Saptama konusundaki 
Cento’nun semineri Ankara’da çalışmalarına başlamıştır.
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11 Kasım 1971 NATO AVRUPA GRUBU SAVUNMA BAKANLARI 
TOPLANTISI

Brüksel’de yapılan ve Millî Savunma Bakanı Ferit 
Melen’in katıldığı bu toplantıda Nato’daki Avrupalı 
üyelerin savunmalarını güçlendirmek için almakta ol
dukları tedbirler gözden geçirilmiş, Nato Savunma Ba
kanlarının Aralık ayı toplantısı için bir raporun hazır
lanması kararlaştırılmıştır.

11 Kasım 1971 TARIM BAKANININ PAO TOPLANTISINDA 
KONUŞMASI

Tarım Bakanı Orhan Dikmen, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütünün (Fao) Roma’daki yıllık top
lantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin, büyük dünya 
ailesinin sorumluluklarını idrak ettiğine haşhaş ekimini 
yasaklanmasının delil olduğunu söylemiştir. Dikmen 
ayrıca, kalkınma yolunda olan ülkelerin ticaret koşulla
rının geliştirilmesi programına devam edilmesini iste
miştir.

Öte yandan, aynı toplantıda 9 Kasım günü söz 
alan Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanı Clifford 
Hardin, Türkiye’ye yaptığı ziyarete değinerek, haşhaş 
ekimini yasaklayan Türk hükümetinin sorumluluk his
sine sahip olduğunu gösteren cesur bir davranışta bulun
duğunu söylemiş, Fao’nun, haşhaş yerine başka ürünler 
yetiştirmek zorunda kalacak olan Türk köylüsüne yardım 
etmesini istemiştir.

13-17 Kasım 1971 AVUSTRALYA DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN 
ZİYARETİ

Türkiye’ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunan 
Avustralya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sir Keith 
Walter, Ankara’da Başbakan Nihat Erim ve Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay tarafından kabul edilmiş, Genel 
Sekreter Orhan Eralp ile görüşmüştür. Görüşmelerin 
ağırlık noktasını Avustralya’da çalışan 'kürklerin sorun
ları teşkil etmiştir.

16



15-20 Kasını 1971 İMPARATOR HAİLE SELÂSİYE’NİN ÖZEL 
ZİYARETİ

Etiyopya İmparatoru Haile Selâsiye, Avrupa gezi
si dönüşünde İstanbul’u özel olarak ziyaret etmiştir. Eti
yopya Dışişleri Bakanı ile birlikte gelen İmparator Haile 
Selâsiye, 19 Kasım günü Yalova’ya giderek Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay ile bir görüşme yapmıştır.

15 Kasını 1971 KOLERA KONUSUNDA TÜRK - BULGAR 
PROTOKOLÜ

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından açıklan
dığına göre, Bakanlık müsteşarı başkanlığında bir heyet, 
Sofya’da Bulgar Sağlık Bakanlığı heyeti ile yaptığı gö
rüşmeler sonunda bir protokol imzalanmıştır. Protokole 
göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında, kolera hastalığı 
ile savaş konusunda karşılıklı olarak alınacak tedbirler 
üzerinde prensip anlaşmasına varılmıştır.

15 Kasım 1971 SALT GÖRÜŞMELERİNİN 6. DÖNEMİ

SSCB ile ABD arasında Stratejik Silâhların Sınır
landırılması konusunda Viyana’da başlayan görüşmeler 
4 Şubat’a kadar devam etmiştir.

16-19 Kasım 1971 NATO GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere Ankara’ya 
gelen Nato Genel Sekreteri Joseph Luns, havaalanında 
şu demeci vermiştir :

«Türkiye’ye bu defa yeni bir görevle, Nato Genel 
Sekreteri olarak gelmekten büyük memnunluk duyuyo
rum. Daha önceleri Türkiye’yi iki defa Hollanda Dışiş
leri Bakanı sıfatıyla ve bir defa da Ortak Pazar temsil
cisi olarak ziyaret etmiştim.

Ülkeniz Batı’nın ortak savunmasında gayet önem
li ve hattâ hayatî bir rol oynamaktadır.
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Bu defa Nato Genel Sekreteri olarak Türkiye’yi 
ziyaret ediyorum ve Türk hükümeti yetkilileri ve özel
likle seçkin Dışişleri Bakanınız Osman Olcay ile - ki, 
kendisi bu göreve atanmazdan önce Nato Genel Sekre
ter Başyardımcısı olduğu için Nato hakkında herkesten 
çok bilgiye sahiptir - Nato’yu ilgilendiren konularda, 
Orta - Doğu sorunu üzerinde görüşmelerde bulunaca
ğım ve Nato Genel Sekreterinin Nato Konseyi direkti
fiyle izlemesi gereken diğer konular üzerinde görüşme
lerde bulunacağım, ve bu arada Kıbrıs sorunu üzerinde 
de duracağız.

Şanlı bir geçmişe sahip olan ülkenize gelen bir 
kimsenin Türkiye’yi Çağdaş uygarlık düzeyine yükselten 
büyük devlet adamı ve lider Kemal Atatürk’ü hatırla
maması imkânsızdır. Daha önceki gelişlerimde ziyaret 
ettiğim Anıtkabir’i bu defa da ziyaret ederek, saygıları
mı sunacağım.»

Başbakan Nihat Erim, 16 Kasım akşamı Joseph 
Luns şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Belge 4).

Nato Genel Sekreteri 17 Kasım’da Cumhurbaşka
nı ve Başbakan tarafından kabul edilmiş, Dışişleri Ba
kanı ile bir görüşme yapmıştır. Genel Sekreter bir gün 
sonra da Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Faruk Gürler’i ziyaret etmiş, da
ha sonra Millî Savunma Bakanı Ferit Melen ile görüş
müştür.

Genel Sekreter Luns, Ankara’daki temasları sonun
da bir basın konferansı yapmıştır (Bk. Belge 5).

19 Kasım’da Atina’ya uçmak üzere İstanbul’dan 
ayrılan Joseph Luns, hareketinden evvel şu demeci ver
miştir :

«Türk hükümetine, Nato’ya detant yapılmaya ça
lışılırken İttifakın Güney kanadının savunmasının ve 
güvenliğinin zayıflamasına müsaade edilmiyeceğine dair 
teminat verdim.

Akdeniz’deki durum karşısında Türkiye’nin Atlan
tik İttifakı içinde artan bir önem arzettiği şu sırada, 
Türkiye’ye ve Atlantik İttifakına müteallik problemler 
hakkında sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan, sayın
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Dışişleri Bakanı, sayın Milli Savunma Bakanı ve sayın 
Genelkurmay Başkanvekili ile görüşmek benim için çok 
faydalı oldu. Müstesna memleketinizden Türk hükü
metinin ve Türk milletinin Nato’ya bağlılığı hakkında- 
ki kanaatim daha da kuvvetlenmiş olarak ayrılıyorum.

Son olarak şunu da ilâve edeyim ki : diğer mes’- 
eleler ve bunlar arasında Kıbrıs konusu hakkında çok 
faydalı görüşmeler yapmak fırsatını buldum.

Atina’da yapacağım görüşmeler sırasında bu konu 
da ele alınacağı için bu hususta burada yaptığım görüş
meler özellikle benim için çok faydalı olmuştur.»

16 Kasım 1971 TÜRK - YUNAN KARMA HUDUT KOMİSYONU 
TOPLANTISI

16 Kasım 1971

Lozan Andlaşmasına göre Türkiye ile Yunanistan 
arasında tesbit edilmiş olan hudut hattında zamanla 
meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak hududun 
eskisine göre yeniden işaretlenmesi ve hudut anlaşmaz
lıklarının önlenmesi ve halli için gerekli belgeleri hazır
layacak olan Türk - Yunan Karma Hudut Komisyonu 
Dışişleri Bakanlığında ilk toplantısını yapmıştır.

NATO ÇAĞRI KUVVETİ TATBİKATI

18 Kasım 1971

. . 1
Türkiye, Yunanistan, İtalya, Ingiltere ve Amerika 

deniz kuvvetlerinden destroyerlerin katıldığı Nato Ak
deniz Çağrı Kuvvetinin onbeş gün süren tatbikatı sona 
ermiştir.

TAYLAND'DA ASKERİ İDARE

Mareşal Thanom Kittikaçorn’un başkanlığındaki 
İhtilâl Komitesi, ülkede 3 1/2 yıldır uygulanan parla
menter demokrasiyi fes ve siyasi partileri kapatarak ik
tidarı ele almıştır.
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19 Kastm 1971 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA REORGANİZASYON

Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtında daha ras
yonel bir çalışmanın yapılması, koordinasyon ve perso
nel tasarrufunun sağlanması amacıyla, geniş ölçüde 
reorganizasyona gidilmiştir. Yürürlüğe giren karara 
göre, altı genel sekreter yardımcılığı ile, 22 dairenin ba
zıları kaldırılarak, bazıları da birleştirilerek 9 genel mü
dürlük haline getirilmiştir.

Bu düzenlemeyle Dışişleri, Bakanlığı, Bakan, Ge
nel Sekreter, 9 genel müdürlük halinde teşkilâtlandırıl
mış olmaktadır.

Yeni kurulan genel müdürlükler şunlardır :

Protokol, Siyasî İşler, Ekonomi ve Sosyal İşler, 
Personel ve İdare, Siyaset Plânlama ve Araştırma, Mil
letlerarası Güvenlik İşleri, Kültür İşleri, Konsolosluk 
ve Enformasyon. Enformasyon Genel Müdürlüğü, a) 
Bakanlık Sözcülüğü Bölümü ile b) Haber Koordinasyon 
Bölümü adları altında iki daireye ayrılmıştır.

Bu genel müdürlüklere dış ülkelerde bilfiil büyük
elçilik yapmış Bakanlık mensupları atanacaktır.

Her genel müdürlük, kendi özelliğine göre, daire
lere ayrılaacktır. Bu arada genel müdürlüklerin bünye
sinde başyardımcılık ve yardımcılıklar kurulacaktır. Bu 
görevlere de ortaelçi ve birinci siınıf orta elçi payesini 
kazanmış Bakanlık mensupları atanacaktır.

20-29 Kasım 1971 AMERİKAN DESTROYERLERİNİN 
KARADENİZ’DEKİ TATBİKATI

USS - Hawkins, USS - Furse, USS-O’Hare ve 
USS-Robert adlı Amerikan Birleşik Devletleri Deniz 
Kuvvetlerine mensup dört destroyer, Karadeniz ulus
lararası sularında harekâtta bulunmuşlardır.
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24 Kasım -
2 Aralık 1971

22 Kasını 1971

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN ^ARŞOl^A 
/£ PRAG ZİYARETLERİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, 
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Willmann’in davet
lisi olarak 24-28 Kasım tarihleri arasında Polonya’yı 
ziyaret etmiştir. Genel Sekreter Eralp, Varşova’da Po
lonya Dışişleri Bakanı Stefan Jedrychowski ile de bir 
görüşme yapmıştır.

Varşova’dan Çekoslovakya başkenti Prag’a giden 
Orhan Eralp, Çek Dışişleri Bakan Yardımcısı Ruzek ile 
görüşmelerde bulunmuş, Çekoslovakya Dışişleri Bakanı 
Jan Marko’yu ziyaret etmiştir.

MAKARİOS’UN TÜRKİYE’Yİ SUÇLAYAN 
DEMECİ

Bir Rum köyünde konuşan Başpiskopos Makarios, 
Türkiye’nin Kıbrıs’ı taksim emelinde olduğunu iddia 
ederek, Ankara hükümetinin, bu gayesine varabilmek 
için Kıbrıs’a baskı yapmaya çalışacağını söylemiş, hatta 
daha da ileri giderek bir askeri müdahale ihtimalini göz
den uzak tutmadığını kaydetmiştir.

Makarios daha sonra, Enosis’i kendisine parola 
yapmış Enosis Mücadelesi Koordinasyon Komitesinin 
şahsına yönelttiği suçlamalara cevap vermiş, Enosis ta
raflısı bu grubun izlediği politikanın sadece Türklerin 
taksim plânlarına hizmet ettiğini söylemiştir. Bu komite, 
yayınlandığı bir bildiride ,Makarios’u, Enosis’i kabul et- 
miyen bir uzlaştırıcı tasarı üzerinde anlaşmaya meylet
mekle suçlamıştır.

Komite ayrıca, Makarios'un en büyük rakibi Ge
neral Grivas’ın sonuna kadar destekleneceğini vaad et
miştir.

Öte yandan bir süredir Ankara’da bulunan Kıbrıs 
Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Dcnktaş, 21 Kasım 
günü Lefkoşe’ye hareketinden evvel verdiği demeçte 
özetle şunları söylemiştir :

«Kıbrıs meselesini kısa zamanda barışçı yoldan 
sonuca ulaştırılabilmesi için Rum liderliğinin siyasetini
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değiştirmesi ve Enosis çabasından vazgeçmesi ön şart
tır. Rum liderliğinin tutumu bize bu yönde ümit verme
mektedir. Fakat meseleyi en kısa zamanda barışçı yol
dan halletmek amacı ile giriştiğimiz çabalara samimiyet
le ancak prensiplerimizden vazgeçmeden devam etmeye 
hazır olduğumuzu bildirmekte fayda vardır. Bunu ya
parken meselenin çok uzun vadeli bir mecrada bulundu
ğunu da bilerek şuurlu bir şekilde mukavemet gücümü
zü arttırmaya devam etmemiz gerekir.»

22 Kasını 1971 ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANINIM ÇİN 
İLE TİCARİ İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ DEMECİ

Bundan bir süre önce Pekin’e giden Türk ticaret 
heyeti üyelerinden Ankara Ticaret Odası Başkanı Cahit 
Aydoğan, Çin Halk Cumhuriyeti ile ileride kurulacak 
ticari ilişkiler konusunda şunları söylemiştir :

«Çin Halk Cumhuriyeti ile aramızdaki ticari ilişki 
ancak normal diplomatik ilişkilerin kurulmasından son
ra başlıyabilecektir.

Çinililerdeki genel eğilim müstakbel ticaretin den
geli, dünya fiatlarına ve serbest dövizle yapılması isti
kametindedir ki, bu aynı zamanda bizim de mutabık 
olduğumuz bir husustur.

Karşılıklı ve dengeli ticarete konu teşkil edecek 
mallar, bilhassa bizim onlardan alabileceğimiz mallar 
konusunda tam bir açıklığa varmak mümkün olamamış
tır. Bu durumda dengeli ticareti tahakkuku oldukça zor
laşacaktır. Bizim onlara satabileceğimiz mallar ise daha 
belirli olup, bunlar pamuk, krom, bakır, şeker, bir mik
tar tütün, kimyasal gübreler ve bazı tarım ilâçlarıdır.

Çin’in dış ticareti, mal cinslerine göre teşkil edilen 
8 korporasyon tarafından yürütülmektedir. Ancak da
ha çok ihracat konusunda yetkili görülen bu korporas- 
yonlar, ithalât konusunda Pekin’deki üst makamların 
emrine tâbi bulunmaktadır.

Kısa vadede çekici görünmese bile Kıt’a Çin gi
bi 750-800 milyonluk bir tüketici kitlesine sahip bir 
pazara memleketimiz mutlaka girmeli ve bu konuda 
sistemli gayret sarfetmehdir.»
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22-23 Kasını 1)71 AVRUPA TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ 
TOPLANTISINDA SANAYİ BAKANININ 
KONUŞMASI

AET'nin inisiyatifi üzerine başlatılan Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği toplantısı 
19 Avrupa ülkesinin katılmasıyla Brüksel’de yapılmıştır. 
Toplantıya katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çi- 
lingiroğlu, pilot proje olarak seçilen projelerden Türki
ye’nin radyo antenlerinin geliştirilmesi ve pis suların 
temizlenmesi ile ilgili araştırmalara katılacağını açıkla
mıştır.

Çilingiroğlu ayrıca Brüksel’de, Avrupa Yatırım 
Bankası yetkilileri ve AET Komisyonunun Sanayi İşleri 
üyesi Spinelli ile de görüşmeler yapmıştır.

23 Kasım 1)71 CUMHURBAŞKANININ ASSOCIATED PRESS’E 
DEMECİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Associated Press 
Ajansının temsilcisine verdiği özel bir demeçte, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin politik yönetime el koymayı ve 
hürriyetleri kaldırmayı istemediğini belirtmiş, ve seçim
lerin normal olarak öngörülen tarihte,- 1973 te yapıla
cağını söylemiştir.

23 Kasım 1)71 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN AVRUPA'DAKİ ABD 
KUVVETLERİNİN AZALTILMASI 
KONUSUNDAKİ DEMECİ

Amerikan Senatosuna bağlı bir komitede, Sena
tör Mansfield’in 18 Kasım günü yaptığı teklif üzerine, 
Avrupa’daki Amerikan kuvvetlerinin sayısının azaltılma
sı yolunda alınan kararı Türkiye’nin nasıl karşıladığı 
yolunda basın mensuplarının sordukları soruya Dışiş
leri Bakanlığı sözcüsü Oktay fşcen şu cevabı vermiştir :

«Bildiğiniz gibi Avrupa’da, nisbî de olsa, barış 
ve istikrarın sağlanması, NATO İttifakı ile Doğu Av
rupa arasında bir denge kurulması ile mümkün olmuş- 
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23 Kasım 1971

tıır. Bu dengenin kurulmasında en önemli unsuru Av
rupa’daki Amerikan kuvvetlerinin teşkil ettiği husu
sunda NATO üyesi ülkeler arasında tam bir görüş 
birliği vardır. NATO’nun, bir yandan, üyelerinin gü
venliğini sağlayabilmesi, diğer yandan, Avrupa’daki 
gerginliğin yumuşatılması çabalarına etkili bir katkıda 
bulunabilmesi, büyük ölçüde bu dengenin muhafaza
sına bağlıdır. Avrupa’da karşılıklı ve dengeli kuvvet 
indirimi konusunun ele alınması arifesinde bulundu
ğumuz düşünülürse, tek taraflı bir kuvvet indirimine 
gidilmenin mahzurları kendiliğinden ortaya çıkar. Böy
le bir yola gidilmesi, güvenliğin icaplarına, gerçek bir 
barışın kurulması yolundaki çabalara ve NATO da
yanışmasına ters düşer.

Avrupa’da çok önemli bir müzakere döneminin 
eşiğinde, NATO’nun, güçlü bir durumda ve dayanış
ma içinde masaya oturmasının barışçı çabaların başarı 
şansını arttıracağı anlayışı bütün NATO üyelerine hâ
kimdir ve alınan kararların bu anlayışa aykırı düşme
mesi temenni olunmaktadır.»

Amerikan Senatosu, 24 Kasım’da yaptığı toplan
tıda Komisyonun bu teklifini reddetmiştir.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN HİNT - PAKİSTAN 
GERGİNLİĞİ HAKKINDA DEMECİ

Hint-Pakistan gerginliği hakkında basın men 
suplarının vâki sorularına, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
Oktay Jşcen şu cevabı vermiştir :

«Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmaların 
ve gerginliğin bir savaş ihtimalini ciddi şekilde ortaya 
koyacak biçimde gelişmesi, bütün dünyada endişe ile 
izlenmektedir. Gerginliğin had noktasına vardığı hu
dut bölgelerine Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin 
gönderilmesi yolunda Pakistan tarafından ileri sürü
len teklifin kabulü, dünyanın bu bahtsız bölgesinde 
büyük maddi kayıplara ve manevî ıstıraplara sebebi
yet vereceği aşikâr olan bir savaşın patlak vermemesi
ni temin için yapıcı bir adım olabilir.
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23 Kasım -
2 Aralık 1971

23 Kasım 1971

Herhalde, iç işlere karışmama ilkesine titizlikle 
riayet edilmesi, tarafların tahriklere kapılmamaları ve 
buhranın giderilmesi yolunda elden gelen gayreti esir
gememeleri, her zamankinden daha fazla önem kazan
mıştır.»

MİLLİ EĞİTİM KONUSUNDA TOPLANTILAR

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) 
uzmanları iştirakiyle 23 -25 Kasım arasında yapılan 
Millî Eğitim Reform Çalışmaları Semineri Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel tarafından açılmıştır. Se
minerde OECD’nin görüşü şu şekilde açıklanmıştır :

«'Türkiye millî eğitim konusundaki bunalım pat
lamaları ile karşı karşıya olan tek ülke değildir. Eğitim 
konusunda yapılan harcama ve yatırımlar iki misline 
çıkmış bulunmakta ve millî gelirde büyük bir yer al
maktadır. OECD olarak görüşümüz bunun toplumun 
ihtiyaçlarına uygun olmasıdır. Bu da kişinin eğitimi 
konusunda yapılacak reformlarla ilgilidir. İlk prensip 
birlik prensibidir. Bu bakımdan kişinin eğitiminde 
birlik prensibi ele alınırsa kişilerin yetişmesi daha ko
lay mümkün olabilecektir.»

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Kon
seyi işbirliğinde Ankara’da iki toplantı yapılmıştır. Top
lantıların ilki, 23- 25 Kasım tarihlerinde 100 Türk 
Öğretmeni Projesinin Değerlendirilmesi konusunda 
olmuş, İkincisi ise 26 Kasım ile 2 Aralık arasında Gör
sel ve İşitsel Araçların Yaşayan Diller Öğretiminde 
Sınıfta Kullanılması Sempozyumu çerçevesinde yapıl 
mıştır.

Son olarak, 27 Kasım - 2 Aralık arasında Cen- 
to’nun da Bilimsel Eğitim ve Araştırmalar Konseyinin 
20. toplantısı îslamabad’da yapılmıştır.

TÜRK - IRAK TABİİ GAZ GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Irak arasında bir süre önce imzala
nan protokola uygun olarak tabii gaz konusunda gö
rüşmek üzere, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığın
dan bir heyet Bağdat’a gelmiştir.
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24 Kasım 1971

24 Kasını 197!

DÜNYA SİLÂHSIZLANMA KONFERANSI 
TEKLİFİNE İLİŞKİN TÜRK GÖRÜŞÜ

Birleşmiş Milletlerdeki Daimi Delegemiz Halûk 
Bayülken Genel Kurul toplantısında yaptığı bir konuş
mada, Sovyetler Birliğinin, dünya silâhsızlanma kon
feransı önerisi hakkında görüşünü açıklamıştır.

Bayülken, delegasyonunun Sovyet inisyatifini iyi 
karşıladığını, ancak konferansın başarısızlığa uğraması 
halinde, bunun ileride yapılabileck toplantılara gölge 
düşürebileceği hususunda üye devletleri uyarmıştır.

Bütün üye ülkelerin hazırlıklarına katılması, 
nükleer devletlerin de konferansa katkıda bulunmak 
hususunda çaba göstermeleri gerektiğini ifade eden 
Bayülken, Türkiye’nin ayrıca da önerilen konferans ile 
Cenevre’deki Silâhsızlanma Komitesi Konferansı ara
sındaki ilişki üzerinde durduğunu söylemiştir. Bayül
ken, Cenevre’deki konferansın ikame niteliğinde ol
maması gerektiği ve bunun tamamlayıcı nitelikte ol
ması gerektiği görüşünde olduğunu ifade etmiştir.

TÜRK VATANDAŞLARININ
YUGOSLAVYA'DAKİ MALLARI HAKKINDAKİ 
KARAR

Türk vatandaşlarının Yugoslavya’daki mallarının 
tasfiyesi ile ilgili işlemlerin en geç 31 Aralık 1974 ta
rihine kadar sonuçlandırılması hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararı, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

3 Haziran 1969 da yürürlüğe giren «Türk Va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cum- 
huriyetince Millileştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve 
Menfaatlerin Tasfiyesi hakkındaki Kanunun ilgili 
«Maddelerinin Uygulama Şeklini Belirten Yönetmeliğe» 
Maliye Bakanlığının isteği üzerine «Komisyonun be
lirtilen görevleri en geç 31.12.1974 tarihine kadar so
nuçlandırılması gerekir» fıkrası eklenmiştir.
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24 Kasım 1971 İNGİLTERE İLE RODEZYA ARASINDA
ANLAŞMA

Salibury’de yapılan görüşmelerde, İngiltere ile 
Rodezya arasında Rodezya’nın bağımsızlığa kavuşma
sı ile ilgili bir anlaşma tasarısı hakkında görüş birliği
ne varılmıştır. Öngörülen anlaşma çerçevesinde İngiltere, 
Rodezya’ya karşı uygulamakta olduğu sanksiyonları kal
dırmıştır.

25 Kasım 1971 SIKIYÖNETİMİN UZATILMASI

TBMM, Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması için 
hükümetin getirdiği teklifi 3 olumsuz oya karşı ço
ğunlukla kabul etmiştir.

Bu konuda yapılan görüşmeler sırasında söz alan 
Başbakan Nihat Erim özetle şunları söylemiştir :

«Gerçekten ,sıkıyönetimin bir memlekette devam
lı bir idare havası yaratması, hem Silâhlı Kuvvetler 
bakımından hem de demokratik düzen bakımından kö
tü neticeler verir. Hükümet, bu son teklifi getirirken 
de, çok dikkatli hareket etmiş, ancak, iki aylık uzatma 
teklifini Meclis’e vermekten başka çare bulamamıştır.»

25 Kasım 1971 BAŞBAKANIN HİNDİSTAN - PAKİSTAN 
ÇATIŞMALARI KONUSUNDAKİ DEMECİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların 
tehlikeli şekilde geliştiği ve Hint birliklerinin Pakistan 
topraklarına girdikleri yolunda gelen haberler konu
sunda ne düşündüğünü soran basın mensuplarına, Baş
bakan Nihat Erim şu cevabı vermiştir :

«Türkiye, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne 
saygı ve iç işlere karışmama prensiplerinin milletler
arası hayatın temelini teşkil etmesi lâzım geldiğine iç
ten inanmaktadır. Hindistan ile Pakistan arasındaki 
uyuşmazlığın silâhlı bir çatışma halinde gelişmesi bü
tün dünyada olduğu gibi bizde de büyük endişe uyan
dırmaktadır. Hele, toprak bütünlüğü tehdit ve 
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ihlâl olunan ülkenin Pakistan gibi Türkiye’nin çok ya
kın dostu bir ülke olması, Türkiye’de duyulan endişe 
ve üzüntüyü büsbütün arttırmıştır. Gelişmeleri büyük 
bir dikkatle izlemekte ve değerlendirmekteyiz. Her- 
şeye rağmen, sebep olacağı büyük acılar yanında, her
kesin zararlı çıkacağına inandığımız bir harbin patlak 
vermemesi için sağduyunun galip gelmesini ve Hükü
met Programımızda belirttiğimiz gibi, Birleşmiş Mil
letler Yasasında yer alan ilkelerin milletlerarası iliş
kilere hâkim kılınmasını candan diliyoruz. Bunun için 
herşeyden önce, Hint birliklerinin, girdikleri Pakistan 
topraklarından derhal çekilmeleri, ateş-kes anlaşma
sına varılması ve sorunun barışçı yollarla ve görüşme 
yoluyle çözümü gerektiğine olan inancımızı belirtmek 
isterim.»

Ertesi günü, 26 Kasım’da, Dışişleri Bakanı Os
man Olcay Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi ile görü
şerek çatışmanın gelişmesinden Türkiye’nin duyduğu 
endişeyi belirtmiş ve kan dökülmesinin önlenmesi, sı
nırı geçen kuvvetlerin geri çekilmesi ve harekâtın dur
durulması hakkında Türkiye’nin görüşlerini bildirmiş
tir.

Türkiye ayrıca, çatışmanın durdurulması ve so
runun barışçı yollarla çözümlenmesine ilşikin olarak 
büyük devletler nezdinde teşebbüslere geçmiştir.

Öte yandan, Pakistan Cumhurbaşkanı Yahya 
Han, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a bir mesaj gön
dermiştir. Yahya Han, mesajında durumu geniş şekil
de anlatmakta, her zaman olduğu gibi dost ve kardeş 
Türkiye’nin ilgisini beklediğini belirtmiştir.

26 Kasım 1971 TÜRKİYE'NİN U THANT A CEVABİ

Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U 
Thant’ın Kıbrıs konusundaki muhtırasına olumlu ce
vap vermiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
bir süre önce verdiği muhtıra Kıbrıs konusundaki gö
rüşmelere ada’daki Rum ve Türk cemaatleri temsilcile
ri ile birlikte Türkiye, Yunanistan ve Birleşmiş Millet
ler temsilcilerinin de katılmasını öngörmekte idi. Kıb-
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27 Kasım 1971

27 Kasım 1971

ris konusunda Türkiye’nin bugüne kadarki temel gö
rüşlerini mahfuz tutar şekilde hazırlanan söz konusu 
cevap olumlu olarak Genel Sekretere gönderilmiştir.

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müs
teşarı Palamas da, 27 Kasım’da basına verdiği demeç
te, Yunanistan’ın Genel Sekreter U Thant’ın Kıbrıs 
konusundaki teklifini kabul ettiğini açıklamıştır.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANININ 
BREZİLYADAKİ TEMASLARI

Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp, Bre
zilya’ya kahve karşılığı tütün ihracı imkânlarını araş
tırmak üzere Rio de Janeiro’da görüşmeler yapmıştır.

Brezilya ile Türkiye arasındaki ödemeler denge
si halen Brezilyanın lehine bir durumdadır. Brezilya 
Türkiye’ye yılda 6 milyon dolar değerinde kahve ihraç 
ederken sadece I milyon dolardan az kuru meyve it
hali yapmaktadır.

2 Aralık’da Rio de Janeiro’dan bildirildiğine 
göre Gümrük ve Tekel Bakanı Özalp ile Brezilya hü
kümeti arasında bir anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya 
göre, Türkiye, Brezilya’dan takriben altı milyon dolar
lık kahve alacak ve bütün kahve ihtiyacını Brezilya’
dan temin edecektir. Buna karşılık, Brezilya Türkiye’
ye özel bir indirimli fiyat uygulayacaktır.

Özalp, Brezilya daki temaslarından sonra Birle
şik Amerika’da sigara makinesi imalâtçıları ile görüş
melerde bulunmuştur.

HALİÇ KÖPRÜSÜ KONUSUNDA TÜRK - JAPON 
KREDİ ANLAŞMASI

Boğaziçi ve Haliç köprüleri ile çevre yolları pro
jesinin Haliç köprüsü bölümü dış finansman ihtiyacı
nın Japonya tarafından karşılanmasını öngören anlaş
ma, Maliye Bakanı ile Japonya Büyükelçisi arasında 
imzalanmıştır.

Türkiye’ye Japon Denizaşırı Ekonomik İşbirliği 
Fonu tarafından yüzde 4,5 faiz ve beş yılı ödemesiz 
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21 Kasım 1971

devre olmak üzere 20 yıl vade ile verilecek olan kredi
nin tutarı üç milyar 312 milyon yen’dir.

İmzalanan anlaşmaya konu teşkil eden mikdar, 
Japonya’dan bu proje ile ilgili olarak sağlanacak mal
zeme, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile Japon
ya’dan alınacak malzeme değerinin 1/3 oranında ma
halli masraflar karşılıklarının finansmanında kullanı
lacaktır.

İRAK BÜYÜKELÇİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Irak’ın Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yapa
rak, Irak’taki Türklere baskı yapıldığı ve bir Türkün 
öldürüldüğü yolundaki haberlerin doğru olmadığını öne 
sürmüş ve «konuksever Irak Cumhuriyeti, Irak Türkle
rinin dunımunu bizzat görmeyi arzulayan kardeş Türk 
gazetecilerinin, arzu ettikleri an, Irak’ı ziyaret ederek, 
gerçekleri görmelerinden memnunluk duyacaktır» de
miştir.

Irak Büyükelçiliğinin açıklamasında ayrıca özet
le şunlar ileri sürülmüştür :

«Bugün Irak’ta, görüşleri ve inancı nedeniyle 
tutuklu bulunan hiç bir edebiyatçı veya kültürlü kişi 
yoktur. Ayrıca Türkmen edebiyatçılarının Bağdat’ta 
özel bir birlikleri vardır. Mektuplaşmayı arzu eden 
Türk dostlarımız için bu birliğin adresini veriyoruz :

Türkmen Edebiyatçılar Birliği Mağrıb Caddesi 
Bağdat, Irak

17 Temmuz devrimi hükümeti, bizzat Türkmen
lere kültürel haklarını tanıdı. Aynı hükümetin bu hak
ları tekrar geri alması mantığa uymayan bir davranış 
olur. Özellikle bu hakların geri alınmasını gerekli kı
lan bir neden de yoktur, bunun aksine millî Irak hü- 
kûmeti, Türkmen vatandaşları korumakta ve eğitim, 
yönetim, ordu ve diplomatik alanlarla diğer bütün gö
revlerde 'Türkmenlerle diğer vatandaşlar arasında bir 
ayırım yapmamaktadır.

