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





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

HALEFOĞLU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU’NDA

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu Birleşmiş Milletler 39 uncu dönem 
Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle 22 Eylül - 6 Ekim tarih leri arasında 
New York’da bulunm uştur.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hıda 4 Ekim ’de konuşan Halefoğiu? 
ayrıca, çeşitli tem aslar yapm ıştır. Halefoğlu, bu çerçevede KKTC Cum
hurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD (iki kez), A rjantin, Arnavutluk, Avus- 
turalya, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Cezayir, 
Çekoslovakya, Endonezya, Federal Almanya, Hindistan, Irak, İngiltere, 
İran, İspanya, İtalya, Kuveyt Libya, Mısır, Moğolistan, Nepal, Pakistan, 
Romanya, Senegal, SSCB, Suriye, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün, 
Venezüella, Yugoslavya, Zambia (BM Genel Kurul Başkanı) Dışişleri 
Bakanları, Birleşmiş Milletler, İslâm Konferansı ö rgütü  ve Arap Ligi 
Genel Sekreterleri, ile ikili görüşmeler yapmış, New York Dış Politika 
Enstitüsünde ve Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu Bölgesel toplantısında 
konuşmuş, New York’da inşaa edilecek olan İslâm K ültür Merkezinin 
temel atm a merasimine İslâm Konferansı Teşkilâtı üyesi ülkelerin Dışiş
leri Bakanları ile birlikte iştirak  etmiş, ayrıca çeşitli basın yayın organları 
temsilcileri ile b iraraya gelmiştir.

Halefoğlu A nkara’ya dönüşünde 8 Ekim günü düzenlediği basm 
toplantısında, bu tem asları hakkında bilgi vermiş ve yöneltilen çeşitli 
soruları cevaplandırmıştır.
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Kıbrıs’daki ta ra fla r arasında BM Genel Sekreterinin aracılığında 
sürm ekte olan aracılı görüşmelerin ikinci tn ru  15 Ekim - 26 Ekim t a 
rihleri arasında New York’da yapılmıştır. Perez de Cııellar 16 Ekim ’de 
ta raflara  incelemeleri için bir kâğıt sunmuş; BM çevrelerine atfen ba
sında çıkan haberlerde, sözkonusu kâğıdın sadece Cuellar inisiyatifinin 
bundan sonraki aşamaları için bir takvim veya gündem önermekle kal
madığı, meseleye getirilebilecek kapsamlı bir çözüm için üzerinde müza
kere açılması derpiş olunan esasları içeren somut bir plânı da kapsadığı 
belirtilm iştir. Genel Sekreterin halihazır girişimine başlarken sunduğu 
çalışma noktalarının gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş bir şekli olarak 
da tanımlanan plânın ana başlıklarıyla değindiği temel noktaların Kıb
rıs Rum basınına sızdırıldığı gözlenmiştir.

İkinci tu r görüşmelerinin sonunda 26 Ekim tarihinde bir açıklama 
yapan BM Genel Sekreteri, «yoğun», «iş görücü» ve «faydalı» geçen ça
lışmalar sırasında tarafların  tutum larının daha fazla açıklığa kavuştu
ğunu, ancak öze ilişkin bir ilerleme kaydedilmediğini belirtm iştir. Açıkla
mada, üçüncü tu r  görüşmelerin 26 Kasım’da tertipleneceği kaydedilmiş
tir.

Görüşmelerin tamamlanması ertesinde basma bir demeç veren KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ikinci tu r  görüşmeler sırasında da KKTC’- 
nin tu tum  ve yaklaşımlarını en açık şekliyle ortaya koyarak Genel Sek
retere yardımcı olmaya çalıştığını, ancak Rumların katı ve uzlaşmaz 
tutum larını gizlemek için yalan kampanyasına giriştiklerini, bu durumun 
ise görüşmeler açısından olumsuz bir gelişme olduğunu belirtm iştir.

Öte yandan, görüşmelerin devam ettiği süre içinde Genel Sekreterin 
ta raflara  sunduğu gizli bir metnin Rum tarafınca basma sızdırılması ve 
görüşmelerin seyrinin Rum siyasî çevrelerince kamuoyu önünde açıkça 
tartışılm asını takiben bir açıklama yapan BM Genel Sekreter Sözcülü
ğü, Genel Sekreterin ta ra fla ra  sunduğu çok gizli bir dokümanın m etni
nin New York’da basılan Yunanca bir gazetede yayınlanmış olmasının 
büyük memnuniyetsizlikle karşılandığını belirtm iştir.

TüRKİYE-YUNANİSTAN-NATO

Yunan Hükümeti Ege’de gerçekleştirilen «Kararlılık Gösterisi - 84» 
NATO tatb ikatın ı istism ara Ekim ayında da devam etm iştir.
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Tatbikatın Ege bölümünün başlaması üzerine Yunan Hükümet SÖz- 
cülüğünce Ekim başında yapılan bir açıklamada NATO’nun Ege’deki bu 
ta tb ikatı ile Yunanistan’ın ulusal sınırları içinde güvenlik problemi ya
ra ttığ ı ileri sürülmüş ve yasal haklarının korunması yönünde Yunanis
ta n ’ın bütün gerekli tedbirleri aldığı belirtilm iştir. Hükümet Sözcüsü, 
esasen Y unanistan’ın kontrolünde olan 41 No.lu bölgede ilk defa Türk 
Hava Kuvvetlerine ta tb ika t yapılması izninin verildiğini ve Y unanistan’
ın «gerekli güvenlik önlemlerini almak dışında bir seçeneğinin kalmadı
ğını» ifade etm iştir.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu 8 Ekim günü düzenlediği basın toplan
tısında, diğer konuların yanısıra, «Kararlılık Gösterisi - 84» ta tb ikatına 
ilişkin olarak da basın mensuplarına ayrıntılı bilgi vermiş ve Yunan m a
kamlarınca tehdit olunduğu üzere bölgede herhangi bir ciddi sorunun 
çıkması halinde bunun bütün sorumluluğunun, FIR mükellefiyetlerini 
yerine getirm ekten ısrarla kaçman Y unanistan’a ait olacağını belirtm iş
tir.

Yunan Hükümet Sözcülüğü aynı gün Y unanistan’ın G-18 hava ko
ridorunu, sivil trafiğ in  emniyeti açısından, 2 gün süre ile kapattığını 
açıklamıştır. K arara gerekçe olarak Türk savaş uçaklarının Yunan hava 
sahasını ihlâlleri ileri sürülmüş, ancak iddia olunan ihlâllerin zamanla
ması konusunda çelişkili ifadelere yer verilmiştir.

9 Ekim günü Yunan Dışişleri M üsteşarı tarafından yabancı basın 
mensuplarına verilen brifingde ise; Güney Avrupa M üttefik Hava Kuv
vetleri Komutanlığından sözkonusu ta tb ikata  katılan ülkelere gönderilen 
mesajla, yapılacak harekâtın İstanbul FIR 'ına inhisar ettirilm esinin is
tendiği iddia edilerek, konunun Türk-NATO ihtilâfı şeklinde takdimine 
çalışılmıştır. Aynı günün akşamı Yunan Savunma Bakan Yardımcısı ta 
rafından yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının da Atina F IR ’mı 
ihlâl ettiği öne sürülmüş, böylece konuyu Türk-NATO ihtilâfı olarak 
takdime çalışan Yunan Dışişleri ile ikinci bir çelişki ortaya konulmuştur.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp 11 
Ekim tarihinde düzenlediği haftalık  basın toplantısında, Y unanistan ta 
rafından ileri sürülen iddiaları ayrıntılı bir biçimde cevaplandırmıştır. 
Eralp, Y unanistan’ın NATO tatbikatlarını engellemesinin ve FIR ha ttı 
yükümlülüğünü yerine getirmemesinin NATO üyelerince gözönüııe alı
nacağı umudunu açıklamış, Türkiye’nin ta tb ikat sınırlarının geniş tu 
tulmasını istediğini, Y unanistan’ın ise, bu sınırı ta tb ikat yapılmasına 
imkân vermeyecek ölçüde dar çizdiğini belirtmiş ve bunun, tamamen 
siyasî nitelik taşıyan keyfi bir tutum  olduğunu bildirmiştir.
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YUGOSLAV CUMHURBAŞKANLIĞI KURULU BAŞKANI’NIN 

TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in resmi konuğu olarak Yugoslav 
Cumhurbaşkanlığı Kurulu Başkanı Veselin Djuranoviç 17-19 Ekim ta 
rihlerinde Türkiye’yi resmen ziyaret etm iştir.

Yugoslav Devlet Başkanı ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler, böl
ge sorunları ve uluslararası sorunlar ele alınmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp 18 
Eldm ’de düzenlediği mutad basın toplantısında, görüşmelerin «fev
kalâde samimi, açık ve dostane» geçtiğini belirttikten sonra şu bilgileri 
verm iştir :

«Orta Doğu sorunu, Afganistan, Iran-Irak savaşı gibi bölgesel so
runlarda, görüşlerimizin Yugoslav görüşleri ile paralel ve çok yakın ol
duğunu memnuniyetle müşahede ettik.

Cumhurbaşkanları ve Dışişleri Bakanları başkanlığındaki heyetler 
arasında yapılan görüşmelerde, Yugoslavya’nın komşuları ile ilişkileri 
hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Biz de aynısını yaptık. Türk Hü
kümetinin Türk-Yunan sorunlarına yaklaşım şeklini izah ettik. Kıbrıs 
konusundaki düşüncelerimizi anlattık. Bilindiği gibi Yugoslavya çok ulus
lu bir Federasyondur. Kıbrıs konusundaki izahlarımızdan sonra aldığımız 
izlenim, Yugoslavya’nın kendi koşullarından ötürü görüşlerimizi çok da
ha iyi anladığı yolundadır. Yugoslavlar çok uluslu bir ülke olmak ha
sebiyle bir azınlık çoğunluk mefhumuna sahip bulunmamaktadır.

Balkan İşbirliği konusu da çok ayrıntılı olmamakla birlikte ele alın
dı. Bilindiği gibi Yugoslav dış politikasının temel prensiplerinden biri 
bağlantısızlıktır. Bu çerçevede nükleer silahlardan arınm ış bölgelerin ku
rulmasını desteklemektedir. Bununla birlikte, Yugoslavya, Balkan ü lke
leri arasında yapılacak bir işbirliğinin, üzerinde anlaşmaya varılabilecek 
konular esasına dayandırılması gerektiği görüşündedir, özellikle sanayi, 
turizm, kültür ve eğitim  alanlarında Balkan ülkeleri arasında çok geniş 
işbirliği olanakları bulunduğu görüşünü bize ifade etmişlerdir.»

Görüşmelerin sonunda b ir ortak bildiri yayınlanmıştır. Bildiri’de, 
ta rafların  ikili ilişkileri mümkün olan tüm  alanlarda geliştirme yolun
daki arzuları teyid olunmuş; bunun Balkanlar’da iyi komşuluk, karşılık
lı anlayış, işbirliği ve istikrarın  güçlendirilmesine doğrudan katkıda bu
lunacağı inancı vurgulanm ıştır. İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi,
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karşılıklı ticaretin dengeli bir şekilde ve tarafların  ekonomik potansi
yellerine uygun tüm  imkânlar kullanılarak arttırılm ası, sınaî işbirliğinin 
inkişaf ettirilerek 3. ülkeler pazarlarında ortak yatırım lara girişme ola
naklarının araştırılm ası, ulaştırm a ve haberleşme sahalarındaki işbirliği 
çabalarının yoğunlaştırılması ve kültürel değişim ve tem asların kapsa
mının genişletilmesi hedeflerinin de altı çizildiği O rtak Bildiri’de, ulus
lararası durum ve başlıca uluslararası sorunlara da, heyetler arasındaki 
görüşmelerde m utabık kalman bakış açılan istikametinde yer verilmiş
tir.

Yugoslavya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i Yugos
lavya’ya resmî b ir ziyarette bulunmaya davet etm iş; davet memnun
lukla kabûl edilmiştir.

HALEFOĞLU’NUN PAKİSTAN, TAYLAND, YE ÇİN HALK 
CUMHURİYETİNE YAPTIĞI ZİYARETLER

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Yakup 
Khan’m Mayıs 1983’te Türkiye’ye yapmış olduğu ziyareti iadeten 21-24 
Ekim tarihleri arasında Pakistan’a resmî bir ziyarette bulunm uştur. İki 
ülke arasındaki yakın ilişkilerin yeniden yansımasına vesile olan sözko- 
nusu ziyaret sırasında Halefoğlu, Pakistan Devlet Başkanı Ziya ü l Hak 
tarafından da kabul edilmiş ve kendisine Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
ve Başbakan T urgut özal’ın iyi dilek ve selâmlarını iletm iştir.

23 Ekim ’de İslâmabad’da bir basın toplantısı düzenleyen Halefoğlu, 
gazetecilere tem asları hakkında bilgi vermiştir.

Halefoğlu iki ülkenin bütün uluslararası sorunlarda aynı görüş ve 
tutum ları haiz bulunduğunu, bu defaki karşılamada da çok yararlı görüş 
teatisi yaptıklarını, başta bölgesel sorunlar olmak üzere uluslararası ko
nuları görüştüklerini, bu meyanda Körfez Savaşı, Ortadoğu ve Lübnan 
sorunları, A fganistan konusu üzerinde özellikle durduklarını, Doğıı-Batı 
ilişkilerinin halihazır durumunu da gözden geçirdiklerini, ayrıca iki ülke 
arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği mevzularını da ele aldıklarını 
söylemiştir.

Bu arada Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Pakistan Dışişleri 
Bakanı Suçluların İadesi Anlaşmasının onay belgelerini de teati etm iş
lerdir.

Halefoğlu Pakistan ziyaretini takiben Tayland Dışişleri Bakanı 
Sıddhi Savetsila’nm daveti üzerine 24 Ekim günü Tayland’a 24 saa t
lik bir ziyarette bulunm uştur. Görüşmeler sırasında, iki ülkeyi ilgilendi
ren konular ve uluslararası ilişkilerde meydana gelen son gelişmeler ele 
alınmış ve Türkiye ile Tayland arasındaki ilişkilerin her alanda gelişti
rilmesi gerektiği üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
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Halefoğlu Tayland’dan sonra 25-30 Ekim tarihleri arasında Çin Halk 
Cumhuriyetini ziyaret etm iştir. Dışişleri Bakanı bu ziyareti sırasında 
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wu Xueqian, Dış Ekonomik İliş
kiler ve Ticaret Bakanı Cheıı Muhua ile görüşmelerde bulunmuş, Başba
kan Zhao Ziyang ve Cumhurbaşkanı Li Xiannian tarafından kabul edil
miştir.

Dışişleri Bakanı Xueqian ile yapılan ve 3,5 saat süren görüşmelerde 
ikili ve uluslararası siyasî konular ile kültürel ve ekonomik ilişkiler 
hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanı Xiannian tarafından kabulü sırasında Halefoğlu, 
Türkiye ve ÇHC bölgesel ve uluslararası sorunlar karşısındaki tutum la
rında görülen büyük yakınlığa işaretle, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yo
lunda siyasî iradenin mevcut olduğunu ve bu sağlam temeller üzerinde 
ve bilhassa ekonomik sahada işbirliğinin daha da arttırılm ası g erek ti
ğini vurgulam ıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 2-7 Ekim 1984 tarihleri arasında Yugoslavya’nın Kranj şehrin
de yapılan Spor ve Turizm Filmleri Festivaline «Güneşin Sevdiği ülke» 
isimli filmle katılm m ıştır.

— 2-8 Ekim 1984 tarihlerinde Osaka ve Tokyo’da yapılan Dünya 
Bale Yarışmasına balerin Zeynep Suııal ile balet F ahrettin  üıısal ka
tılmış, Devlet Sanatçısı Meriç Sümen anılan yarışm ada jüri üyeliği yap
mıştır.

— 3-7 Ekim 1984 tarihlerinde Belgrad’da düzenlenen Avrupa Çocuk 
Şenliğine Türkiye’yi temsileıı K artal Eczacıbaşı İlkokulu Folklor Grubu 
katılm ıştır.

— Pekin, Tokyo, Seul ve Bangkök’da sergilenen Sevim Ayral El İş
leri Sergisi 3 Ekim 1984 tarihinde sona erm iştir.

— 4 Ekim 1984 tarihinde, Poloııyalı Şair Adam Mickiewicz’in Evi, 
Polonya K ültür ve Sanat Bakam Zygulski ile K ültür ve Turizm Bakanı 
Mükerrem Taşçıoğlu’nun hazır bulunduğu bir törenle müze olarak açıl
mıştır.

— 5-11 1984 tarihlerinde Bulgaristan’ın Plevne kentinde düzenle
nen «Mladost 84 Dünya Gençlik Filateli Sergisine» katilinmiş ve sergi
de gençlere dağıtılan 327 madalyadan 23’ünü Türkler kazanmışlardır.

— 9-17 Ekim 1984 tarih leri arasında Romanya’nın Bükreş ve Kös
tence şehirlerinde Türk Film H aftası düzenlenmiştir.

— Piyanist Arın Karamürsel 10-18 Ekim 1984 tarihlerinde Japon
ya’nın çeşitli kentlerinde konserler vermiştir.

— Türk Sanatı Sergisi 11-21 Ekim 1984 tarihlerinde Yeni Delhi’
de sergilenmiştir.

— Devlet Opera ve Balesi Koreografı Duygu Aykal, Devlet Halk 
Dansları Topluluğu öğreticisi Şinasi Pala ve K ültür ve Turizm Bakan
lığı Milli Folklor A raştırm a Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü ve Mü
zisyen Sabri Uyşal’dan oluşan Türk Folklor Heyeti 11 Ekim -1  Kasım 1984 
tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti Sincan-Uygur özerk Bölgesinin Baş
kenti Urumçi’de (Doğu Türkistan) Türk Halk Danslarını öğretmek ve 
Xiaıı, Şangnay ve Pekiıı’i ziyaret etmek üzere Çin Halk Cum huriyetine 
gitm iştir.

— 15-21 Ekim 1984 tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da Arnavutluk 
Film H aftası düzenlenmiştir.

— Dışişleri Bakanlığı ile K ültür ve Turizm Bakanlığı himayesin
de 18 - 27 Ekim 1984 tarihlerinde Ankara Devlet Güzel Sanatlar Gale
risinde «Çin Sanat Eserleri Sergisi» açılmıştır.

— 25-31 Ekim 1984 tarihleri arasında düzenlenen Belgrad Uluslar
arası Kitap Fuarına katılm mıştır.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





1-3 Ekim 1984

«OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ARAP VE AFRİKA

DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLERİ» KONULU ULUSLARARASI 

KOLLOKYUM ANKARA’DA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı, K ültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO ta ra 
fından ortaklaşa düzenlenen «Osmanlı İm paratorluğunun Arap ve A fri
ka Devletleri İle İlişkileri» konulu uluslararası kollokyum A nkara’da ya
pılmıştır.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Suat Sinan- 
oğlu kollokyumun açılışında yaptığı konuşmada, dünya ve insanlık ta ri
hinin yeniden yazılması aşamasında, Osmanlı İm paratorluğunun Arap 
ve Kuzey A frika ülkeleri ile olan bağlarının, terminoloji ve kavramların, 
üzerinde araştırm a yapılarak, iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş
tir.

Kollokyuma katılan bilim adamları ve araştırm acılar konuyla ilgili 
çeşitli bildiriler sunmuşlardır. Kollokyumun sonunda UNESCO Genel Di
rektör Temsilcisi Dr. Aliouııe Traoure tarafından okunan tavsiye kara r
ları oybirliği ile kabul edilmiştir.

Tavsiye kararları arasında, Türk dilinin öğretiminin Arap ve A fri
ka ülkelerinde teşvik edilmesi de yeralmıştır.

1-5 Ekim 1984

TÜRKİYE-IRAK ULAŞTIRMA KARMA KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye-Irak Ulaştırma Karma Komisyonu A nkara’da toplanmış
tır. Türk heyetine Ulaştırm a Bakanı Veysel Atasoy, Irak heyetine ise 
Irak Ulaştırm a Bakanı Abdiilcebbar Abdurrahim  El-Esadi başkanlık et
mişlerdir. Toplantıda, iki ülke arasında kara, deniz ve hava ulaşımı ile 
haberleşme konularında işbirliği olanaklarının araştırıldığı bildirilmiş
tir.

Görüşmelerin sonunda iki ülke arasındaki ulaşım hizmetlerini ge
liştirmek amacıyla bir protokol imzalanmıştır.

U laştırm a Bakanı Veysel Atasoy imza töreninde yaptığı konuşma
da, Türkiye ile Irak arasında karayolu ulaşım ve .transit taşımacılık ko
nusunda büyük işbirliği bulunduğunu kaydetmiş, PTT hizmetlerinde kar
şılaşılan bazı aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınacağını 
bildirmiştir.
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Irak Ulaştırma Bakanı ise, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere işa
re t ettikten sonra, ulaştırm a alanındaki bazı hususların daha da geliş
tirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini açıklamıştır.

1 Ekim 1984

DENKTAŞ KYPRİYANO’YU YANITLADI

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş KRY Lideri Kypriyano’nuıı 
«Kıbrıs Cumhııriyeti’nin bağımsızlık günü» dolayısıyla yaptığı konuş
mayı cevaplandırmıştır.

Denktaş, Kypriyanou’nun sözkonusu konuşmasında yeralan «Kıb
rıs’ı bütün olarak teslim aldık ve bütün olarak teslim edeceğiz» şeklin
deki ifadeye dikkati çekmiş ve Makarios’un 1971’deki bir konuşmasında 
«Kıbrıs’ın Yunan olarak devralmdığı ve Yunan olarak korunacağı» hak- 
kmdaki sözlerini hatırlatm ıştır. Denktaş, Kypriyanou’nun konuşmasının 
şimdiye kadar adıgeçeııin yaptığı en bahtsız ve tahrik  edici konuşma ol
duğunu da belirtm iştir.