Irak - Türkiye ilişkilerinin gelişmekte olduğu bu 
günlerde böyle iddiaların ortaya atılmasını hayretle 
karşıladığımızı belirtiriz».
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2S Kasım-
1 Aralık 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ PAKİSTAN'I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Pakistan’a ha
reketinden önce bu ülkeye yapacağı ziyaret hakkında 
bir demeç vermiştir (Bk. Belge 6).

Dışişleri Bakanı, 28 Kasım günü, Karaşi’ye va
rışında verdiği demeçte, «Türkiye’nin, Hindistan ile 
Pakistan arasında derhal ateşkes ilân edilmesini temen
ni ettiğini» belirterek, «Hint kuvvetleri, iki ülke ara
sındaki sınırdan çekilmelidir» demiştir. Pakistan’ın ver
diği itidal örneğini Türkiye’nin takdirle karşıladığını 
belirten Olcay, Hint yarımadasında barışın korunabil
mesi için Hindistan’ın da aynı şekilde davranması ge
rektiğini ifade ettikten sonra şöyle demiştir :

«Müzakere yoluyla çözüm bulmak için hiçbir ça
ba esirgenmemelidir. Türkiye, bu amacın gerçekleşme
sine katkıda bulunmak için elinden geleni yapacaktır. 
Sağduyunun hakim olacağını umarım.»

Dışişleri Bakanı ayrıca, Türkiye’nin, «Pakistan'
ın içişlerine karışmama ve bu ülkenin toprak bütünlü
ğüne saygı» taraflısı olduğunu belirtmiştir.

Aynı akşam Rawalpindi’de, Pakistan Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Sultan Han tarafından karşılanan 
Osman Olcay, burada da verdiği demeçte, Hindistan - 
Pakistan çatışması karşısında Türkiye’nin takındığı 
tavrın, ülkesinin barışsever politikasını olduğu kadar, 
Pakistan’a karşı duyduğu derin dostluğu ve bu ülke
nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi 
de yansıttığını bildirmiştir.

Dışişleri Bakanı ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı arasındaki görüşmeler 29 Kasım günü Is- 
lamabad’da yapılmıştır. Görüşmelerde Sultan Han, 
Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar 
varan olayların bir tarihçesini yapmış, Pakistan’ın ay
lardır toprak bütünlüğüne planlı bir şekilde kastedil
diğini ileri sürmüş ve izledikleri politikayı ayrıntılı bir 
şekilde izah etmiştir.

Dışişleri Bakanı Olcay daha sonra Cumhurbaş
kanı Yahya Han tarafından kabul edilmiş ve kendisi 
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ile beraber yemek yemiştir. Kabul sırasında Bakan,. 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın mesajını Başkan Yahya 
Han’a sunmuştur.

Aynı akşam Pakistan Dışişleri Müsteşarı Sultan 
Han, Osman Olcay şerefine verdiği yemekte bir konuş
ma yaparak, Başbakan Nihat Erim’in verdiği demeci 
övmüş, «bunu Pakistan’ı tutan bir demeç olduğu için 
değil, hak ve adaletin yanında bir demeç olduğu için 
övüyoruz» demiştir. Türkiye’nin daima hukukun üs
tünlüğünü savunduğunu söyleyen Sultan Han, Pakis
tan’ın Türkiye’nin milli mücadelesinden ders ve örnek 
aldığını ifade etmiştir. Sultan Han, «bu kritik günü
müzde bize yakınlık gösteren Türkiye’ye minnet his
lerimizi beraber götürünüz» demiştir.

Dışişleri Bakanı Olcay, verdiği cevapta, «Pakis
tan'ın doğması da gelişmesi de kolay olmamıştır. Azim 
ve metanetinizle bu günkü sıkıntıdan da başarıyla çı
kmağınızdan eminim. Ziyaretim, Türkiye’nin gerekti
ğinde her zaman Pakistan’a yardıma hazır olduğunu 
ispat eden bir delildir» demiştir.

30 Kasım’da Lahor a giden Dışişleri Bakanı, 
1 Aralık günü Türkiye’ye dönmüştür. Bakan hareke
tinden evvel Rawalpindi’de verdiği demeçte, Hindis
tan’ın Doğu Pakistan sınırında işgal etmiş olduğu Pa
kistan topraklarını terketmesi gerektiğini söylemiştir. 
Olcay, Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlığın, 
uluslararası hukukun ve sınırların ihlâli yolu ile çözü- 
lemiyeceğini ifade etmiştir. Bakan, soruna bütün uygar ül
kelerin kabul edecekleri bir çözümün, uluslararası hu
kuk kuralları çerçevesi içinde aranması gerektiğini de 
bu arada belirtmiştir. Türk - Pakistan görüşmeleri ile 
ilgili bir basın bildirisi aynı gün yayınlanmıştır(Bk. 
Belge 7). Osman Olcay, Ankara’ya varışında Pakistan’
daki temasları hakkında basına ayrıca bilgi vermiştir 
(Bk. Belge 8).
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28 Kasım 1971 URUGUAY’DA SEÇİMLER

Uruguay’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ile Mil
letvekilliği seçimlerinde, geleneksel «Colorado» ile 
«Blanco» partileri yeni solcu partiden daha çok rey 
almışlardır. İktidardaki Colorado Partisinin adayı Jose 
Maria Bordaberry az bir farkla Cumhurbaşkanı seçil
miştir.

.30 Kasım 1971 JAPON TİCARET HEYETİNİN TEMASLARI

Japonya’nın Shibuya Tokyu şirketinden bir he
yet, İstanbul'da tekstil, deri konfeksiyon, hediyelik eş
ya konularında ihracatçı sanayicilerle temaslarda bu
lunmuştur.

30 Kasım 1971 HÜRMÜZ BOĞAZINDAKİ ÜÇ ADANIN İRAN 
TARAFINDAN İŞGALİ

İngiltere’nin Basra Körfezinden çekilmesi sonu
cunda Hürmüz Boğazındaki üç küçük ada (Abu Musa, 
Küçük ve Büyük Tumb adaları) İran birlikleri tarafın
dan işgal edilmiştir. Şarjah Valiliğine ait Abu Musa 
bir anlaşma sonucunda ele geçirilmiş, Res Ü1 Hayme 
Emirliğine ait Büyük ve Küçük Tumb adalarına çıkar
ma yapılmıştır.

İrak hükümeti, olay üzerine Londra ve Tahran 
ile diplomatik ilişkilerini kesmiştir.
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BELGELER



BELGE 1 6 Kasım 1971

AFYON KONUSUNDAKİ TÜRK - AMERİKAN ORTAK
BASIN BİLDİRİSİ, B

Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Amerikan Tarım Bakanı Clifford M. 
Hardın arasında 2-5 Kasım 1971 tarihlerinde yapılan görüşmeler sonunda 
yayınlanan Basın Bildirisi :

«Tarım Bakanı Orhan Dikmen ve Amerikan Tarım Bakanı Clifford 
Hardin arasında, 4 gündür devam eden görüşmeler, dün Tarım Bakanlığında 
yapılan bir toplantı ile sona ermiştir.

İki Bakan, 1972 haşatından sonra haşhaş ekimini yasaklayan Türk Hü
kümetinin 30 Haziran 1971 tarihli kararının etkilerini gözden geçirmişlerdir. 
Bakanlar, Türk ve Amerikan uzmanlarının konuyla ilgili sorunları inceleye
rek ortak bir rapor hazırlamalarında gösterdikleri işbirliğine ilişkin övgüle
rini belirtmişlerdir.

Bu rapor, yasaklamaya ilişkin sorunların genel incelenmesinde önemli 
bir aşama meydana getirmektedir. İki Bakan, raporun her iki ülkenin yetki
lileri ve uzmanları arasında varolagelen anlayış ve işbirliği sayesinde hazır
landığını kaydetmişlerdir. Amerikalı uzmanların 9 Ekim tarihinde Türkiye’ye 
gelmelerinden önce Türk uzmanlarınca tamamlanan iki ön çalışma ortak he
yet çalışmasına olanak sağlamıştır

Her iki Bakana sunulan raporların başarı ile hazırlanması, Başkan 
Nixon ile Başbakan Erim arasında, Türk Hükümetinin kararının yayınlanma
sından sonra yeralan mesajları belirleyen dostluk ruhunun yeni bir örneğidir.

Görüşmeleri sonuçlandırırken, her iki 'farım Bakanı aşağıdaki noktalar 
üzerinde anlaşmışlardır :

Türkiye’de haşhaş ekimi yüzyıllardan beri yapıldığından, ülkenin eko
nomik ve sosyal hayatı ile o derece ilgilidir ki ekimin yasaklanması ve bu 
yasağa çiftçilerce uyulması birçok sorunlar yaratacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri, halen haşhaş ekimi yapılan illerde de ya
saklamaya gidilmesini takdirle karşılar ve bunun birçok sorunlar yaratacağı
nı kabul eder. Bu karar, Türk Hükümetinin Birleşmiş Milletler ilke ve ülke
lerine bağlılığını göstermektedir.
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Amerikan Tarım Bakanı Hardın ekiminin yasaklanması sonucunda za
rar görecek çiftçilerin gelirlerini arttırmak yollarını araştırma konusuna hü
kümetinin yakın ilgi gösterdiğini belirtmiştir.

Bundan sonra yapılacak çalışmalar, projelerin hazırlanmasını ve bu 
projelerin uygulanmasını sağlayacak malî yardım kaynakları bulunmasını 
kapsayacaktır. Türkiye, Kalkınma Plânı çerçevesinde, bütün kaynaklarını kul
lanmaya hazırdır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye yardıma hazır olup 
bu projelere geniş ölçüde malî ve teknik katkıda bulunmayı yükümlenmiştir.»

BELGE 2 4 Kasım 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONŞMALAR

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Ba
kanı Corneliu Manescu şerefine verdiği öğle yemeğinde şu konuşmayı yap
mıştır :

«Sayın Başkan,

Herşeyden önce, sizi bugün aramızda görmekten duyduğumuz büyük 
memnunluğu belirterek, Ekselanslarına, Bayan Manescu’ya ve Romen Heyeti 
üyelerine, ülkemize hoş geldiniz, derim.

Tarih, Türk ve Romen halkları arasında sıkı ve çeşitli ilişkiler örmüş 
bulunmaktadır. Bugünkü ilişkilerimiz kuvvetini ve ilhamını, bu mirasın bı
raktığı karşılıklı dostluk ve saygıdan almaktadır.

Ekselanslarının bundan önce Türkiye’ye yapmış bulunduğu ziyaretlere 
eklenen yeni ziyareti, işte bu mutlu gelenek çerçevesi içinde yer almaktadır. 
Bu ziyaret, aynı barış ve işbirliği arzusu ile dolu olan ülkelerimiz arasındaki 
dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin ulaştığı düzeyin somut bir delilidir.

Gerçekten, Romanya ve Türkiye, bir kaç yıllık süre içinde çeşitli alan
larda ve özellikle İktisadî, ticarî, kültürel ve turistik konularda ikili ilişkile
rini geliştirmek suretiyle, değişik siyasal ve sosyal rejimleri olan devletler 
arasında ahenkli ilişkilerin kurulmasına hiçbir şeyin engel olmayacağının de
lilini ortaya koymuşlardır.

Bugüne değin elde edilmiş olan sonuçlar sadece iki ülkenin karşılıklı 
yararına cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda bölgede, Avrupa’da ve dün
yada barış ve istikrara getirdikleri olumlu katkı ile de değerli bir örnek teş
kil etmektedir.
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Türkiye’nin dış politikasının temelinde bağımsızlık, egemenlik, toprak 
bütünlüğüne saygı, eşitlik ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkeleri 
bulunmaktadır. Romanya’nın, da aynı ilkelerden ilham aldığını bir kere daha 
görmekten mutluluk duymaktayız.

Bugünkü siyasal konjonktür Avrupa’da gerçek bir yumuşama olasılığı
nı geçmişde olduğundan daha fazla iyimserlikle düşünmemize olanak vermek
tedir. Filhakika geçen yıldan bu yana kaydedilmiş olan cesaret verici geliş
meler, somut Avrupa sorunlarının yapıcı bir anlayış içinde ve ilgili bütün ül
kelerin katılmasıyla çok uzak olmayan bir gelecekte ele alınmasının mümkün 
olacağını düşünmemize imkân vermektedir.

1970 yılında Federal Almanya Cumhuriyetinin, sırasıyla Sovyetler Bir
liği ve Polonya ile yaptığı anlaşmalarla, Berlin konusunda son dörtlü anlaş
ma, Avrupa’da siyasal havanın iyileşmesine büyük katkıda bulunmuştur. Fe
deral Almanya Cumhuriyeti ile Demokratik Alman Cumhuriyeti arasında bu 
anlaşmanın uygulanmasına ilişkin görüşmelerin yakında sonuçlanacağını ve 
anlaşmanın kesin olarak imzalanmasına yol açacağını ümit etmekteyiz. Bu 
takdirde Avrupa güvenliği ve işbirliği konusunda muhtemel bir konferans 
toplanmasına ilişkin hazırlıklar daha büyük bir başarı şansı ile ele alınabile
cektir.

Fakat, şurası muhakkatır ki, ne kadar önemli ve gerekli olurlarsa olsun
lar, siyasî anlaşmalar tek başlarına gerçek bir Avrupa güvenliği şartlarını ya
ratmaya yeterli değildir. Bunların, Kıta üzerinde mevcut askerî kuvvetlerin 
seviyesinin indirimi ile tamamlanması gereklidir. Avrupa’da kuvvetlerin kar
şılıklı ve dengeli olark indirimi teklifine esas olan temel fikir işte budur. 
Dünyaca tanınmış bir şahsiyete tevdi edilmiş olan araştırıcılık görevinin, Av
rupa Konferansı çerçevesinde soruna ilişkin verimli bir tartışmanın öğelerini 
ortaya koyacağını ümit etmekteyiz.

Balkan bölgesini, bir cüzü bulunduğu Avrupa’dan ayırmak mümkün 
değildir. Avrupa’nın gitgide düzelen havası, daha şimdiden bölgemizde de 
olumlu yankılar uyandırmıştır. Avrupa’da yumuşamanın artması, biz Balkan 
ülkeleri arasındaki ilişkilerin de gitgide düzelmesini sağlayacaktır. Bu fikir 
silsilesi içinde, Balkan ülkeleri arasında halen mevcut olan barış atmosferini, 
yumuşamayı ve iyi komşuluk ilişkilerini belirtebilmek ten duyduğum mutlu
luğu ifade etmek isterim. Balkan ülkelerinin, ikili ilişkilerini, çeşitli alanlarda
ki işbirliğini daha fazla geliştirmek ve böylelikle bölgedeki ulusların ara
larındaki karşılıklı dostluk ve anlayışı güçlendirmek hususunda harcadıkları 
çabalarından ötürü memnunluk duymaktayız. Balkanlarda barışa yararlı olabi
lecek her türlü yapıcı ve gerçekçi öneriyi desteklemeğe ve yardımcı olmağa 
Türkiye’nin daima hazır bulunduğundan sizi temin edebilirim.
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Çizmiş olduğum oldukça iyimser tabloya rağmen, maalesef, halen çö
zümlenmemiş olan birçok uluslararası sorun vardır. Ortadoğu’da âdil ve sü
rekli bir barışın yeniden tesisini hâlâ beklemekteyiz. Herşeye rağmen çeşitli 
yönlerden harcanmakta olan, çabalar sayesinde soruna âdil bir çözüm bulun 
ması için her türlü öğeyi kapsayan 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi 
Kararı esaslarına uygun ve taraflarca kabul edilebilecek bir anlaşma zemini 
bulunabileceğini ümit ediyoruz.

Yıllardan beri bizi meşgul etmekte olan Kıbrıs sorununa da değinmek 
isterim.

Türk ve Rum Toplumları arasında üç yılı aşkın bir süredir devam ede- 
gelen görüşmeler, Rum tarafının, Türk Toplumunun, yürürlükte bulunan 
uluslararası andlaşmalar çerçevesi içindeki meşru hak ve menfaatlerini tanı
maması yüzünden, kayda değer bir gelişme göstermemiştir. Toplumlararası 
görüşmelerin yeni bir katılma formülü ile tekrar harekete geçirilmesi belki 
düşünülebilir. Fakat, müsaade buyurursanız Sayın Bakan, şunu söyleyeyim ki, 
ne Kıbrıs’taki Türk Toplumu, ne de Türkiye, Ada daki Rum yöneticilerinin 
her vesile ile ima ettikleri fanatik arzularının gerçekleşmesini hiç bir zaman 
kabul etmeyecektir. Aynı zamanda bu arzuların üstü kapalı veya açık şekilde, 
bir takım usul incelikleri sayesinde gerçekleşmesine de keza müsaade etmeye
ceğiz Birçok kere ispat ve teyit edilmiş olan bu husustaki kararlılığımız, her
kes tarafından bilinmektedir. Bundan ötürü, bu konu üzerinde daha fazla 
durmayacağım.

Sözlerimi bitirmeden önce, dünyada barışın, istikrarın ve güvenin tesisi 
konularına Türkiye’nin bağlılığını bir kere daha belirtmek isterim. Bu amaca 
ulaşmanın en iyi çaresi, şüphesiz, karşılıklı anlaşma ruhu içinde uluslar ara 
sındaki bağların kuvvetlenmesidir. Bu bakımdan, bölgemizde ve dünyada ba
rışa katkıda bulunması itibariyle, Ekselanslarının ziyareti özel bir anlam ta
şımaktadır.»

Romanya Dışişleri Bakanı Corneliu Manescu ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Bir az önce söylemiş olduğunuz sözlerden dolayı derin şükranlarımı 
arzetmek isterim. Aynı zamanda vaki nazik davetiniz sonucunda, çok dostane 
konukseverlikten ve güzel memleketinizi bir kez daha görme fırsatını vermiş 
olmanızdan dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Bu ziyaret memleketlerimiz arasında ecdatlarımız tarafından kurulmuş 
geleneksel bağları yadetmek fırsatım da vermektedir. Memleketlerimiz ara
sındaki İktisadî bağların olumlu bir şekilde gelişmesi sonucunda dostluk iliş
kilerimiz yeni boyutlar kazanmıştır. Bu ilişkiler aynı zamanda iki memleketin 
karşılıklı egemenlik ve bağımsızlık prensiplerine, haklarda eşitlik, birbirleri
nin içişlerine karışmama, karşılıklı saygı esaslarına dayanmaktadır.
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Bu münasebetle Sayın Cumhurbaşkanını/ Ekselans Cevdet Sunay ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Nicolae Ceausescu 
arasında Bükreş’te ve Ankara’da yapılan görüşmelerin büyük çapta katkıları 
olduğunu da belirtmekte yarar görüyorum. Bu sabahki görüşmelerde de be
lirttiğim gibi Romanya Hükümeti Türkiye ile Romanya arasında bir işbirliği 
sonucunda ekonomik, teknolojik, kültürel ve turistik alanlardaki bağların 
güçlendirilmesi için her türlü çabayı göstermeğe hazır bulunmaktadırlar. 
Sayın Bakan,

Aynı coğrafî bölgede yaşamamız memleketlerimizn br takım ortak çı
karları olmasını gerektirmiştir. Bu çıkarların başında Avrupa’da barışın ve 
güvenliğin güçlendirilmesi gelmektedir. Romen Hükümeti barışı ve güvenliği 
sağlamanın yolu olarak détente ve barış içinde kalkınmanın, işbirliğinin, an
layışın belirli bir sistem içinde gerçekleştirilmesini arzu etmektedir. Böyle bir 
sistemin Avrupa’da işleyebilmesi için bütün Avrupa devletlerinin direkt kat
kısı bulunmasında yarar görmektedir. Romen Hükümeti, gereken şartlar halen 
mevcut bulunmakta olup Güvenlik ve Avrupa İşbirliği konferansının toplantıya 
çağrılmasının ve ikinci safha olan çok taraflı toplantıların başlamasının zamanı 
geldiği kanısındadır.

Avrupa Kıtasının güneydoğu kısmında olması dolayısıyle Romanya 
Balkan ülkeleri arasında işbirliği ve iyi komşuluk münasebetlerine, sosyal 
sistemleri ne olursa olsun bu bölgenin sulh ve sükûn içinde işbirliği yapması
na büyük önem atfetmektedir. Ekselanslarının Balkanlardaki durumun olum
lu bir biçimde gelişmekte olduğu fikrine katılmaktayız. Romanya bundan 
böyle bir dostluk havasının esmesine yardımcı olacaktır.

Bugünkü milletlerarası durum, milletlerin barış ve güvenliği bir takım 
gerginliklerin ve çatışma merkezlerinin etkisi altındadır. Romanya Hüküme
ti Hindiçini’deki savaşın derhal son bulması, Vietnam, Laos ve Kamboçya 
halklarının dışarıdan herhangi bir müdahaleye maruz kalmaksızın kendi ka
derlerini tayin etmelerine imkân verilmesi görüşündedir.

Memleketimiz Yakın Doğu daki ihtilâfın Kasım 1967’deki Güvenlik 
Konseyi kararına uygun bir şekilde çözümünü desteklemektedir. Bu da, İs
rail ordularının işgal edilen Arap topraklarından geri çekilmesini, bölgedeki 
bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ile bağımsızlıklarının teminat altına alın
ması, millî çıkarlarına uygun olarak Filistin halkının sorununun çözümünü 
zorunlu kılmaktadır.

Bu meselelerin halli ve insanlığın kafasını kurcalayan ötedeki sorun
ların çözümlenmesi uluslararası hak ve hukuka uyulması, her milletin ser
bestçe, arzu ettiği şekilde ve çıkarlarına uygun olarak, her türlü kuvvet ve 
tehdit gösterisinden ârî olarak kalkınmasını gerektirmektedir.
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İnsanlığın kafasını işgal eden bir başka mesele de silâhsızlanma konu
sudur. Bildiğiniz gibi Romanya silâhsızlanmaya taraftar olmuş ve bu konuya 
önce nükleer silâhsızlanmayla başlamayı savunmuştur. Bugün Avrupa gü
venliği ön planı işgal etmekte olduğundan bu konu özel bir önem kazanmış 
bulunmaktadır. Bu konuda tedbir olarak askerî bütçelerin dondurulması ve 
azaltılması, başka memleketlerin topraklarında askerî manevraların yapılma
sına son verilmesi ile yabancı üslerin kaldırılması; yabancı orduların kendi 
millî sınırları içine çekilmesi, askerî blokların kaldırılması, nükleer silâh dı
şı bölgelerin kurulması gibi 1966 Temmuzunda sosyalist ülkeler tarafından 
kabul edilmiş ve Avrupa’da barışın ve güvenliğin güçlendirilmesiyle ilgili 
deklarasyonda yer almış olan fikirler sayılabilir.
Sayın Bakan,

Milletlerarası hayatın bir kaç büyük konusunu teşkil eden saymış oldu
ğum bu problemlerin halli için her memlekete çapı ne olursa olsun görevler 
düşmektedir.

Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere kabulü bir adalet gereği 
olup Birleşmiş Milletler Teşkilâtını güçlendirecektir. Bu sayede güçlenmiş 
olan Teşkilât milletlerarası problemlere Birleşmiş Milletler Yasası uyarınca 
çözüm yolları bulmağa çalışacaktır. Birleşmiş Milletlerin evrensellik ala
nında daha da ileri gitmesi gereklidir.»

(ESAS METİN)

«Je voudrais avant tout vous exprimer notre profonde gratitude pour 
les paroles empreintes d’appréciation que vous venez de prononcer à l’endroit 
de mon pays et du peuple roumain, pour l’aimable invitation à laquelle nous 
devons de visiter de nouveau votre beau pays et pour l’hospitalité chaleureuse, 
combien amicale, dont nous sommes entourés.

Notre visite nous offre l’agréable occasion de relever une fois de plus 
l’existence, entre nos peuples, de liens traditionnels dont les raisons d’être fu
rent comprises et soutenues il y a longtemps déjà, par d’éminentes et clair
voyantes personnalités des deux pays.

Ces raisons acquièrent, de nos jours, des dimensions nouvelles, grâce aux 
conditions favorables créées par le développement économique des deux 
pays., ai fa:t que ’es relations entre la Roumanie et la Turquie s’étayent soli
dement sur les principes de l’indépendance et de la souveraineté, de l égalité 
en droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l’estime et de 
l’avantage réciproques.
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Il y a lieu de souligner à cet égard que le développement des rapports 
bilatéraux, illustrant l'amitié et la considération qui animent mutuellement 
nos peuples et nos pays, a été largement favorisé par les entretiens officiels 
qui ont eu lieu à Bucarest et Ankara entre le président du Conseil d’Etat de la 
République Socialiste de Roumanie, Son Excellence Monsieur Nicolae Ceaus
escu et le président de la République de Turquie, Son Excellence Monsieur 
Cevdet Su nay.

Comme je le faisais aussi ressortir durant nos entretiens de ce matin, 
le gouvernement roumain est animé du désir d’examiner et d’adopter de 
concert avec Vous des mesures de nature à consolider et à impartir une impul
sion nouvelle à la coopération bilatérale roumano-turque dans les domaines 
économique, technico-scientifique, culturel- touristique.

Du fait de vivre dans le même espace géographique, nos pays ont de 
multiples intérêts communs parmi lesquels le renforcement de la paix et de 
la sécurité en Europe figure au premier plan.

La Roumanie milite avec esprit de suite pour la mise en place de la sécu
rité sur le continent. Elle entend par cela un système d’engagements fer
mes et de mesures concrètes capable d’offrir à chaque pays la pleine garan
tie de se trouver à l’abri de tout danger d’agression ou d’autres actes d’emp
loi de la force ou de menace d’y recourir; un système qui puisse assurer 
leur développement pacifique, dans un climat de détente, de compréhension 
réciproque et de coopération.

Nous estimons qu’il est dans l’intérêt de tous les peuples européens que 
cette oeuvre soit le fruit de la contribution directe et active de tous les Etats 
intéressés.

De l’avis du gouvernement roumain, les prémisses sont à présent réunies 
en vue de convoquer la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe 
et passer, à cette fin, sans plus tarder et sans conditions préalables, à la phase 
supérieure de l’organisation de réunions multilatérales préparatoires.

Située dans le sud-est du continent, la Roumanie attache, comme il se 
doit, un grand prix aux relations de coopération et de bon voisinage entre les 
Etats des Balkans, indépendamment de leur système social, à la transformation 
de cette région en une zone de l’amitié et de la collaboration pacifique.

Nous partageons l’idéee exprimée par Votre Excellence au sujet de l’évo
lution favorable de la situation dans les Balkans comme résultat des efforts 
conjugués des pays de cette région, du désir de leurs peuples de se développer 
de façon indépendante, selon leurs propres aspirations et sans aucune ingé
rence étrangère. Des conditions favorables se trouvent ainsi créées peur inlen 
si fier les rapports bi et multilatéraux.
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La Roumanie est décidée à apporter, à l’avenir aussi, sa contribution à 
la transformation des Balkans en une zone de l’amitié, du bon voisinage et 
de la coopération, exempte d’armes nucléaires. Elle est persuadée que cela 
contribuera aussi à renforcer la paix et la sécurité sur tout le continent.

La vie internationale actuelle, la paix et la sécurité des peuples sont 
affectées par l’existence de foyers de tension et de conflits.

La Roumanie se prononce pour la cessation sans délai de la guerre en 
Indochine, pour que les peuples vietnamien, laotien et khmer puissent disposer 
librement de leur sort, sans aucune immixtion du dehors.

Notre pays soutient la nécessité d’un règlement politique du conflit du 
Proche-Orient, dans l’esprit de la Résolution du Conseil de Sécurité de novem
bre 1967. Cela exige le retrait des troupes israéliennes des territoires arabes 
occupés, l’assurance de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de tous les 
Etats de la région, la solution du problème de la population palestinienne 
conformément à ses intérêts nationaux.

’ La solution de ces problèmes, ainsi que d'autres qui préoccupent l’hum
anité requiert le strict respect des principes de la justice et de l’éthique inter
nationales, du droit sacré qu’a chaque peuple de se développer librement, 
suivant ses intérêts et ses aspirations, à l’abri de tout acte de force ou de me
nace de s’en servir. Cela impose une approche de principe, constructive, des 
problèmes controversés, avec le désir sincère de trouver des solutions équitab
les et durables.

Un thème majeur qui préoccupe l’humanité et qui influence directement 
le sort de la paix et de la sécurité internationale est, sans nul doute, le désar
mement. Comme vous le savez, la Roumanie s’est prononcée de façon consé
quente pour la réalisation du désarmement général et, au premier chef, du 
désarmement nucléaire. A. présent, que la mise sur pied de la sécurité 
européenne est devenue un problème d’une grande actualité, les actions visant 
à favoriser, l’accomplissement de pas concrets, de mesures partielles sur la voie 
du désarmement ont acquis une importance particulière, Parmi ceux-ci, il 
convient de mentionner, de l’avis du gouvernement roumain, le gel et la 
reduction des budgets militaires; la renonciation à l’exécution de manoeuvres 
militaires sur le territoire d’autres Etats; le démantèlement des bases militaires 
étrangères; le retrait des troupes étrangères dans les limites de leurs frontières 
nationales; la suppression des blocs militaires; la création de zones dénuclé- 
arisées-propositions qui ont été aussi avancées dans la Déclaration concer
nant le renforcement de la paix et de la sécurité européenne, adoptée par les 
pays socialistes, en juillet 1966.
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Monsieur le Ministre,

Cette brève enonciation de quelques problèmes majeurs de la vie inter
nationale fait ressortir de façon péremptoire la responsabilité qui incombe, 
quant à l’avenir de l’humanité, à tous les pays, quels qu’en soient retendue du 
territoire ou le potentiel humain, économique ou militaire.

L’apport de tous les Etats, qu’ils soient grands, moyens ou petits, au 
débat et à la solution des problèmes majeurs de l’humanité, à l’entente et à 
la coopération pacifique, constitue plus qu’un désidératum : c’est un devoir 
d’honneur à l’égard de leurs propres nations, de la cause de la paix et de la 
sécurité internationale.

Je voudrais souligner que le rétablissement des droits légitimes de la 
République Populaire de Chine à l’ONU représente un acte de justice, d’une 
portée exceptionnelle qui accroîtra sans doute le rôle de cette organisation, 
qui est celui de trouver des solutions viables aux grands problèmes internati
onaux, dans l’esprit des buts et des principes de la Charte, en concordance 
avec les aspirations à la paix et à la coopération de tous les peuples. Il esr 
besoin d’aller encore de l’avant sur le voie de la réalisation de l’universalité 
de l’ONU.»

B E L G E 3 6 Kasını 1971

TÜRK - ROMEN 
BASIN BİLDİRİSİ

«Türkiye Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ın daveti üzerine, Rumanya 
Dışişleri Bakanı Corneliu Manescu, eşi ile birlikte, 3 - 7 Kasım 1971 tarihleri 
arasında Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunmuştur.

Rumanya Dışişleri Bakanı, Türkiye’de bulunduğu sırada Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay ve Başbakan Nihat Erim tarafından kabul edilmiştir.

Bu ziyaret münasebetiyle iki Bakan, karşılıklı tam bir açıklık, samimiyet 
ve anlayış havası içinde geçen görüşmelerde bulunmuşlardır.

Görüşmeler sırasında iki Bakan, Türkiye ile Rumanya arasında, bağım
sızlık, millî egemenlik, hak eşitliği, iç karışmama, toprak bütünlüğü ve kar
şılıklı menfaat esaslarına dayanan ikili ilişkilerde son yıllarda kaydedilen ge
lişmeden duydukları memnuniyeti izhar etmişlerdir.

Bakanlar, iki ülke arasında özellikle, ticarî, kültürel, turistik ve bilim
sel alanlarda mevcut mübadeleleri devam ettirmek ve daha da geliştirmek 
hususunda besledikleri arzuyu ifade etmişlerdir.
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İki Taraf, Türk * Rumen Karma Ekonomik Komisyonunun birinci top
lantısının ekonomik, sınaî ve teknik alanlarda olumlu işbirliği olanaklarını 
ortaya koymuş bulunmasından cesaret alarak, sözkonusu Komisyona katılan 
heyetlere Bakanların başkanlık etmesini kararlaştırmıştır.

Bakanlar, milletlerarası durum üzerinde de etraflı bir görüş teatisinde 
bulunmuşlardır. Avrupa’da işbirliği ve güvenlik ile ilgili sorunlar ve bir Av
rupa konferansı toplanması olanakları üzerinde durmuşlardır.

Balkan devletleri arasında, bölge ve dünya barışı yararına olarak iyi kom
şuluk ilişkilerini ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye yönelen çeşitli gayretlen 
memnunlukla kaydetmişlerdir.

Görüşmeler sırasında, Türkiye Dışişleri Bakanı, Rumen Meslekdaşına 
Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında izahatte bulunmuştur.