1 Ekim 1984

BM SÖZCÜSÜ’NÜN KIBRIS KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERLE

İLGİLİ AÇIKLAMASI

BM Sekreteryası Basın Sözcüsü Giuliani, Kıbrıs Rum ve Yunanis
tan sözcülerinin geçen ay New York’ta  yapılan yüksek düzeydeki aracı 
vasıtasıyla görüşmelerde hiçbir gelişme kaydedilmediği yolundaki be- 
yanlarınm doğru olup olmadığının kendisinden sorulduğunu açıklamış
tır.

Giuliani, BM Genel Sekreteri’nin bu konudaki görüşlerini 20 Eylül 
günü, görüşmelerin birinci raundunun tamamlanması vesilesiyle belirt
miş olduğunu hatırlatm ıştır.

Giuliani, BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında, Kıbrıs sorununa bu
lunacak kapsamlı nihaî bir çözümün temel veçhelerinin kendi «çalışma 
noktaları» esas alınarak görüşüldüğünü ve müzakerelerin kapsamlı ve iş- 
görücü olduğunu açıkça ifade etmiş bulunduğunu kaydetmiştir.

Giuliani, belirli temel ilkelerin ve bu ilkelerin uygulanmasına iliş
kin pozisyonlarının taraflarca ortaya konduğunun ve herhalükârda, ta 
rafların  üzerinde m utabakata varılmış bir çözüme ulaşılması hususun
daki arzularım  belirttiklerinin Genel Sekreter tarafından açıklanmış ol
duğunu da ilâve etm iştir.
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Bu durumda, BM Genel Sekreteri’nin iyiniyet görevi çerçevesinde, 
her iki ta rafı 15 Ekim tarihinde aracı vasıtasıyla görüşmelerin ikinci ra 
unduna aynı seviyede katılm aya davet etmeyi vazife addettiğini belirten 
Giuliani, sözlerine devamla, bu itibarla, kendisine yöneltilen sorunun ce
vabının Genel Sekreterin 20 Eylül tarih li beyanatında yeraldığım bildir
miştir.

Aynı konuda bazı ek sorulara karşılık olarak, Giuliani, Genel Sek
reterin, aracı vasıtasıyla görüşmelerin yararsız olduğunu düşünmüş ol
ması halinde, ikinci bir raund için çağrıda bulunmayacağının aşikâr ol
duğunu ifade etm iştir.

2-6 Ekim 1984
ÜRDÜN GENELKURMAY BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet U ruğ’un resmi konuğu ola
rak Türkiye’ye gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Şerif Zeid 
Bin Şakir çeşitli temas ve incelemelerde bulunmuştur.

A nkara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ ve Milli 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile görüşen konuk Genelkurmay Baş
kanı, K ara Harb Okulu, Zırhlı Birlikler Okulu ve Aselsan tesislerini gez
miş, K ahram anm araş’ta  düzenlenen «Orgeneral Fevzi Uçaner-84» ta tb i
katını izlemiş, Eskişehir’de Taktik  Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 
tesisleri ziyaret etm iştir.

2-6 Ekim 1984
KENT DÜKÜ TÜRKİYE’DE

Türkiye’deki yatırım  imkanları konusunda görüşmeler yapmak üze
re, İngiltere Denizaşırı Ticaret Kurumu Başkan Yardımcısı Kent Dükü 
Sir Edward beraberinde işadamlarından oluşan bir heyetle Türkiye’ye 
gelmiştir. Kent Dükü bu ziyareti sırasında A nkara’da Başbakan T urgut 
Özal, E nerji ve Tabi Kaynaklar, Bayındırlık ve İskan Bakanları ta ra fın 
dan kabul olunmuş İstanbul’da Türk işadamları ile tanışarak görüşme
lerde bulunm uştur.

2 Ekim 1984
TüRKİYE-KUVEYT SAĞLIK İŞBİRLİĞİ ÖN ANLAŞMASI 

İZMİR’DE İMZALANDI ,

Türkiye-Kuveyt Sağlık İşbirliği ön Anlaşması İzmir’de Sağlık Baka
nı Mehmet Aydın ile Kuveyt Sağlık Bakanı Abdurrahm an Al-Awadi ta 
rafından imzalanmıştır.
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Sağlık Bakanı Mehmet Aydın imza töreninde yaptığı konuşmada, 
K uveyt’li hastaların  Türkiye’deki kaplıcalardan daha fazla yararlanm ası 
konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmiş, yardımcı sağlık personeli ko
nusunda, Türkiye’nin Kuveyt’in ihtiyacını karşılayacağını ve iki ülke a ra 
sında personel ve teknoloji alış-verişi yapılacağını ifade ile, iki ülke ara
sındaki işbirliği sonucu K uveyt’in doktor ihtiyacının özel çalışan Türk 
doktorları ile karşılanabileceğini kaydetm iştir.

ön anlaşmanın, sağlık alanında personel alış-verişi ve eğitiminin ya- 
n ısıra ilâç sanayinde işbirliği ve sağlık turizm i konularını içerdiği bildi
rilmiştir.

2-6 Ekim 1984

ALPTEMUÇİN MOSKOVA’DA İHRAÇ MALLARI SERGİSİNİ AÇTI

SSCB’ye resmi bir ziyarette bulunan Devlet Bakanı Ahmet Kurt- 
cebe Alptimuçin Türk İhracaatçılar Derneği tarafından Moskova’da dü
zenlenen Türk ihraç malları sergisinin açılışını yapmıştır.

Sovyetler Birliği Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Kamarov ve bu 
ülkenin dış ticaret kuruluşları yöneticilerinin de bulunduğu serginin açı
lışından önce bir basın toplantısı düzenleyen Alptemuçin, Türk Hüküm e
tinin Sovyetler Birliği ile ticaretin arttırılm ası ve buna paralel olarak 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini bildirmiştir.

Devlet Bakanı Kurtcebe Alptemuçin Moskova ziyareti sırasında 
Kremlin’de Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolai Tikhonov tarafından 
kabul olunmuştur.

Alptemuçin^ Tikhoııov’a Başbakan Turgut Özal’ın bir iyiııiyet mesa
jını iletmiş, görüşmede iki ülke arasında ticaretin gelişmesinden, duyulan 
memnuniyet dile getirilmiş, ilişkilerin çeşitlendirilmesi gerektiği kayde
dilmiştir.

Görüşmede, DPT M üsteşarı Yusuf özal, Türkiye’nin Moskova Bü
yükelçisi ve Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan Yardımcısı da hazır bulun
muşlardır.

Alptemuçin daha sonra, Sovyetler Birliği Başbakan Yardımcısı ve 
Devlet Plânlama Komitesi Başkanı Baybakov ile görüşmüş, bu görüş
mede de ikili ekonomik ilişkiler üzerinde durulm uştur.
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3-4 Ekim 1984

«AMERİKA, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE BÜYÜK ÖNEM YERİYOR»

Vaşington’da bulunan «Heritage Foundation» adlı Vakfın a raştır
ma grubuyla Türk Dış Politika Enstitüsü tarafından Vaşington’da or
taklaşa düzenlenen «Orta Doğu ile ilgili Türk-ABD Görüşleri» konulu 
bir konferansta Türkiye-ABD ilişkileri tartışılm ıştır.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Richard Perle konferansta yaptığı 
konuşmada, Türk-ABD ilişkilerinin mevcut durumu ile Yuııan-Rum ve 
Ermeni lobilerinin Türkiye aleyhindeki faaliyetleri konusuna değinmiş
tir.

Türk-ABD ilişkilerinde zaman zaman ortaya çıkan pürüzlere rağ 
men, şu andaki ilişkilerin bütün alanlarda iyi olduğunu bildiren Perle, 
Reagan yönetiminin işbaşına gelmesinden bu yana Türkiye’ye yapılan 
yardımın yaklaşık iki katm a çıktığını ve yönetimin Türkiye’ye ihtiyaç 
duyduğu yardımın verilmesi için çabalarını arttıracağını söylemiştir.

Perle konuşmasının Ermeni lobisinin faaliyetleri bölümünde, yasa 
gücünde olmayan son kararların  Yönetim tarafından üzüntü ile karşılan
dığını ifade etmiş ve Temsilciler Meclisi ve Senato’da kabul edilen ka
rarların  kesinlikle ABD’nin görüşünü yansıtmadığını belirtm iştir.

Koııferaııs’ta  konuşan Türkiye Vaşiııgton Büyükelçisi Şükrü Elek- 
dağ ise, ABD Kongresinin izlediği «düşmanca tutumun» iki m üttefik 
ülke olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri zedelediğini, Kongrenin 
takındığı tavrın  Türk halkını derinden yaraladığını belirtm iştir.

ABD Yönetiminin Türk Hükümetini tam olarak desteklediğinden 
şüphesi bulunmadığını söyleyen Elekdağ «Kongre üyeleri Türkiye hak
kında etkin biçimde aydmlatılabilinse idi sanırım Yönetimin siyasetini 
daha fazla destekler bir tutum  için girerlerdi» demiştir.

Konferansa katılanlara Kongrede verilen yemekte b ir konuşma ya
pan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard B urt ise, Kongre’de kabul 
edilen kara r tasarılarının, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ABD’nin 
verdiği değer konusunda kaygılar yarattığ ına işaret etm iştir.

İç politikada belli amaçlara ulaşmak için yapılan hesapların ABD 
dış politikasını şekillendirmesine izin verilmeyeceğini bildiren B urt «Tür
kiye’nin güvenliği tehlikeye düştüğü takdirde bu müttefikimize karşı 
olan yükümlülüklerimizi yerine getireceğimiz konusunda hiçbir kuşku 
duyulmamalıdır» demiştir.
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3 Ekim 1984

ÖZAL : AMERİKAN KONGRESİ UCUZ POLİTİKA PEŞİNDE

ABD George Town Uluslararası S tratejik  A raştırm alar Merkezine 
bağlı Yakın Doğu Bölümü Direktörü Dr. Joyce S ta rr’ın Başbakan Tur
gut özal ile İstanbul’da ■ yaptığı bir m ülâkat W ashington Times gazete
sinde yayınlanmıştır, özal m ülakatta, Amerikan Kongre üyelerinin E r
meni ve Rum seçmenlerin peşinde olduklarını ve «ucuz politika yaptıkla
rını» belirtm iştir. (Bk : Belge 1)

3 Ekim 1984

NATO TATBİKATI İLE İLGİLİ OLARAK YUNAN AÇIKLAMASI

«Kararlılık Cösterisi-84» adlı tatb ikatla ilgili olarak Yunanistan 
Hükümet Sözcüsü yeni b ir açıklama yapm ıştır. Açıklamada, NATO’nun 
Ege’deki bu ta tb ikatı ile, Y unanistan’ın ulusal sınırları içinde güvenlik 
problemi yarattığ ı ileri sürülmüş ve yasal haklarının korunması yönün
de Y unanistan’ın bütün gerekli tedbirleri aldığı belirtilm iştir. Hükümet 
Sözcüsü, esasen Y unanistan’ın kontrolünde olan 41 No’lu bölgede, ilk 
defa Türk Hava Kuvvetleri’ne ta tb ikat yapılması izninin verildiğini ve 
Yunanistan’ın «gerekli güvenlik önlemlerini almak dışında b ir seçeneği
nin kalmadığını» ifade etm iştir.

3 Ekim 1984

DENKTAŞ, BM SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASININ RUMLARIN 
OLUMSUZ İDDİALARINI YOKEBÎCİ NİTELİKTE OLDUĞUNU

SÖYLEDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreter Sözcüsü 
Giuliani’nin New York’da yaptığı açıklamanın, Rumların Türkler aley
hindeki olumsuz iddialarını yokedici nitelikte olduğunu söylemiştir.

Denktaş Lefkoşe’de verdiği demeçte, Giuliani’nin «BM Genel Sek
reteri Perez de Cuellar, dolaylı görüşmeleri yararlı gördüğü için ikinci 
tu r  görüşme yapılmasına karar verdi» şeklindeki sözlerini yorumlayarak, 
«bu açıklama, Rumların New York görüşmeleriyle ilgili yalan yanlış ha
berlerini ve Rum liderleri ile Papandreou’nun New York görüşmelerinde 
Türk tarafın ın  olumsuz tutum  içinde olduğu şeklindeki gerçek dışı be
yanlarını yok edici niteliktedir» dem iştir,

Denktaş, Türk tarafın ın  15 Ekim ’de New York’da gerçekleşecek 
ikinci tu r  görüşmelerine de iyi niyetle gideceğini belirtm iştir.
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H Ekim 1984

PAPANDREOU : TÜRKİYE İLE DİYALOGUN TEK KOŞULU 
KIBRIS’DA BARIŞ YE ONURLU BİR ÇÖZÜMDÜR

Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou, Türkiye ile diyalogun 
sağlanmasının tek koşulunun K ıbrıs’ta  barış ve soruna getirilecek onurlu 
bir çözüm olduğunu söylemiştir.

PASOKTuı Parlam ento Grubu toplantısından sonra gazetecilerin so
rularını yanıtlayan Papandreou, Türkiye ile diyalogun yeniden başla
masının Türk Hükümetinin uluslararası aııdlaşmaları kabul ettiğini be
lirten b ir açıklama yapmasına bağlı olduğunu ifade etm iştir.

4 Ekim 1984

HALEFOĞLU BM GENEL KURULUNDA KONUŞTU

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu Birleşmiş Milletler Genel Kurulun
da yaptığı konuşmada, dünyadaki çeşitli sorunlar karşısında Türkiye’
nin görüşlerini açıklamış ve bu arada Kıbrıs sorununa da değinerek Tür
kiye’nin BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’a güveninin tam  olduğu
nu bildirerek, «Kıbrıs konusunda Genel Sekreterin son inisyatifinin, ta 
rafla r arasında doğrudan görüşmelere yolaçmasmı arzuluyoruz» demiş
tir. (Bk : Belge 2)

5 Ekim 1984

F. ALMANYA PARLAMENTOSU TÜRKİYE’YE 130 MİLYON 
MARKLIK ASKERÎ YARDIMIN DEVAMINI KARARLAŞTIRDI

F. Alman Parlam entosu Türkiye’ye 130 milyon marklık askeri yar
dımın sürdürülmesini kararlaştırm ıştır. Parlam entodaki görüşmeler sı
rasında m uhalefetteki Sosyal Demokrat P arti «SPD» ile «YeşilleıViıı 
yardımın kesilmesi yolunda verdikleri önergeler reddedilmiş ve F. Al- 
maııyanm Türkiye’ye sağladığı askeri yardımın aynen sürdürülmesi ka
rarlaştırılm ıştır.

5 Ekim 1984

TÜEK-ÜRBÜN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye-Ürdün K arm a Ekonomik Komisyonu A nkara’da toplanmış
tır. Toplantının sonunda Sanayi ve Ticaret Bakam Cahit Aral ile Ürdün 
Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Al Ananı tarafından bir protokol im
zalanmıştır. Aral imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de ortak
laşa bir gübre fabrikası kurulması için anlaşma sağlandığını, eğitim, mü
şavirlik ve m üteahhitlik alanlarında teknik işbirliği yapılmasının öngö
rüldüğünü belirtm iştir.
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6 Ekim 1984

DENKTAŞ : «PAPANDREOU KIBRIS SORUNUNUN 

GÖRÜŞMELERLE ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYOR»

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Lefkoşe’de Anadolu Ajansı 
.m uhabirinin Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin sorularını cevap
landırmıştır.

Denktaş, bugünkü durum işlerine geldiği için, Yunanistan Başba
kanı Andreas Papandreou’nun Kıbrıs sorununun görüşmeler yoluyla çö
zülmesini istemediğini belirtmiş, Rumların, BM Barış Gücü’ııün gözü 
önünde silahlanmaya devam ettiklerini bildirmiş, buna göz yumulması
nın ise gelecekte barışı tehlikeye sokacak bir durum yaratacağına dikka
ti çekmiştir.

7 Ekim 1984

TÜRKİYE YE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKONOMİK 

TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşması Bakanlar K urulu’nca onaylanarak Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır.

Anlaşma uyarınca, iki ülkenin başta sanayi, tarım  ve turizm olmak 
üzere çeşitli ekonomik ve teknik alanlarda işbirliği yapmaları öngörül
mektedir.

8 Ekim 1984

«TÜRKİYE BÖLGEDE İSTİKRAR VE BARIŞIN SESİ VE 

GÜVENCESİDİR»

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu BM Genel Kurulunun 39. ncu Ge
nel Kurul toplantıları dolayısıyla New York’ta  yaptığı görüşmelerle il
gili olarak A nkara’da bir basın toplantısı düzenlemiştir.

Dışişleri Bakanı, ABD yardımının, bugünkü koşullar altında, ih ti
yaçları tam  karşılamasa bile, alman iyi bir sonuç olduğunu söylemiş
tir.

Halefoğlu, ABD’de bulunduğu süre içinde 34 ülke Dışişleri Bakanı, 
BM Genel Sekreteri, Arap Birliği Genel Sekreteri ve İslam  Konferansı 
Genel Sekreteri ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını kaydederek, «Türkiye, 
bölgede istik rar ve barışın sesi ve güvencesidir» demiştir. (Bk : Belge 3)
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YUNANİSTAN EGE ÜZERİNDEN GEÇEN (G-18) HAYA 

KORİDORUNU SİVİL RAYA TRAFİĞİNE KAPATTI. ERALP : 

«YUNANİSTAN NATO’YU ETKİLEMEYİ AMAÇLIYOR»

Yunanistan, Ege’de devam etm ekte olan NATO «Kararlılık Göste- 
risi-84» ta tb ikatı nedeniyle, Ege denizi üzerinden geçen ve Ortadoğu’ya 
giden uçakların en yoğun biçimde kullandıkları (G-18) hava koridorunu 
bugünden itibaren iki gün süre ile sivil hava trafiğine kapattığını açık
lamıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp basın 
mensuplarınca yöneltilen ' «Yunanistan, bugün aldığı bir kararla G -1 8  
hava yolunu iki gün süreyle ve Atina FIR ’mdaki sivil trafiğ in  emniyeti 
gerekçesiyle sivil hava trafiğ ine kapatm ıştır. Kararlılık Gösterisi - 84 
tatbikatıyla bağlantılı b ir gelişme olarak, bu davranışı nasıl değerlendiri
yorsunuz?» şeklindeki soruya şu cevabı verm iştir :

«Yunanistan’ın G-18 yolunu sivil hava trafiğ ine kapama kararının 
uçuş güvenliğine gösterdikleri titiz bir duyarlılıktan kaynaklandığına baş
kalarını inandırm akta herhalde ciddi güçlüğü olacaktır. Yunanistan’ın 
Kararlılık Gösterisi-84 tatbikatını engellemek veya kendi koşullarına 
uyulmadan yapılan NATO tatbikatlarının sorun çıkaracağını kanıtlam ak 
için başlangıçtan beri sarfettiğ i çabalar malûm bulunduğu cihetle, bu ka
ra r bizim için b ir sürpriz teşkil etmemiştir. U luslararası hukuka ve Şi- 
kago Sözleşmesi’ne aykırı olan bu kararın  asıl amacının, etrafı gürültüye 
boğup NATO’yu etkilemek olduğu açıktır. İ ttifak ’m, bu bölgedeki savun
ma çıkarlarını sabote etmekten başka bir anlamı olmayan bu olumsuz 
davranışı, NATO üyesi ülkelerin gerçek boyutları içinde değerlendirecek
lerinde kuşku yoktur. Devam etm ekte olan tatb ikatın  bu gibi kural dışı 
hareketlerden etkilenmesi sözkoııusu değildir.»

8-12 Ekim 1984

«TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN ERMENİ TOPLUMU İLE 

İLİŞKİLERİ» KONULU SEMPOZYUM ATATÜRK 

ÜNİVERSİTESİNDE YAPILDI

A tatürk  üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesince düzenlenen «Tarih 
Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri» konulu sempozyum E r
zurum’da yapılmıştır.

8 Ekim 1984
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A tatürk  üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H urşit E rtuğrul, Sempozyu
mun açılışında yaptığı konuşmada, Erm eni terör çeteleri ve örgütlerinin 
bazı devletlerin maşalarından başka birşey olmadıklarını söylemiş, Türki
ye’nin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya ve parçalamaya kimsenin gücü
nün yetmeyeceğini belirtmiş ve «Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne, varo
lan bir olayı gizlemeye çalışmakta, ne de yaratılm ak istenen sözde soy
kırım nedeniyle kendisini savunma ihtiyacını duymaktadır» demiştir.

9 Ekim 1984

YUNANİSTAN G-18 HAYA KORİDORUNU BİR TÜRK 

UÇAĞININ YUNAN HAVA SAHASINA GİRDİĞİ 

GEREKÇESİYLE KAPATTIĞINI İDDİA ETTİ

Yunanistan, G-18 hava koridorunu NATO’nun «Kararlılık Gösteri- 
si-84» tatb ikatına katılan bir Türk F-5 uçağının, kendilerine ait olduğu
nu iddia ettikleri hava sahasından geçerek uluslararası hava koridoruna 
girdiği ve Kuzey Ege’de sivil hava trafiğini tehlikeye soktuğu gerekçe
siyle kapattığını ileri sürm üştür.

10-12 Ekim 1984

TüRKİYE-ÇEKOSLOVAKYA KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 

PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türkiye - Çekoslovakya U laştırm a K arm a Komisyonu toplantısı An
kara’da yapılmıştır. Toplantı sonunda bir protokol imzalanmıştır. İki ülke 
arasında karayolu taşımacılığını rahatlatıcı hükümler içeren protokolde, 
1984 yılı için 7.100 geçiş belgeli kota’nm % 27 oranında artırılarak  
10.800’e çıkarılmasının öngörüldüğü, 1985 yılı kotasının ise 13.700 belge 
olarak belirlendiği bildirilmiştir.