Görüşmelerden çok memnun kalan iki Bakan, bu ziyaretin, iki ülke ara
sındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine yeni ve değerli bir katkı teşkil ettiğini 
belirtmek hususunda mutabık kalmışlardır.

Rumanya Dışişleri Bakanı, Türkiye’de kendisine gösterilen samimi ka
bul ve sıcak misafirperverlik için teşekkürlerini ifade etmiştir.

Rumanya Dışişleri Bakanı, Türk Meslekdaşını Rumanya’ya resmî bir zi
yarette bulunmaya davet etmiştir. Memnuniyetle kabul edilen davetin tarihi 
daha sonra saptanacaktır.»

(ESAS METİN)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Sur l’invitation du Ministre des Affaires Etrangères de la République 
de Turquie, M. Osman Olcay, le Ministre des Affaires Etrangères de la Ré
publique Socialiste de Roumanie, M. Corneliu Manescu, accompagné de Mme. 
Manescu, a effectué une visite officielle en Turquie du } au 7 Novembre 1971.

Au cours de son séjour en Turquie, le Ministre des Affaires Etrangères 
de Roumanie a été reçu par le Président de la République de Turquie, M. 
Cevdet Sunay et par le Président du Conseil, M. Nihat Erim.

A l’occasion de cette visite, les deux Ministres ont eu des entretiens 
qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de franchise, de cordialité 
et de compréhension mutuelle.

Lors de ces entretiens les deux Ministres se sont félicités des progrès 
carcg.strés au cours des dernières années dans les relations bilatérales entre 
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la Turquie et la Roumanie, basées sur les principes de l’indépendance, de 
la souveraineté nationale, de l égalité en droits, de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures, de l’intégrité territoriale et de l’avantage mutuel.

Ils ont exprimé leur désir de poursuivre et de développer davantage 
les échanges entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, 
commercial, culturel, touristique et scientifique. Encouragées par les perspec
tives favorables de collaboration dans les domaines économique, industriel 
et technique que les trauvaux de la première session de la Commission Mixte 
Economique tu rco-roumaine ont permis de constater, les deux Parties ont 
décidé que dorénavant la présidence de leurs délégations participant à ladite 
commission sera assumée par des Ministres.

Les Ministres ont également procédé à un échange de vues approfondi 
sur la situation internationale. Ils se sont arretés sur les questions relatives 
à la sécurité et à la coopération en Europe et sur les perspectives de la con
vocation d’une conférante européenne.

Ils se sont félicités des efforts multiples visant à développer les rapports 
de bon voisinage et de compréhension mutuelle entre les Etats balkaniques 
dans l’intérêt de la paix régionale et mondiale.

Au cours des entretiens, le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie 
a fait, à son homologue roumain, un exposé sur les derniers développements 
du problème de Chypre.

Les deux Ministres, très satisfaits de leurs entretiens, sont tombes 
d’accord pour déclarer que cette visite constitue une nouvelle et précieuse 
contribution au renforcement des rapports amicaux entre les deux pays.

Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Socialiste de 
Roumanie a exprimé ses vifs remerciements pour l’accueil cordial et l’hospi
talité chaleureuse qui lui ont été réservés tout au long de son séjour en Turquie.

Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Socialiste de 
Roumanie a invité son homologue turc à faire une visite officielle en Rou
manie. L’invitation a été acceptée avec plaisir et la date en sera fixée ultéri
eurement.

B E L G E 4 76 Kasım 1971

BAŞBAKANIN NATO GENEL SEKRETERİ ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, Nato Genel Sekreteri Joseph Luns şerefine ver
diği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :
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«Sayın Genel Sekreter,

Ülkemin dış politikasında özel önem atfettiği bir İttifakın Genel Sekre
terini Türkiye’de ağırlamaktan büyük bir zevk duymaktayım. Şahsınızda dost 
bir ülkenin diplomasisinin başındaki uzun ve parlak kariyeri süresince bu itti
fakın davalarına faal ve yapıcı bir ilgi göstermiş olan eski bir Dışişleri Baka
nını selâmlamak da tabii ki bu zevki bir kat daha arttırmaktadır.

En azından şunu söyleyebilirim ki, Sayın Genel Sekreter, siz ne bizim 
için ne de ittifak için yabancı bir şahsiyetsiniz.

NATO’daki uzun tecrübeniz, milletlerarası sorunlardaki derin bilgini
zin de ilâvesi ile, bu Teşkilâtın yönetimine yapacağınız kıymetli katkı için 
şüphesiz ki en iyi garantiyi teşkil etmektedir. Kaldı ki bu katkınız, Avrupa’da 
bir süredir oluşan gelişmelerin, ittifaka başlangıçta verilen görevlere yenileri
ni eklemekte olması muvacehesinde daha faydalı ve daha elzem olacaktır.

Esasen ittifak, üyelerine, Avrupa’da gerçek bir barışın şartlarının aran
masını ve müzakeresini mümkün kılan bir forum teşkil etmek ve böylece kıt
amızdaki detente sürecinde önemli bir rol oynamak sureti ile, kendisine, baş
langıçta sırf ortak güvenlik mülâhazaları ile çizilmiş olan sınırların gittikçe 
dışına taşmaktadır.

Bununla beraber şunu belirtmeliyim ki, bu gelişmenin müzakere çağına 
dönüşmesi hususundaki arzumuz ne olursa olsun, realist bir siyasetin ancak 
İttifakın güvenlik konusundaki ana amacından inhiraf etmemesi ölçüsünde 
mümkün olabileceğini asla unutmamamız gerekir.

Muhtemel hasmın büyük askerî potansiyeli karşısında, şayet Batı yeterli 
bir güvenlik sistemine sahip olmaz ise, Avrupa’da o kadar çok arzu edilen 
détente’a sadece müzakere yolu ile erişilebilineceğini ummak hayal olacaktır. 
Bugün Avrupa’da kuvvet indirimlerinin görüşülmesi ve hatta bir Avrupa gü
venliği konferansının toplanması konularını öngörmemize imkân veren mü
sait bir hava var ise, bunu, zannederim, herşeyden önce, bu ittifakın takip 
ettiği güvenlik siyasetine borçluyuz.

Atlantik ittifakının bu temel yönünü belirtmek isteyişimin sebebi, sa
yın Genel Sekreter, memleketimizin jeopolitik durumunun bizi milletlerarası 
ilişkilerimizin tesbitinde, güvenliği değişmez faktörlerden biri telakki etmeğe 
yöneltmekte olmasındandır. Akdenizdeki durum ve ittifakın kapsadığı bölge
nin güney doğusundaki şartlar öyledir ki, bir detente oluşumu içinde dahi, 
bize göre her zaman için bölünmez olan güvenliğin icaplarını görmemezlikten 
gelemeyiz.

Türkiye ittifakın bu iki görevini, üyelerinin dayanışma ve birliği saye
sinde yerine getirebileceğinden emindir. Bu nedenle malûm bulunan siyaseti- 
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ni izlemeğe devam edecektir. Teşkilâtın kuvvetlenmesine katkıda bulunacak, 
bir yandan da hakiki detente’ın gerçekleşmesi yolundaki siyasetinde onu des
tekleyecektir.

Sayın Genel Sekreter, yüklendiğiniz görevin çok ağır ve güçlüklerle do
lu olduğunu biliyoruz. Ancak, sizi milletlerarası siyasetin en mümtaz şahsi
yetlerinden biri yapan vasıflarınız sayesinde bu güçlükleri yeneceğinizden 
eminiz. En iyi başarı dileklerimizi sunarken şunu da ilâve etmek isterim ki, 
yeni görevinizde Türkiye sizinle işbirliği yapmak ve sizi desteklemekten geri 
kalmayacaktır.

Kadehimi şerefinize ve dirayetli idarenize teslim edilen Teşkilâtın ba
şarısına kaldırıyor ve hazır bulunan dostlarımızı da buna katılmağa davet 
ediyorum.»

BELGE 1 18 Kasım 1971

NATO GENEL SEKRETERİNİN BASIN TOPLANTISI

Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra gazeteciler ile görüşen 
Nato Genel Sekreteri Joseph Luns, kendisine yönelen soruları şu şekilde ce
vaplandırmıştır :

S : Yeni Genel Sekreter sıfatıyla, sizce, bir bütün olarak Nato’nun kar
şı karşıya bulunduğu en önemli ve âcil sorun nedir?

C : Şu an için İttifakın karşı karşıya bulunduğu en önemli görev, İtti
fakın bütünlüğünü korumaya ve geliştirmeye çalışmaktadır. Çünkü para bu
nalımı, ekonomik krizler ve karşı tarafın entrikalarıyla ve artık Nato’nun ge
rekli olmadığı görüşlerini öne sürenlerin ümitleriyle beslenen yanlış düşün
celer gibi İttifakı tehdit eden çözülme tehlikeleri vardır. Bana göre ise, Na
to şimdi özellikle bir detente’a varmaya çalıştığımız şu sıralarda her zaman
kinden daha gereklidir.

S : Esnek mukabele stratejisi, bazı kanat ülkelerin basınında, bu ülke
lerin savunmasının, Orta Avrupa’nın savunmasından farklı şekilde ele alı
nabileceği yolunda bazı eleştirilere yol açıyor. Bu konudaki ve Nato savun
masının bölünmezliği konusundaki fikriniz nedir?

C : Sizi kesinlikle temin edebilirim ki, Nato savunması gerçekten bö
lünmezdir. Ve merkezde Kuzey ya da Güney kanatları tehlikeye düşürecek 
bir kuvvet indirimine gidilmesi veya bazı kuvvetlerin geri çekilmesi gibi bir 
durum sözkonusu değildir ve böyle birşey hiçbir zaman kabul edilemez.

S : Sizce, anlamlı bir kuvvet indirimi konusunda dikkate alınması ge
reken en önemli noktalar nelerdir?

49



C : Yakın bir gelecekte bu konuda bir konferansın yapılacağı şimdilik 
kesin değildir. Toplanacak konferansın yapılacağı kuvvet dengesizliği ortaya 
çıkaracağını ve NATO güçlerini şimdi olduğundan daha tehlikeli bir duruma 
sokacağını sanmıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi NATO savunmasının 
bölünmezliği şüphesis Kuzey ve Güney kanatlar için de geçerlidir. Eğer böyle 
bir durumla karşılaşırsak, ki, hiç sanmıyorum, hemen gerekli tedbirleri almak 
zorundayız.

S : Avrupa’da gerçek bir yumuşama sağlanması imkânları sizce nedir? 
Mr. Brosio’nun Moskova misyonunun sonuçlarından ümitvar mısınız?

C : Bir ay kadar önce oldukça iyimserdim. Brejnev’in geçen Mayıs ayında 
Tiflis’te yaptığı konuşmadan sonra Rusya’nın olumlu tepki göstereceğini dü
şündüm. Ancak şimdi, davetimiz üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen Rusya’dan hiçbir tepki gelmemesinden doğan durumu dikkate 
alıyorum. Nedenini bilmiyorum, ama şimdi biraz daha iyimserim, ancak, bu 
konuda olumlu gelişmeler kaydedilmesi biraz zaman alabilir.

S : Türkiye’ye NATO Genel Sekreteri olarak yaptığınız bu ilk geizden 
nasıl bir izlenimle ayrılıyorsunuz?

C : Bu güzel ülkenize dördüncü defadır geliyorum. Her seferinde üze
rimde başka bir sıfat vardı. İlkin NATO Bakanlar Konseyi Başkanı olarak 
geldim. Sonra Ortak Pazar Bakanlar Konseyi Başkanı olarak geldim ve Tür
kiye’nin aday üyeliği konusundaki anlaşmayı imzaladık. Sonra da, üç yıl önce 
Hollanda Dışişleri Bakanı olarak ülkenizi ziyaret ettim. Şimdi ise NATO Ge
nel Sekreteri olarak ülkenizde bulunuyorum. Her gelişimde ülkenizi ve özellik
le başkentinizi daha gelişmiş ve etkileyici buluyorum. İkinci olarak, Ekselansları 
Cumhurbaşkanı, Ekselansları Başbakan, Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Ba
kanıyla yaptığım görüşmelerde gördüğüm kabulden derin bir şekilde etkilen
dim. Türk Hükümetinin ve halkının İttifaka bağlılığını ve İttifakın gerekli
liğine olan inancını bir Genel Sekreterin duymak istediği şekilde bir kere daha 
duydum.»

Genel Sekreter Joseph Luns, İstanbul’da da kendisine dengeli kuvvet 
indirimi konusunda sorulan bir suale karşılık olarak, Nato ülkelerinin ve Var
şova Paktı ülkelerinin karşılıklı askeri güçlerini azaltması için Berlin sorununa 
tarafları memnun edecek bir çözüm yolu bulunması gerektiğini söylemiştir. 
Nato Genel Sekreteri, kuvvet indirimi hususunda en zor meselenin kontrol 
konusu olduğunu söylemiş, henüz ilk safhada bulunan böyle bir teklifin tam 
olgunlaşmadığını, ilerde bütün ayrıntılarıyla ele alınması gerektiğini belirt
miştir.
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BELGE 6 27 Kasım 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ PAKİSTAN’A HAREKETİNDEN EVVEL
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Pakistan’ı resmen ziyaret etmek üzere Esen- 
boğa havaalanından harektinde verdiği demeçte şunları söylemiştir :

«Pakistan’ı ziyaretimin tarihi, dost Pakistan hükümetinin daveti üzeri
ne, aylarca önce kararlaştırılmış bulunuyordu. Bu ziyaretin Hint yarımada
sında iki komşu ülke arasında başgösteren ciddî çatışmaların başladığı bir 
zamana rastlamış olması tamamen tesadüf olmakla beraber, bu konuda Pa
kistan idarecileriyle görüşmelerde bulunmam tabiidir. Anlaşmazlığın geniş
lemesinden duyduğumuz endişe ve bu konuda izlediğimiz tutum bizzat Baş
bakan Erim tarafından kamuoyumuza duyurulmuştur. İslamabad'da yapaca
ğım görüşmelerde gerginliğin azaltılması ve uyuşmazlığın barışçı yollarla 
çözümü hususunda ne gibi imkânların mevcut olabileceğini araştıracağız. 
Varacağımız sonuca göre, Türkiye’nin izlediği barışçı politikaya uygun ola
rak bu konudaki temaslarımıza gerekirse devam edeceğiz.

Bildiğiniz gibi, çatışmaların genişlemesinden duyduğumuz ciddî endi
şeyi Hindistan hükümetine bildirdik ve ateş - kes’in sağlanarak, işgal edilmiş 
Pakistan topraklarının derhal boşaltılmasını istedik. Yahya Han’ın Cumhur
başkanımıza göndermiş olduğu mesaja uygun olarak Amerika, Sovyetler 
Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa nezdinde çatışmalara son 
verilmesi amacıyla teşebbüsler yaptık. Bu devletlerle istişarelere devam et
mekteyiz. Pakistan’a giderken, Cumhurbaşkanımızın Yahya Han’a cevabî 
mesajını da götürüyorum.

Durumiyimserliğe yer bırakmayacak kadar ciddî görünüyor. Bütün me
sele, tarafların, harbin hallettiğinden çok sorun doğuracağı gerçeğini görme
lerine bağlıdır. Sağduyunun hakim olmasını dilerken bunu kastediyoruz. Hint 
hükümetinin, Pakistan’ın toprak bütünlüğü aleyhinde hiçbir niyeti olmadığı
na dair bugün Hint Büyükelçisinin bana yaptığı beyanı, olaylar teyid ederse, 
iyimserlik başlangıcı olmağa değer sayabileceğimi belirtmek isterim.»

B E L G E 7 1 Aralık 1971
TÜRKİYE - PAKİSTAN

BASIN AÇIKLA M A S 1

«Pakistan Hükümetinin daveti üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Osman 
Olcay, 28 - 1 Aralık 1971 tarihleri arasında Pakistan’a resmî bir ziyaret yap
mıştır. Kendisine :

1. Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi Bedii Karaburçak
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2. Genel Sekreter Vekili Büyükelçi Vahit Halefoğlu

3. Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürü Büyükelçi Tevfik Saraçoğlu

4. Enformasyon Genel Müdür Vekili Oktay İşten

5. Yakın Doğu Dairesi Başkanı Özer Tevs

6. Özel Kalem Müdürü Oktay Aksoy 
eşlik etmiştir.

Türkiye Dişileri Bakanı, Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edil, 
miş, kendisiyle görüşmelerde bulunmuş ve öğle yemeğini beraber yemiştir.

Dışişleri Bakanı ile Pakistan Dışişleri Müsteşarı Sultan Han arasında 
cereyan eden uzun görüşmelerde, Sultan Han, Hindistan’ın Doğu Pakistan - 
da silâhlı müdahale ve saldırıda bulunmakta olduğunu izah etmiştir. Sultan 
Han Pakistan Hükümetinin görüşünü açıklamış ve Pakistan’ın toprak bütün
lüğünü savunmak konusundaki azmini teyit etmiştir. Dışişleri Müsteşarı, mül
tecilerin geri dönmelerini ve yeniden yerleştirilmelerini kolaylaştırmak ama- 
cıyle Pakistan tarafından atılan adımları ve yapılan teklifleri izah etmiştir. 
Dışişleri Müsteşarı ayrıca, patlamaya müsait durumu yatıştırmak amacıyle 
yapılan ve hepsi Pakistan tarafından kabul edilen çeşitli milletlerarası teşeb
büslere ve tekliflere değinmiş ve bunların Hindistan tarafından reddedilmiş 
olduğuna işaret etmiştir. Dışişleri Müsteşarı, Cumhurbaşkanının, yönetimi 
halkın seçilmiş temsilcilerine devretmek hususundaki siyasî programını izah 
etmitşir.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Alt Kıtada kötüye giden duruma milletler
arası topluluğun dikkatini çekmek üzere Türkiye tarafından girişilen ve Hin
distan ile Pakistan arasındaki çatışmaların durdurulması amacıyle milletler
arası topluluğun nüfuzlarını kullanmalarını talep eden ve Pakistan’ın toprak 
bütünlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak amacıyle, başka ülkelerin iç iş
lerine karışılmamasını gerektiren ilke dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler 
Yasası ilkelerine uygun olarak Hindistan’ın kuvvetlerini Pakistan’dan geri 
çekmesini isteyen çeşitli diplomatik teşbbüsleri izah etmiştir.

Taraflar, ayrıca, iki tarafı ilgilendiren ekonomik konuları görüşmeler 
ve Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkileri gözden geçirmişlerdir. 
Taraflar, bu ilişkilerin RCD çerçevesinde güçlendirilmesi yollarının araştı
rılması zorunluğunu teyit etmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere, bölge içi 
ticaretin gelişmesi konusunda yakında yapılacak RCD toplantısı hakkında 
görüş teatisinde bulunmuşlar ve üye Hükümetlerin, bölgesel işbirliğinin ba
şarısı açısından büyük önem taşıdığına inandıkları bu toplantıda, somut so
nuçlara ulaşılabilmesi amacıyle her türlü çabayı harcamaları gerektiğini mü- 
şahade etmişlerdir.
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Türkiye Dışişleri Bakanı, Pakistan’da bulundukları süre içinde kendi
sine ve beraberindeki heyete gösterilen içten kabul ve konukseverlik için de
rin teşekkürlerini ifade etmiştir.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Dışişleri Müsteşarını Türkiye’ye resmî bir zi
yarette bulunmaya davet etmiştir. Davet memnunlukla kabul edilmiştir. Zi
yaret tarihi daha sonra tesbit olunacaktır.»

(ESAS METİN)

PRESS RELEASE

«İn response to an invitation extended by the Government of Pakistan, 
Mr. Osman Olcay, the Minister of Foreign Affairs of Turkey paid an official 
visit to Pakistan from November the 28 th to December the 1st 1971. He was 
accompanied by :

1. Mr. Bedii Karaburçak, Ambassador of Turkey to Pakistan
2. Mr. Vahit Halefoğlu, Ambassador, Acting Secretary General, 

Ministry of Foreign Affairs
3. Mr. Tevfik Saraçoğlu, Ambassador, Director General for Economic 

and Social Affairs
4. Mr. Oktay İşcen, Director General of Information
5. Mr. Özer F. Tevs, Head of the Department for the Near-East
6. Mr. Oktay Aksoy, Director of the Private Cabinet of the Foreign 

Minister.

The Turkish Foreign Minister was received by the President of Pakis
tan and had talks with him which were followed by lunch.

During the lengthy talks between the Foreign Minister and Mr. Sultan 
M. Khan, the Foreign Secretary of Pakistan, the latter explained that India 
was committing armed intervention and aggression in East Pakistan. He out
lined the point of view of the Government of Pakistan and reaffirmed Pa
kistan’s determination to defend its territorial integrity. The Foreign Secre
tary also enumerated the proposals and the steps taken by Pakistan to fa
cilitate the return and rehabilitation of displaced persons. Furthermore, he 
referred to various international initiatives and prosposals to defuse the exp
losive situation which had all been accepted by Pakistan and which, he poin
ted out, had been rejected by India. The Foreign Secretary also explained 
the President’s political programme for transferring power to the elected rep
resentatives of the people.
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The Turkish Foreign Minister explained the various diplomatic initiati
ves that had been made by Turkey to draw the attention of the international 
community to the deteriorating situation in the subcontinent, urging them 
to use their influence to bring about a cessation of hostilities between India 
and Pakistan and, with a view to securing respect for Pakistan’s territorial 
integrity, to urge upon India to withdraw its troops from Pakistan's territory 
in keeping with the principles of the United Nations Charter, including the 
principle that requires non-interference in the international affairs of other 
states.

The two sides also discussed matters of mutual interest in the econo
mic field and reviewed the economic relations between Turkey and Pakistan. 
They confirmed the necessity to explore the ways of strengthening these 
relations within the framework of RCD. In this context they exchanged views 
concerning the forthcoming RCD meeting on expansion of regional trade. They 
observed that Member Governments should spare no efforts to achieve con
crete results at the forthcoming meeting, which, in their view is of great 
importance for the success of regional co-operation.

The Foreign Minister of Turkey expressed his deep appreciation for 
the cordial reception and hospitality extended to him and his party during 
their stay in Pakistan.

The Turkish Foreign Minister extended an official invitation to the 
Foreign Secretary to visit Turkey. The invitation has been accepted with 
pleasure. The date of the visit will be fixed later.»

B E L G E 8 1 Aralık 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ PAKİSTAN DÖNÜŞÜNDE 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaretten An
kara’ya dönüşünde havaalanında şu demeci vermiştir :

«Pakistan’a yaptığım ziyaret, bu dost ülkenin tarihinde en önemli ve 
buhranlı sayılabilecek bir zamana rastladı. Orada yaptığımız görüşme ve te
maslar alt kıt’ada barış ve istikrarı ciddî şekilde tehdit eden durumun ayrın
tılarını öğrenmeme büyük ölçüde yardımcı oldu.

Durumun ciddiyet ve vahimliğini daha iyi kavradım. Hemen belirteyim 
ki çatışmaların başlaması üzerine Türkiye'nin takındığı milletlerarası hukuk
tan esinlenen gerçekçi tutumun Pakistan'da şükranla karşılandığı ve ülkemize 
ve ulusumuza beslenen sevgi ve dostluğu daha da güçlendirdiğini gördüm.
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Durumun vahimliği, milletlerarası dikkat ve ilginin bütün ağırlığıyle 
konu üzerine toplamasını gerektirecek niteliktedir. Özellikle büyük devletlere, 
Hindistan ile Pakistan arasında topyekûn bir savaşın çıkmamasını, iki ülke 
arasında mevcut nazik düzenin bozulmamasını ve ülkelerin toprak bütünlü
ğünün çiğnenmemesini sağlamaya yardımcı olmak yolunda tarihî bir sorum
luluk düşmektedir.

Başta Yahya Han olmak üzere Pakistan yöneticilerinde gördüğüm iti
dal ve tahriklere kapılmama kararlılığı bana herşeye rağmen barışın korun
ması için ümit verdi. Pakistan’ın bu tutumunu değerlendirmek lâzımdır. Tür
kiye'nin bundan sonra izliyeceği politika her zaman olduğu gibi hak, adalet 
ve barıştan yana olacak ve bu yoldaki girişim ve çabalarımıza devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştır. 
«Hindistan - Pakistan çatışmasına sebep olan olayların başlangıcı nedir» şek
lindeki bir soruya, Olcay şu cevabı vermiştir :

«Başlangıcın ne olduğunu şu anda bilemiyorum. Çeşitli rivayetler var. 
Ancak kesin olan olay, şu anda Hint birliklerinin Pakistan topraklarına gir
miş olduğudur. Bunun devletler hukukunda izahı yoktur.»

Dışişleri Bakam Olcay, Pakistan Cumhurbaşkanının ülkesinde yöneti
min sivillere devri konusunda bir soru üzerine de şunları söylemiştir :

«Yahya Han bana çok açık bir şekilde meselenin siyasî yönünü hal için 
yoğun bir çalışma içinde olduğunu, memleketin bütün siyasî liderleriyle gö
rüşmekte olduğunu ve yakın bir gelecekte siyasî hal sureti hakkındaki kendi 
önerilerini açıklıyacağını söyledi. En son dün, bazı Pakistan gazeteleri bunun 
tahmin edilenden de yakın bir tarihte açıklanacağını söylüyor.»

Osman Olcay, Türkiye’nin Hindistan - Pakistan çatışmasıyla ilgili diplo
matik teşebbüsüne Sovyetler Birliğinin verdiği cevabın nasıl olduğunu soran 
gazetecilere şunları söylemiştir :

«Çok değişik birşey yoktu. Söyledikleri, Sovyetler Birliğinin de barış
tan yana olduğu, Sovyetler ile Hindistan arasında imzalanan anlaşmanın her
hangi bir şekilde Hindistan’ı tahrik maksadını gütmediği ve davanın siyasî 
yönünün hallinin herşeyden önemli olduğunu belirten bir görüş ifadesidir 
sadece. . . .

Fakat biz sadece Sovyetlere değil, birçok büyük devlete ve bu konuyla 
ilgili olabilecek ve meselenin hallinde yararı olabilecek bir çok devlete mü
racaatta bulunduk. Ve evvelâ askerî harekâtın durdurulması, kan dökülme
sinin önlenmesi ve ondan sonra davanın soğukkanlılıkla halli için yardımda 
bulunmalarını rica ettik. Bizim de bütün teşebbüslerimiz daima bu istikamet
te oldu.
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Sovyetlerin Türkiye’ye verdikleri bilgilerin hepsini açıklayacak durum
da değilim ama, bilinen görüşlerini tekrar ettiler.»

Bir gazetecinin «Hindistan Başkanı îndira Gandi, dün parlâmentoda 
yaptığı konuşmada, Doğu Pakistan’dan Pakistan ordusunun çekilmesi lâzım
dır» demiş...» demesi üzerine Dışişleri Bakanı şöyle konuşmuştur :

«Doğu Pakistan’dan Pakistan ordusunun çekilmesi, Pakistan ordusu
nun kendi ülkesinden çekilmesi gibi bir durumu ben biraz acayip, buluyorum.

Hiçbir devletten kendi ülkesindeki kuvvetlerini çekmesi beklenemez. 
Benim hukuk anlayışım, devlet anlayşıma göre bir devletin kendi ülkesinde 
kendi ordusu bulunur. Bundan daha tabiî birşey yoktur.»
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SİYASÎ OLAYLAR

Birinci Nihat Erim Hükümetinin istifası

11 Bakanın toplu istifası üzerine, Başbakan Nihat Erim 3 Aralık ta Cum
hurbaşkanına hükümetinin istifasını sunmuştur. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
7 Aralık’ta Nihat Erim'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiştir. Yeni hükü
met, 11 Aralık’ta kurulmuştur.

Nato Bakanlar Konseyi Toplantısı

Nato Bakanlar Konseyi, 9-10 Aralık tarihlerinde Brüksel’de toplanmıştır.

Türkiye-AET Ortaklık Konseyi Toplantısı

Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi, 10 Aralık tarihinde 
Brüksel'de toplanarak, özellikle Topluluğun genişlemesinin Türkiye-AET ortak
lığı bakımından yarattığı sorunları görüşmüştür.

Kıbrıs Barış Gücünün Süresinin Uzatılması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 13 Aralık ta yaptığı toplantıda, Kıb
rıs Barış Gücünün görev süresini 15 Haziran 1972^6 kadar uzatmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin Kıbrıs’ı Ziyareti

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, 16-19 Aralık tarihlerinde 
Kıbrıs'ı ziyaret etmiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Çağdaş Bulgar Resim Sanatı Sergisi, Devlet Güzel Sanatlpı Akademisinde 
İstanbul Valisi ile Bulgaristan Başkonsolosu tarafından açılmıştır. Sergi 2-15 
Aralık tarihleri arasında açık kalmıştır.

★ ★ ★

Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou, ünlü Türk bestecisi Ulvi Cemal 
Erkin e, Türkiye - Fransa arasında müzik alanındaki ilişkiyi artırıcı çalışmaların
dan dolayı Legion d'Honneur nişanının «officier» payesini vermiştir.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, bu nişanı 14 Aralık günü Ulvi Cemal 
Erkin’e takmıştır.

Viyolonist Ayla Erduran, İsviçre başkenti 
başarılı bir konser vermiştir.

Bern'de, Victoria Halide çok

★ ★ ★

Yaptığı bir dünya turu dönüşü, Türkiye'de de temsiller veren Leningrad 
Devlet Balesi, İstanbul daki ilk temsilini Kültür Sarayı Derneği yararına ver
miştir. Leningrad Balesi daha sonra 28-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da oy
namıştır.

★ ★ ★

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu, 22 Aralık günü Hollanda Tarım 
Bakanlığının İstanbul Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne armağan et
tiği 50 bin lâle ve 10 bin sümbül soğanını, İstanbul Belediye Başkanına tes
lim etmiştir.

Federal Almanya hükümeti, Erzurum Atatürk Üniversitesi eski öğretim 
üyelerinden Ord. Prof. Curt Kosswig'e, kültür ve bilim alanında Türk-Alman 
ilişkilerinin gelişmesinde göstermiş olduğu yararlıklardan ötürü, liyakat nişanı 
vermiştir. 1937 yılından beri Türkiye'de, özellikle zooloji branşında faaliyet 
göstermiş olan Prof. Kosswig, aynı zamanda Manyas gölündeki «Kuş Cenneti» 
nin kurulmasında büyük hizmet göstermiştir.
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ARALIK 1971’DE TÜRKİYE'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



1 Aralık 1971 TÜRKİYE - PAKİSTAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay’ın Pakistan'a yaptı
ğı resmi ziyaret sonunda bir ortak basın bildirisi yayın
lanmıştır (Bk. Belleten Kasım).

1 Aralık >971 TÜRKİYE’NİN TABİİ AFETLERLE İLGİLİ KARAR TASARISI

Türkiye’nin tabii afetlerle ilgili karar tasarısını Bir
leşmiş Milletler Sosyal Komisyonuna sunan Daimi Tem
silcimiz Halûk Bayülken, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri tarafından atanacak olan düzenleyici (koordinatör) 
ile yardımcılarının, tabii afetlere uğrayan ülkelere çeşitl. 
alanlarda yardımcı olabileceklerini belirtmiştir.

Büyükelçi Bayülken, düzenleyici ile yardımcılarının 
faaliyetlerinin özellikle afetlerin meydana gelmesinden 
önce gerkli olduğuna işaret ederek bu faaliyetler ara
sında, afet tehlikesi olan bölgelerede önceden battaniye, 
çadır, ilâç, v.s. gibi lüzumlu yardım malzemesinin de
polanması, kurtarma ekiplerinin eğitilmesi ve «afet ih
bar ve uyarma sistemlerinin» geliştirilmesi gibi hususları 
sıralamıştır.

Tasarı, İngiltere, Pakistan ve Amerika Birleşik Dev
letleri dahil olmak üzere 50 kadar ülke tarafından im
zalanmıştır.

2 Aralık 1971 YENİ BAŞBAKAN YARDIMCISININ ATANMASI

Başbakanlıktan açıklandığına göre, yeni bir Devlet 
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı kurulmuştur. Bu gö
reve atanan AP Kütahya milletvekili Mesut Erez, hükü
metin parlamento ile ilişkilerini yürütecek ve Başbakanın 
kendisine vereceği diğer işleri yapacaktır.
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2 Aralık 1971 1971 KALKINMA HIZI

Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen 1972 
yılı programında, 1971 yılındaki kalkınma hızın % 9,2 
oranında gerçekleştiği bildirilmiştir. Tarım sektöründeki 
gelişme hızı, % 9,5 ve sanayideki gelişme hızı % 8,7 
oranında olmuştur.