10-12 Ekim 1984

ALPTEMUÇİN IRAK’A GİTTİ

Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemuçin Irak Petrol Bakanı Ka
sım Ahmet Taki’nin resmi konuğu olarak Bağdat’a gitm iştir. Ziyaret sı
rasında iki ülke arasında kurulacak ikinci petrol boru hattın ın  teknik 
ayrıntısını düzenleyen bir belge imzalanmıştır.



11-17 Ekim 1984

SAVUNMA BAKANI İTALYA’DA

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk beraberinde Milli Savunma 
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerin
den oluşan bir heyet olduğu halde 11-12 Ekim 1984 tarih leri arasında 
İtalya’nın Stresa kentinde düzenlenen NATO Nükleer Planlama Grubu 
88. Bakanlar toplantısına katılm ıştır.

Toplantı sonunda bir bildiri yayınlanmıştır. (Bk : Belge 4)

Milli Savunma Bakanı bu toplantıyı müteakip 15-17 Ekim tarihleri 
arasında İtalya Savunma Bakanı Giovanni Spadolini’nin resmi konuğu 
olarak İtalya’ya bir ziyaret yapm ıştır.

Ziyaret sırasında, Türkiye ile İtalya arasında savunma alanındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi imkânları üzerinde durulmuş ve İtalya’nın çe
şitli savunma sanayi tesislerinde incelemeler yapılmıştır.

11 Ekim 1984

ERALP EGE’DEKİ NATO TATBİKATI İLE İLGİLİ YUNAN 

İDDİALARINI YANITLADI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp haf
talık basın toplantısında Ege’deki NATO ta tb ikatı ile ilgili olarak Yuna
nistan tarafından ileri sürülen iddiaları cevaplandırmıştır. Bu konuda ba
sın mensuplarınca yöneltilen sorulara E ralp’in verdiği yanıtlar aşağıda
dır :

«SORU : Yunan Savunma Bakanı Drossoyannis Hava ihlallerinin 
protesto edileceğini belirtm iştir. Bunun yaııısıra Kapsis’in Ege’deki NATO 
tatbikatıyla ilgili çeşitli iddia ve beyanları olmuştur. Bu konularda bizi 
aydınlatır mısınız ?

CEVAP : Şu ana kadar bize bir protesto gelmiş değildir. Savunma 
Bakanı Yardımcısının ilginç bir beyanatı vardır. Bu konudaki görüşleri
mizi sizinle paylaşmak isterim  :

Drossoyannis, Y unanistan’ın hava sahasının Türk ve ABD uçakla
rı tarafından ihlal edildiğini ileri sürmektedir. Bunu söyledikten sonra, 
manevra sınırlarının dar çizilmesi dolayısıyla hava ihlallerinin mecburen 
vuku bulduğunu da iddia etmektedir. Zaten bizim de tezimiz esasen, m a
nevra sınırlarının dar olduğu yolundaydı. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet ga
zetesinde yayınlanmış olan bir harita  vardır. Bu h a rita ’da «C» bölgesi
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diye anılan bir yer bulunmaktadır. Tatbikat alanının dar olduğu, sınır
ların manevra için yeterli olmadığı görüşünden hareketle biz, bu «C» böl
gesinin manevra alanına dahil edilmesini istemiştik. Geçte olsa Yunan 
Savunma Yardımcısının bizim tezi desteklemiş olması, tabii çok yararlı
dır.

SORU : Kapsis, ilave bölge talebinin NATO’ca kabul edilmediğini 
belirtm iştir.

CEVAP : Biz başından beri ilave bölge istemimizdir. Bu hususta 
İsrar ettik. Nitekim 3 Temmuz CEAC (NATO koordinasyon) toplantı
sında bu konuda bir m utabakat sağlanamamıştır. Sebebi, ilave bölge ko
nusunda Y unanistan’ın itirazda bulunmasıdır. İtirazının bir haklı ge
rekçesi olamaz; çünkü sözkonusu bölge uluslararası sahadadır.

Anılan Koordinasyon Komitesi’nde 3 Temmuz tarihinde alman ka
rarda, şöyle denilmektedir :

«The natural limits of X is subject to reservation by Greece and 
Turkey and will be coordinated fu rth er between the exercise planners 
and the National A uthorities concerned»

Durum böyle olunca, bu hususda yapılan girişimlerden bir sonuç 
alınamamış ve konu bir çözüme ulaştırılam am ıştır. Kapsis’in iddia ettiği 
bir NATO m utabakatından bahsetmenin imkânı yoktur.

Bu çerçevede, Y unanistan’a yayınlanmak üzere verdiğimiz NOTAM 
yayınlanmayınca, veyahut eksik yayınlanınca, biz «C» bölgesini kapsa
yan notamı yayınlamak zorunda kaldık. Geçen gün burada sizlere bilgi 
veren bir meslekdaşımızm da belirttiği gibi daha evvelce adeta postaha- 
neden ileri bir niteliği olmayan Notam Ofisine yaptığımız m üracaatların 
tüm ü kabul edilerek yayınlanır, ancak Yunanlılar, bunun altına bazı mes
netsiz şerhler koyarlardı, örneğin 10 milin içine girilmeyecek gibi. Bu 
keyfi ibarelerin, şerhlerin gözöııüne alınmaması hususunda. Biz de onun 
üzerine bazı «warning»ler yapardık. Yunanistan bu kez ilk defa olarak ta 
lebimize ilişkin olarak notam yayınlamamıştır. Bu kere, biz bu şartlar 
altında notamı yayınlamak durumunda kaldık.

SORU : Bu ek bölge için notam yayınladık değil mi?

CEVAP : Tabiatıyla. Y unanistan’ın notamı yayınlamayı reddetmesi 
gibi bir usul yoktur. Notamı kabul etmesi veya etmemesi gibi b ir usul 
olamaz. Çünkü burada uluslararası hava sahasından bahsetmekteyiz. 
İtalya, F ransa ve Türkiye’de Notam yayınlamışlardır. Bu ııotamlar b ir
birine benzemektedir. Bunlarda, uluslararası kaidelerin uygulanacağı şer
hi vardır. Y unanistan’ın notamıııda ise «milli kaidenin» uygulanacağı be
lirtilmektedir. Bunun anlamı şudur : Y unanistan’ın milli kaide dediği,
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«kara suları ile hava sahası ayrıdır» iddiasından başka bir şey değildir. 
Y unanistan’ın notamı yayınlamasında güçlük çıkarmasının bir nedeni de 
işte budur. Bu Şikago sözleşmesine de aykırıdır. Sözleşme, uluslararası 
kaidelerin uygulanmasına amirdir.

SORU : Uluslararası Havacılık örgütüne herhangi bir şikayette bu
lunduk mu?

CEVAP : Evet, Paris’teki ICAO Bölgesel Ofisine şikayette bulu
nulmuştur. M ontreal’deki Merkezinde de bulunulmaktadır.

Bu vesileyle yine Yunan iddialarına ilişkin b ir hususta dikkatinizi 
çekmek istiyorum : Kapsis, bu anlaşmazlığın ihtilafın NATO ile değil 
Türkiye ile olduğunu iddia etmektedir. Yunanistan başından beri NATO’- 
nun tatb ikatların ı manevra yapılamıyacak kadar dar bir alana sokmaya 
çalışmaktadır. Bunun Y unanistan açısından siyasi bir nedeni vardır. Bu 
kere de katılmadığı bir m anevraya kendi koşullarını empoze etmeye ça
lışmaktadır. Kaldıki, Y unanistan’ın NATO’ya ilişkin görüşlerini Başba
kanından ikinci kâtibine kadar herkes dile getirm iştir.

SORU : NATO ülkesi olan bir ülkenin ta tb ikatlara  katılmamasını 
NATO ruhuna aykırı davranmasını nasıl değerlendiriyorsunuz, bu konu
da hiçbir şey yapılamayacak mıdır?

CEVAP : Diğer NATO ülkelerinin Yunanistan’ın bu tutum unu dik
kate alacaklarını ümid ederim.

SORU : Bu konuda NATO ülkeleri nezdinde girişimlerimiz oluyor
mu?

CEVAP : Herhalde.

SORU : Türkiye’nin bu konunun NATO organlarında görüşülmesini 
istemek gibi bir tutum u olabilir mi

CEVAP : Sualinize şu anda cevap veremeyeceğim. Ancak Türkiye 
herhalde, bu durumu ve Y unanistan’ın keyfi davranmasını NATO ülke
lerinin dikkatine getirecektir.

Bu çerçevede Y unanistan’ın iki olumsuz davranışından bahsetm ek 
doğru olur.

Bunlardan ilki bir NATO ülkesinin İttifakın  bir ta tb ikatın ı engelle
mesiyle ilgilidir.

Diğeri ise, F ır sorumluluğu yüklenmiş b ir ülkenin bu sorumluluğu
nu keyfi olarak yerine getirmemesidir.

Bu iki husus da birbiriyle ilgilidir.
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SORU : Girişimin nereye ve nasıl yapılacağını söyleyebilir misiniz?
CEVAP : Herhalde konunun tüm  veçhelerinin vurgulanması yerin

de olur. NATO ülkelerine yapılacak girişim ayrı olacaktır, ICAO nezdin- 
de yapılacak girişim ayrı olacaktır.

SORU NATO ülkelerinden bahsediyorsunuz, peki tarafım ızdan 
NATO merkezinde girişimde bulunulmayacak m ıdır?

CEVAP : NATO Sekreteryası da NATO ülkelerinden meydana gel- 
Emektedir. Yunanistan'ın tutum u hem NATO ülkelerinin hem de Sekte- 

teryanm  dikkatine getirilecektir.
SORU : Konu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında tarafımızdan 

açılacak mıdır?
CEVAP : Bilmiyorum., yalnız bu toplantı Aralık ayındadır.»

11-13 Ekim 1984

TÜRKİYE - YUGOSLAVYA KARMA EKONOMİK 

KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye - Yugoslavya Karm a Ekonomik Komisyonu toplantısı An
kara’da yapılmıştır. Toplantıda Türk Heyetine Devlet Bakan Mesut Yıl
maz, Yugoslav Heyetine de F. Yürütm e Konseyi üyesi Boro Denkov baş
kanlık etm iştir.

Heyetler arasında yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki tica
re t ve bankacılık ilişkileri, yeni yatırım  ve sınai işbirliği alanları, u laştır
ma tarım  ve turizm  ile bilimsel ve teknik işbirliği konuları ele alınmış ve 
toplantıdan sonra bir Protokol imzalanmıştır. Ticaret hacminin gele
cek yıl dengeli bir biçimde 150 milyon dolar civarına çıkarılması Proto- 
kol’de amaçlanmaktadır. Toplantıda Türkiye’nin artan  ticareti dolayısıy
la Yugoslavya üzerinden geçen TIR kamyonlarına tanınan kontenjan 
18.000 olarak saptanm ıştır. Bu m iktarın daha da arttırılm asının Yugos
lav tarafınca hayırhahlıkla inceleneceği bildirilmiştir.

i l  Ekim 1984

TÜRKİYE HONG KONG’UN STATÜSÜ KONUSUNDA

İNGİLTERE VE ÇİN ARASINDA VARILAN MUTABAKATI 

MEMNUNLUKLA KARŞILIYOR

Hong Kong’un statüsü konusunda İngiltere ve Çin arasında varılan 
m utabakat ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca aşağıdaki açıklama ya
pılm ıştır :
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«Hoıng Kong’uıı 1997’den sonraki statüsü hakkında Çin Halk Cum
huriyeti ile İngiltere arasındaki müzakerelerin b ir anlaşma parafe edilme
siyle sonuçlanmasını, Türkiye memnuniyetle karşılam ıştır. Her iki ta ra 
fın da, ortak çabaları ile ve iki yıl süren müzakereleri müteakip elde et
tikleri bu sonuç, uluslararası sorunların barışçı ve dostane müzakerelerle 
hallinin güzel b ir örneğini oluşturm aktadır.»

12 Ekim 1984
ABD TÜRKİYE’YE 875 MİLYON DOLAR YARDIM YAPACAK

ABD Kongresi 1985 mali yılı içinde Türkiye’ye 700 milyon doları 
askeri, 175 milyon doları mali olmak üzere, toplam 875 milyon dolarlık 
şartsız yardım yapılmasını kararlaştırm ıştır.

215 milyon dolar tutarındaki askeri malzeme yardımı ise bazı şartla
ra bağlanmıştır. Kongre tarafından kabul edilen tasarı sözkonusu yardı
mın yapılması için ABD Başkanı Reagan’m aşağıdaki hususlarda Kong- 
ıe ’ye ikna edici deliller sunmasını öngörmektedir :

— ABD’niıı Türkiye’ye, Kıbrıs’ın BM kararları çerçevesinde birleşti
rilmesi yolunda gerekli önlemleri gecikmeksizin alması için çağrı yapma--
sı,

— Türkiye’nin Kıbrıs Türk Toplununum Magosa Maraş yöresi ko
nusunda herhangi bir eylemde bulunmasını önlemek amacıyla gerekli 
çabayı harcaması.

13 Ekim 1984
ABD YUNANİSTAN’IN PROTESTOSUNU REDDETTİ

Ege Denizinde gerçekleştirilen NATO m anevraları sırasında hava 
sahasının ihlal edildiğini iddia eden Y unanistan’ın protestosu, ABD ta ra 
fından reddedilmiştir.

ABD’nin A tina Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Ame
rikan savaş uçaklarının uçuş planlarını önceden bildirmek zorunda ol
madıkları kaydedilmiştir.

Açıklamada, Amerikan pilotlarının m anevralar sırasında sivil uçak
ların güvenliğine özen gösterdikleri de belirtilm iştir.

14 Ekim 1984-'
HALEFOĞLU IRAK’A GİTTİ

Dışişleri Bakam Vahit Halef oğlu Genelkurmay İkinci Başkanı Org. 
Necdet öztorun ile birlikte sınır güvenliği konularını görüşmek üzere 
Bağdat’a gitm iştir. Halefoğlu bu ziyareti sırasında Irak  Devlet Başkanı 
Saddam Hüseyin’e Cumhurbaşkanı Kenan Evreıı’in bir mesajını sunmuş
tur.
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CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN 

YUGOSLAV TELEVİZYONUNA, YUGOSLAV DEVLET BAŞKANI 
VESELİN DRUYONOVİÇ DE TRT’YE DEMEÇ VERDİLER

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Yugoslavya Devlet Başkanı Veselin 
Djuronoviç’in Türkiye’ye yapacağı ziyaret vesilesi ile Yugoslav Televiz
yonuna, Yugoslav Devlet Başkanı da TRT’ye birer demeç vermişlerdir. 
Her iki Devlet Başkanı da demeçlerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
daha da gelişeceği inancını dile getirmişlerdir. (Bk : Belge 5, 6).

15 Ekim 1984

FRANSA’NIN RUMLARA SİLAH VERMESİ KKTC’DE SERT

TEPKİYE YOL AÇTI

Fransa’nın BM gözetimindeki ikinci tu r  barış görüşmelerinin arife
sinde Kıbrıs Rum yönetimine modern silahlarla, savaş araç ve gereçleri 
vermesi KKTC’de sert tepkilere yol açmıştır.

New York’ta  bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, «Fransa’nın 
Rumları silahlandırmasının altında barış değil, savaş vardır» demiş ve BM 
Genel Sekreterinden, F ransa ile Rıımlar arasındaki silah ticaretine der
hal müdahale ederek bunu durdurmasını isteyeceğini açıklamıştır.

15-26 Ekim 1984
NEW YORK’TAKİ ARACILI BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN 

İKİNCİ TURU YAPILDI

Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cu
ellar’ın aracılığı ile yapılan dolaylı görüşmelerin ikinci tu ru  New York’da 
yapılmıştır.

Perez de Cuellar görüşmelerden sonra yaptığı bir açıklamada «Ça
lışmalarımız yoğun, ciddi ve yararlı oldu» demiştir.

15-18 Ekim 1984
ÜÇÜNCÜ TÜRK-AMERİKAN İŞ KONFERANSI 

İSTANBUL’DA TOPLANDI

Türkiye Odalar Birliği ile Borsalar Birliği ile New York Türk Ame
rikan Derneğinin düzenlediği «Üçüncü Türk-Amerikan İş Konferansı» 
İstanbul’da yapılmıştır. Toplantıya 140’ı Türk, 75’i ABD’li toplam 215 
firm a temsilcisi ile çok sayıda sanayici ve iş adamının katıldığı bildiril
m iştir.

15 Ekim 1984
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15 Ekim 1984

İTALYA ULAŞTIRMA BAKANI TÜRKİYE’DE

Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan İtalya Ulaştırm a Bakanı 
Claudio Signorile, Ulaştırm a Bakanı Veysel Atasoy ile bir görüşme yap
m ıştır. Bu görüşmeden sonra iki Bakanın başkanlık ettiği heyetler a ra 
sında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ulaştırm a ve haber
leşme alanlarının daha da geliştirilmesi olanakları araştırılm ıştır.

15 Ekim 1984

KALUT8YAN : TÜRK DİPLOMATLARINA YAPILAN 

SUÎKASTLERDEN ACI DUYUYORUZ

Ermeni Kilisesinin İç Tüzüğünün yeniden düzenlenmesi vesilesiyle 
Sovyet Erm enistam ’nda gerçekleştirilen bir toplantıya katılan Türkiye 
Ermeııileri Patriğ i Şinork Kalutsyaıı, Ermeni Kilisesi Baş P atriğ i Katoli- 
kos Vaskeıı I. nci tarafından kabulü sırasında Türkiye Ermenileri adına 
yaptığı konuşmada «Yurt dışındaki Türk diplomatlarına karşı girişilen 
suikastler bizi huzursuz kılmaktadır. Tüm yurttaşlarım ızla birlikte biz- 
ler de bu yüzden büyük acı duymaktayız. Duamız, dünyanın her buca
ğında terörizmin son bulmasıdır» demiştir.

Türkiye’deki Ermeni toplumuııun gerek maddi, gerekse manevi açı
lardan, özellikle din açısından, iyi koşullar altında yaşamını sürdürm ekte 
olduğunu vurgulayan P atrik  Kalııtsyan, Türk devleti ile ilişkilerinin çok 
iyi olduğunu, aralarında bir diyalog kurulduğunu, birbirlerini anladıkla
rını ve bundan da mutluluk duyduklarım açıklamıştır.

16 Ekim 1984

HALEFOĞLU IRAK GEZİSİ HAKKINDA 

EVREN’E BİLGİ SUNDU

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu ve 
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Necdet öztoruıTu kabul etm iştir. 
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliğinden verilen bil
giye göre, Halefoğlu ve öztorun Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e Irak 'a  
yaptıkları ziyaret konusunda bilgi sunmuşlardır. Irak ’taki tem asları sı
rasında bazı Hükümet yetkililerinin yanısıra, Devlet Başkam Saddam 
Hüseyin ile yaptıkları görüşmeyi Cumhurbaşkanı Kenan Evreıı’e anlatan 
Halefoğlu ve öztorun, Irak Devlet Başkanma Güney-Doğu Anadolu Böl
gesindeki ayrılıkçı grupların eylemlerine yönelik operasyonlar ve bu
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grupların amaçları hakkında bilgi verdiklerini bildirmişlerdir. Halefoğlu 
ve Öztorun Cumhurbaşkanına, görüşmeler sırasında iki ülke arasında za
man zaman yer değiştirm ekte olan ayrılıkçı grupların etkisiz hale geti
rilmesi konusunda Türkiye ve Irak arasında alınması öngörülen tedbirle
re ilişkin olarak yaptıkları tem aslar hakkında da bilgi sunmuşlardır.

Halefoğlu ve öztorun bu görüşmeden önce de Başbakan özal ta ra 
fından kabul olunmuşlardır.

16 Ekim. 1984

EV R EN İN  ABB’Lİ GAZETECİYE VERDİĞİ MÜLAKAT

ÇARPITILDI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Amerikalı gazeteci Joseph K ra ft’a 
2 Mayıs 1984’de verdiği ve ahiren «The New Yorker» dergisinde yayın
lanan m ülakatla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca aşağıdaki açıklama 
yapılm ıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanımız, gazeteci Joseph K raft’ı 2 Mayıs 1984 
tarihinde kabul buyurmuşlardı. Bu kabul sırasındaki m ülakat New Yor
ker dergisinde nakledilirken Sayın Cumhurbaşkanımızın «İmparatorluğu
nun büyük bir kısmını kaybeden Türkiye’nin verilecek bir karış toprağı 
(Kıbrıs) olmadığı» yolunda bir ifadede bulunduklarına işaret olunmak
tadır. Bunun bir yanlış anlamadan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Cumhur
başkanımız Türkiye’nin toprak bütünlüğüne kastedenleri hedef alarak, 
verilecek bir karış toprağımız olmadığını ayrıca, Türkiye’nin b ir karış 
Yunan toprağında da gözü bulunmadığını ifade etmişlerdi.

Cumhurbaşkanımızın bunun dışında konuyla ilgili b ir beyanları ol
mamıştır.»

17-19 Ekim 1984

YUGOSLAV CUMHURBAŞKANLIĞI KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE’DE

Yugoslavya Cumhurbaşkanlığı Kurulu Cumhurbaşkanı Veselin Dju- 
ranoviç, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in davetlisi olarak Türkiye’yi zi
yaret etm iştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren havaalanında yaptığı konuşmada, zi
yaretin  iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yeni bir güç ve hız kazandıraca
ğını belirtm iştir.
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îki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler, böl
gesel sorunlar ve uluslararası meseleler ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Evren konuğu onuruna bir akşam yemeği vermiş
tir. Görüşmelerin sonunda bir ortak bildiri yayınlanmıştır. (Bk : Belge 
7, 8, 9, 10)

17 Ekim 1984

ERALP : «TÜRKİYE AVRUPA KONSEYİ İLİŞKİLERİ

NORMALLEŞMESİ SÜRECİNDE YENİ BİR ADIM DAHA
ATILMIŞTIR»

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İdareler Daimi Kon
feransında temsili konusundaki son gelişmeler hakkında vaki bir soru
ya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp’in ver
diği cevap aşağıdadır :

«Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Yerel ve Bölgesel 
İdareler Daimi Konferansı (YBİDK) Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin 
seçilmiş yerel ve bölgesel yönetim başkanlarıııdan oluşmaktadır.