2 Aralık 1971

2 Aralık 1971

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLETİNİN KURULUŞU

Basra Körfezindeki dokuz emirlikten altısını bir- 
araya getiren Birleşik Arap Emirlikleri Devleti bağımsız
lığını ilân etmiştir. Yeni devletin başkanlığına Ebu Dabi 
Emiri Şeyh Zayid bin Sultan A Nahyan seçilmiştir. Fe
derasyona, Ebu Dabi, Dabai, Şarca, Fuceyra, Açman ve 
Ummül Guveyn katılmışlardır. Katılmıyanlardan ise, 
Bahreyn ve Katar daha evvel bağımsızlıklarını ilân et
mişler, Res-ül Hayme de Federasyona 23 Aralık'ta ka
tılmıştır.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Aralık ta Birle
şik Arap Emirlikleri Devletinin kuruluşu münasebetiyle 
Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan’a bir teb
rik mesajı göndermiştir. Böylece hükümet, yeni kurulan 
Birleşik Arap Emirlikleri Devletini resmen tanımış olmuş
tur.

VAŞOVA PAKTI DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİLDİRİSİ

Varşova Paktı üyesi ülkeler Dışişleri Bakanları top
lantısı sonunda Varşova'da yayınlanan bildiride, Varşo
va paktı üyesi ülkeler Dışişleri Bakanları, hükümetlerin
den aldıkları talimat uyarınca, bütün Avrupa ülkeleriyle, 
Amerika ve Kanada'ya vakit geçirmeden bir Avrupa 
güvenlik konferansının toplanması yolunda hazırlıklara 
başlanması çağırışında bulunmuşlardır.

Bildiride, karşılıklı dengeli kuvvet indirimi konu
sundaki AAanlio Brosio ile yapılacak görüşme teklifinden 
bahis edilmemiştir.
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3 Aralık 1971 KABİNEDEKİ 11 BAKANIN İSTİFASINDAN SONRA 
HÜKÜMETİN TOPTAN İSTİFASI

Kabinedeki 1 1 Bakanın, Başbakan Nihat Erim e rs- 
tifalarını vermelerinden sonra (Bk. Belge 1) Başbakan, 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay a hükümetinin istifasını 
sunmuştur. Hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay, 7 Aralık’ta Nihat Erim i Başbakan 
olarak yeniden görevlendirmiştir (Bk. Belge 2).

3 Aralık 1971 HİNT - PAKİSTAN SAVAŞI

Pakistan radyosu, Hint birliklerinin bütün Batı Pa
kistan sınırı boyunda Pakistan mevzilerine karşı büyük 
bir taarruza geçtiklerini söylemiştir. Hindistan ile Pakis
tan arasında bir süredir Doğu sınırı boyunda çarpışma
lar cereyan etmekteydi. Pakistan’a göre Hindistan, 
22 Kasım da Doğu Pakistan üzerine topyekûn saldırıya 
geçmiş, Batı Pakistan sınırına ise 3 Aralık’ta hücum et
miştir.

Başbakan Nihat Erim, 7 Aralık’ta Hindistan - Pa
kistan çatışması ile ilgili olarak şu demeci vermiştir :

«Hindistan - Pakistan anlaşmazlığı ile ilgili görüş
lerini Türkiye Hükümeti şimdiye kadar çeşitli vesilelerle 
ve çeşitli kademelerde açıklamış bulunmaktadır. Bu gö
rüşlerde bugün de herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
Görüşlerimizi şöylece özetlemekte fayda vardır :

Doğu Pakistan sorunu Pakistan’ın bir iç sorunudur. 
Binaenaleyh, hiç biı yabancı devletin, kendi görüşlerini 
silâh zoruyle Pakistan’a empoze etmek suretiyle bu so
runa çözüm yolları aramak hakkı yoktur.

Hindistan - Pakistan anlaşmazlığının diğer bir veç
hesini de mülteciler sorunu teşkil etmektedir. Bu sorunun 
Hindistan’ı birinci derecede ilgilendiren bir sorun olduğu 
inkâr edilemez. Ancak, bunun çözüm yolu da, şüphesiz 
ki, silâh yolu değildir.

Bu itibarla, bölgede ateş - kes yapılarak, işgal edil
miş topraklar derhal tahliye edilmelidir. Doğu Pakistan 
ve mülteciler sorunlarına ancak bu şart yerine geldikten 
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3 Aralık 1971

sonra taraflarca siyasî çözüm yolları bulmak mümkün ola
bilecektir.»

Sorunu görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinde ateş - kes konusunda ittifak sağlanamadığı için 
konu Genel Kurula intikal etmiş ve burada da 8 Ara- 
lık’ta ateş - kes çağrısında bulunan bir karar büyük bir ço
ğunlukla alınmıştır. Bu arada 'bir konuşmo yapan Türki
ye Baştemsilcisi Halûk Bayülken, alınacak kararın hiç 
bir ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verecek nitelikte 
olmaması gerektiğini belirtmiş, bütün üyelere, ateş - kes 
ve kuvvetlerin çekilmesi üzerinde anlaşmaya varmaları 
çağrısında bulunmuştur.

Hindistan ise, Pakistan’ın, Doğu Pakistan'daki bir
liklerini çekmemesi halinde ateş - keşi kabul etmeye 
ceğini bildirmiştir.

TÜRKİYE-ALMANYA KREDİ ANLAŞMASI

Federal Almanya'nın Türkiye'ye yapacağı kredi 
yardımına ilişkin Türkiye - Almanya görüşmeleri, Bonn'
da 188,3 milyon DM lık bir anlaşmanın imzalanmasıyla 
sona ermiştir. Bu, Federal Almanya'nın Türkiye Konsor- 
siyumu’nun kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ekono
mik gelişmesi için bir yılda vermeyi taahhüt ettiği en 
yüksek meblağdır.

Federal Almanya hükümeti, Almanya’nın ekono
mik durumundaki güçlükler nedeniyle 1971 yılı bütçe
sinde % 30 oranında kısıntı yapmak zorunluğunu duy
muş olmasına rağmen, Türkiye'ye yapmakta olduğu ve 
geçtiğimiz sürede yılda 175 milyon DM'ı bulan mali yar
dımı kısıtlamamaya, aksine 13 milyon DM'lık bir arttır
mayla sürdürmeye karar vermiştir.

Kredinin faizi % 2,5, vadesi ise ilk 8 yıllık öde
mesiz süreden sonra 30 yıldır.

Kredi nin 80 milyon DM'lık bölümü, Türkiye’nin 
ithalât programı çerçevesi içinde Almanya dan alına
cak olan yatırım malları, ham maddeler ve yarı işlen
miş maddelerin sürekli ithalinin finansmanına ayrılacak
tır. 30,3 milyon DM lık bir meblağ Türkiye'nin Federal
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Almanya'ya karşı olan maddi bağlantılarında kolaylık 
sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Resmi ve özel sek
tör yatırım projelerinin finansmanı için 78 milyon DM 
ayrılmıştır.

5-7 Aralık 1971 TÜRK-ALMAN KOOPERATİFÇİLİK İŞBİRLİĞİ

Federal Almanya İktisadi İşbirliği Bakanlığı ile 
Raffeisen Kooperatifleri Birliğinden yetkililer, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ilgilileri ile Türk-Alman Koperatifçilik 
Eğitim Projesi 1972 Programı üzerinde görüşmüşlerdir.

5-8 Aralık 1971 CENTO TARIM TOPLANTISI

Cento Tarım Alt Komitesi yıllık toplantısı Tahran da 
yapılmıştır.

7-8 Aralık 1971 NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTILARI

Nato'nun Avrupa üyelerinin Savunma Bakanları 
7 Aralıkta Brüksel'de toplanmışlardır. Toplantı sonun
da bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 3). Toplantıda 
alınan kararlara Türkiye'nin katıldığını ve bunlardan 
memnunluk duyduğunu açıklayan Milli Savunma Ba
kanı Ferit Melen, daha sonra Federal Almanya Savun
ma Bakanı Helmut Schmidt ile Almanya'nın Türkiye’ye 
yapmakta olduğu askeri yardım konusunu görüşmüş
tür. Ferit Melen, 8 Aralık ta da Nato Savunma Planla
ma Komitesine katılmıştır. Bu toplantıda Bakanlar son 
gelişmeleri gözden geçirmişler, Avrupa'da güvenliği ve 
işbirliğini sağlamaya matuf görüşmelerin olumlu bir 
şekilde sonuçlanması için Nato'nun lüzumlu savunma 
gücüne ulaşması yolunda sarfedilen gayretlere devam 
edilmesi ve Varşova Paktı üyeleriyle Nato arasında 
mukayeseli ve dengeli kuvvet indirimi hususunda an
laşmaya varılmadan Nato ülkeleri kuvvetlerinde tek 
taraflı bir indirime gidilmemesi gerektiğinde görüş birli
ğine varmışlardır.

Bakanlar, Nato'nun 1970'lerdeki savunma mese
lelerini görüşürlerken, çeşitli alanlarda savunma gücü
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7 Aralık 1971

nün ve müesseriyetinin arttırılması tavsiyesi konularına 
öncelik verilmesini kararlaştırmışlardır. Bakanlar ayrıca, 
Nato'nun Akdeniz'de ve Atlantik'te gelişmelere göre ge
reken tedbirleri alması lüzumunu tekrarlamışlardır. Ba
kanlar, Nato’nun Avrupalı üyelerinin savunma hususun
daki müşterek gayretlerini belirtirken, Amerika'nın Av
rupa'daki kuvvetlerini muhafaza etmek yolundaki karar
lılığını da memnuniyetle karşılamışlardır. Toplantıda 
yaptığı konuşmada Savunma Bakanı Ferit Melen, Avru
pa’daki gerginliğin yumuşatılması gayesiyle yapılacak 
görüşmelerin arifesinde, Nato’nun savunma gücünü mü
essir bir şekilde devam ettirerek dayanışma ve sıkı işbir
liği halinde bulunmasının önemine işaret etmiştir. Me
len, Türkiye'nin bu sahada elinden geleni öteden beri 
yapmakta olduğunu söylemiş, Türkiye'ye yapılmakta 
olan askeri yardımın devamına olan ihtiyacını belirtmiştir.

Bu arada Akdeniz'de Sovyet deniz gücünün git gi
de artması karşısında Türkiye dahil 5 Natc ülkesinin harp 
gemilerinden müteşekkil bir daimi filo kurulması için te
şebbüse geçilmiştir. ABD Savunma Bakanı Melvin Laird 
tarafından yapılan teklife göre, Nato Akdeniz filosu At
lantik filosuna benzeyecek bir biçimde kurulacaktır. Ak
deniz filosu Türk, Amerikan, İngiliz, İtalyan ve Yunan ge
milerinden teşekkül edecek ve filonun genel karargâhı 
Napoli'de bulunacaktır.

Savunma Planlama Komitesinden evvel Nükleer 
Planlama Grubu da toplanmıştır.

TÜRK-YUNAN SINIR ANLAŞMASI

Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığından şu açık
lama yapılmıştır :

«Türk-Yunan Karma Hudut Komisyonunun memle
ketimizle Yunanistan arasında Trakya hududundaki işaret
leri düzenlemek ve hudut olaylarını önlemek maksadıy
la bir süredenberi Atina'da başlayıp Ankara'da devam 
eden müzakereleri dün tamamlanmıştır.

Bu konularda hazırlanan hududun işaretlenmesi ve 
bakımına ait Protokollerle, hudut olaylarının önlenmesi
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7 Aralık 1971

8 Aralık 1971

ve halline dair anlaşma metinleri bugün Dışişleri Bakan
lığında imzalanmıştır.

Bu vesile ile iki Hükümet, komşu, dost ve mütte
fik iki memleket arasındaki hududu daha iyi düzenle
mek maksadıyla imzalanan belgelerin aralarındaki mü
nasebetlerin daha da geliştirilmesine müsbet katkıda bu
lunacaklarına kanidirler.»

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN BASRA KÖRFEZİNDEKİ 
ANLAŞMAZLIK KONUSUNDA DEMECİ

İran'ın Basra Körfezindeki 3 adayı işgaliyle ilgili 
olarak basın mensuplarının vaki sorusuna cevaben Dışiş
leri Bakanlığı sözcüsü şu demeci vermiştir. «Körfezde ba
rış ve istikrarın muhafazası için, bölge meselelerinin, her
hangi bir dış müdahale olmaksızın, sahildar memleketler 
arasında, İran’ın meşru menfaatlerini de gözetecek şe
kilde, karşılıklı işbirliği ve anlayış zihniyeti içinde halle
dilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu itibarla, adalar me- 
selesinin’de aynı şekilde barışçı bir çözüm yoluna bağ
lanması için tarafımızdan gayret sarfedileceği şüphesiz
dir.» I

OLCAY - PALAMAS GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile Yunanistan Dışiş
leri Bakan Vekili Palamas, Brüksel’de Türkiye’nin Nato 
Daimi Delegesi Muharrem Nu’û Birgi’nin ikametgâhında 
buluşmuşlardır.

Görüşmeden sonra iki Bakan şu açıklamayı yap
mışlardır :

«İki Bakan, âdet haline geldiği üzere NATO Bakan
lar Konseyinin Brüksel toplantısı vesilesiyle yaptıkları gö
rüşmede Türk-Yunan ilişkileri konusunda yararlı ve ya
pıcı görüş teatisinde bulunmuşlar; özellikle, son gelişmeler 
ışığında Kıbrıs sorunu üzerinde durmuşlardır.

B. M. Genel Sekreterinin telkinlerinden sonra, Top
lumlararası görüşmelerin genişletilmiş bir çerçeve içerisin
de yeniden başlayacağı ümidini izhar etmişlerdir.»
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9-10 Aralık 1971 NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Nato Bakanlar Konseyinin Brüksel'de yaptığı top
lantı sonunda bir bildiri yayınlamıştır (Bk. Belge 4). Dış
işleri Bakanı Osman Olcay, bu toplantıda yaptığı konuş
mada, İttifakı ilgilendiren konular yanında Kıbrıs konusu 
üzerinde de durmuştur (Bk. Belge 5).

10 Aralık 1971 TÜRKİYE-AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Kon
seyinin 17. toplantısı Brüksel'de yapılmıştır. Toplantı so
nunda yayınlanan 'basın bildirisinde (Bk. Belge 6) belir
tildiği gibi, görüşmeler özellikle Topluluğa yeni üyelerin 
katılmasının, Türkiye-AET ortaklığı bakımından ortaya 
çıkardığı sorunların incelenmesine ayrılmıştır.

11 Aralık 1971 YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI

Başbakan Nihat Erim tarafından kurulan yeni Ba
kanlar Kurulu açıklanmıştır.

Yeni hükümette, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile 
eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ticaret bölümü, iç ve 
dış ticareti kapsayan bir Ticaret Bakanlığında toplanmış
tır. Sanayi Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adı 
verilmiştir. Kültür Bakanlığı hizmetleri yeniden Millî Eği
tim Bakanlığına bağlanmıştır.

Hükümette, AP’den 7, CHP’den 4, MGP'den 1, Kon
tenjandan 2 üye yer almıştır. Parlamento dışından 11 
Bakan görev almıştır.

Yeni Bakanlar Kurulu şöyledir :

Başbakan: Prof. Dr. Nihat Erim, eski Başbakan, Cumhu
riyet Senatosu Kontenjan üyesi.

Devlet Bakanı : Doğan Kitaplı, AP Samsun milletvekili 
eski Devlet Bakanı.

Devlet Bakanı: Ali İhsan Göğüş, CHP Gaziantep millet
vekili eski Turizm Bakanı.
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Devlet Bakanı : İlyas Karaöz, AP Muğia Senatörü.
Devlet Bakanı: Prof. İlhan Öztrak, Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Profesörü.

Adalet Bakanı: Prof. Suat Bilge, Siyasal Bilgiler Fakül
tesi profesörü, Dışişleri Bakanlığı başhukuk müşaviri.

Millî Savunma Bakanı : Ferit Melen, MGP Van senatörü 
eski Millî Savunma Bakanı,
İçişleri Bakanı: Ferit Kubat, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
Dışişleri Bakanı: Halûk Bayülken, Büyükelçi, Birleşmiş 
Milletler nezdinde Başdelege.
Maliye Bakanı: Sait Naci Ergin, Kontenjan üyesi, eski 
Maliye Bakanı,
Millî Eğitim Bakanı : İsmail Arar, CHP İstanbul milletve
kili eski Adalet Bakanı,
Bayındırlık Bakanı: Mukadder Öztekin, CHP Adana Se
natörü, eski Bayındırlık Bakanı,
Ticaret Bakanı: Nairn Talû, Merkez Bankası Başkanı,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı : Dr. Cevdet Aykan, eski
Köy İşleri Bakanı,
Gümrük ve Tekel Bakanı : Haydar Özalp, AP Niğde Mil
letvekili, eski Gümrük ve Tekel Bakanı,
Tarım Bakanı : Prof. Orhan Dikmen, eski Tarım Bakanı, 
Ulaştırma Bakanı: Rıfkı Danışman, AP Erzurum Millet
vekili,
Çalışma Bakanı: Ali Rıza Uzuner, CHP Trabzon milletve
kili,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mesut Erez, AP Kütahya mil
letvekili, eski Başbakan yardımcısı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Nezih Devres, eski Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
Turizm ve Tanıtma Bakanı; Erol Yılmaz Akçal, eski Turizm 
ve Tanıtma Bakanı,
İmar ve İskan Bakanı : Serbülent Bingöl, Paşabahçe Şişe- 
Cam Fabrikası Genel Müdür Muavini,
Köy İşleri Bakanı : Prof. Necmi Sönmez, Ziraat Fakültesi 
dekanı,
Orman Bakanı : Prof. Selâhattin İnal, eski Orman Bakanı, 
Gençlik ve Spor Bakanı : Adnan Karaküçük, AP Maraş 
senatörü.

75



13 Aralık 1971 KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter 
U Thant’ın bu konudaki raporuna dayanarak (Bk. Belge 
7), Kıbrıs barış gücünün görev süresini 15 Haziran 1972 
tarihine kadar altı ay daha uzatılmasına karar vermiştir. 
Çin Halk Cumhuriyeti Delegesi oylamaya katılmamış ve 
bunun sebebini şöyle izah etmiştir:

«Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak Çin Delegasyonu, bu 
meselenin esas itibariyle emperyalist koloni idaresinden 
müdevver bir mesele olduğu fikrindedir. Biz, öteden beri 
bu kabil meselelerin ilgili milletlerin eşil seviyede makul 
müzakereler ile halledilebileceği fikrini savunduk. Kıb
rıs milletinin egemenliklerini korumaları ve Türk ve Yu
nan Cemaati halklarının eşit esaslara müstenit olarak 
sulh içinde yaşamalarını destekliyoruz.»

Güvenlik Konseyi görüşmeleri sırasında konuşan 
Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kıpriyanu, Genel 
Sekreter U Thant’ın geçen Ekim de yaptığı teklifini kabul 
ettiklerini bildirmiş ve şunları söylemiştir:

«Görüşmelerde ilerleme sağlanması için bütün ola
naklarımızı kullanmak isteğinde olduğumuzu bir kez daha 
göstermek üzere, daha önce ileri sürmüş olduğumuz çe
kimser kayıtlara rağmen, bu teklifi kabul etmeye karar 
verdik.

Kıbrıs hükümeti, aynı zamanda, Türk ve Yunan 
anayasa uzmanlarının tavsiyelerini dinlemeye de hazır
dır.

Ancak, Genel Sekreterin ileri sürdüğü bu usulü ka
bul ederken bunun bir emsal meydana getirmeyeceğini 
belirtmek isteriz.»

Öte yandan, Fransa'nın Birleşmiş Milletler Tem
silcisi François de la Gorce, Konsey de yaptığı konuş
mada, Fransa’nın, «U Thant'a duyduğu güven dolayı- 
siyle» Kıbrıs barış gücünün görev süresinin uzatılması 
lehinde oy kullanmaya razı olduğunu söylemiştir.

«Barış gücü süresini uzatma işleminin, Güvenlik 
Konseyinin her altı ayda bir tekrarlamayı gelenek ha
line getirdiği bir tören niteliği kazanmasının» ihtirazi ka- 



yıllara yol açabileceğini belirten Fransa temsilcisi, sözle
rine şunları eklemiştir:

«Tarafların, bu tutumumuzun anlamını kavradıkla
rına ve iyi niyetli olduklarını göstereceklerine inanmak 
istiyoruz.»

14 Aralık 1971 PAKİSTAN’A YARDIM KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, Türkiye'den 
Pakistan'a askerî yardım yapıldığına dair haberlerle il
gili olarak bir soruya verdiği cevapta şunları söylemiştir :

«Bu çatışmayla ilgili olarak Pakistan hükümeti ta
rafından herhangi bir silâh veya cephane yardımı ta
lebinde bulunulmuş değildir. İkili ticaret anlaşması çer
çevesi içinde gerek Pakistan'a, gerek İran'a kapsül ve 
barut gibi çok hafif mühimmat satışları zaman zaman 
yapılmaktadır. Ancak, bu normal ve mutad satış olup, 
son çatıymayla ilgisi yoktur.»

15-23 Aralık 1971 İSMET İNÖNÜ’NÜN AVRUPA GEZİSİ

Gözlerini muayene etirmek üzere Paris'e giden 
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 17 Aralık günü Elysée 
Sarayında Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou 
ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede Dışişleri Bakanı 
Maurice Schumann da hazır bulunmuştur. İnönü daha 
sonra 21-23 Aralık tarihlerinde Atina’yı ziyaret etmiş
tir. Bu vesileyle, Yunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Hristo Ksantopulos Palamas şu bildiriyi yayınlamıştır:

«Siyasî lider olarak İsmet İnönü’nün Türk kamu 
hayatında önemli bir yeri vardır. Kendisi Yunanistan'a 
özel bir ziyarette bulunacaksa da tarihî bir kişi olarak 
karşılanacaktır. İnönü, Atatürk'ün en yakın çalışma ar
kadaşı olmuş ve Elefteros Venizelos'la birlikte Türk-Yu
nan işbirliğinin temellerini atmıştır.

İki ülkenin tarihinde acı sayfalar vardır. Ancak 
siyasî gerçekçilik, geleceğin barış ve sıkı işbirliği üze
rine kurulmasını gerektirmektedir. Bu, Yunanistan'ın ol-
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duğu kadar Türkiye'nin de çıkarlarına uymaktadır. Ger
çekçi ve iki ülke arasında daha iyi bir gelecek için kay
gılı olan İnönü, Atina’daki ikameti sırasında, Yunanis
tan’ın, Başbakan Yorgo Papadopulos tarafınaan çeşit
li vesilelerle ileri sürülen Türk-Yunan işbirliğini içten
likle istediğini görebilecektir.»

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papadopulos, İsmet 
İnönü'yü Atina havaalanında karşılamış ve kendisiyle 
ertesi günü öğle yemeğine alakoyarak uzun bir görüş
me yapmıştır.

İsmet İnönü, Ankara'ya dönüşünde Atina’ya yap
mış olduğu ziyaretle ilgili olarak özetle şunları söyle
miştir :

«Yunanistan’da sayın Başbakanla görüştüm. Yu
nanistan Başbakanı ile umumi olarak Türkiye - Yunanis
tan ikili konuları ve malum meselemiz, Kıbrıs mesele
leri üzerinde görüştük. Yunan hükümeti ile Başbakanı 
ile görüşmekten memnun olarak geliyorum. Biliyorsu
nuz ben iktidarın dışında bir politikacıyım. Millet işleri
nin, milletlerarası münasebetlerin, özellikle Yunanistan- 
la münasebetlerimizin dostane ve iyi olmasını yürekten 
arzu ederiz.»

Öte yandan, Başbakan Nihat Erim de 25 Aralık 
günü Cumhurbaşkanı başkanlığında İsmet İnönü'nün de 
katıldığı üçlü toplantıdan sonra gazetecilere şunları söy
lemiştir :

«Sayın İnönü bu seyahatte resmî bir görev yap
madı. Özel olarak gitmişti. Bize intihalarını nakletti. Ta
bii çok istifade ile dinledik. Yunanistan'la daima iyi iliş
kiler gütmeyi karşılıklı olarak istiyoruz. Yunanistan Nato 
içinde bizim müttefikimizdir. Arada pürüzlü mesele, Kıb
rıs meselesidir. Taraflar bunun barışçı yollarla, görüşme
lerle bir hal şekline bağlanmasını istiyorlar. Bu yolda 
gayretler devam edecektir.»

İnönü, 27 Aralık'ta da Dışişleri Bakanlığında Genel 
Sekreter Orhan Eralp'e Paris ve Atina seyahatleri hak
kında kısaca bilgi vermiştir.
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15 Aralık 1971 TÜRKİYE-BELÇİKA YENİ HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

İki ülkenin 1956 yılında imzaladığı hava 
ulaştırma anlaşmasını, sivil havacılık alanında son yıl
larda kaydedilen gelişmelerin ışığında gözden geçirmek 
ve anlaşmayı günün şartlarına uydurmak amacıyla, Tür
kiye ve Belçika heyetleri arasındaki görüşmeler Dışiş
leri Bakanlığında başlamıştır.

Görüşmelere katılan Türkiye heyetine Dışişleri Ba
kanlığı Milletlerarası Kuruluşlar Dairesi Başkanı Ahmet 
Akyamaç, Belçika heyetine de Ankara Büyükelçisi Andre 
Wendelen başkanlık etmişdir,

Türkiye, şimdiye kadar, İsveç, Norveç, Danimarka, 
Hollanda ve Mısır Arap Cumhuriyeti ile bu çeşit yeni an
laşmalar imzalamıştır.

15-17 Aralık 1971 CENTO SAĞLIK ALT KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Cento Sağlık Alt Komitesi İzmir’de toplanmıştır.

15 Aralık 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ YURDA DÖNMESİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çalışmaları do-
• layısiyle dönüşünü bir müddet tehir eden Dışişleri Ba

kanı Halûk Bayülken Ankara’ya gelmiştir.

16 Aralık 1971 İKİNCİ ERİM HÜKÜMETİNİN PROGRAMI

Başbakan Nihat Erim, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunda hükümetinin programını okumuştur (Bk. 
Belge 8).

Hükümet, 22 Aralık’ta güven oyu almıştır. 349 
milletvekilinin katıldığı oylamada 301 oy lehte, 45 aleyh
te ve 3 çekimser oy verilmiştir.
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16-19 Aralık 1971 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS'I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, 
Lefkoşe’de Kı-brıs Türk radyolarına verdiği demeçte, ada
yı ziyaretiyle ilgili olarak şunları söylemiştir :

«Bu ziyaret, 'buradaki büyükelçiliğimizle istişareler
de bulunmak, toplumumuz ile temas etmek ve durumu 
yakından görmek gayesiyle yapılmaktadır. Ziyaretim 
sırasında başta Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük olmak üzere cemaatımızın değerli yöneticileriyle gö
rüşmek fırsatını bulduğumdan dolayı ayrıca bahtiyarlık 
duymaktayım.

Cemaatımızın geleceğini emniyet altına almak 
ve azimle sürdürdüğü mücadeleyi Türkiye, şimdiye ka
dar olduğu gibi, hiçbir fedakârlıktan kaçınmaksızın des
teklemeye devam edecek, toplumumuzun her meselesi 
ile yakından ilgilenecek, ekonomik ve sosyal alanda da 
mümkün olan her türlü tedbirlerin alınmasında yardımcı 
olacaktır. Türkiye, cemaatımızın daima yanında ve da
vanın takipçisi olacaktır.»

Genel Sekreter, daha sonra cemaatlerarası görüş
melere değinerek şöyle konuşmuştur :

«Türkiye başlangıçtan beri davanın barışçı yol
larla ve ilgili bütün tarafları tatmin edecek bir çözüme 
ulaşmasına büyük önem atfetmiştir. Toplumlararası gö
rüşmelerin genişletilmiş şekilde devamını sağlamak için 
gayret gösterildiği bir devredeyiz ve ihtilâfın karşılıklı 
müzakere ile halledilmesi yollarının el an açık olduğuna 
inanmak istiyorum.

Barışçı hal çaresi bulunmasına yardımcı her teklifi 
bu açıdan değerlendirmekte ve iyi niyet mevcut olduğu 
takdirde görüşmelerden olumlu bir sonuç alınabileceği
ni ümit etmekteyiz.»'

Lefkoşe’deki temaslarından sonra Kıbrıs’ın Türk 
bölgelerini de gezen Orhan Eralp, Larnaka’da verdiği 
demeçte, cemaatlerarası görüşmelerin genişletilmesi ko
nusunda şunları söylemiştir :

«İkili görüşmelerin beşli bir çerçeveye girmek üzere 
olduğu sıralarda erken ve tam bir anlaşma sağlanmasa 
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bile küçük bir ilerleme kaydedilmesi ve peyderpey ge
lişmeler olması ümid edilmektedir. Ancak görüşmelerden 
olumlu bir sonuç alınmaması halinde Türk toplumunun 
ferahlaması için bazı tedbirler düşünüyoruz»

Genel Sekreter Orhan Eralp, beraberinde Rauf Denk- 
taş olduğu halde adadan 19 Aralık günü ayrılmıştır. Da
ha önce Kıbrıs Türk radyolarına bir demeç veren Eralp, 
Türk hükümeti ve halkının Kıbrıs Türkünü desteklemeye 
devam hususunda azimli ve kararlı olduğunu bir kere da
ha teyid etmiştir.

Denktaş, Ankara’ya gelişinde yapacağı temaslar 
hakkında şunları söylemiştir:

«Cemaatlararası görüşmelerin canlandırılması ile 
ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant’- 
ın yapmış olduğu çağrıyı ve New York ile Washington'- 
daki temaslarımı Kıbrıs'da Yürütme Kurulu üyeleri ile de
ğerlendirdikten sonra Dışişleri Bakanı Bayülken ile te- 
masda bulunmak üzere Ankara'ya geldim.»

16-17 Aralık 1971 AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Paris'te yap
tığı toplantıya Paris Büyükelçimiz Hasan Esat Işık baş
kanlığında bir heyet katılmıştır. Bakanlar Komitesinin 
toplantısından sonra, parlamento üyelerinin de katıldığı 
ve AET’nin genişletilmesi muvacehesinde çeşitli Avrupa
lI kuruluşları arasında işbirliğini ahenkleştirmek konusu
nun tartışıldığı bir toplantı yapılmıştır.

16 Aralık 1971 TÜRKİYE İLE NORVEÇ ARASINDA ÇİFTE 
VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 
KONUSUNDA ANLAŞMA

Türkiye ile Norveç arasında gelir ve servet vergi
lerinde çifte vergilendirmenin önlenmesi ve öteki bazı 
vergi sorunlarında işbirliğini öngören arılaşma Dışişleri 
Bakanlığında imzalanmıştır.
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Anlaşma, 11-15 Ekim tarihlerinde bu maksatla 
gelen Norveç heyetiyle yapılan görüşmeler sonunda pa
rafe edilmişti.

Türkiye, aynı konuda Kasım 1970 de Avusturya ile 
bir anlaşma imzalamıştır. Bu arada Federal Almanya ile 
bir anlaşma parafe edilmiştir. Amerika Birleşik Devlet
leri, İsveç, Finlandiya, Belçika ve Hollanda ile de anlaş
malar imzalanması için görüşmelerin devam etliği öğre
nilmiştir.

16 Aralık 1971

17 Aralık 1971

PAKİSTAN KUVVETLERİNİN TESLİMİYETİ

Doğu Pakistan Küvetleri Komutanı General Niyazi 
Hindistan'ın teslim ültimatomunu kabul etmiştir.

17 Aralık günü konu ile ilgili bir soruyu cevaplan
dıran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Semih Akbil, şunları 
söylemiştir :

«Ortada bir fiili işgal durumu vardır. Biz, anlaş
mazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesini öteden beri 
savunduk ve savunmaktayız. Bu görüşümüzde bir deği
şiklik yoktur. Pakistan topraklarının kuvvet yoluyla işga
linden dolayı üzüntümüz büyüktür.»

Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han, 1'7 Aralık gü
nü Batı Pakistan cephesinde de ateşin kesilmesini kabul 
etmiştir.

AMERİKA’DAN ALINAN ÜÇ SAVAŞ GEMİSİNİN 

DONANMAYA KATILIŞ TÖRENİ

Türk Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesi için Ame
rika Birleşik Devletlerinden alınan TCG-Kocatepe ve TCG- 
Adatepe muhripleri ile TCG - Muratreis denizaltısı Do
nanma Komutanlığına törenle teslim olunmuştur. Tören
de, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve 
Kuvvet Komutanları hazır bulunmuşlardır. Törene ayrıca, 
Nato Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı 
Oramiral Horacio Rivero, Nato Güney Bölgesi Darbe Kuv
vet Komutanı G. E. Miller ile Jusmmat Başkanı General 
Scherrer de katılmışlardır.
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18 Aralık 1971 PRAVDA’NIN KIBRIS İLE İLGİLİ BİR YAZISI KONUSUNDA 

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, Sovyet Ko
münist Partisinin organı olan Pravda gazetesinin, Kıb
rıs'ın Türkiye ile Yunanistan arasında taksimini Öngören 
gizli bir Nato planı olduğu yolundaki iddiasını «gerçek 
dışı» olarak nitelemiştir. Dışişleri sözcüsü bu konudaki 
bir soru üzerine şunları söylemiştir:

«Gazetenin iddiasının aslı ve esası yoktur. Bu ya
zıda yer alan hususlar gerçek dışıdır. En ufak gerçek pa- 
yıdan yoksundur.»