12 Eylül 1980 harekâtını izleyen dönemde yerel yöneticilerimizin ata
ma yolu ile tespiti nedeniyle Türkiye’nin anılan konferansta temsili ge
çici olarak sona ermişti.

25 Mart 1984’de yapılan yerel seçimler sonucunda, yerel yönetimle
rin seçilmiş kişi ve heyetlere devredilmiş olması mucavehesinde, 12 asil 
ve 12 yedek üyeden oluşan heyetimiz YBİDK’nin çalışmalarına yeniden 
katılmıştır.

Ülkemizin çeşitli coğrafi bölgelerini temsil eden, 25 Mart yerel se
çimlerinde sağlanan oy oranlarını ve kazanılan sandalyeleri dengeli bir 
biçimde yansıtan ve seçimlere katılan tüm siyasal partilerden belediye 
başkanlarmm yer aldığı heyetimizin yetki belgeleri Konferansın 16 
Ekim’de toplanan 19. Genel Kurulunda onaylanmış bulunmaktadır.

Böylece Mayıs 1984’de parlamenter heyetimizin AKDM’nde yeniden 
temsili ile başlayan Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerinin normalleşmesi 
sürecinde yeni bir adım daha atılmıştır.

Ancak, YBİDK heyetimizin yetki belgeleri konusunda Konferans 
Bürosunca alman ve Genel Kurul’da değişiklik yapılmadan oylanan ka
rarın 11. nci maddesinde Türkiye’deki yerel seçimlere tüm partilerin ka
tılamadığı yolunda bir ifade yer almaktadır. Gerçeğe tamamen aykırı 
olan bu ifadeye heyetimiz tarafından itiraz edilmiştir.»



KKTC HEYETİ ANKARA’DA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Salih Coşar baş
kanlığında Sanayi ve Ticaret Bakanı F uat Veziroğlu, Tarım ve Doğal 
K aynaklar Bakanı Nazif Borman ve Ulaştırm a ve Bayındırlık Bakanı 
Mehmet Bayram ’dan oluşan bir KKTC heyeti KKTC’ye yapılacak eko
nomik ve ticari yardım konusunda görüşmelerde bulunmak üzere An
kara’ya gelmiştir. Konuk heyet Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci ve 
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ’i de ziyaret etm iştir.

18 Ekim ’de başlayan KKTC Türkiye Ekonomik İşbirliği K arm a Ko
misyonu toplantısında Türk heyetine başkanlık eden Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci toplantının açılışında yaptığı konuşmada, «Türkiye’nin 
amacı KKTC’nin güvenlik içinde yaşayabilmesi için ekonomisinin ken
di kendine yetecek hale gelmesini sağlamaktır» demiştir. Tenekeci top
lantılarda KKTC’nin ekonomik bünyesine uygun çok yönlü işbirliği im
kânlarının araştırılacağını söylemiştir.

18 Ekim 1984

YUNANİSTAN’I PROTESTO ETTİK

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, Yu
nan televizyonunda Türkiye haritasının bölünmüş olarak gösterilmesi
nin protesto edildiğini açıklamıştır.

Eralp, bir gazetecinin «Yunan Televizyonunun Türkiye haritasının 
bölünmüş olarak gösterilmesi konusunda bir girişimde bulunuldu mu?» 
şeklindeki sorusunu «Girişimimiz oldu, Türkiye’nin A tina Büyükelçisi, 
Dışişleri Bakanlığı nezdiııde durumu protesto etti» biçimde cevaplan
dırm ıştır.

18-24 Ekim 1984

KALEMLİ SUUDİ ARABİSTAN’A GİTTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M ustafa Kalemli Suudi Arabis
tan  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Muhammed Ali Al-Fayez’in res
mi konuğu olarak Suudi A rabistan’a gitm iştir.

Kalemli Riyad’da Suudi A rabistan Kralı Fahd ile Başbakan I. Y ar
dımcısı ve Ulusal Muhafız Birliği Komutanı Veliaht Prens Abdullah Bin 
Abdülaziz tarafından kabul edilmiştir.

17-19 Ekim 1984
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Kalemli ile Al-Fayez başkanlığında heyetlerarasm da yapılan gö
rüşmelerde Suudi A rabistan’ın daha fazla sayıda Türk işçisi istihdam 
etmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmiştir.

18 Ekim 1984
ERALP : TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI TÜRKİYE’NİN 
SINIR KONUSUNDAKİ HASSASİYETİNİ GAYET İYİ 

BİLMEKTEDİRLER

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp dü
zenlediği haftalık basın toplantısında «Suriye nezdinde ayrılıkçılar ve te 
röristler hakkında herhangi b ir girişim veya uyarı yapıldı mı?» şeklin
deki bir soruya şu cevabı verm iştir :

«Türkiye’nin komşuları, Türkiye’nin sınır güvenliğine ilişkin has
sasiyetini gayet iyi bilmektedirler. Bu konudaki görüşlerimiz, başta Sa
yın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakanımız ve diğer hüküm et yet
kilileri tarafından defaatle açık beyanlar şeklinde belirtilm iştir. Dola
yısıyla ilgili komşu ülkelerin bu görüşlerimizi yakinen bildiklerine emi
niz.»

Eralp, «Türk birlikleri Irak ’a girm işler midir?» şeklindeki bir so
ruyu da «Türk birliklerinin operasyonu, Türk sınırları içinde cereyan 
etmektedir» biçiminde cevaplandırmıştır.

19 Ekim 1984
YUNANİSTAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR İHLALE

DEVAM EDİYOR

Limni Adasının silahlandırılmasına ilişkin olarak Dışişleri Bakan
lığı Enformasyon Daire Başkanı Yalım Eralp’e «Bundan bir süre önce, 
Limni’nin Yunan askeri ta tb ikatlarına dahil edilmesi halinde Türkiye 
tarafından gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etmiştiniz. Bu konu
da bir gelişme oldu mu?» biçiminde yöneltilen soruya E rap’in verdiği 
cevap aşağıdadır :

«Yunan televizyonunun, 8 Ekim 1984 tarihinde Limni’de düzenle
nen törenleri yansıtan programında, adada askeri gemilerin ve uçakla
rın mevcut olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Limni’nin Ege’de yapılan son 
Yunan ta tb ikatlarına dahil edildiği de belirlenmiştir. Bu hususlar, Lim
ni dahil Doğu Ege Adaları için silahsızlandırılmış bir sta tü  öngören 
uluslararası andlaşmalarm ihlaline devam ettiğini teyid etm ekte oldu
ğu cihetle, durum, 18 Ekim 1984 tarihinde A nkara’daki Yunanistan Bü
yükelçiliği nezdinde protesto edilmiştir.»
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ERALP : PÂPANBREO’YA CEVAP VERMEYE GEREK

DUYMUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Yalım Eralp «Yu
nanistan Başbakanı son basın toplantısında Türkiye’yi Orta Doğu’nun 
jandarm ası olarak nitelemiş ve Türkiye’deki rejim  hakkında bazı sözler 
sarfetm iştir» şeklinde sorulan bir suale şu cevabı verm iştir :

«Yunan Başbakanının adet üzere basit siyasi istism ara yönelik ifa
delerinin dayandığı fik ir b ir yenilik taşım am aktadır. Bu itibarla, kendi
sine bir cevap vermeyi gerekli görmüyoruz. Kaldı ki, cevap verdiğimiz 
takdirde kendisinin uluslararası nezaket kurallarını aşan uslûbunu ay
nen kullanmak gerekecektir. Geleneklerimiz ve devlet anlayışımız dola
yısıyla böyle b ir yola neden tevessül etmeyeceğimiz herhalde anlaşıla
caktır.»

19 Ekim 1984

TÜRKİYE-FİMLANBİYA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME ANLAŞMASI PARAFE EDİLDİ

1984 yılının M art ayında A nkara’da ilk tu r  görüşmeleri yapılan 
Türkiye - Finlandiya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması Helsinki’de 
parafe edilmiştir.

Finlandiya ile parafe edilen sözkonusu vergi anlaşması, daha önce 
yürürlüğe giren A vusturya ve Norveç anlaşm alarından sonra OECD’ye 
üye devletlerle yapılan üçüncü anlaşrîtayı oluşturm aktadır. Bunun ya- 
nısıra bu tü r  vergi anlaşm aları 1983 yılında Kore ile imzalanmış, Ürdün 
ile parafe edilmişti.

Türkiye’nin ekonomik yönden dış dünyaya açılmasında çifte vergi
lendirmeyi önleme anlaşm alarından önemli sonuçlar beklenmektedir. Böy- 
Iece uluslararası vergi hukukunun kuralları anlaşmacı ta ra fla r arasın
da geçerlilik kazanmaya başladığı gibi, her iki devletin vergi hukuku 
bir metin içinde uyumlaştırılm ış olmaktadır. Bunun sonucunda, her iki 
ülkenin müteşebbisleri diğer ülkede yatırım  kararı alırken geleceğe yö
nelik sağlıklı hesap yapabilecekler, ayrıca, tem ettü, faiz, royalite ve ta 
şımacılık gelirleri üzerindeki vergi yükü düşeceğinden, sermaye, tekno
loji ve hizmet hareketlerine hız kazandırılması mümkün olabilecektir.

19 Ekim 1984
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20 Ekim 198.4

IRAK’ÎN ELİNDE BULUNAN İ00 İRANLI ESİR ANKARA 

ÜZERİNDEN TAHRAN’A GÖNDERİLDİ

Irak ’ın elinde bulunan 100 İranlı savaş esiri A nkara üzerinden 
Tahran’a gönderilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak aşağıdaki açık
lama yapılmıştır.

«Irak’ın elinde bulunan 100 İranlı esir, 20 Ekim 1984, Cumartesi 
günü A nkara Esenboğa Havaalanında İran ’a gönderilmek üzere Ulus
lararası Kızılhaç örgütüne teslim edilmiş ve aynı gün İran Hava Yol
larına ait bir uçakla Tahran’a hareket etm iştir.

Türkiye her iki komşu ve dost ülke ile mevcut iyi ilişkileri ve izle
diği tarafsızlık siyaseti çerçevesinde, insani mülâhazalarla bu teslim iş
leminin gerçekleşmesine yardımcı olmuştur.

Uluslararası Kızılhaç temsilcisi bu işlemler sırasında bütün imkân
larını seferber eden Türk Kızılayı’na yardım larından dolayı teşekkür
lerini sunmuştur.»

21-24 Ekim 1984

HALEFOĞLU PAKİSTAN’A GİTTİ

Pakistan Dışişleri Bakanı Yakup H an’ın Mayıs 1983 tarihinde T ür
kiye’ye yapmış olduğu ziyareti iadeten Dışişleri Bakanı V ahit Iialefoğlu 
Pakistan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Halefoğlu ziyaret sırasın
da Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ü1 Hak tarafından da kabul edilmiş
tir.