17 Aralık tarihli Pravda gazetesinin bu yazısında, 
Kıbrıs için Nato Bakanlar Konseyinin Lizbon toplantısında 
kabul edildiği ileri sürülen gizli bir planda çift taraflı 
Enosis'in öngörüldüğü söylenmekteydi. Yazıda daha son
ra Yunanistan başbakanının Başpiskopos AAakarios’a 
gönderdiği ültimatomdan, Nato Genel Sekreteri Luns'un 
adaya karşı artan ilgisinden, General Grivas'ın tahrikle
rinden ve Sovyetler Birliği aleyhine Kıbrıs'ta girişilen ba
sın kampanyasından söz edilmekte idi.

19 Aralık 1971 DOLARIN DEVALÜASYONU

20 Aralık 1971

Washington daki Onlar toplantısında, doların % 
7,89 oranında devalüasyonuna ve buna ilâveten bir kı
sım memleketler paralarının revalüasyonuna resmen ka
rar verilmiştir. TC Merkez Bankası da kısa bir süre için 
döviz alım - satımını durdurduktan sonra, 23 Aralık ta 
yüürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile Türk lirası
nın yeni paritesini 1 dolar = 14 TL olarak tesbit etmiş, 
diğer yabancı paraların alım - satım fiyatlarını de yeni
den tespit etmiştir. Bu suretle Türk lirası dolarla birlikte 
devalüe edilmemiştir.

BAŞBAKANIN GÜVEN OYLAMASI DOLAYISİYLE
YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Nihat Erim, hükümet programı ile ilgili 
görüşlerini açıklayan parti grubu sözcülerinden sonra
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20 Aralık 1971

bir konuşma yapmış ve dış politika konusunda şunları 
söylemiştir :

«Kıbrıs meselesinin görüşmeler yoluyle halledilmesi 
hususundaki ümidimizi yitirmiş değiliz. Şimdi yeni bir 
safhaya girilmektedir. İkili müzakerelerde sonuç alına
mayınca önce Türkiye ve Yunanistan'ın da iştirakiyle dörtlü 
müzakere fikri düşünülmüş, sonra Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterinin temsilcisinin de buna katılmasiyle beşli 
müzakere yoluna gidilmiştir. Bunun hazırlıkları bitmek
tedir. Önümüzdeki altı ay içinde bu çalışmalarla barışçı 
bir netice almaya gayret edeceğiz.

Ayrıca, Yunanistan'la Türkiye'nin Nato içinde ve 
Ege Denizinde, Akdeniz'in bu bölgesinde kendi millî 
menfaatleri, savunma, güvenlik menfaatleri birbirine bu 
derece bağlı ve yakın iki memleketin, Kıbrıs meselesi yü
zünden daha ileri gidememeleri cidden acınacak, üzüntü 
ile kaydedilecek bir durumdur. Bu durumun düzeltilmesi, 
giderilmesi ve Kıbrıs meselesinin anlaşmalar dahilinde 
halledilmesi için biz elimizden geleni yapmaktayız.»

Anarşik olaylar konusunda da konuşan Başbakan, 
bu arada şunları söylemiştir:

«Türkiye'yi bölme gayretleri Stokholm'da başla
makta, Oslo'da gösteriler düzenlenmekte, Doğu ve Batı 
Almanya’dan Filistin çöllerine kadar uzanmaktadır. Bu 
amatör öğrenci işi değildir. Profesyonel işidir. Bu örgütü 
beyninden yakalayıp ortaya çıkarmak kolay olmuyor. 
Devlet bütün ımkânlarıyle bu konunun peşindedir.»

UÇAK KAÇIRAN İKİ RUS GENCİN SOVYETLER BİRLİĞİNE 
DÖNMESİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, 21 Ara- 
lık'ta bu konuda aşağıdaki açıklamayı yaparak, iki Rus 
öğrencisinin kendi istekleriyle döndüklerini ve «sözko- 
nusu iade edğil, iki kişinin dönme arzusudur» demiştir.

«27 Ekim 1970 tarihinde bir Sovyet uçağını pilotun 
başına bir torba geçirmek suretiyle Sinop askerî hava
alanına inmeye zorlayan Sovyetler Birliği vatandaşları 
Nikolai Gillov ve Vitaly Pozdayev'e vaki istekleri üzeri
ne memleketimizde geçici olarak kalma hakkı verilmişti.
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Bir yıldan fazla bir süre ülkemizde kalan bu kim
seler ilgili makamlarımıza her türlü iltica taleplerinden 
vazgeçtiklerini ve memleketlerine dönmek istediklerini 
beyan etmişler ve bu beyanlarını yazılı olarak tevsik et
mişlerdir.

Adı geçenler bu konuda İstanbul'daki Sovyetler 
Birliği başkonsolosluğu yetkililerine de başvurmuşlardır.

Bu taleplerinin olumlu karşılanması üzerine Gillov 
ve Pozdayev 20 Aralık 1971 günü Akyaka (Ahürik) hu
dut kapısından bir protokolle Sovyetler Birliği makamla
rına teslim edilmişlerdir.»

20 Aralık 1971 PAKİSTAN DEVLET BAŞKANLIĞINA BUTTO’NUN 
GETİRİLMESİ

18 Aralıkta Başbakanlığa getirilen Zülfikar Ali 
Butto, Yahya Han'ın kendisine iktidarı devretmesiyle Pa
kistan Devlet Başkanı olmuştur. Kendisine Cumhurbaş
kanı Sunay ve Başbakan Erim 22 Aıalık'ta bir kutlama 
mesajı göndermişlerdir.

21 Aralık 1971 BANGLADEŞ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, bir soru 
üzerine Doğu Pakistan'da kurulan ve Hindistan tarafın
dan tanınan Bangladeş’in Türkiye tarafından tanınma
sının sözkonusu olmadığını söylemiştir.

21 Aralık 1971 BERLİN İLE İLGİLİ ANLAŞMALARIN KONUSUNDA 

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, Berlin 
üzerindeki anlaşmaların son safhaya ulaşması yolunda 
kaydedilen çok olumlu gelişmelerden Türk hükümetinin 
duyduğu memnunluğu belirtmiştir.

Bu anlaşmaların Alman vatandaşları ve özellikle 
Berlinliler bakımından önemi yanında, siyasal yönden 
de taşıdığı büyük role değinen sözcü Akbil, «Berlin üze-
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rindeki dörtlü protokolün imzalanması yolunun böylece- 
açılmış olması sayesinde, Avrupa Güvenlik Konferansı 
hazırlık çalışmalarının başlatılması olanağının da kuv
vet kazanacağını» söylemiştir.

Hatırlanacağı üzere, Birleşik Amerika, Ingiltere, 
Fransa ve Sovyetler Birliği 3 Eylül 1971'de, Berlin'in sta
tüsü üzerinde yeni unsurlar getiren bir protokolü parafe 
etmişlerdi. Federal Almanya cumhuriyeti ve Batı Berlin 
senatosu ile Demokratik Alman Cumhuriyeti 1 1 Aralık 
1971 de bu protokole dayanarak imza ettikleri bir an
laşmayla Batı Almanya ile Batı Berlin arasında transit 
ulaşımını yeni bir düzene bağlamışlardı. 20 Aralık ta da 
yine bu konuda bir anlaşma imzalanmıştır.

21-23 Aralık 1971 TÜRKİYE-IRAK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ KOMİSYONUNUN 

TOPLANTISI

İki ülke arasındaki Eğitim, Öğretim ve Kültür İşbir
liği Protokolü uyarınca kurulan Türkiye-Irak Eğitim İş
birliği Komisyonu, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığında 
yaptığı 11. toplantısı sonunda, 1972 yılı içinde iki ülke 
arasında çeşitli alanlarda mübadele yapılmasını kararlaş
tırmıştır. Bu arada, büyük Türk şairi Füzulî ye de Kerbelâ - 
da daha büyük bir türbe yapılması öngörülmüş ve Bağ
dat üniversitesinde bir Türkoloji bölümünün açılması için 
hazırlıklara girişilmesi temennisinde bulunulmuştur.

21 Aralık 1971 OECD ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE - YUNANİSTAN - İSPANYA- 
PORTEKİZ İŞBİRLİĞİ

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma (OECD) örgütünün bu 
dört üyesi aralarında teknolojik bilgi ve uzman müba
delesini öngören Portekiz projesini onaylamıştır. Lizbon'
da yapılan bu görüşmelerde, dört ülke temsilcilerinin 
gelecek yılın başında Atina'da toplanmaları kararlaş
tırılmıştır.
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22 Arahk 1971 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN YENİ GENEL SEKRETERİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konse
yinin tavsiyesine uyarak, Avusturya’nın eski dışişleri ba
kanı ve hâlen Birleşmiş Milletler nezdindeki Temsilcisi, 
Kurt Waldheim’i, 1 Ocak’tan itibaren beş yıllık bir süre 
için, teşkilâtın yeni Genel Sekreteri olarak seçmiştir.

22 Aralık 1971 RCD GENEL SEKRETERİNİN DEMECİ

'Birleşmiş Milletler yetkilileri ile temaslarda bulun
mak üzere New York’a giden Kalkınma için Bölgesel 
İşbirliği Teşkilâtın (RCD) Genel Sekreteri Vahap Aşıroğlu, 
basın mensuplarının sorularının cevaplandırırken, Pakis
tan'daki son olayların, üç RCD ülkesini birbirlerine daha 
çok yaklaştırdığını söylemiştir.

RCD’nin Türkiye ve İran'ın tüm desteği ile Pakis
tan'a mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya çalışa
cağını belirten Aşıroğlu teşkilâtın bazı kalkınma prog
ramlarına Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşlarından tek
nik ve âcil yardım sağlıyabilmek için New York a git
miştir.

22 Aralık 1971 İRLANDA'NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNDEN BİRLİĞİNİ 
ÇEKMESİ

İrlanda hükümeti, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış 
Gücü emrindeki 400 kişilik askeri birliğini, üç ay sonunda 
çekmeye karar vermiştir.

İrlanda hükümeti, ülkede silâhlı kuvvetlerini takviye 
etmek amacıyla bu birliği geri çekmekte olduğunu da açık
lamıştır.

23 Aralık 1971 MİLLİ SAVUNMA BAKANININ KARMA BÜTÇE 
KOMİSYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Bakanlığı but- 
çesi Bütçe Komisyonunda görüşülürken, Nato ittifakı, 
milli savunma politikası ve dış askeri yardım konuların
da bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 9).
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23 Aralık 1971 DIŞİŞLERİ BAKANININ AMERİKA SEYAHATİ

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken, Yeşilköy hava
alanında New York'ta yapacağı temaslar ve diğer ba
zı sorunlar konusunda gazetecilerin suallerini cevaplan
dırmıştır. Bakan bu arada Kıbrıs konusunda şunları söy
lemiştir : Beşli görüşmelerin başlayabilmesi için temas
lar devam etmektedir. Bu görüşmelere ölçülü bir iyim
serlikle bakıyoruz. Katî bir neticeyi peşinen söylemek 
mümkün olmadığı g'ubi, ölçüsüz bir iyimserliği ifade et
mek de herhalde hatalı olur.» Başka bir soru üzerine 
Bayülken Türkiye'nin Pakistan'ın toprak bütünlüğüne 
karşı kuvvet kullanma yoluyla girişilen müdahaleyi kı
nadığını belirterek şunları ilâve etmiştir : «Şu sırada Pa
kistan’ın geçirmekte olduğu sıkıntılar dolayısıyle üzün
tümüzü beyan etmekten ve iç meselesine kendisini tat
min edecek bir hal yolu bulabilmesini temenni etmek
ten başka birşey söylemek istemem».

Dışişleri Bakanının Amerika seyahati ile ilgili ola
rak, Bakanlık sözcüsü Semih Akbil de şu açıklamayı yap
mıştır :

«Dışişleri Bakanı Bayülken, New York'taki ikameti 
sırasında Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri U. Thant 
ile yeni Genel Sekreter Kurt Waldheim'i ziyaretle kene 
lerine veda edecek bu arada muhtelif misyonların onu
runa verecekleri veda resepsiyonlarına katılacak ve Türk- 
Amerikan dernekleri federasyonu tarafından hazırlana
cak olan davete icabet edecektir.

Dışişleri Bakanı daha sonra Washington'a giderek, 
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ileri gelenleri ile 
iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli sorunları görüşecektir.»

23-24 Aralık 1971 DOĞU PAKİSTAN İLE AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, Doğu Pa
kistan'daki bazı olayları insancıl açıdan dile getiren 
iki açıklama yapmıştır. 23 Aralık’ta yapılan açıklama 
şöyledir :

«Çeşitli ajanslarda çıkan haberlerden ve yerli ve 
yabancı gazetelerde yayınlanan fotoğraflardan anlaşıl
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dığına göre, Doğu Pakistan'da «Mukti Bahini» diye ad- 
uandırılan ayrılık taraftarı gerillalar, Pakistan askerle
rine, Pakistan ile işbirliği taraftarı addettikleri memurla
ra ve sivil halka karşı katliâm hareketine girişmiş bu
lunmaktadırlar.

Hükümet ve millet olarak Türkiye'de, daha once 
Doğu Pakistan’dan Hindistan’a iltica edenler konusunda 
olduğu gibi bu konuda da insancıl duygular çok derine 
gitmektedir.

Silahlı çatışmanın başından beri maddî ve manevî 
büyük kayıplara uğramış olan Doğu Pakistan sakinleri
nin, gayri İnsanî bir takım hareketlerle ıstıraplarının da
ha da arttırılmasına derhal bir son verilmelidir.»

Öte yandan, 24 Aralık’ta da açıklandığına göre, 
Türkiye, esir alınarak Hindistan'da kamplara konulan 
PakistanlI asker ve subaylar ile Hindistan'a götürülen 
sivil memurların Pakistan'a iadesi için çeşitli ülkeler nez- 
dinde diplomatik teşebbüslere girişmiştir. Bu teşebbüs
lere 23 Aralık gecesinden itibaren başlanmıştır. Teşeb
büsler, Ankara ile bu ülkelerin başkentlerinde yapılmak
tadır. Türkiye, teşebbüsleri sırasında başlıca şu üç nok
ta üzerinde durmaktadır : — Doğu Pakistan'da esir alı
nan Pakistan'lı asker ve subaylar Hindistan'a götürüle
rek kamplara konulmuştur. Bu esirlerin bir an önce sa
yımı yaptırmalı ve esirler derhal Pakistan'a iade edil
melidir. — Doğu Pakistan'da polis, zabıta memuru gibi 
görevlilerle bazı sivil memurlar da Hindistan'a götürül
müştür. Bu yapılmamalıdır. Hindistan'a götürülen me
murlar Pakistan’a geri verilmelidir. — Doğu Pakistan da 
görevli Batı Pakistan'lı memurlar Batı Pakistan’a dön
mek istemektedir. Bunların durumları anlayışla karşı
lanmalı ve Batı Pakistan'a dönmelerine müsaade edil
melidir.

24 Aralık 1971 YENİ İTALYAN CUMHURBAŞKANI

İtalyan parlamentosu, 15 günden beri devam 
eden oylamalar sonunda Hristiyan Demokrat Partinin 
adayı eski başbakan Giovanni Leone'yi cumhurbaşkanı 
seçmiştir.
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27 Aralık 1971 MAHİR ÇAYAN HÜCRESİNDEN İKİ SANIĞIN 

MAHKÛMİYETİ

Anayasayı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüs ile 
adam kaçırmak, fidye almak, İsrail Başkonsolosu Efraim 
Elrom'u öldürmek ve Türkiye Halk Cephesi Partisini kur
maktan sanık Mahir Çayan ve arkadaşları hakkında İs
tanbul 3 No. Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından beş 
idam kararı verilmiş ve bunlardan üçü müebbet hapse 
çevrilmiştir.

Sanıklardan Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve Ziya 
Yılmaz'ın yargılama sırasında firar etmiş olmaları sebe
biyle haklarındaki son soruşturmanın geçici olarak dur
durulup davalarının ayrılmasına karar verilmiştir.

28 Aralık 1971 YENİ LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ

Lübnan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Sultan Faysal, 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a itimatnamesini sunmuş-
tur.

29 Aralık 1971 BAŞBAKANIN DÖRT FRANSIZ ŞAHSİYETİNİN 
TUTUKLAMALARLA İLGİLİ MEKTUBUNA GÖNDERDİĞİ

CEVAP

Başbakan Nihat Erim in Türkiye’de bazı yazarla
rın Sıkıyönetim tarafından tutuklanmaları ile ilgili ola
rak kendisine bir mektupla başvuran dört Fransız bilim 
adamına gönderdiği cevabî mektubun metni açıklan
mıştır (Bk. Belge 10).

30 Aralık 1971 EREĞLİ DEMİR - ÇELİK FABRİKALARININ TEVSİİ 
KONUSUNDA AÇIKLAMA

Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Genel Müdürünün 
verdiği bilgiye göre, Ereğli deki Çelik Fabrikalarının tev
sii için Dünya Bankası, Milletlerarası Kalkınma Ajansı 
(AID) ve American Eximbank’tan 180 milyon dolar kre
di sağlanmıştır. Ocak ayında resmen imzalanacak olan
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bu anlaşmaya bağlanan toplam kredi miktarının 75 mil
yonu Dünya Bankası, 40 milyonu AID ve 65 milyonu 
Eximbank tarafından sağlanacağı bildirilmiştir.

Genel Müdür ayrıca, İskenderun'da kurulmakta 
olan 3. Demir-Çelik tesisinin üretime geçmesiyle de 
bile devamlı ortan talebin karşılanamıyacağını ilâve 
etmiştir.

31 Aralık 1971 LÜBNAN BAŞBAKANININ ÖZEL ZİYARETİ

İstanbul doğumlu olan Lübnan Başbakanı Saeb 
Salaam, bir haftalık özel bir ziyaretten sonra bu şehirden 
ayrılmıştır.
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BELGE! 4 Aralık 1971

İTLERİN İSTİFA MEKTUBU VE GENELKURMAY BAŞKANINİN MESAJI

Hükümetten istifa eden 11 Bakanın, Başbakana yazdıkları gerekçeli is
tifa mektubu açıklanmıştır.

Başbakan yardımcıları Sadi Koçaş ve Attilâ Karaosmanoğlu, Devlet Ba
kanı Mehmet Özgüneş, İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu, Dışişleri Bakanı Os
man Olcay, Milli Eğitim Bakanı Şinasi Örel, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer 
Derbil, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol, Çalışma Bakanı Attilâ 
Sav, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu, İmar ve İskan Bakanı Se- 
lâhaddin Babüroğlu'nun imzalarını taşıyan istifa mektubunun metni şeyle
dir :

«12 Mart müdahalesinin sona erdirmek istediği siyasal ve ekonomik bu
nalım, bugün biçim ve görünüş değiştirerek devam etmektedir.

12 Mart muhtırasının yüklediği görevi hızla yerine getirebilmek için hü
kümetin seçimlere kadar sürekliliği ve kabul edilebilirliği fikri yerleşmemiştir. 
Torn tersine AP'nin veya AP ile birlikte Mecliste teşekkül edecek herhangi bir 
koalisyonun hükümeti kolaylıkla çekilme zorunda bırakabileceği kabul edi
lir hale gelmiştir; Bu, bir uygun anı seçme sorunu sayılmaktadır. Bu yönde 
herkesin gözü önünde türlü denemeler yapılmaktadır.

Hükümeti 26 Ekim 197İ de*  istifasını vermeye zorlayan bunalım geçişti
rildikten sonra, bir kısım basın yardımıyle başlatılan fiat artışı kampanyası gö
rüntüsü altında ve sıkıyönetimin uzatılması görüşmeleri sırasında siyasal par
tiler sorumlularının tutum ve beyanları bu anlayışın açık bir belirtisidir.

Durumun kötüye gitmesinden türlü nedenlerle yarar umanlar, hükümet 
değişikliğinde kendilerini iktidara alternatif görenler, faşizme kayabilecek 
bir yönetimin işbaşına gelmesinin kendilerine büyük çıkarlar sağlayacağını 
sananlar hükümeti düşürebilmek için yoğunlaşan bir cephe çalışması oluştur
maktadırlar.

Bu durum karşısında bırakılan, fakat olağandışı bir dönemde çok köklü 
değişiklikler yapma anlamına gelen reformları yapma sorumluluğunu ve gö
revini yüklenen hükümete hem gündelik işlerin yürütülmesinde, hem de re
formların yapılmasında çeşitli engellemeler uygulanmaktadır Toprak reformu 
ön tedbirler kanun tasarısı çalışmalarında bunun açık örnekleri verilmiştir.
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Hükümet programı içinde «reformlar» olarak nitelenen değişiklikler 
Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için gerekli asgarilerdir. Ger
çekte toplumsal ve ekonomik bünyemizde köklü değişiklikler yapmadığımız, 
yapamadığımız ve 'bu değişikliklerin gerektirdiği yönde uluslaıarası ekonomik 
bağlantı ve yükümlülüklerimizi gözden geçiremediğimiz takdirde sorunların 
görüntüleriyle boğuşan bir durumdan öteye geçemeyiz.

Gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelir farkı, gittikçe artarak büyüyen istih
dam sorunu çok hızla sanayileşmemizi kaçınılmaz kılmaktadır. Buna engel 
olan kaynak sorununun, dış ticaretimiz üzerindeki uluslararası sınırlamaların 
ve ekonomik politikamızdaki çelişkilerin ortadan kaldırılması şarttır.

Bir sıçrama yapmak zorundayız. Bu, ekonomik ve sosyal her türlü ola
nakların ve kaynakların uygun biçimde biraraya getirilmesiyle gerçekleştirile
bilir. Toplumumuzun bütün yaratıcı gücünün (entellektüel ve emek enerjisinin) 
harekete geçirilmesi esastır. Toplumun yaratma gücünün harekete geçirilmesi, 
daha iyi yarınlara olan inancının yaratılabilmesi için fedakârlıkta eşitlik uy
gulanmasının mutlaka sağlanması, bu yönde vergi kanunlarının sosyal ada
leti gerçekleştirecek biçimde yeniden düzenlenmesi esas olmalıdır. Uzun yıl
lardır bütün hükümetlerin hazırlayıp, parlamentoya sunmaktan kaçındığı, fa
kat yüksek gelirlilerin vergi kaçakçılığının önlenebilmesi için zorunlu olan ser
vet vergisinin, tarımsal kazançları etkin biçimde vergilendirecek değişikliklerin 
veraset ve intikal vergisinin en kısa zamanda düzenlenmesi gerekir.

Daha iyi hizmet götüren bir yönetim kurabilmek için yukarı idari kade
melerde geniş çapta değişiklik yapılması ve iş yapabileceklerin hiçbir siyasal 
kaygıya düşürülmeksizin işbaşına getirilmesi gerekir. Bu konuda hükümet tam 
yetkili olmalıdır. Hükümetin atamalarla iligili seçimlerine tam güvenilmemesi 
ve türlü yerlerden müdahalelerde bulunulması görevlerin tam olarak yerine 
getirilmesini önler. Hükümet üyelerinin hepsinin dürüst ve iyi niyetli, bir kıs
mının enerjik olması sorunların çözümü için yeterli değildir. Olağan bir koa
lisyon hükümetinin görevi ötesinde sorumluluk ve görevler yüklendiği için 
hükümetimizin bir koalisyon hükümetinin zaaflarını bünyesinde bulundurarak 
başarıya ulaşmasının beklenemiyeceği ortaya çıkmıştır.

Hükümetimizin yüklendiği ağır sorumluluğu taşıyabilmesi ve görevleri 
başarabilmesi için bütününün dürüst, iyi niyetli ve enerjik olması yanında inanç, 
düşünce ve görüş bakımından kaynaşabilecek durumda olması ve idareyle 
aydın kamu oyundan destek görmesi gerekir. Yaptığı işlerin ulusun bütününün 
yararına olması ve toplumun desteğini kazanmasının koşulu do budur.

Kıt olanaklar içinde kıvranan halkımızın büyük çoğunluğunun yaşama 
koşullarını daha iyiye götürebilmek, yoksun fakat yetenekli çocuklarımıza eği
timde fırsat eşitliği sağlayabilmek, halkımıza ucuz ilâç, topraksız köylümüze 
toprak sağlayabilmek, tabii kaynaklarımızı ulusumuzun yararına kullanıla bi
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lir hale getirebilmek için harcadığımız sürekli çabalar sadece çıkarlarını düşü
nen çevrelerin açık ya da gizli çabalariyle engellenmiştir. Bu engelleme tek
nik ve politika her seviyede devam etmektedir.

Gerek bu konuların, gerekse kısa vadeli diğer sorunların çözümlenme
sinde ağırlığı olan para ve maliye politikasının en bilgili ve yapıcı biçimde 
formüle edilebilmesinin ve uygulanabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bü- 
tüniyle AP hükümetinden devralınmış, AP devrinin ekonomik politikasının ha
zırlayıcısı, modern iktisat ve maliye anlayışından yoksun ve hükümetimizle iş
birliği yapmaya isteksiz bir Maliye ve Merkez Bankası ekibi sorunların büyü
yerek çözümlerinin güçleşmesine sebep olmaktadır.

Hükümetin diğer konulardaki teknik desteği de eksiktir. Bu eksikliğe ilâ
ve olarak aydın kamuoyu türlü nedenlerle hükümet tasarruflaıını şüpheyle kar
şılar hale gelmiştir. Bu nedenle desteğini esirgemektedir.

Sıkıyönetimin ilânından sonra hükümet ile Sıkıyönetim arasındaki ça
lışma ve yürütme ilkelerinin iyi sapranamaması sonucunda ortaya çıkan bir 
kısım uygulamalar gerek dünya kamu oyunda, gerekse Türkiye'deki 
aydınlar arasında kaygılar yaratmıştır. Bu arada gerici, tutucu, çıkarcı ve ço
ğunlukla AP'li basının reformlara ve hükümete karşı faaliyetlerini rahatlıkla 
sürdürmesi reformcu bir hükümetin desteği olması gereken bütün güçleri küs
türmüş bulunmaktadır.

Silâhlı Kuvvetlerimiz 12 Mart ta gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra, so
runların çözümünü parlamentoya, hükümete ve yönetime bııakmıştır. Bir mü
dahaleyi daha zorunlu kılmaktan dikkatle kaçınmak gerekir. Bu durumda bü
tün sorumluların, parlamentonun siyasal partilerin, aydınların Türkiye'nin için
de bulunduğu durumu ve hemen tedbirleri alınmadığı takdirde, gittikçe ka
ranlıklaşan geleceğini gözönünde tutarak bir çözüm yolu bulmak ı gerekmek
tedir.

Son hükümet bunalımı sırasında hazırlayarak siyasal partilere verdiğiniz 
memorandum bu yönde bir değerlendirmeye olanak sağlayabileceği halde 
tartışma konusu bile yapılmamıştır. Adalet Partisine hükümetteki çalışma ar
kadaşlarına danışmadan bir Başbakan Yardımcılığı vermeniz ve bu yere 12 
Mart muhtırasının suçladığı hükümetin bir üyesini getirmeniz bu konunun bü- 
tüniyle bir yana bırakıldığı düşüncesini vermektedir.

Kollektif bir sorumsuzluk havasının daha uzun sürmeden etkili ve ciddi 
bir değerlendirme yapılması gereğine inanıyoruz. Böyle bir değerlendirmeye ve 
çözüm yolunun bulunmasına olanak hazırlamak üzere hükümetteki görevle
rimizden ayrılmaya karar verdik.

İstifalarımızı yüksek bilgilerinize sunarız.*
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, bu istifa gerekçesi
nin açıklanması münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine hitaben şu mesajı ya
yınlamıştır :

«12 AAart'tan sonra kurulmuş olan ve bugüne kadar değerli hizmetlerde 
bulunan sayın Prof. Nihat Erim kabinesinden 1 1 bakanın dün sabah toptan 
istifa ettiklerini bir sürpriz havası içinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Ufukları gittikçe kararan bugünkü dünya ortamında ve memleketimizin 
içmde bulunduğu buhranlı böyle bir dönemde bir hükümet krizinin yaratıl
masının yurdumuz için neler doğuracağını tahmin etmek şüphesiz güçtür.

Diğer taraftan istifa eden bakanların ileri sürdükleri geıekçenin bir bö
lümünde hükümetle devam eden Sıkıyönetim arasında çalışma ve yürütme il
kelerinin iyi saptanmadığı, yani hükümetin Sıkıyönetimi gerekliği şekilde yö
netemediği belirtilmek istenmiştir.

Türk Silâhlı Kuvvetleri, tüm yanlış olan bu görüşün kaışısındadır. Sıkı
yönetim anayasanın öngördüğü şekilde Silâhlı Kuvvetler için kanunla veril
miş idari ve kazai bir yetkidir.

Sıkıyönetim kanunlara göre, Sıkıyönetim Komutanları bu görevlerinden 
dolayı yalnız Başbakana karşı sorumludurlar. Bunun dışında Kuvvet Komu
tanları ve Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere hiç bir makamın em
rinde değildirler.

Öte yandan, Silâhlı Kuvvetler bugüne kadar sayın Nihat Erim kabine
siyle olan münasebetlerinde yalnız demokratik nizam ve kanunlar çerçevesin
de hareket etmiş, bunun dışına çıkmamak için büyük bir hassasiyet göster
miştir.

Hakikat bu iken, Sıkıyönetim idaresinin bu şekilde yerilmesi Silâhlı Kuv- 
ketlerce teessürle karşılanmıştır.

İstifanın gerçek nedenlerinin yakında kamuoyunca öğrenileceğine şüphe 
yoktur. Ancak Silâhlı Kuvvetler Komutanı olarak herkesin kendi yetki ve so
rumluluklarını gayet iyi bilmesini hatıılatmakla şimdilik yetinmek istiyor, var
lığımızın en büyük teminatı olan Silâhlı Kuvvetlerimizin bu durumu açıkça bil
mesini gerekli görüyorum.

Milletimizin özlediği ve lâyık olduğu refah ve mutluluk için harcanan de
mokratik çabaların başarı ile sonuçlanacağından bütün arkadaşlarımın emin 
olmalarını ve geleceğe güvenle bakarak görevlerinin başında daima uyanık 
bulunmalarını önemle rica ederim.»
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B E L G E 2 7 Aralık 1971

CUMHURBAŞKANININ HÜKÜMETİN YENİDEN ERİM TARAFINDAN 
KURULMASI İLE İLGİLİ MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Senato ve Meclis Başkarıları, Başbakan 
Erim ve parti genel başkanlıklarına gönderdiği mektupta özetle şöyle denil- 
mıştir :

«(. . .) Bu sebeple, geçen zamanı ve elde edilen tecrübeleri doğru ve tutarlı 
bir şekilde değerlendireceğine güvendiğim Cumhuriyet Senatosu üyesi Prof. 
Dı. Nihat Erim i, anayasanın 102’nci maddesi gereğince, Başbakan olarak, 
bakanlar kurulunun yeniden teşkiline memur ettim.

Çoğunluğunun TBMM'den ve önceki gibi seçilecek bakanlarla, karma bir 
tarzda teşkilini tavsiye ve temenniye şayan gördüğüm yem bakanlar kurulun
ca, yeni program tesbit edilirken, 8 ay evvel güven oyu alan programın esas 
tutulmasını, gerçekçi ve istimarlı bir uygulama :1e olumlu sonuçlara ulaşılabil
mesi için de, öncelikle yapılacak işlerin, ilişikte belirtilen esaslara göre, bir
birlerine lüzumlu şartları hazırlayıcı ve birbirlerini tamamlayıcı bir sıra dahi
linde ele alınmasını ve memleketimizin imkân ve kabiliyetlerini, zaman ve ze
mini iyi yarlanacak dengeli ön tedbirlerle gecikmeden behemehal başarılma
sını zaruri görüyorum.

Sırası gelmişken, önemle işaret ve bilhassa ilâve etmek isterim ki, geçen 
dönemde, partilerüstü anlayış ve tutumun, yalnız olağanüstü durumun değer
lendirilmesi ve bakanlar kurulunun teşkili için gözetilmesi, müşterek çalışma
ların verimli olarak yürütülmesi bakımından yeterli olmamış ve millî kuruluş
lar arasında ihtiyaç duyulan derecede sıkı ve samimi bir işbirliği sağlanma
mıştır.»

Başkan Sunay'ın mektubuna ekli bulunan «Yapılacak İşler» başlıklı me
tinde, «Memleketimizi sürüklendiği uçurumun kenarından 12 Mart Muhtırası 
durdurmuştur. Bugünkü hükümetin bu tarihi belgenin 2. nci maddesine göre 
tedhiş ve anarşiyi önlemek ve anayasanın öngördüğü reformları gerçekleş
tirmek üzere kurulduğu bilinmektedir» denilmekte, siyasi partilerin program
larında yer almasına karşın gerekli reformları yapmadığına işaret edilmekte, 
reformlar konusunda partilerin programlarındaki ayrıntılardan vazgeçerek ça
balarını aynı yönde birleştirmeleri istenmekte, bunun bir vatan borcu olduğuna 
dikkat çekilmektedir.
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BELGE 3 7 Aralık 1971

NATO AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI BİLDİRİSİ

Nato’nun Avrupa üyelerinin Savunma Bakanları, Brüksel'de yaptıkları 
toplantı sonunda bir bildiri yayınlamışlardır.

Bildiride Bakanların Avrupa Savunma Güçlendirme Programını gözden 
geçirdikleri bildirilmekte ve bu konuda yapılacak ek savunma tesislerinin be
deli olan 420 milyon doların tamamının üyeler tarafından sağlanmış olduğu 
kaydedilmektedir.

Türkiye'nin 420 milyon dolarlık ilâve savunma masraflarına katkısını teş
kil eden 8 milyon dolar civarındaki meblağın Almanya’nın Türkiye'ye yap
makta olduğu askeri yardım programı çerçevesinde karşılanması evvelce ka
rarlaştırılmış idi. Bu kere yapılan toplantıda en önemli konuyu 420 milyon do
larda mevcut olduğu tesbit edilen 29 milyon dolarlık açığın ne şekilde karşı
lanacağı hususu teşkil etmekte idi. Toplantıda üyelerin ek taahhütleri ile açı
ğın kapatılması sağlanmıştır. Bu arada Türkiye de 630 bin dolarlık ek bir ta
ahhütte bulunmuştur. Bu program çerçevesinde Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait 
olmak üzere Türkiye'de 25 milyon dolar tutarında uçak sığınakları ve modern 
haberleşme tesisleri inşa olunacaktır.

(Esas Metin)

«The Defence Ministers of the Eurogroup met at NATO Headquarters on 
7 th December, 1971 under the Chairmanship of the United Kingdom Secretary 
of State for Defence.

Ministers reviewed progress with the billion - dollar European Defence 
Improvement Programme established in December 1970, comprising an extra 
contribution to NATO common infrastructure, additional national force impro
vements and a special intra - Alliance aid programme.

As regards the infrastructure element, they noted with satisfaction that, 
in accordance with their desire for specially accelerated progress, over two- 
thirds of the total programme of aircraft survival measures was aheady the 
subject of definite NATO programming or implementation action. They noted 
also that the planned amount of $420 million was now fully covered by 
specific national pledges.

As regards the other EDIP elements, Ministers noted that action on all 
special national force improvements was going ahead on time, and that 
aircraft deliveries to implement the intra - Alliance aid element were well 
advanced.
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EDIP is only a small part of the European contribution to the Alliance; 
it is a special increment to the continuing efforts of all members, through their 
extensive normal defence programmes, to help remedy the known deficiencies 
in Alliance defence. In this context, Ministers approved a summary statement 
(Annex) on current European force improvements. They welcomed the efforts 
being made and noted that in 1972, as in 1971', almost all member countries 
would be making significant increases in their defence budget provision. At 
current prices the total planned increase for 1972 is well over one billion 
dollars, without counting certain likely supplementary budget appropriations 
to meet further rises in costs. As a result, a substantial increase in Eurogroup 
defence effort is assured for 1972. Ministers reaffirmed the collective need 
to maintain such efforts so long as Warsaw Pact strength continued to grow, 
and to keep them closely geared to NATO’s AD 70 follow-on work. They 
agreed to review progress together in 1972.

Ministers reviewed the development of various measures of practical 
co-operation. They welcomed the progress made, particularly in the field of 
training, where they gave instructions for additional joint courses to ‘be imple
mented in 1972. They gave instructions for further work, and called for a report 
to be made at their next meeting.

Minister Schmidt (Germany) accepted the invitation of his colleagues 
to take the chair at their meetings in 1972.»

B E L G E 4 10 Aralık 1971

NATO BAKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ

Nato Bakanlar Konseyi toplantısından sonra yayınlanan bildiri şöyledir :

«1. Nato Konseyi 9 ve 10 Aralık 1971 tarihlerinde Brüksel'de Bakanlar 
seviyesinde toplanmıştır. Toplantıya Dışişleri ve Savunma Bakanları katılmış
lardır.

2. Bakanlar hükümetlerinin, Avrupa'da, gerginliğin geıçek bir şekilde 
azalması yoluyla, adil ve devamlı bir barış ve istikrar sağlamaya yönelmiş es- 
kidenberi mevcut amaçlarını takibe devam edeceklerini belirtmişlerdir. Bakan
lar, İttifakın kurulduğundan bu yana geçen 20 yılı aşkın bir süreden beri and- 
laşma bölgesinin silâhlı çatışmadan uzak kaldığını ve mevcut milletlerarası 
şartlar altında Nato’nun, üyelerinin güvenliği için elzem olmakta devam et
tiğini kaydetmişlerdir.

3. Bakanlar, milletlerarası durumu incelemişler ve Güney Asya'daki 
elim olaylardan dolayı derin endişelerini ifade etmişlerdir. Bakanlar, Hindis-
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tan ve Pakistan arasındaki çatışmaların, bir an önce, ihtilâfın bütün yönleri
ni kapsayacak şekilde barışçı bir çözüme yerini bırakması hususunda en içten 
ümitlerini izhar etmişlerdir.

4. Akdeniz dahil, Avrupa ve civarındaki gelişmelere değinen Bakanlar,, 
müttefikler tarafından girişilen veya desteklenen çeşitli teşebbüslerin durumu
nu gözden geçirmişler ve İttifak üyeleriyle diğer Avrupa devletleri arasında 
yapılan çeşitli ikili temasların sonuçlarını değerlendirmişlerdir.

5. Bakanlar, ticaret ve para siyaseti meselelerinde devam eden güçlük
lerin, diğer etkileri yanında, İttifakın durumu üzerinde de icra edebileceği et
kileri kaydetmişlerdir. Bakanlar, ekonomik alandaki bu güçlükleri gidermek 
üzere diğer forumlarda yapılmakta olan çeşitli gayretlerden cesaretlenmişler
dir. Bakanlar bu konuyu devamlı olarak izlemeyi kararlaştırmışlardır.

6. Bakanlar, 4’lü Berlin Anlaşmasının 3 Eylül 1971de imzalanmış ol
masını memnunlukla kaydetmişlerdir. Bakanlar aynı zamanda 4 lü Anlaşma
nın uygulanması ve tamamlanması amacı ile yapılmakta olan Almanlar ara
sı temasların sonuçlanma yolunda göründüğünü ve bu temaslar tamamlandı
ğında, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD. hükümetlerinin, Berlin Anlaşmasının bü
tününü yürürlüğe koyacak olan 4 lü nihai Protokolü imzalamaya hazır olduk
larını kaydetmişlerdir. Bakanlar, bu sonucun kısa zamanda sağlanması ümi
dini izhar etmişlerdir.

7. Bakanlar, tamamlanma yolundaki bu anlaşmayı Önemli ve cesaret 
verici bir gelişme olarak mütalâa etmişlerdir. Sözkonusu Anlaşmanın tamam
lanıp yürürlüğe girdiğinde, Berlin'in 4'lü statüsünü ve Fransa, İngiltere Ameri
ka ve Sovyetler Birliği’nin Berlin ve Almanya'nın bütünü ile ilgili hak ve so
rumluluklarını devam ettirmekle beraber, pratik gelişmeler sağlaması da bek
lenmektedir. Özellikle, Bakanlar, bu takdirde sivil, şahısların ve eşyanın Fe
deral Almanya ile Berlin'in Batı kesimleri arasında dolaşımının engellenme
yeceğini ve Batı kesimi sakinlerinin Doğu Berlin ve Doğu Almanya Cumhuri
yetini ziyaret edebileceklerini kaydetmişlerdir. Bakanlar, 4'lü anlaşmada, Batı 
Almanya ile, Berlin'in Batı kesimi arasındaki ilişkilerin idame ettirileceğine ve 
geliştirileceğine dair verilen teminatı keza memnunlukla karşılamışlardır.

8. Bakanlar, Berlin Anlaşmasının gerçekleşmesinin, aynı zamanda, taraf
ların yapıcı tutumu sayesinde Batı ve Doğu Almanya arasında, Almanya'nın 
özel durumunu gözönüne alan makul çözüm şekillerine varılmasının mümkün 
olabileceğini göstereceğini mütalâa eylemişlerdir. Bakanlar bu misalin, Av
rupa'da diğer meseleler üzerinde de ilerleme kaydedilmesini teşvik edeceği 
görüşünü paylaşmışlardır.

9. Bakanlar, Berlin hakkında müzakereleı başarılı bir sonuca varır var
maz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına götürecek çok taraflı görüş-
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melere girişmeye hazır olduklarına dair Lizbon toplantısında yaptıkları beyanı 
hatırlatmışlardır. Yukarıda anılan cesaret verici gelişmelerin ışığında çok ta
raflı görüşmeleri bu esas üzerine biran önce başlatmaya hazır olduklarını te- 
yid etmişlerdir.

10. Bu görüş çerçevesinde Bakanlar, hazırlıklarını ve diğer ilgili taraf
larla ikili temaslarını yoğunlaştırmayı teklif ederler.

11. Bakanlar, Helsinki’de akredite ilgili ülkelerin misyon şeflerinin çok 
taraflı görüşmelere geçmeleri için Fin hükümetinin yaptığı daveti keza not et
mişlerdir. Bakanlar, hükümetlerinin bu teşebbüsü takdirle karşıladıklarını ve 
bu konuda istişare etmek üzere Fin hükümeti ile temas edeceklerini beyan et
mişlerdir.

12. Bakanlar’ bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının Avrupa’
daki savaş sonu bölünmeyi sürekli kılmaması ve fakat hala mevcut engelleri 
azaltarak, katılan devletler arasında uzlaşma ve işbirliğine katkıda bulunması 
gerektiği görüşündedirler. Bu itibarla, Bakanlar, Konferansın, somut bir şekil
de, Avrupa’daki gerginliğin esas nedenleri ve siyasi ve sosyal düzenleri ne 
olursa olsun, devletler arasındaki ilişkilere hakim olması gereken temel ilke
ler üzerine eğilmesi gerektiği görüşünü teyid etmişlerdir.

1’3 . Bakanlar, Daimi Konseyin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
na dair raporunu not etmişlerdir. Raporda, böyle bir konferansta müzakere 
•edilebilecek dört bahis İncelenmektedir.

(A) Devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkeler ve güvenliğin bazı 
askeri veçheleri dahil, güvenlik meseleleri;

(B) İnsan, bilgi ve fikirlerin serbestçe dolaşımı ve kültürel ilişkiler;

(C) Ekonomi, tatbiki ilim ve teknoloji ve teorik ilim sahalarında işbir
liği; ve

(D) Beşeri çevrenin İslahı için işbirliği.

Bakanlar, müzakerelerde bu konuların yapıcı bir şekilde ele alınmasını 
kolaylaştırmak üzere bu incelemelere devam etmesini Daimi Konseyden iste
mişlerdir.

14. Nato kaynaşık savunma programına katılan ülkeleri temsil eden 
Bakanlar, bütün ilgililerin meşru güvenlik menfaatlerini koruyan Orta Avrupa- 
da yapılacak karşılıklı ve dengeli bir kuvvet indiriminin, Avrupa’da güvenliği 
devam ettireceğine ve istikrarı kuvvetlendiriceğine, gerginliğin hafiflemesine 
önemli ölçüde katkıda bulunacağına ve genellikle Doğu - Batı ilişkilerini geliş
tireceğine dair öteden beri mevcut inançlarını teyid etmişlerdir.
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15. Bu Bakanlar, Lizbon’daki son toplantılarından bu yona karşılıklı ve 
dengeli kuvvet indirimleriyle ilgili gelişmeleri gözden geçirmişlerdir. Dışişleri 
Bakan yardımcıları, ve yüksek seviyedeki yetkililerin, 5 ve 6 Ekim 1971 tari
hindeki toplantılarında, Sovyet hükümeti ve diğer ilgili hükümetlerle araştırıcı 
görüşmeler yapılmasını teklif etme ve Mr. Brosio'yu esasa ilişkin yetki ile bu 
işle görevlendirme hususunda aldıkları kararları teyid etmişlerdir. Bakanlar, 
tevdi ettikleri görevi kabul ettiği için Mr. Brosio'ya teşekkür etmişlerdir.

16. Ayni Bakanlar, Sovyet hükümetinin daha önce ilgi göstermiş oldu
ğu, İttifakın Doğu - Batı ilişkilerinin bu önemli alanındaki teşebbüsüne şimdiye 
kadar cevap vermemiş olduğunu üzüntü ile kaydetmişlerdir. Sovyet liderlerinin, 
Avrupa'da kuvvet indirimlerine dair Doğu - Batı görüşmelerinin mümkün ol
duğu kadar erken başlayacağını ümid ettikleri yolundaki beyanlarını kaydeden 
Bakanlar, Mr. Brosio'nun yakında Moskova'ya gitmek imkânını bulacağı ümi
dini izhar etmişlerdir. İlgili müttefik hükümetler, bu konuda araştırıcı nite
likteki ön temasların, öngörülen çok taraflı müzakerelerin hazırlanmasında 
gerekli olduğuna inanmaya devam etmektedirler.

17. Bu Bakanlar askeri çatışma tehlikesini azaltacak ve bu şekilde Av
rupa'da güvenliği arttıracak tedbirlere verdikleri önemi belirtmişlerdir. Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansının, konunun bu veçhelerini uygun bir şekilde 
ele alması gerektiğini kaydetmişlerdir.

18. Bakanlar, Nato içinde Lizbon toplantısından beri karşılıklı ve denge
li kuvvet indirimleri hakkında yapılan munzam incelemeler mevzuundaki ra
poru kaydetmişlerdir. Daimi temsilcilere bu çalışmaya devam etmeleri husu
sunda talimat vermişlerdir.

19. Bakanlar, ABD, ile SSCB arasındaki stratejik silâhların sınırlandırıl
masına dair müzakerelerin, kazaen çıkabilecek nükleer savaş tehlikesini azalt
mak ve iki hükümet arasında mevcut haberleşme tertiplerini geliştirmek üzere, 
somut anlaşmaları mümkün kılmış olmasını memnunlukla karşılamışlardır. 
Stratejik silâhların sınırlandırılması görüşmeleri süresince İttifak içinde yapılan 
yakın istişareden duyulan memnunluk ifade olunmuştur. Bakanlar, bu müza
kerelerin yakında stratejik silâh yarışmasını kısıtlayacak ve milletlerarası ba
rış ve güvenliği kuvvetlendirecek anlaşmalara yol açacağı ümidini izhar etmiş
lerdir.

20. Bakanlar, silâhsızlanma ve silahların kontrolü konularında ilerle
meye ön ayak olmak hususundaki azimlerini teyid etmişler ve bu alanlardaki 
son gelişmeleri gözden geçirmişlerdir. Bakteriolojik (biolojik) ve toksin silâh
larının geliştirilmesi, imali ve depolanmasının yasaklanması ve bunların im
hası için öngörülen tedbirler hususunda memnunluklarını ifode etmişlerdir. 
Bütün devletlerin benzer tedbirler alacakları ümidini belirtmişlerdir. Bakanlar, 
ayni zamanda kimyasal silâhların kontrollü bir şekilde yasaklanması konusun-
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da bir anlaşmaya varılması yolunda ilerleme kaydedileceği ümidini ifade et
mişlerdir. Nato kaynaşık savunma programına katılan ülkeleri temsil eden Ba
kanlar, bütün nükleer denemeleri yasaklayacak bir anlaşmanın denetimi için 
etkili araçlar bulmak hususunda girişilen çabaları ilgi ile kaydetmişlerdir.

21. Bakanlar talimatları uyarınca Akdeniz'deki durum hakkında Daimi 
Konseyce hazırlanan raporu not etmişlerdir. Bakanlar, Doğu Akdeniz'de ba
rışçı bir çözüm bulunacağı hususundaki ümitlerini teyid etmişlerdir. Sözkonusu 
rapordaki sonuçların ışığı altında Bakanlar, bu konudaki istişarelerine devam 
etmek ve durumun çeşitli yönlerini izleyerek gelecek Bakanlar Konseyine ra
por vermek üzere Daimi Konseyi görevlendirmişlerdir.

22. Bakanlar, Modern Toplumun Karşılaştığı Sorunlarla görevli Komite
nin, özellikle hava ve suların kirlenmesi alanındaki başarılı yeni çalışmala
rından ve modern teknolojinin sağlık alanına uygulanması hususunda bir pro
jeye girişilmesinden memnunluk duymuşlardır.

23. Konseyin İlkbahar Bakanlar Toplantısı 30 ve 31 Mayıs 1972 tari
hinde Bonn'da yapılacaktır.

24. Bakanlar, Belçika Dışişleri Bakanından, yukarıdaki metni kendi ad
larına, diplomatik yoldan, tarafsız ve taraf tutmayan hükümetler dahil, bü
tün diğer ilgililere tevdiini rica etmişlerdir.

25. Nato’nun kaynaşık savunma programına katılan ülkelerin Bakanları 
Savunma Planlama Komitesi olarak toplanmışlardır.

26. Bakanlar yukarıdaki maddelerde belirtilen görüşlerin ışığı altında, 
Nato’nun yeterli savunma gücüne ulaşmak yolundaki gayretleri ile detente ça
balarının çelişik olmayıp bilâkis biribirlerini tamamlayıcı nitelikte bulundukla
rını ve yeterli ve güvenilir bir savunmanın, Avrupa'da güvenlik ve işbirliği ko
nusunda gerçekçi görüşmeler için gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çerçeve 
içerisinde ve temel bir ilke olarak, aynı Bakanlar kapsam ve zamanı bakı
mından dengeli bir karşılıklı kuvvet indiriminin bir parçasını teşkil etmedikçe, 
İttifakın topyekün askeri gücünde bir kısıntı yapılmayacağı hususunda İttifakın 
çok iyi bilinen tutumunu yeniden teyid etmişlerdir.

27. Sözü edilen Bakanlar, dengeli ve karşılıklı kuvvet indirimi konusun
da görüşmüşler ve İttifakın bu konudaki ortak tutumunun geliştirilmesi ile ya
kından ilgilenmeğe devam edeceklerini yeniden teyid etmişlerdir.

28. Bakanlar, Sovyetlerin son yıllardaki askeri gayretlerindeki artışı ve 
Sovyetler Birliğinin stratejik nükleer kuvvetleri ile konvansiyonel kuvvetlerini, 
özellikle deniz kuvvetlerini, güçlendirmeğe devam etmekte olduklarını kay
detmişlerdir. Bu bakımdan caydırıcılığın her seviyede etkili kalmasını sağla
mak üzere ve detente ile ilgili Nato gayretlerine temel teşkil eden esaslcrı za-
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yıllatmamak için Natonun konvansiyonel kuvvetlerinin devamlı ve sistem
li şekilde geliştirilmesi ve yeterli ve modern taktik nükleer kuvvetler bulundu
rulması lüzumu üzerinde görüş birliğine varmışlardır.

29. Bakanlar, İttifakın 1970 lerdeki savunma sorunları ile ilgili etüdün 
(AD - 70 Etüdü) izlenmesine dair bir raporu görüşmüşler ve İttifakın savunma
sını geliştirmek yolunda üye ülkelerin kaydettikleri ilerlemeyi memnuniyetle 
karşılamışlardır. Bilhassa Avrupa savunmasının iyileştirilmesi programına ka
tılan Avrupalı üye ülkelerin 7 Aralık ta açıkladıkları önemli ek gayretleri mem
nuniyetle kaydetmişler ve bu Avrupalı üye ülkelerin kara, deniz ve hava kuv
vetlerindeki teçhizatı AD - 70 raporu önerilerine uygun olarak modernleştir
melerine önem verdiklerini müşahade etmişlerdir. Ayrıca Birleşik Amerika tara
fından planlanan konvansiyonel kuvvetlerindeki önemli gelişmeyi de memnu
niyetle karşılamışlar ve Poseidon silâh sisteminin konuşlandırılması sonucunda 
Birleşik Amerika’nın Nato nun stratejik caydırıcılığına yaptığı katkının artmış 
olmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir. Birleşik Amerika Savunma Bakanının, 
diğer müttefik ülkelerce de aynı şekilde davranıldığı takdirde. Birleşik Ameri
ka'nın Avrupa’daki kuvvetlerini devam ettireceğini ve iyileştireceğini ve Doğu 
ve Batı'nın karşılıklı hareket etmeleri dışında kuvvetlerinde indirim yapmaya
cağını yeniden teyid eden beyanatını takdirle karşılamışlardır.

30. AD - 70 önerilerinin uygulanmasına devam edilmesi konusunda ken
dilerine teklif edilen öncelik alanlarını kabul etmişlerdir. Bu alanlar içinde bir 
an önce işleme geçilmek üzere, ek tanksavar silâhlar ve modern tanklar, bazı 
savaş uçaklarının ileri elektronik cihazlarla donatımı, her hava koşullarına 
uygun geliştirilmiş darbe, hücum ve keşif hava kuvvetleri, geliştirilmiş hava 
savunması ve uçak korunma tedbirleri, daha iyi deniz gözetlemesi ve denizaltı 
savar kuvvetleri, daha fazla deniz keşif uçağı ve deniz kuvvetlerinde üstlen
miş füze sistemi, eskimiş gemilerin yenilenmesi, Kuzey ve Güney - Doğu ka
nadın mahalli ve takviye kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi,, 
kara ve hava kuvvetleri için daha geniş mühimmat stokları gibi alanları sap
tamışlardır.

31. Bakanlar, Sovyet deniz kabiliyetinin bütün dünyaya yaygın bir ni
telikte olduğunu görmüşler ve özellikle Sovyet filosunun Atlantik’teki ve Ak
deniz'deki konuşlanmasını ve faaliyetlerini kaydetmişlerdir. Görüşmelerinde 
müttefiklerce uygun tedbirler alınmasının zorunlu olduğunu teyid etmişler ve bu 
konuda kaydedilen gelişmeyi gözden geçirmişlerdir.

32. Bakanlar, üye ülkelerin 1972 senesi için kuvvet taahhütlerini kaydet
mişler ve AD - 70 raporunda öngörülen birçok tedbirin tatbikini de kapsayan 
1972-1976 devresine ait 5 senelik bir Nato Kuvvet Planını kabul etmişlerdir.

33. Yeterli bir caydırıcılık ve savunma kabiliyetini idame ettirmek mak- 
sadiyle, üye ülkelerin ekonomik kapasitelerinin müsaadesi nisbetinde, geli- 
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şen milli zenginliklerinin sabit ve mümkünse daha fazla bir kısmını savunma 
amaçlarına tahsisinin Nata içinde gaye olması gerektiği sonucuna varmış
lardır

34. Nükleer Savunma İşleri Komitesini teşkil eden Savunma Bakanları 
da (Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Nor
veç, Portekiz, Türkiye, İngiltere ve Birleşik Amerika) Nükleer Planlama Grubu
nun geçen seneki faaliyeti ve gelecek için planları ile ilgili raporları görüş
mek üzere toplanmışlardır.

35. Savunma Planlama Komitesinin gelecek Bakanlar toplantısı 1977 
İlkbaharında yapılacaktır.

(Esas Metin)

MINISTERIAL SESSION OF NATO COUNCIL 
BRUSSELS, 9-10 DECEMBER, 1971 

FINAL COMMUNIQUÉ

The North Atlantic Council met in Ministerial Session in Brussels on 9th 
and 10th December, 1971. Foreign and Defence Ministers were present.

2. Ministers stressed that their governments would continue to pursue 
their long - stranding objectives of achieving, through a genuine relaxation 
of tensions, a just and lasting peace and stability in Europe. They recalled that 
since the creation of the Alliance over twenty years ago the treaty area has 
been free of armed conflict and that under existing international conditions 
the North Atlantic Treaty remains indispensable for the security of member 
States.

3. Ministers examined the international situation and expressed their 
deep concern over the tragic eventsin Southern Asia. It is their fervent hope 
that hostilities between India and Pakistan will give way to an early and 
peaceful solution of all aspects of the conflict.

4. Turning to developments in and around Europe, including the Mediter
ranean, Ministers reviewed the status of the various initiatives undertaken or 
supported by the Allies and assessed the results of the numerous bilateral 
contacts between the Allies and othei European spates.

5 Ministers noted the effects which continuing difficulties in trade and 
monetary policy could have, among other things, on the state of the Alliance. 
They were encouraged by the various efforts underway in other fora to remedy 
these difficulties in the economic sphere. The Ministers decided to keep t! is 
matter under continuing review.

107



6. Ministers took note with satisfaction of the signature, on 3rd 
September, 1971, of the Quadripartite Agreement on Berlin. They also noted 
that the German arrangements to implement and supplement the Quadripartite 
Agreement now appear to be nearing completion, and that, once these ar
rangements have been concluded, the Governments of France, the United 
Kingdom, the United States would be prepared to sign forthwith the final 
Quadripartite Protocol which would bring the complete Berlin Agreement into 
effect. Ministers expressed the hope that this would soon be achieved.

7. Ministers viewed this emerging Agreement as an important and 
encouraging development. Once completed and in effect, the Agreement 
should bring about practical improvements, while maintaining the Qua rd ri partite 
status of Berlin and the rights and responsibilities of France, the United Kingdom, 
the United States and the Soviet Union with regard to Berlin and 
Germany as a whole. Specifically, Ministers noted that movement of civilian 
persons and goods between the Federal Republic of Germany and the Western 
Sectors of Berlin will then be unimpeded, and that the residents of the Western 
Sectors will be able to visit East Berlin and the GDR. Ministeis also welcomed 
the assurance in the Quadripartitie Agreement that the ties between the Federal 
Republic of Germany and the Western Sectors of Berlin will be maintained and 
developed.

8. Ministers considered that achievement of the Berlin Agreement would 
also demonstrate that, with a constructive attitude on all sides, it should be 
possible to reach reasonable solutions between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic which take into account the 
special situation in Germany. Ministers took the view that this example would 
encourage progress on other problems in Europe.

Ministers recalled that at their meeting in Lisbon they declared their 
readiness to undertake multilateral conversations intended to lead to a 
Conference on Security and Co - operation in Europe as soon as the negotiations 
on Berlin had reached a successful conclusion. In the light of the encouraging 
developments referred to above they affirmed their readiness to initiate such 
conversations on this basis as soon as possible.

10. In this perspective, they propose to intensify their preparations and 
their bilateral contacts with other interested parties.

11. Ministers also took note of the invitation of the Finnish Government 
to the effect that heads of mission of the countries concerned accredited in 
Helsinki should undertake multilateral conversations They stated that their 
Governments appreciated this initiative and that they will keep in touch with 
the Finnish Government in order to consult on this matter.
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12. Ministers considered that a Conference on Security and Co - operation 
in Europe should not serve to perpetuate the post-war division of Europe but 
rather should contribute to reconciliation and co-operation between the 
participating states by initiating a process of reducing the barriers that still 
exist. Therefore, Ministers reaffirmed that the Conference should address in a 
concrete manner the underlying causes of tension in Europe and the basic 
principles which should govern relations among stales irrespective of political 
and social systems.

13. Ministers took note of the report of the Council in Permanent Session 
concerning a Conference on Security and Co - operation in Europe. This report 
examined four areas of discussion at such a conference : (A) Questions of 
Security, including Principles Governing Relations between States and certain 
military aspects of security; (B) Freer Movement of People, Information and 
Ideas, and Cultural Relations,- (C) Co-operation in the Fields of Ecorromics, Applied 
Science and Technology, and Pure Science; and (D) Co - operation to Improve the 
Human Environment. Ministers requested the Council in Permanent Session to 
continue these studies with a view to facilitating a constructive discussion of these 
subjects at the negotiations.

14. Ministers representing countries which participate in the NATO 
integrated defence programme reaffirmed their longstanding belief that a 
mutual and balanced reduction of forces in Central Europe which preserves 
the legitimate security interests of all concerned would maintain security and 
enhance stability in Europe, make an important contribution to the easing 
of tension and improve East - West relations generally.

15. These Ministers reviewed the developments with respect to mutual 
and balanced force reductions since their last meeting in Lisbon. They reaffirmed 
the decisions taken at the meeting of Deputy Foreign Ministers and High 
Officials on 5th and 6th October, 1971, to propose exploratory talks with the 
Soviet Government and other interested governments and to charge Mr. Brosio 
with this mission on the basis of a substantive mandate. They expressed their 
thanks to Mr. Brosio for accepting.

16. These Ministers noted with regret that the Soviet Government has 
so far failed to respond to the Allied initiative in this important area of East- 
West relations in which that Government had earlier expressed an interest. 
Noting statements by Soviet leaders to the effect that they hoped East-West talks 
on force reductions in Europe would begin as soon as possible, these Ministers 
hope that Mr. Brosio will soon be able to go to Moscow. The interested Allied 
Governments continue to believe that prior explorations of this question are 
essential in preparation for eventual multilateral negotiations
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17. These Ministers emphasized the importance they attach to measures 
which would reduce the dangers of military confrontation and thus enhance 
security in Europe. They noted that a Conference on Security and Co-operation 
in Europe should deal with these aspects in a suitable mannei.

18. Ministers noted a report on further studies conducted within NATO 
on mutual and balanced force reductions since the Lisbon Meeting. They 
instructed the Permanent Representatives to continue this work.

19. Ministers welcomed the fact that the negotiations between the US 
and USSR on strategic arms limitations have resulted in concrete agreements to 
reduce the risk of accidental nuclear war and to improve communication ar
rangements between the two governments. Satisfaction was expressed for the 
close Alliance consultation which has been conducted throughout the course 
of the Strategic Arms Limitations talks. Ministers expressed the hope that 
these negotiations will soon lead to agreements which would curb the competition 
in strategic arms and strengthen international peace and security.

20. Ministers reaffirmed their determination to promote progress in 
disarmament and arms control and reviewed recênt developments in these 
fields. They expressed satisfaction at the measures envisaged to prohibit the 
development production and stockpiling of bacteriological (biological) and 
toxin weapons and their destruction. They hoped that all States will adopt 
similar measures. Ministers also expressed the hope that headway could be 
made towards reaching an agreement on the controlled prohibition of chemical 
weapons. Ministers representing countries which participate in the NATO 
integrated defence programme noted with interest the efforts being undertaken 
to find effective means for the verification of an eventual agreement on a 
comprehensive test ban.

21. Ministers took note of a report on the situation in the- Mediterranean 
prepared on their instructions by the Council in Permanent Session. They reaf
firmed their concern about the course of events in this area, while expressing 
their hope that a peaceful solution would be found in the Eastern Mediterranean. 
In the light of the conclusions of the report before them, they instructed the 
Council in Permanent Session to continue consultations on this subject and to 
follow the evolution of the various aspects of the situation in order to report 
thereon at their next meeting.

22 Ministers were pleased by the new achievements of the Committee 
on the Challenges of Modern Society (CCMS) in its studies, especially in the 
fields of air and water pollution, and by the initiation of a project on the 
application of modern technology to health care.

23. The Spring Ministerial Meeting of the Council will be held in Bonn 
on 30th and 3 lst  May, 1972.*
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24. Ministers requested the Foreign Minister of Belgium to transmit the 
text of the preceding paragraphs on their behalf through diplomatic channels 
to all other interested parties, including neutral and non - alligned governments.

25. Ministers of the countries participating in NATO’s integrated defence 
programme met as the Defence Planning Committee.

26. In the light of the considerations outlined in the preceding paragraphs, 
they emphasized that NATO s efforts to achieve sufficient defence capabilities 
and the striving for détente are not incompatible but complementary, and 
that sufficient and credible defence is a necessary corollary to realistic negoi-  
ations on security and co-operation in Europe. In the same context and as a 
fundamental principle, these Ministers reaffirmed the well - known position 
of the Alliance that its overall military capability should not be reduced except 
as part of a pattern of mutual force reductions balanced in scope and timing.

*

27. These Ministers discussed mutual and balanced force reductions 
(MBFR) and reaffirmed their intent to continue their close involvement in the 
development of common allied positions.

28. They noted the growth of Soviet military efforts in recent years 
and the indications that the Soviet Union continues to strengthen both its 
strategic nuclear and its conventional forces, especially naval forces. They 
therefore agreed on the need for continued and systematic improvement of 
NATO’s conventional forces and for ihe maintenance of adequate and modern 
tactical and strategic nuclear forces in order to ensure that the deterrent 
remains effective at all levels, and in order to avoid weakening the basis of 
NATO's search for détente.

29. They discussed a follow-up report to the Alliance Defence Study 
for the Seventies (the AD 70 Study). They welcomed the progress being made 
by members in improving Alliance defences. In particular they noted with 
satisfaction the further specific and important efforts announced on 7th 
December by those European member countries which participated in the 
European Defence Improvement Programme, and recognized the emphasis 
which these European member countries are placing on modernising the 
the equipment of their forces, land, sea and air, along AD 70 lines. They 
also welcomed the substantial improvements to their conventional forces 
planned by the United States, and they noted with satisfaction the enhanced 
United States contribution to NATO)'s srategic deterrent which will result from 
the deployment of the POSEIDON weapon system. They heard with ap
preciation the reaffirmation by the United States Secretary of Defense that, 
given a similar approach by the other Allies, the United States would maintain 
and improve their own forces in Europe and would not reduce them except in 
the context of reciprocal East - West action.
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30. They endorsed the priority areas which were proposed to them- 
for the further implementation of the AD 70 recommendations. Within these 
areas they identified for early action certain fields such as additional anti - tank 
weapons and modern tanks; advanced electronic equipment for certain combat 
aircraft; improved all - weather strike, attack and reconnaissance air forces; 
improved air defences and aircraft protection; better maritime surveillance 
and ati - submarine forces; more maritime patrol aircraft and seaborne missile 
systems; the replacement of over - age ships; the strengthening and modernisa
tion of local and reinforcement forces on the Northern and South - Eastern 
Flanks; and larger ammunition stocks for land and air forces.

31. They recognised the global nature of the Soviet maritime capability, 
and in particular the deployments and activities of the Soviet fleets in the At
lantic and in the Mediterranean. In their discussion they reaffirmed the need for 
appropriate Allied measures, and reviewed progress.

32. They noted the force commitments undertaken by member nations 
for the year 1972 and they adopted a five-year NATO Force Plan for the period 
1972-1976, including many AD 70 implementation measures.

33. They concluded that the aim within NATO should be to allocate to 
defence purposes, where this is within the economic capability of countries, a 
stable and possibly larger proportion of their growing national wealth, in order 
to maintain an adequate deterrent and defensive capability.

34. The Defence Ministers comprising the Nuclear Defence Affairs Com
mittee (Belgium, Canada, Denmark, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, 
Norway, Portugal, Turkey, the United Kingdom and the United States) also 
convened to examine reports on the activity of the Nuclear Planning Group 
during the past year and on its projected work.

<35. The next Ministerial meeting of the Defence Planning Committee will 
be held in the Spring of 1972.

B E L G E 5 10 Aralık 1971

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİNDEKİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Nato Bakanlar Konseyinde yaptığı konuş
mada, Avrupa'da en önemli siyasal olayın Berlin konusunda varılan 4 lü an
laşma olduğunu söylemiştir.

Olcay, Konseyin geçen Haziran ayında Lizbon'da yapılan toplantısından 
bu yana Avrupa'da siyasal olayların hız kazandığını belirtmiş, Nato eski Genel 
Sekreteri Manlio Brosio’ya Varşova Paktı üyeleriyle araştırıcı nitelikte temaslar 
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yapması için verilen görevin bu çerçevede sayılması gerektiğini bildirerek, «bü
tün bunlar Doğu ile bir müzakere devresine başlamak üzere bulunduğumuzun 
işaretleri olarak nitelenmelidir. Böyle bir dönemde en önemli konuyu, varılmak 
istenen amaç ve izlenecek yol konusunda bir görüşbirliğine varmak teşkil eder» 
demiştir.

Bu konunun Nato'nun karşılaştığı tek sorun olmadığını bildiren Dışişleri 
Bakanı, bir süredir Batı dünyasını ciddî şekilde ilgilendiren para krizine de de
ğinerek, bunun muhtemel etkileri üzerinde durmuştur.

Bakan, bu arada, Nato üyeleri arasında anlayışın, karşılıklı ilişkilerin bütün 
yönlerinde kendisini hissettirmesinin önemini belirtmiş, Nato camiasının bir bü
tün teşkil ettiğini ve Nato'ya güç veren en önemli unsurun da bu olduğunu bil
dirmiştir.

Varşova Paktı üyelerinin Avrupa Güvenliği Konferansı toplanmasıyla il
gili olarak yayınladıkları bildirinin bir değerlendirmesini yapan Dışişleri Bakanı 
bildiride karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimine ve Manlio Brosio nun görevine 
değinilmemiş olduğuna dikkati çekmiştir. Olcay, şimdiki ortamda İttifak üye
leri arasında ortak bir tutumun bir an önce tesbit edilmesinin ve görüşlerin 
ahenkleştirilmesinin önemini belirtmiş, toplanacak bir konferansta somut konu
ların ele alınmasının önemli olduğunu söylemiştir.

Bakan, karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konusunun çeşitli yönleri ile 
ilgili olaak kesin tutumlar içine girilmesini istemiş, bu önemli ve nâzik konu
nun konferans ile bağlantılı olarak mütalaa edilmesi gerektiğini belirtmiştir

Dışişleri Bakanı Olcay, daha sonra Akdeniz'deki duruma değinerek, «Tür
kiye, Akdeniz’deki gelişmeleri büyük bir dikkatle izlenmektedir. Akdeniz'in, 
Türkiye için olduğu kadar, İttifakın güvenliği için de önem taşımaktadır» demiştir.

Kıbrıs sorununa da değinen Bakan «Dünyanın bu bölgesindeki durum 
gözönüne alınırsa, anlaşmazlığın çözümlenmesi için çabaların arttırılması ve 
tehlikeli patlamalarla sonuçlanabilecek bunalımların önlenmesi zorunluğu ken
diliğinden ortaya çıkar» demiştir. Olcay, Kıbrıs'taki cemaatlararası görüşme
lerin, daha yapıcı bir şekilde devamını sağlamak için genişletilmesi ve bunun 
şartlarının tesbit edilmesi yolundaki çabaların devam ettiğini söylemiş, «ilgili 
bütün taraflarca kabul edilebilecek bir formülün bulunabileceği ümidinde ol
duğunu» bildirmiştir.

Dışişleri Bakanı, Orta-Doğu konusundaki görüşlerini açıklarken, «görü
nüşte mevcut nisbî sükûnetin yerine yeni bir gerginlik havasının esmeye baş
lamasından endişe duyduğunu» bildirmiş, Mısır'ın atmış olduğu yapıcı adım
ların gerekli anlayışı görmemiş olmasının ümidsizlik doğurduğunu söylemiştir. 
Olcay, bunun tehlikelerine işaret ederek, her ülkenin barışın sağlanmasına 
yönelmiş gayretlerini arttırması gerektiğini belirtmiştir.
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Konuşmasında Hindistan-Pakistan çatışması üzerinde de duran Dışişleri 
Bakanı, ateş-kes’in sağlanmamış olmasının, ihtilâfın genişlemesi tehlikesi do
ğurduğunu söylemiş, Pakistan'a yaptığı ziyaretin izlenimlerini anlatarak, «Pa
kistanlIların soğukkanlı ve mutedil tutumuna rağmen, Hindistan'ın uzlaşmaz 
davranışları bugünkü durumu bir olup-bitti haline getirmiştir» demiştir.

Olcay, ateş-kesin sağlanması ve işgal edilmiş toprakların boşaltılması 
için Birleşmiş Milletlerin yoğun çabalarına devam etmesi gerektiğini bildir
miş, Nato üyelerinin de ellerinden geleni yapmalarını isteyerek, Hindistan'ın 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını reddetmesini kınamıştır.

B E L G E 6 10 Aralık 1971

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ BASIN BİLDİRİSİ

Türkiye - AET Ortaklık Konseyinin Bakanlar seviyesindeki 17nci toplan
tısı 10 Aralık 1971 Cuma günü Brüksel’de yapılmıştır.

Toplantıya, İtalya Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı ve Avrupa Topluluk
ları Konseyi Dönem Başkanı M. Mario Pedini başkanlık etmiştir.

Türk Heyetine, Dışişleri Bakanı Osman Olcay başkanlık etmekte idi.

Toplantı çalışmaları, özellikle, Topluluklara yeni üyelerin katılmasının 
Türkiye-AET Ortaklığı bakımından ortaya çıkardığı sorunların incelenmesine 
ayrılmıştır.

Görüşmeler Türk Heyetine, Topluluğun genişlemesine ilişkin görüşlerini 
ve ülkesinin çıkarlarının dikkate alınması ile ilgili bazı kaygularını açıklamak 
olanağını vermiştir.

Topluluk Heyeti, kendi iç çalışmalarının, Türkiye - AET Ortaklığının ge
nişlemiş Topluluğa uygulanması amacıyla Ankara Anlaşmasını tamamlayıcı bir 
protokol akdi için, Türkiye ile müzakerelerin açılmasına ilişkin kararın alına
bileceği bir safhaya geldiğini bildirmiştir.

Bu konudaki görüşmelerin sonunda, Ortaklık Konseyi, genişlemenin Tür
kiye - AET Ortaklığı üzerindeki etkilerine ilişkin sorunların tümü ile ilgili müza
kerelerin açılmasına ve bu müzakerelerin, tamamlayıcı protokolün onay iş
lemlerinin sonuçlandırılmasından sonra, katılma andlaşmaları ile birlikte yü
rürlüğe girebilmesini sağlayacak şekilde sür'atle neticelendirilmesine atfet
tiği önemi belirtmiştir.

Türk Heyeti daha sonra, Topluluk tarafından genel preferanslardan ya
rarlananlar listesine ülkesinin de dahil edilmesiyle ilgili kararın sür'atle alın
masına ilişkin isteğini tekrar etmiştir.
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Topluluk, bu konudaki iç çalışmalarının 1972 yılının ilk yarısında bir ka
rara varılacak şekilde hızla devam ettiği hususunda Türk Heyetine teminat 
vermiştir.

Son olarak, Topluluk, Cenevre'de diğer gelişme yolundaki ülkelerle mü
zakerelerini sonuçlandırmış olan Türkiye'nin, bu amaçla parafe edilen proto
kolde öngörülen tavizleri yürürlüğe koyması için mutabakatini bildirmiştir.

Öte yandan, 14 Aralık'ta Ortaklık Konseyi toplantısı hakkında basına bil
gi veren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Semih Akbil, bu konuda şunları söylemiştir*.

«Ortaklık Konseyi toplantısında alınan kararlar arasında genel prefe- 
ranslar sistemine Türkiye'nin dahil edilmesi konusu ele alınmıştır. Topluluk, 
bu konudaki iç çalışmaların, 1972 yılının ilk yarısında bir karara varılacak şe
kilde sürdürüldüğünü temin etmiştir Bu kararın en geç 1 Temmuz 1972 tari
hine kadar alınması beklenmektedir.

Bundan başka Gatt çerçevesinde Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülke ara
sında yapılan ticaret görüşmeleri sonucunda, bu ülkelerin birbirlerine karşı
lıklı olarak uygulayacakları gümrük indirimleri sözkonusu olmuştur.

T Eylül 1971 tarihinden beri yürürlükte bulunan Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşmanın 17. maddesi, ticarî alışveriş
lerde Topluluğa Türkiye tarafından en çok kayrılan ulus kuralının uygulan
masını öngördüğünden bu kurala sapma getiren protokol hükümlerinin uygu
lamaya konulması, yani gelişme yolundaki ülkelere bazı maddelerde Toplu
luğa göre daha düşük gümrük hadleri uygulanması için geçici anlaşmanın 
anılan maddesine ilişkin ortak bildiri uyarınca Topluluğun mutabakatının alın
ması gerekmekteydi. Adı geçen toplantıda, Konsey bu husustaki mutabakatını 
bildirmiştir.»

B E L G E 7 3 Aralık 1971

U THANT’IN KIBRIS İLE İLGİLİ RAPORU

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, Güvenlik Konseyine sunulmak üzere 
hazırladığı ve 20 Mayıs - 30 Kasım dönemini kapsayan Kıbrıs ile ilgili rapor
da Birleşmiş Milletler barış gücü sayesinde, sathî de olsa, adada sükûnetin 
korunabildiği kaydedilmekte ve bugüne kadar meselenin esasına bir çözüm 
bulunamamasından duyulan üzüntü belirtilmektedir.

Genel Sekreter, adada cemaatlerarası görüşmelerin çıkmaza girmesi ile, 
ümitlerin boşa çıktığını ve ümidin yerini gerginliğin aldığını kaydetmiş ve 
Grivas’ın adada bulunduğu ve Kıbrıs Rumları arasında Enosis lehinde kam
panya yürütüldüğü söylentilerinin gerginliği daha da arttırdığını ifade etmiştir.
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Genel Sekreter, mutabık kalınacak bir çözüm ihtimalinin zayıflaması ile, 
çatışmaların yeniden başlama tehlikesinin arttığını belirtmiş ve bu tehlikeyi 
giderebilmek için görüşmeleri yeniden canlandırma çabalarına giriştiğini an
latarak şöyle demiştir:

«Evvela, mevcut meselelere çözüm aramak amacıyla, taraflar, cemaat- 
lerarası görüşmelere yeni bir şekilde devam etmek hususunda mutabık kal
mışlardır.

İkincisi, Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasındaki görüşmeler, iki 
ülkeyi, cemaatlerarası görüşmeleri canlandırma yönünde ortak çaba sarfetmeye 
sevketmiştir».

U Thant, raporunda, görüşmelere yeni bir şekil vermek amacıyla geçen 
Ekim ayında Kıbrıs'ta iki cemaatin temsilcileri arasındaki görüşmelere özel 
temsilcisi Osorio Tafall’ın da katılmasını teklif ettiğini anlatarak şöyle demiştir:

«Yunanistan, teklifimle mutabık olduğunu bildirdi. Türkiye, bazı deği
şikliklerle teklifimi kabul etti. Kıbrıs hükümeti de teklifin sadece Genel Sek
reterin özel temsilcisinin görüşmelere katılması kısmını kabul etti. Bu konuda 
görüşmeler hâlâ devam etmektedir».

Genel Sekreter, raporunun son kısmında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyini, Kıbrıs meselesine bir çözüm yolu aranmasında daha faal rol almaya 
çağırmış ve güçlüklere rağmen, gerekli iyiniyet gösterildiği takdirde bir çözüm 
bulunabileceğine inandığını ifade etmiştir.

B E L G E 8 16 Aralık 1971

İKİNCİ ERİM HÜKÜMETİNİN PROGRAMI

Başbakan Nihat Erim in Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda 
okuduğu hükümet programının metni şöyledir :

«Sayın Başkan,

Büyük Meclisin Değerli Üyeleri,

12 Mart Muhtırası üzerine 26 Mart 1971 tarihinde kurulan ve Millet Mec
lisinin, 7 Nisan 1971 tarihinde büyük bir çoğunlukla güven oyuna mazhar olan, 
partilerüstü Hükümet 3 Aralık 1971 günü istifa etmiştir. Sayın Cumhurbaşka
nımız tarafından Bakanlar Kurulunun teşkiline 7 Aralık 1971 günü yeniden 
menur edildim. Anayasa'mızın 102 nci maddesine uygun olarak seçilen Bakan
ların atanmaları 11 Aralık 1971 tarihinde yüksek tasdike iktiran etmiştir.
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Memleketimizin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar halen devam et
mektedir. Bundan dolayı şimdi sunmakta olduğum Hükümet programını, da
ha evvel, 7 Nisan 1'971 tarihinde Yüce Meclisin güven oyu ile tasvip edilen 
Hükümet Programı ile birlikte mütalâa etmenizi istirham ediyorum.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümet Programları, güven oyu verildiği takdirde Hükümetlerin ileride 
yapacakları işleri gösteren taahhütname niteliğinde belgelerdir. Yapacağımız 
işleri arzetmeden önce, aziz vatanımızın geleceği ve Parlamenter rejimin be
kası bakımından önemli gördüğümüz hususuları, yüksek takdirlerinize sunmayı 
ilk vazife sayıyorum :

Ülkemizde aşırı sol cereyanların, komünizmin, aşırı sağ cereyanların, 
hilafetçiliğin, şeriat esaslarına dayanan teokratik devlet kurma arzularının 
ve her. çeşit bölücü faaliyetlerin kesinlikle karşısındayız.

Milletimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin Atatürk ilkelerine 
uygun, reformcu bir görüşle sağlanmasını zorunlu görüyor, bu görüş etrafında 
Cumhuriyetimizin bütün kuruluşlarının birleşmesi gereğine inanıyoruz.

Üzerinde görüş birliğine varılmasında yarar gördüğümüz diğer bir hu
sus, herkesin Cumhuriyet ilkelerine, demokratik Parlamenter rejime, onun gele
ceğine inanması, geleceğe ümit ve güvenle bakmasıdır. Memleketimizin sorun
ları demokratik rejim içinde halledilmelidir. Bunun yapılabileceğini Parlamen- 
tomozun ispat edecek güçte olduğu, kısa süre önce gerçekleştirilen Anayasa 
değişiklikleri sırasında bir defa daha görülmüştür. Memleketimizde siyasî ik
tidarların Anayasa hükümlerine uygun olarak yapılacak serbest seçimlerle el 
değiştirmesi için gerekli şartların ve imkânların süratle sağlanmasına bütün 
gücümüzle çalışacağız. 

*
Partilerüstü Hükümet olarak, hiçbir partiye mal edilemiyecek olan icraa

tımızın yürütülebilmesi, memleketimizi içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 
bunalımdan kurtaracak reformların gerçekleştirilebilmesi için, geçmişte yapı
lan hataların tenkit ve münakaşasının bir yana bırakılması, Parlamento ile 
Hükümet ilişkilerinde tam bir anlayış ve ahenkli bir çalışma havasının hâkim 
kılınması lüzumuna inanıyoruz. Anayasa’mızın hükümlerine göre demokrasi
mizin vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerimizin, birbirlerini yıpratma yerine 
memleket sorunlarının çözümlenmesi yönünde birleşeceklerini ümid ediyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Ekonomik kalkınma konusunda Anayasa mızın ruhuna uygun düşen sar
sılmaz kanaatimiz şudur: Türkiye'nin ekonomik kalkınması demokratik rejim 
içinde ve karma ekonomi sistemine dayanılarak başarılabilir. Ekonominin ka
mu kesimiyle özel kesimi birlikte yaşıyacak, her iki kesimin yatırım faaliyetleri 
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sonucu pian ve programların öngördüğü kalkınma hedeflerine ulaşılacaktır. 
Özel sermayenin kalkınma planlarına uygun yatırımlara yönelmesi için gerekli 
güven ortamının sağlanmasına çalışılacaktır.

Devlet sektörüne ne kadar önem veriliyorsa, özel sektöre de aynı önemin 
verilmesi lüzumuna inanıyoruz. Özel sektörün de bu anlayış içinde memleket 
menfaatlerini ön planda tutarak kendisine düşen görevleri noksansız olarak 
ve gecikmeden yerine getirmesini bekliyoruz.

Hükümetimiz, özel sektör yatırımlarının sür’atle gerçekleşmesi ve ihra
catımızın arttırılması için gerekli teşvik tedbirlerini alacaktır. Bu maksatla, mev
cut tecrübelerden ve evvelce bu konuda yapılmış olan çalışmalardan faydala
nılarak bir kanun hazırlanacak ve Meclislere sunulacaktır.

Bu münasebetle, sosyal adalet esaslarına ve bilhassa gelir dağılımının 
daha adil bir hale getirilmesine büyük Önem verdiğimizi ve bunun gerçekleş
mesini titzlikle gözeteceğimizi belirtmek isterim.

Kalkınmamızın gerçekleşmesi için ekonominin bütün imkânları seferber 
edilirken, memleket şartlarına uygun bir istikrarın temini için gerekli bütün 
tedbirler alınacaktır.

Yabancı sermaye konusunda, bu sermayenin yurdumuzun menfaatlerine 
uygun olması esastır. Bu esasa dayanarak yabancı sermayenin kalkınma 
planlarımızın ve programlarımızın hedeflerine yönelen alanlara yatırım yap
masına müsade edilecektir.

Hayat pahalılığı ile, sunî fiyat artışlariyle, haksız kazanç sağlayanlarla 
etkili şekilde mücadele edilecektir. Bu konuda gerekli İktisadî ve hukukî ted
birler alınacaktır.

Millî tasarrufların, kalkınma plan ve programlarında öngörülen hedef
lere uygun yatırımlara dönüşmesi için her türlü tedbir alınacak, sermaye pi
yasasının kurulmasına yardımcı olacak tasarıların süratle kanunlaştırılmasına 
çalışılacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Bilinmesinde fayda gördüğümüz diğer önemli husus, konuların üstün
lüğü ve kanunların hâkimiyeti ilkesine olan mutlak bağlılımızdır. Hiçbir kanun
suz hareket müsamaha ile karşılanmayacak, kanuna aykırı fiil ve hareketlere 
karşı her alanda ciddî tedbirler alınacaktır.

Zorunlu haller dışında memurlar görevlerinden alınmayacak, çalışkan, 
dürüst, ehliyetli devlet memurlarının güven içinde iş görmelerine gereken önem 
verilecektir.
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Değerli arkadaşlarım,

12 Mart muhtırasından sonraki Hükümetin ne gibi şartlar içinde kurul
duğu bilinmektedir. 8,5 ay gibi kısa bir süre içinde bu Hükümet önemli hiz
metler görmüştür. Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müzahereti 
ile, dışarıdan idare edilen anarşi ve şiddet eylemleri geniş ölçüde önlenmiş, 
suçluların büyük bir kısmı yakalanarak adalate teslim edilmiştir. Milletimizin 
huzurunu kaçıran, demokrasimizin geleceğini tehlikeye düşüren bu eylemle
rin, kökünün kazınabilmesi için bunları yönetenlerin mutlaka- yakalanarak 
adalete teslim edileceklerinden kimsenin şüphesi olmaması lâzımdır.

Dikta heveslilerinin, Türk Milletini parçalamak isteyenlerin demokratik 
hukuk devletini zorla devirmek peşinde koşan anarşistlerin ve tedhişçilerin, 
1961 Anayasası’nın getirdiği hak ve hürriyetleri kötüye kullanmalarını önle
yecek Anayasa değişiklikleri bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Vatansever par
tilerimizin ve Yüce Meclis ve Senatonun Anayasa değişikliğinin gerçekleştiril
mesi sırasında gösterdikleri birlik ve beraberliği şükranla karşıladığımızı hu
zurunuzda tekrarlamak isterim.

Bundan önceki Hükümetin iş başına gelmesinden sonra Yüce Meclislere 
sunulan ve kanunlaşan tasarılar az değildir. Sıkıyönetim Kanunu, Resmî Yük
sek Okullar Kanunu, senbest meslek sahipleri ve esnafla ilgili Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanunu bunlardan sadece birkaçıdır.

Geride bıraktığımız 8,5 ay içinde Yüce Meclislere 35 kanun tasarısı su- 
numuştur. Daha önce sunulmuş olup, Hükümetçe benimsenmiş olanlarla bir
likte bu sayı 50 yi geçmektedir.

Sayın Milletvekilleri,

Memleketimizi sürüklendiği uçurumun kenarında 12 Mart Muhtırası dur
durmuştur. Bu tarihten sonra partiler üstü hüviyette kurulan Hükümetimizin 
tedhiş ve anarşiyi önlemek ve Anayasamızın öngördüğü reformları gerçekleş
tirmek görevini üzerine aldığı bilinmektedir.

7 Nisan 1971 tarihinde Yüce Meclisin büyük çoğunluğu ile onaylanan 
Hükümet Programının (Toprak ve Tarım Reformu, Millî Eğitim Reformu, Malî 
Reformlar, Yabancı Sermaye, Hukuk ve Adalet Reformu, Asayiş ve Güvenli
ğin Sağlanması, Devlet kesimini yeniden düzenleme, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Dış Politika, Millî Savunma) başlıkları altında ve diğer kısımlarında yazılı 
işlerin bir an önce yapılması için büyük çaba gösterilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanının Meclis Başkanlarına bana ve Parti Liderlerine 
gönderdiği mektubun ekinde gösterilen işlerin yapılmasına önem ve öncelik 

verilecektir.
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Yüce Meclisin Değerli Üyeleri,

Güveninizi kazandığı takdirde Hükümetin önemle ve özellekle üzerinde- 
duracağı ve bir an önce gerçekleştirmeye çalışacağı işlerin başhcaları şöyle 
sıralanabilir :

Toprak ve Tarım Reformu, bir tarafsan sosyal adalet, diğer taraftan do 
verimlilik esasları gözönünde tutularak gerçekleştirilecek, 20 nci yüzyıl ge
reklerine uymayan çağ dışı kalıntılara süratle son verilecektir.

Toprak ve Tarım Reformunu gerçekleştirirken, yurdumuzun değişik böl
gelerinin iklim ve toprak özellikleri, çeşitli tarım türleri gözönünde tutulmak 
suretiyle tarım işletmelerinin azamî ve asgarî büyüklükleri tespit edilecektir. 
Ayrıca, topraksız veya az topraklı çiftçilere dağıtılan arazilerin verimli tarım, 
işletmeleri olarak yaşayabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

Üretimin arttırılmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak kooperatiflerin 
kurulmasına ve teşvik edilmesine önem verilecektir.

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun geçimini, millî gelirin yaklaşık ola
rak % 30 unu, ihracatımızın da en önemli bölümünü sağlayan tarım sektörü
ne lâyık olduğu değeri vereceğiz. Tarım sektörü, iç ve dış piyasa şartları gö- 
zcnünde tutulmak suretiyle yeniden düzenlenecek, bu maksatla 5 yıllık plan
larımızın öngördüğü şekilde bir tarım planlaması yapılacaktır. Özellikle sa
nayi bitkileri ve yağlı tohumlar tarımına büyük önem verilecektir. Yurdumuz
da büyük potansiyeli bulunan ve hem memleket beslenmesi, hem de ihracat 
bakımından fevkalâde önem ve imkânlar arzeden hayvancılığın gelişmesi için 
her türlü tedbirler alınacaktır. Ziraî kredilerin işler hale getirilmesi ve kontrollü 
kredi sisteminin geliştirilmesi yoluna gidilecektir.

Devletin, tarım sektöründe öncülük etmesi esastır. Bu alandaki çalışmalar 
hızlandırılacak, toprak reformu çerçevesinde, tarımsal üretimin artırılması için 
gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

Devlet Üretme Çiftliklerinin daha geniş ölçüde faaliyette bulunmaları 
için yeni imkânlar sağlanacak, bu çiftliklerden bölgelerimizin tarımsal kalkın
malarında ve geliştirilmelerinde etkili olarak yararlanılacaktır.

Tarım Bakanlığı, bu hedefleri geliştirecek bir hüviyetle çalışacaktır. Ba
kanlık tarım üretimini düzenlemek ve yürütmek görevi yanında, memleketin 
tarım politikasına yön verecek şekilde faaliyette bulunacaktır.

Yedi ili içine alan haşhaş bölgesindeki afyon üreticisine, mahsulünün 
karşılığı tazminat olarak ödenecektir. Aynı zamanda bu bölgedeki çiftçilere 
daha iyi bir hayat seviyesi sağlıyacak yeni yatırımlara gidilecektir. Bu yolda 
tedbirler alınmış ve alınmaktadır. Bunlar kısa sürede sonuç vermeğe başla
yacaktır.
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Ormanlarımız korunacak, gözetilecek ve süreklilikleri sağlanacaktır. İleri 
ormancılık tekniği ile verimlerinin ve alanlarının arttırılmasına çalışılacaktır. 
Orman topraklarında doğal dengenin sağlanması, sosyal, ekonomik ve teknik 
icaplara göre yöneltilmesi ve işletilmesi, verim gücü oranında, bütünleşmiş 
düzende, millî sermaye ile Orman Ürünleri Endüstrisi kurulması ve tüketim 
fazlasının ihracı için gerekli tedbirler alınacaktır.

Orman köylerinin sosyo - ekonomik sorunlarının çözümüne öncelik ve
rilmesi, üzerinde önemle duracağımız başlıca konulardandır.

Köy kalkınmasına önem verilecek, altyapı hizmetlerinin hızla geliştiril
mesine devam edilecektir. Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi suretiyle 
tarımsal üretimi artıracak ve ekonomik gelişmeyi hızlandıracak tedbirlere ön
celik verilecektir. Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş bulunan «Toprak ve su 
kaynaklarını geliştirme birlikleri» kanun tasarısının en kısa zamanda kanun
laştırılması, bu amaca ulaşmayı sağlayacaktır.

Değerli Üyeler,

Eğitimle ilgili reformlar konusunda özel yüksek okulların üniversite ve 
akademilere bağlanması ve imam hatip okullarının orta öğretime dayandırıl
ması ile ilgili kararlar korunacaktır. İlköğretimden üniversiteye kadar her öğ
retim düzeyindeki kuruluşları ve eğitimi kapsayan diğer kanunlar en kısa za
manda hazırlanarak Yüce Meclislerin takdirine sunulacaktır. Üniversiteler Ka
nunu, Anayasa nın 120 ve 129 uncu maddaleri ışığı altında ve üniversitelerle 
yakın bir işbirliği içinde hazırlanarak Yüce Meclislere sunulacaktır.

Her kademedeki öğretim kuramlarında okuyan öğrencilerimizin Atatürk 
ilkelerine uygun bir anlayış içinde yetişmeleri sağlanırken, bu öğrencilerin sol 
ve sağ aşırı uçlar tarafından zihinlerinin bulandırılmaması ve ön yargılara 
saptırılmamasına üstün bir dikkat gösterilecek, ayrıca her kademedeki öğre
tim kurumlarından çıkacak öğrencilerin ekonomik hayatımıza katkıda bulu
nacak şekilde üretici hale getirilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

7 Nisan 1971 günü Büyük Meclis’in onayladığı Programda da işaret 
edildiği gibi sosyal adaleti gerçekleştirici bir vergi yükü dağılımının sağlan
ması, Kalkınma Planlarının öngördüğü yatırımların finansman' için gerekli ek 
gelirlerin sağlanması ile malî idarenin güçlendirilmesi yönünden zorunlu kanu
nî değişiklikler yapılacaktır. Ayrıca bankacılık sistemi ile sigortacılık konusun
da en son gelişmeler gözönünde tutularak uzmanlarca hazırlanmakta olan 
değişiklikler, kısa sürede değerlendirilecektir.

Emlâk Vergisi değişikliği ile vergi kaybını önlemek için hazırlanmış olan 
Gelir Vergisi ve diğer vergi tasarılarının kısa zamanda kanunlaştırılmasına ih
tiyaç vardır. Bu konuda Parlamentomuzdan anlayış ve yardım beklemekteyiz. 
Ayrıca, Büyük Meclise sunulmuş olan 1972 Bütçesinin ek finansman ihtiyacı 
yönünden de bunu zorunlu görmekteyiz.
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Dış ticarett,e ihtiyacımızın artırılması hususuna büyük bir öncelik verilir
ken, ihracat ve ithalât işlemlerinin daha süratli bir şekilde yürüyebilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınacağını da belirtmek isteriz.

Yurdumuzun enerji politikası, öncelikle öz kaynaklarımıza dayandırıla
caktır.

Petrol Kanununun millî menfaatlere aykırı hükümleri sür'atle değiştirile
cek, ihtiyacımız olan petrolün millî petrol kuruluşumuz tarafından yurt içinde 
sağlanması temel hedef teşkil edecektir. Uygulamada görülen millî menfaat
lere aykırı aksaklıklar düzeltilecek, akaryakıt ana depolarının devletimizin her 
türlü ihtiyacını emniyetle karşılayabilecek durum ve kuruluşa kavuşması sağ
lanacak, boraks ve benzeri stratejik madenler konusunda millî menfaatlere 
aykırı durumun düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Tabiî servet ve kaynaklarımızın Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olduğu ilkesini koyan Anayasamız hükmü ışığı altında maden arama işleri
miz yeniden düzenlenecek, maden işleri ile görevli kuruluşumuz bu işleri etkili 
bir şekilde kontrol edecek duruma getirilecek, maden ihracatı Devlet ve Ka
mu kuruluşlarınca denetlenecek ve ihracatın ham cevhere kıyasla tam veya 
yarı işlenmiş ürünler şeklinde olmasına çalışılacaktır.

Enerji üretiminde yurt ekonomisine en uygun düşecek yakıt ve kaynak
ların kullanılmasına büyük önem verilecek ve Türkiye Elektrik Kurumu, Yur
dumuzdaki bütün enerjiyi üreten kuruluş haline gelinceye kadar. Kurum dışın
daki şirketlerin, elektrik üretimi plan ve programına göre işletilmeleri sağ
lanacaktır.

Türkiyemiz artık hızlı bir sanayileşmeyi gerçekleştirebilecek düzeye ulaş
mıştır. Eldeki bütün bilgiler bunu göstermektedir. Hükümetimiz hızla sanayi
leşmeyi sağlayacak en uygun İktisadî politikaları ve teşvik tedbirlerini azimle 
uygulayaca ktır.

Modern kesim adı verilen sanayi kesiminin bilimsel şekilde geliştirilebil
mesi, kaynakların en iyi tarzda kullanılabilmesi, israfın ve gereksiz tekrarla
rın önlenebilmesi iyi hazırlanmış projeleri ve sanayileşme programlarını ge
rektirir. Hükümet olarak biz, karma ekonominin kuralları içinde, güçlü ve hızlı 
bir sanayileşme programını ulusumuza sunmak kararındayız.

Bu program, genel olarak uluslararası ticaret koşullarından uzak, re
kabet gücünden yoksun bir takım üretim birimlerini yaratmayacak nitelikte 
olacaktır. Başka bir deyimle, sınaî mamul ve yarı mamuller ihracatımızı çok 
güçlendirecek işletmelerle ilgili sanayileşme programı yapacağız.

Ağır teçhizat veya fabrikalar imal eden sanayi tesisleri, harp sanayii, 
elektronik sanayii, gemi yapım sanayii, demir çelik sanayiinin ve petrokimya 
sanayiinin geliştirilmesi için büyük projeleri en kcsa zamanda uygulama saf
hasına koymaya çalışacağız.

122



Sanayileşmenin ön şartlarından biri de yatırım kredisidir. Bunu gerçek
leştirmek ise güçlü kalkınma bankalarının varlığı gerektirir. Böyle bir kalkın
ma bankasının kurulmasına derhal teşebbüs edeceğiz. Yüce meclislerin bu 
alanda bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük ATATÜRK bizlere çağdaş uygarlık dü
zeyine ulaşmak millî hedefini vermiştir. Böyle bir uluslararası ortam ve millî 
hedef içinde, teknolojiye çok büyük öncelik vermemiz gerekeceği açıktır. Bu 
sebeple, Sanayi Bakanlığına teknolojik gelişmeleri takip ve uygulama görevi 
verilmiştir.

Turizm sektörünün, ana sorunu olan yatırım ve işletmeciliğin ön planda 
bulunduğu bir endüstri dalı haline getirilmesi amaç edilecektir.

Deniz ve göl kıyıları herkesin istifadesine açık tutulacak, turistik nitelik 
taşıyan devlet topraklarının elden çıkarılmamasını ve bu nitelikteki özel mülki
yet konusu toprakların, sektörün gelişmesine imkân verecek belirli bir plan 
disiplini içerisinde, kamu yararına uygun kullanılmasını sağlayacak idari, 
malî ve kanunî tedbirler alınacaktır.

Sağlık kuramlarının ve personelinin yurt sathında dengeli bir şekilde 
dağılması, çevre sağlığı, koruyucu hekimlik, aile planlaması, ana ve çocuk 
sağlığı ve yataklı tedavi hizmetlerinde koordinasyonun sağlanması, sağlık ve 
sosyal yardım politikamızın temel ilkeleri olacaktır.

İlâçta kalite ve fiyat kontrolü, ilâç kullanımında israfın önlenmesi, ilâç 
endüstrimizin ham madde yapımına ve ihracata yönelmesi için gerekli bütün 
tedbirler en kısa zamanda alınacaktır.

Büyük şehirlerimizde ve özellikle Ankara'da «Kirli hava» probleminin ve 
kıyılarımızda günden güne artan «Su kirlenmesi» nin kısa sürede pratik ve 
elkili tedbirlerle çözümlenmesi, Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle duracağı 
bir sorundur.

Sayın Milletvekilleri,

Genel Güvenlik Kuruluşları, özellikle, toplumsal olaylarda üzerlerine düşen 
görevleri yapabilecek biçimde güçlendirilecektir. Kadro bakımından yeterli, ha
reket yeteneği üstün, modern araç ve gereçlerle donatılmış bir hale getirile
cektir. Bilhassa Toplum polisinin eğitimine önem verilecektir.

Büyük mal ve can kaybına sebep olan trafik kazalarını önlemede etkili 
bir denetleme sisteminin geliştirilmesi ve trafik polisinin yetki, araç ve gereç 
bakımından da güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerimizin iç trafiğini modern yeraltı 
ve yer üstü ulaştırma araçlariyle teçhiz etmek için ciddî girişimler yapılacaktır.
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Derneklerin sosyal düzenimizde huzursuzluk yaratan faaliyetleri önle
necek, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü, grev ve lokavt ile ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki kanunlara tam saygı sağlanacak, uygulamadaki boş
luklar giderilecektir.

Kaçakçılık olayları ile, özellikle silâh kaçakçılığı ile ciddî olarak müca
dele edilecektir.

İl İdaresi ve Köy Kanunları ve İdarî taksimat konuları yeniden gözden 
geçirilecek, gerekli yasama tedbirleri için teşebbüs yapılacaktır.

Mahallî idareler, özel idare ve belediyelerin kuruluş, fonksiyon ve kay
nak konuları yeniden, hizmet ve günün koşulları açısından değerlendirilecektir.

Parlamentomuzda görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanunu tasa
rısının sonuçlandırılmasını rica etmekteyiz.

İdarenin tarafsızlığı kesin olarak sağlanacaktır. Her türlü kayırma, par
tizanlık ve iltimas önlenecek, her çeşit yolsuzluklarla ciddî olarak mücadele 
edilecektir.

Sayın Milletvekilleri,

Çalışma hayatımızda huzuru sağlayacak tedbirleri alınacaktır.

Emekleriyle Türk Ekonomisine değerli katkıda bulunan işçilerimizle iş
verenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini dengeli bir şekilde korumak, daha 
başlangıcında çözümlenmesi mümkün menfaat çatışmalarının Türk ekonomisi
ne olumsuz etkilerini önlemek için Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanunları, işçi ve işveren teşekküllerinin de görüşleri tespit edilerek, 
birbirini tamamlayan bu iki kanun arasındaki çelişmeler giderilecektir.

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını çözmek, yaşama şartlarını iyileştir
mek ve her türlü sosyal haklarını korumak için daha etkili tedbirler alınacaktır.

Ulaştırma Sektöründe, kara, deniz ve hava ulaştırma ile haberleşme im
kânlarının genişletilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına hız verilecektir.

Nüfus artışının ve sanayileşmenin bir sonucu olarak hızla gelişen şehir
leşmeye bilim ve memleket gerçeklerine uygun bir yön verilecek, bölge ve şehir 
planlamasında çevre sorunlarının çözümlenmesine ve özellikle çevre sağlığına 
itina gösterilecektir. Az gelirli vatandaşlarımızın mesken edinme çabalarına 
yal gösterici ve destekleyici katkıda bulunulacaktır.

Gümrüklerimiz günün ihtiyaç ve icaplarına cevap verecek bir hüviyet ve 
seviyeye kavuşturulacaktır. Bu amaçla, Millet Meclisi gündeminde bulunan 
Gümrük Kanunu tasarısının biran evvel kanunlaşmasını da Büyük Meclisten 
istirham etmekteyiz.
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Tekel maddelerinin üretiminden satışlarına kadarki aşamalarda bir ta
raftan yurt çıkarları diğer taraftan da Türk üreticisinin menfaatleri önemle 
gözetilecektir.

Gençlerimizi yarının millî görev ve sorumluluklarını yüklenebilecek üs
tün vasıflarla yetiştirmek, millî kalkınma çabamızın en verimli yatırımlarından 
biridir. Gençlere sağlıklı hayat şartları, geniş bir dünya görüşü, köklü kültür 
imkânları sağlamak başlıca amacımızdır.

Çağdaş uygarlığa hızlı adımlarla ulaşabilmemizde rol oynayacak genç
lere en verimli gelişim çağlarında fırsat eşitliği sağlanarak bütün milli kuru
luşların iştirakiyle eğitim, sosyal refah, sağlık çalışma ve dinlenme imkânları 
artırılacaktır.

Türkiye'de sporun geliştirilmesine ve yaygın hale getirilmesine gereken 
önem verilecektir.

Sayın Milletvekilleri,

1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
800 bin kamu personelini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu kanunun nok
sanlarının tamamlanması, uygulamada, bilhassa intibak hükümlerinin uygulan
masında görülen hataların ve adaletsizliklerin süratle düzeltilmesi için Mec
lislere sunulmuş olan tasarının biran önce kanunlaşmasını Yüce Parlamento
dan önemle istirham ediyoruz. Bu konuda Yüce Parlamentomuzun bize yardım
cı olacağına inanıyoruz.

Siyasî Partiler Kanunu ile seçim mevzuatının, geçirilen tecrübelerin ışığı 
altında demokrasinin faziletine olan inancı pekleştirecek tarzda süratle ele 
alınmasına çalışılacaktır. Bunu sağlamak üzere Parti içi demokratik denetimin 
daha etkili kılınması, parti parasının partilerin tüzük ve yönetmelikleri ve par
ti amaçları doğrultusunda sarfolunması, Anayasa Mahkemesinin hesap dene
timinin fiilen işler hale getirilmesi, parti içi seçimlerin dürüstlüğü, yaygınlığı 
ve denetiminin daha iyi sağlanması ile ilgili tasarıların kanunlaştırılması konu
sunda partilerimizin ahenkli bir anlayış içinde tedbirler bulacağına olan ümi
dimizi bir defa daha tekrarlamak isteriz.

Resmî ilân rejiminin ıslahı şi ele alınacaktır. Basın suçlarında hapis 
cezalarının azaltılmasını, bunun yerine para cezalarıyla tazminatların fazla
laştırılmasın! sağlayacak tasrılar hazırlanarak Meclislere sunulacaktır.

1972 yılı sonunda 18 milyon vatandaşımızın televizyondan faydalan
ması için ilk adımlar atılmıştır. Bu alandaki gayretlerin hızla sürdürülmesi ve 
gelecek yıllarda bütün yurdumuzun televizyon şebekesi içine alınması sağla
nacaktır. Televizyon hizmeti, başlıca haberleşme, eğitim, kalkınma ve millî 
kültür hizmeti olarak yürütülecektir.
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Televizyon alıcı cihazlarının yurdumuzda yapımı ve özellikle elektriği 
olmayan köylerimiz için pille çalışan televizyon alıcıları yapılması şimdiden- 
ele alınmıştır.

Yüce Meclisin Değerli Üyeleri,

Bundan önceki Hükümetin programında Hukuk ve Adalet Reformu baş
lığı altında öngörülen amaçlara ulaşılması için gerekli İdarî ve kanunî ted
birlerin alınmasına devam olunacaktır. Bunlar arasında davaların süratle ve 
az masrafla sonuçlandırılmasını sağlayacak olanlara öncelik verilecektir. 
Adlî zabıtanın kurulması için başlatılmış olan çalışmalar da tamamlanacaktır.

Sıhhatli bir toprak reformunun zorunlu unsuru olan kadastro çalışmaları
nın hızla sonuçlandırılması için kadastro mahkemelerinin miktarı artırılacak, 
özellikle Toprak Reformunun uygulanacağı bölgelerde bir İhtisas Mahkemesi 
olarak Kadastro Mahkemeleri kurulacaktır.

Bundan başka, adalet mekanizmasının Yüksek Hâkimler Kurulunca et
kili halde denetlenmesi sağlanacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Dış politikamıza Atatürk ilkeleri yön vermeğe devam edecektir.

Milletlerarası ilişkilerimizi bağımsızlık, egemenlik, ülke bütünlüğüne say
gı ve içişlere karışmama ilkeleri çerçevesinde, karşılıklı saygı ve işbirliği anla
yışı ile yürüteceğiz. Bu ilişkilerde karşılıklı yararların adil bir denge içinde bu
lunmasına özel bir itina göstereceğiz.

Milletlerarası ilişkilerin, Birleşmiş Milletler Yasasında yeı alan ilkelere*  
uygun bir şekilde geliştirilmesi başta gelen amaçlarımızdan olacaktır.

Türkiye, üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler ve bu örgüte bağlı ihtisas 
teşekküllerinin ve Avrupa Konseyi, Ortak Pazar gibi milletlerarası kuruluşların- 
çalışmalarına faal ve yapıcı bir şekilde katılmaya devam edecektir.

Ortak savunma örgütü olan Kuzey Atlantik İttifakının güvenliğimizi ar
tırmaktaki önemli rolü devam etmekte ve aynı zamanda Avrupa'da «détente» 
in gerçekleşmesine de etkili bir şekilde yardımcı olmaktadır. Bu örgütün, karşı
laştığı sorunları, amaçlarına uygun bir dayanışma ve düşünce birliği içinde 
çözümlemeye çalışması, devamlılığının ve sağlamlığının gerçek teminatı ola
caktır.

Avrupa'da güvenilir bir barış ve işbirliği ortamının gerçekleştirilmesine 
yönelen teşebbüslere ve bugün olumlu yola girdiği izlenimini veren geliş
melere Türkiye iyi niyetli, yapıcı ve gerçekçi bir tutumla katkıda bulunmaya 
devam edecektir.
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Balkan ülkeleri ile olan çok yönlü ilişkilerimizi geleneksel iyi komşu
luk analyışı içinde geliştirmeye gayret şadedeceğiz.

Yakın dostluk ve ittifak bağlarımız bulunan A.B.D. ile ilişkilerimizi kar
şılıklı anlayış ve saygı esasları çerçevesinde daha da geliştirmek arzusundayız.

Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi dış politikamızın ana ilkelerine uygun 
şekilde geliştirmek için iyi niyetle çaba harcamaktan geri kalmayacağız.

İran ve Pakstan ile mevcut yakın ve dostane ilişkilerimizi esasen yürüt
mekte olduğumuz çok taraflı işbirliği ile daha ileri seviyelere ulaştırmaya ça
lışacağız.

Müttefikimiz Pakistan’ın içine itildiği fevkalâde şartlardan Hükümet ve 
Millet olarak büyük üzüntü duyuyoruz. Bu dost ve kardeş ülkenin millî bütün
lüğüne yönelen tehlikelerden başarı ile kurtulması için Türkiye kendisine des
tek olmaya çalışacaktır.

Arap ülkeleri ile uzun yılların meydana getirdiği geleneksel bağlarımızı 
daha da kuvvetlendirmek dileğimizdir.

Orta Doğu anlaşmazlığının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
22 Kasım 1967 tarihli kararı çerçevesinde Bölgeyi bir an önce barış ve istikra
ra kavuşturacak âdil bir çözüme bağlanmasını arzu ediyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti ile kurduğumuz ilişkilerin, dış politikamızın ana 
ilkeleri çerçevesi içinde yürütülmesini öngörmekteyiz.

Asya-Afrika memleketleriyle gelişmekte olan ilişkilerimize de önem 
vermekteyiz ve bu yöndeki gayretlerimize devam edilecektir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımızın geçiş döneminde uygu
lanacak belgelerin onaylanmasına ilişkin kanun tasarısı 22 Temmuz 1971 ta
rihinde Yüce Meclislerce kabul edilmiş ve katma protokolün ticarî hükümleri 
de T Eylül 1971 tarihinde geçici anlaşma ile yürürlüğe konulmuştur. Bu belge
lere yurdumuz bakımından elverişli imkânlar eklenmesi yolunda girişimler ya
pılmış ve ilk olumlu sonuçlar alınmıştır. Anlaşmalarda öngörülen imkânlar 
çerçevesinde aynı yönde çalışmalar sürdürülmektedir. Toplulukların genişleme
si ve genel preferanslar çerçevesinde bu çalışmalarımızın somutlaştırılmasına 
gayret gösterilecektir.

Avrupa Toplulukları ile ilişkilerimizi 1963 Ankara Anlaşmasında yer alan 
amaçlara ulaşacak şekilde geliştirmek azmindeyiz. Bu çerçevede iç planda 
da gerekli tedbirleri süratle ele almak ve kalkınma gayretlerimize buna göre 
yön vermek durumundayız.

Ortak Pazar tam üye olmadan önce, katma protokolde ve diğer anlaş
malarda millî sanayimizin gelişmesine engel olacak mahiyetle uygulamalarla 
karşılaşılmaması için gerektiğinde karşılıklı müzakeıelerle ayarlamalar yolu
na gidilecektir.
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İkinci Dünya Savaşından sonra kabul edilen Dünya Para Sisteminde gö
rülen aksaklıklar ve ortaya konan yeni ihtimaller dikkatle izlenecek ve yur
dumuz çıkarları açısından en isabetli yolda değerlendirmeler yapılacaktır.

Değerli Milletvekilleri,

Kıbrıs sorunu Hükümetimizin andlaşmalar çerçevesinde ve Türk Toplu- 
munun haklarını sürekli olarak teminat altına alacak şekilde bir çözüme ulaş
tırılması için hiç bir gayreti esirgemeyeceği ulusal davamızdır. Bu soruna il
gili tarafların hak ve çıkarlarını bağdaştıracak bir çözüm şekli bulunabilmesi, 
aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin eski dostane ge
lişme düzeyine oturtulmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Üç yılı aşkın bir süreden beri devam ettiği halde olumlu bir sonuca ula
şamamış olan toplumlararası görüşmelerin saplandığı çıkmazdan kurtarıla
rak yapıcı bir yola sevkedilmesi için, Türkiye ve Yunanistan'ın katılmaları ile 
genişletilmiş bir çerçevede devamının olumlu bir formül olduğunu düşünüyo
ruz. Bu formülün uygulama alanına intikal ettirilmesi için temas ve çalışmalar 
devam etmektedir.

Açıkça tekrarlamak isterim ki, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Toplumunun 
andlaşmalarla tanınmış bulunan haklarına yapılabilecek herhangi bir yeni 
saldırı, bir oldu bitti, Türk Milletini tek vücut halinde ve bütün gücü ile karşı
sında bulacaktır.

Millî varlığımızın başlıca teminatı olan ve Milletçe, güven duyguları ile, 
bağlı bulunduğumuz Silâhlı Kuvvetlerimizin yurt savunmasında ve millî gü
venliğin sağlanmasında şerefli görevini yerine getirebilmesi için daima kud
retli ve kuvvetli bir halde bulundurulması başlıca hedefimiz olacaktır.

Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş, araç ve gereçlerinin yurt içinden sağlan
ması hususundaki ciddî çalışmaları devam ettireceğiz. Bu hedefe varıncaya ka
dar Silâhlı Kuvvetlerimizin modern tekniğin bu alandaki imkânlarından fayda
lanmaya devam edebilmesini sağlamak üzere gerekli teşebbüsleri ve çalışma
ları Hükümet yapacaktır.

Bu arada savunma hizmetlerimizin gereği gibi yürüyebilmesini sağla
mak amacı ile hazırlanmış olan kanun tasarıları ile Anayasamızda yapılan 
son değişiklikler sebebi ile Silâhlı Kuvvetlerimizi ilgilendiren mevzuatta ya
pılması zorunlu görülen ve belli bir süre içinde kanunlaşması gereken tadilâta 
ail olup, kısa bir süre içinde Yüce Meclise sunulacak olan kanun tasarılarının 
süratle kanunlaştırılmasını bilhassa istirham edeceğim.

Sayın Milletvekilleri,

Sözlerimin sonuna gelirken şu hususları tekrarlamak isterim : Bundan ön
ceki Hükümet gibi bu Hükümet de 12 Mart 1971 tarihinde Silâhlı Kuvvetleri
miz adına verilen muhtıranın ışığında kurulmuştur. 7 Nisan 1971 günü Millet
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Meclisinin 321 oyu ile güvenini kazanmış olan ve Hükümetin 3 Aralık 1971 
günü istifası dolayısiyle uygulanmasının tamamlanmasına vakit kalmamış 
olan programı bu Hükümet de çalışmalarına esas olarak benimsemektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 1971 tarihinde Senato ve Meclis 
Başkanlar», siyasî parti liderleri ve Başbakanlığa gönderdikleri mektup ve 
onun eki olan reform ve iş esasları da Hükümetimize ışık tutacktır. Programı
mızın temeli yurdumuzun acele ihtiyacı olan reformları Atatürkçü bir anlayış
la hazırlama gayretlerini ara vermeden sürdürmek, kısa zamanda bitirmek ve 
Parlamentomuzun takdirine sunmak düşünce ve kararıdır.

1961 Anayasasının öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüş ve anlayış 
içinde Parlamentomuza birbiri ardına sunmak azmindeyiz.

Reformları gerçekleştirmek çabalarımızda Parlamentomuzla Anayasanın 
çizdiği hak ve yetkiler sınırları içinde işbirliği yapmaktan başka bir yol tanı
mıyoruz. Hükümet tasarıları hazırlayacak, Meclislerimize sunacaktır. Tartışma, 
değiştirme, kabul veya red Parlamentomuzun en tabiî hakkıdır.

Hükümet olarak, Cumhuriyet Senatomuzun, Millet Meclisimizin, görevi
mizin yerine getirilmesinde desteğini, yardımını, teşvikini bizden esirgemeye
ceğini umuyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullar altında her zamankinden da
ha ağır sorumluluk yükleyen görevi bu umutla üzerimize aldığımızı bilhassa 
belirtmek isteriz.

12 Mart’ın Öncesindeki ve sonrasındaki olağan dışı ortamdan ülkemizi 
en kısa sürede çıkarmak, normal koşullara kavuşturmak, normal işleyen bir 
demokrasi düzenine getirmek için biz Hükümet olarak hiç bir çabayı fazla 
bulmayacağız. Parlamentomuzla el ele, omuz omuza bu amaca doğru hergün 
yeni aşamaları geride bırakabileceğimize inanmak istiyoruz. Şunu önemle ha
tırlatmak yerinde olacaktır : Amaç Parlamentosuz, serbest seçimsiz, maske
lenmiş veya açık bir dikta değildir. Tersine, serbest ve dürüst seçime ve çok 
partili demokratik rejime dayanan, millî iradeyi ifsâdetmeden millî meclisler 
kuran, her anlamı ile hukuk devleti olan bir devlet düzeni içinde yaşamaktır.

Aranılan, devamlı kılınmak istenen huzurun ve sükûnun vazgeçilmez 
şartlarından biri budur. Öteki de, sosyal adaleti, refahı vatandaşlar arasında 
yaygınlaştırmak, bunun için de toprak ve tarım reformu, vergi ve maliye re
formu, millî eğitim reformu, üniversite reformu, idare mekanizması reformu, 
adalet reformu gibi, ana reformları yapmaktır. Bunlar başarılamazsa huzur ve 
sükûn devamlı kılınamaz.

Yüce Meclisin Değerli Üyeleri,

Esas çizgileriyle özetlemeye çalıştığım programımızı sunmuş bulunuyo
rum. Takdir Yüce Meclisindir. Kendim ve arkadaşlarım adına Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım.»
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B E L G E 9 23 Aralık 1971

MİLLİ SAVUNMA BAKANININ KARMA BÜTÇE 
KOMİSYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMA .

Millî Savunma Bakanlığı bütçe tasarısının görüşülmesi sırasında, Bütçe 
Karma Komisyonunda bir konuşma yapan Millî Savunma Bakanı Melen, Var
şova Paktı üyeleriyle, Nato İttifakı devletleri arasında bir süreden beri iyi ge
çinme havasının estirilmeğe çalışıldığını, bu eğilim karşısında Nato üyeleri
nin bir detente siyaseti izlenmesini kabul ettiklerini, bu yumuşama havasının 
dengeli ve karşılıklı bir kuvvet indirimi yapılması sorununu ortaya çıkardı
ğını belirtmiş, sözlerine, özetle şöyle devam etmiştir :

«Türkiye, bloklar arasındaki münasebetlerin iyileşmeğe doğru gitmesin
den memnuniyet duymakla birlikte daima dikkatli davranmak zaruretini duy
muş, detente ile savunma görevleri arasındaki dengenin güvenlik aleyhinde 
bozulmamasını istemiştir. Son yıllarda dünyada olup bitenier, Türkiye’nin en
dişelerini haklı çıkarmıştır.

Savunma stratejisindeki değişme ve konvansiyonel silâhların yeniden 
önem kazanmış olması, diğer Nato ülkeleri için olduğu gibi, Türkiye için de 
bazı problemler doğurmuştur.»

Melen, bundan sonra, Ortadoğudaki çatışma ve çekişmelerin, Sovyet 
donanmasının Akdenize açılmasının ve orada yerleşmeye çalışmasının Tür
kiye’yi çevreleyen tehlikeleri daha da arttırdığını belirtmiş, «kökleri yurt dı
şında olan yıkıcı, bölücü faaliyetlerin, memleketimizde son yıllarda giriştikleri 
«istemli gayretlerin, memleketimizi bölme çabalarının gaye ve hedefleri artık 
Hmsenin meçhulü değildir» demiştir.

Melen daha sonra, «milletlerin, savunma konusunda herşeyden önce 
kendi güçlerine dayanmaya mecbur olduklarını» belirtmiş, konuşmasına şöyle 
devam etmiştir :

«Bunun yanıbaşında kollektif savunma sisteminden faydalanmayı ihmal 
etmeden, Türkiye Nato ittifakına girmiştir. Nato'nun fayda ve zaruretine inanı
yoruz. Hürriyetimizin savunmasında Nato'nun değerli bir unsur olduğundan 
şüphemiz yoktur.»

Silâhlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için öncelikle millî kaynaklara 
başvurulduğunu millî kaynaklarımızın yetmediği ihtiyaçlarımızın da dost ve 
müttefik ülkelerden Nato çerçevesi içinde dış askerî yardımlarla karşılandığını 
kaydeden Melen daha sonra özetle şunları şöylemiştir s

«Silâhlı kuvvetlerimizin kuruluş ve kadroları dolayısıyla carî harcamala
rımızın yüksek oluşu, ateş gücünün yeteri kadar arttırılması imkânlarını da
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raltmaktadır. Buna rağmen, millî bütçe imkânlarımızla son yıllarda harp ye
deği mühimmat stoklarının arttırılmasına muvaffak olunmuş, yeni denizaltı
lar, muhripler satmalınmış ve bunların yurdumuzda inşaasına geçilmiş, tak
tik eğitim programlarının uygulanmasına ve uçak koruma tesislerinin yapıl
masına başlanmıştır.

Süper devletler arasında nükleer silâhlar bakımından husule gelen den
genin yeniden konvansiyonel silâhlara olan ihtiyâcı arttırması ve bu silâhlar
daki teknolojik gelişme ve askerlik tekniğindeki devrim, gelişmeleri adım- 
adım takip etmeyi ve ordumuzu yeni silâhlarla teçhiz etmeyi zorunlu kılmak
tadır. Hükümetimiz ve Genelkurmayımız, bu bakımdan mümkün olan çabayı 
harcamaktadır. Kalkınma çabamıza zarar vermeden, millî kaynaklarımızdan bu 
maksat için yeni imkânlar ayırmaya gayret ediyoruz.

Bu yıl bütçemizde, az da olsa, bu maksat için ayrılan ödeneklerde art
tırma olmuştur. Dış yardımların devam etmesi ve hatta ihtiyacı karşılayacak 
seviyeye getirilmesi için, müttefiklerimiz nezdinde teşebbüsler yapılmaktadır.»

Melen daha sonra, dış yardımlar hakkında bilgi vermiş, 1947 yılında 
Truman doktrini ile başlayan Amerikan askerî yardımının bugüne kadar silâh
lı kuvvetlerimizin gelişmesinde önemli bir kaynak olduğunu, ancak değişen 
dünya şartları karşısında, Amerika'nın askerî yardımları kısıtladığını, 1970 
yılında 100 milyon dolar civarında olan Amerikan yardımının, yetkili Ame
rikan makamlarından alınan en son bilgilere göre, 197T malî yılında ancak 
55 milyon dolar civarında gerçekleşebileceğinin anlaşıldığını söylemiştir.

Savunma Bakanı, 1964 yılında 50 milyon DM ile başlayan Federal Al
manya askerî yardımının 100 milyon DM olarak devam ettiğini, İtalya ve 
Kanada’dan da bir miktar yedek parça ile askerî malzeme sağlandığını bil
dirmiştir.

Melen bundan sonra, millî savunma politikamızın harp sanayiine yö
nelmesi zaruretine işaret ederek özetle şunları söylemiştir :

«Millî savunma politikamız harp sanayiine yönelmek zorundadır. Tür
kiye, Nato ittifakına girdiği zaman gelişmekte olan harp sanayiine sahipti. 
İkinci cihan harbi senelerinde silâhlı kuvvetlerimizin başlıca ikmal kaynağı 
da bu sanayi olmuştur. Fakat, gerekli silâh ve araçların dışarıdan kolaylıkla te
min olunması imkânının, dış yardımlarla doğmasından sonra millî harp sana
yiimiz, ikinci plâna atılmıştı. Bunun yanlış bir politika olduğu bilâhare anla
şılmış ve silâhlı kuvvetlerimizin, her türlü, silâh, mühimmat ve araçların yurt 
içinden sağlanması politikasına yeniden yönelmiştir.

Hükümet programımızda da belirtildiği üzere, ordumuzun ihtiyacı bulu
nan harp silâh, araç ve gereçlerinin yurt içinden sağlanması çalışmalarına hız 
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verilmiştir. İlk .plânda hafif silâhlardan başlayarak, orta silâhlarla güdümlü 
silâhların da memleket içinde imaline fiilen başlanmıştır.

Hemen hemen bütün silâhların overhol ve revizyonları yurdumuzda ya
pılmaktadır.

Büyük bir teknoloji isteyen bir harp sanayiini ağır sanayiimizin ve elekt
ronik sanayiin yurdumuzda gelişmesine paralel olarak gerçekleştirmeyi ve 
geliştirmeyi hedef tutmuş bulunuyoruz.»

B E L G E 1 0 29 Aralık 1971 •

BAŞBAKANIN DÖRT FRANSIZ ŞAHSİYETİNİN TUTUKLAMALARLA 
İLGİLİ MEKTUBUNA GÖNDERDİĞİ CEVAP

Başbakan Nihat Erim'in Fransız Akademisinden Roger Caillais, Sorbonne 
Üniversitesi Genel ve Mukayeseli Edebiyat Enstitüsü eski müdürü ve Doğu Bi
limleri Neşriyatının müdürü René Etiemble, Beşeri İlimler ve Milletlerarası Fel
sefesi Konseyi Genel Sekreteri yazar Jean d'Ormesson ile Paris Üniversitesi 
Türkiyat Enstitüsü müdürü Bazin'e gönderdiği cevabî mektup şöyledir :

«Sayın Baylar,

Mektubunuzu aldım ve dikkatle okudum. İsimlerini saydığınız şahıslar, 
filhakika, Türk kültürünün gelişmesine müstesna bir şekilde hizmette bulun
muş ve şüphesiz bulunmaya devam edecek seçkin münevverlerdir.

Halen gözaltında bulunmaları ve adlî takibata maruz kalmaları keyfi
yeti, anayasaya da tamamen uygun olarak sıkıyönetim kanunu hükümlerinden 
doğmaktadır.

Türkiye’de hukuk ilkelerine saygı, sıkıyönetim altında bile, istisna tanı
mayan temel bir kaidedir. Evvelâ, kanun dışı bir muameleye sıkıyönetim ma
kamlarınca müsaade edilmeyeceğini ve bugüne kadar da edilmemiş olduğu
nu kaydetmek lâzımdır.

Türkiye’de sıkıyönetim ilânının menşei ve sebebi olan korku ve anarşi 
dolu karanlık hava gözönünde tutulursa, söz konusu adlî takibat, ister haklı 
veya haksız bir ihbara, isterse yazılı delillere istinat etsin, Türkiye'nin bugün 
geçirmekte olduğu olağanüstü ve tehlikeli durum muvacehesinde gösterilmesi 
gereken dikkatini ve ihmal edilmeyecek ihtiyatın neticesi sayılmalıdır.

Sağlam delillere dayanmayan mahkûmiyetlerden kaçınılması için, ben
den, bu şahısların savunma hakları için öngörülen teminatlara tamamen ria
yet edilmesine nezaret etmemi istiyorsunuz.
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Mektubunuzda işaret ettiğiniz gibi, bu şahıslar yetkili mahkeme ta
rafından serbest bırakılmış bulunmaktadırlar.

Ümitlerinizi takviye edici olarak tanımladığınız bu olay Türkiye'de - hu
kuk prensiplerine saygıyı temel bir kaide olarak kabul eden bütün medenî 
memleketlerde olduğu gibi - serbest müdafaa hakkının sağlanması ve ada
lelin tecellisi için hiç bir teminatın eksik olmadığını iyice göstermektedir. Bu 
vesileyle yürütme organının, yargı organının işlerine müdahale etmesinin hiç 
bir şekilde söz konusu olmadığını belirtmek isterim.

Saygılarımı kabul etmenizi rica ederim.»
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