21-22 Ekim 1984

TANRI YAR İRAN’A GİTTİ

İçişleri Bakanı Dr. Ali Tanrıyar İran ’a resmi bir ziyarette bulun
muştur. Taıırıyar’a Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Necdet öztorun 
ve Dışişleri Bakanlığı M üsteşarı Büyükelçi Ercüm ent Yavuzalp ve diğer 
yetkililer refakat etmişlerdir.

İçişleri Bakanı Tanrıyar dönüşünde yaptığı yazılı açıklamada, «Dost 
ve kardeş İran ’a yaptığı resmi ziyaretin çok yararlı geçtiğini» açıklamış
tır. T anrıyar ziyareti ile ilgili olarak şu bilgileri verm iştir :
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«Bu ziyaretim  sırasında İran  Cumhurbaşkanı Seyit Ali Hamanei 
tarafından kabul olunarak kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın yazılı 
bir mesajını tevdi ettim  ve İran İçişleri Bakanı Natık Nuri ile heyetler 
halinde görüşmelerde bulundum.

Gerek bu görüşmeler, gerek iki ülke yetkilileri arasında yapılan te 
maslar, TürkJİran  ilişkilerine hakim olan dostluk, kardeşlik ve anlayış 
havası içinde cereyan etti. Güneydoğu sınırlarımızda karşılaştığımız gü
venlik sorunları ve bu hususta aldığımız tedbirlerin gerçek mahiyetini 
İran ’lı dostlarımıza anlattık. Bu hususta etkili bir işbirliği zaruretini 
vurguladık. Görüşmelerimizin sonunda hudut güvenliğinin sağlanması
nın önemi üzerinde görüşlerimizin farklı olmadığını tespit ettik. Temas
larımızı sürdürmeyi ve en kısa zamanda tek ra r biraraya gelmeyi ka
rarlaştırdık.

Dost ve kardeş İran ’la aram ızda sık sık ve her düzeyde cereyan 
eden tem aslar çerçevesinde yer alan bu ziyaretimin yararlı olduğuna 
inanıyorum.»

22 Ekim 1984
TÜRKİYE BM EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 

ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

BM Genel Kurulunda BM Ekonomik ve Sosyal Konseyine (EKO- 
SOK) üyelik seçimleri yapılmıştır.

159 üye devletten 152’sinin oy kullandığı seçimlerin ilk turunda, 
Batı grubunun adayı olan Türkiye, 134 oy alarak, 1 Ocak 1985 tarih in 
den itibaren 3 yıl için bu Konseyin üyeliğine seçilmiştir.

23 Ekim 1984
TÜRKİYE-ROMANYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 

PROTOKOLÜ ONAYLANDI

Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü onaylan
m ıştır. Resmi gazetede yayınlanan Protokol, Plaziııe ve Dış Ticaret Müs
teşarı Ekrem  Pakdem irli’nin M art ayı içerisinde Bükreş’e yaptığı ziya
re t sırasında imzalanmıştır.

23 Ekim 1984
DOĞAN, ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU 

KONSEYİNİN TÜRKİYE’DE TOPLANMASINI ÖNERDİ

U luslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun (IFAD) P aris’te top
lanan 8. nci Guvemorler Konseyinde konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanı Hüsnü Doğan, Konseyi Türkiye’de toplanmaya davet etm iştir. 
Doğan konuşmasında özetle şunları söylemiştir :
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«IFAD’ın ilk kez merkezi olan Roma dışında yaptığı bu Guvernor- 
ler Konseyini, bundan böyle diğer, özellikle gelişmekte olan ülkelerde de 
görmek, bu arada Türkiye’de ağırlamak, böylece ÎFAD projelerinin sey
rini göstermek, bu projelere ihtiyacı müşahhas şekilde sergilemek iste
riz.

ÎFAD ’m bu Governorler Konseyinin en önemli sorunu, tükenm ekte 
olan mali kaynaklanır yenilen ebilmesidir. ÎFAD’m kırsal halkımızda ya
rarlı hizmetlerinin devamı bu mali olanağın yenilenmesi ve h a tta  tak 
viyesine bağlıdır.

IFAD, yedi yıllık kısa hayatında yararını ispatlayabilmiş bir mü
essesedir. İdamesi gereklidir.

Türkiye’de kısmen ÎFAD kredileri ile gerçekleştirilmekte olan iki 
geniş proje m evcuttur. Bunlar Erzurum  Kırsal Kalkınma projesi ile 16 
vilayetimize hizmet sağlayacak tarım sal yayım ve araştırm a projeleridir.»

24 Ekim 1984

EVREN BM GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Birleşmiş Milletler Teşkilatının 39. 
ncu Kuruluşu dolayısıyla bir mesaj yayınlamıştır. Evren, Teşkilatın ba
rış ve güvenliği sağlamak, uluslararası ilişkilerini geliştirmek, ekonomik 
kültürel ve insancıl sorunları çözerek, insanlar için daha güzel ve mutlu 
bir dünya yaratm ak amacıyla kurulduğunu belirtm iştir. (Bk : Belge 11)

Öte yandan Birleşmiş Milletler günü dolayısıyla BM Türk Derne
ğinde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda konuşan Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz «Bugün dünyada yüz milyonlarca 
insan asgari yaşama standartlarının altında yaşam sürerken, barışın 
korunmasından, hürriyet ve demokrasi anlayışının kökleştir ilmesinden 
sözetmek mümkün müdür?» demiştir. (Bk : Belge 12)

24 Ekim 1984

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI KONUSUNDA TÜRK-YUNAN

GÖRÜŞMELERİ

Türk-Yunan Karayolu Ulaştırm a Karma Komisyonu toplantısı A ti
na’da yapılmıştır. Toplantıdan sonra yayınlanan resmi bildiride, iki ta 
rafın görüşülen konular üzerinde m utabakat içinde oldukları kaydedil
miştir. Bildiride, tarafların  Türkiye ile Yunanistan arasında Karayolu 
de mal ve yolcu taşımacılığı, ikili ticaretle ilgili bütün önerileri destek
lemeyi, kararlaştırd ıkları açıklanmıştır.
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HALEFOĞLU TAYLAND’DA

Tayland Dışişleri Bakanı Sıddhi Savetsile’in daveti üzerine Dışiş
leri Bakanı V ahit Halefoğlu Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti-ni ziya
retleri arasında Tayland’a 24 saatlik b ir ziyarette bulunmuştur.

25-30 Ekim 1984
HALEFOĞLU ÇİN’DE

Dışişleri Bakam V ahit Halefoğlu Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Wu XueqıanTn davetlisi olarak Çin Halk Cum huriyeti’ne resmi 
bir ziyarette bulunm uştur. Çin Dışişleri Bakanı 25 Ekim akşamı Halef
oğlu onuruna bir yemek verm iştir. (Bk : Belge 13, 14)

İki Bakan arasındaki resmi görüşmeler 26 Ekim tarihinde yapıl
m ıştır. Halefoğlu Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakanı Chen Muhua 
ile de görüşmelerde bulunmuş, Başbakan Zhao Ziyang ve Cumhurbaş
kanı Li Xiannian tarafından kabul olunmuştur.

26 Ekim 1984
SSCB İMAR VE İSKAN DEVLET KOMİTESİ HEYETİ ANKARA’DA

Türkiye ile SSCB arasında 15 M art 1977 tarihinde Moskova’da im
zalanan «Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Uygulama Programı» 
çerçevesinde, depreme dayanıklı konut yapımı binalarda ısı yalıtımı ve 
prefabrik konut konularında incelemelerde bulunmak üzere SSCB İm ar ve 
İskân Devlet Komitesi Başkanı I. N. Ponomarev başkanlığında üç kişilik 
b ir heyet A nkara’ya gelmiştir.

26 Ekim 1984

TÜRKİYE’DE SİYASAL KANAATLERİNDEN DOLAYI KİMSE İDAM
EDİLMEMEKTEDİR

Dışişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, Türkiye’de siyasal 
kanaatlerinden dolayı kimsenin idam edilmediği belirtilm iştir. Açıklamada 
şöyle denilm iştir :

«Son günlerde, adam Öldürmekten dolayı hüküm giymiş şahıslar ile 
ilgili olarak mahkemelerce verilmiş idam kararları dolayısıyla, ülkemiz 
aleyhine çeşitli şekillerde ve genellikle malum çevrelerin de tahrikiyle bir 
kam panya yürütüldüğü görülmektedir. İdam cezası bir iç hukuk konusu 
olup her ülkenin sosyal şartlarından ve bu şartların  gerektirdiği tercih
lerinden doğar. Türkiye, mevzuatında böyle bir cezanın Öngörüldüğü tek 
Batılı ülke de değildir.

24 Ekim 1984
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Türkiye’de, siyasal kanatlerindeıı dolayı kimse idam edilmemektedir. 
12 Eylül 1980 tarihinden sonra idam edilen şahısların hepsi, terö rist olay
lara karışarak adam öldürmüşlerdir. Nitekim, H ıdır Aslan, İsmail 
Yürür ve Mehmet Erol adlı iki polis memurunu öldürmüş, b ir gasp 
olayına iştirak  etmiş ve Süleyman Keskin adlı bir vatandaşı silah zo
ruyla kaçırıp işkence yapmıştır. Bundan önce idam edilen İlyas Has ise 
bekçi Süleyman Tosun’u pusu kurarak  öldürmüştür. Her iki şahıs da 
terörist olaylara bilfiil karışm ıştır.

İdam cezasının nihailiği ve niteliği dolayısıyla Türk mevzuatı bu 
konuda diğer cezalardan farklı ve çok itinalı bir düzenleme getirm iştir. 
Karar, bütün yargı mercilerinden geçip kesinleştikten sonra TBMM’e 
gelmekte ve orada kabul edilen bir kanunla onaylanmaktadır. Bundan 
sonra Cumhurbaşkanınca onaylanması gerekmektedir.

H ıdır Aslan’ın durumunda da bütün yollar tüketilmiş ve suçlu
luğuna karar verilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuk devletinin 
dayandığı ilkeleri paylaşanların sözkonusu idam cezasını hukuki açıdan 
eleştirmeleri mümkün değildir.

Bu konuda yürütülen kampanyanın mesnedini insani mülâhazaların 
teşkil ettiği iddiasında da en azından bir samimiyetsizlik vardır. İnsani 
duygularda iki ayrı ölçü olmaz. Günde yaklaşık 25 kişi öldürülür ve va
zifelerini yapan görevliler katledilirken bu kesimlerden herhangi bir ses 
çıktığını hatırlamıyoruz. Bu insanların hazin akibetine en az katliam ın 
faillerine gösterdikleri kadar ilgi göstermeyenlerin insani mülahaza id
dialarının inandırıcı ta rafı yoktur. Bugün bu kampanyanın arkasında 
yatan asıl amaç, insani duygular gibi asil bir kavram ın maalesef çeşitli 
başka amaçlar için istism arıdır. Koparılan gürültü insani mühalazardan 
değil siyasi amaçlardan kaynaklanm akta ve iyi niyetli kimseleri, insani 
duygularını istism ar suretile, Türkiye aleyhinde sürdürülen kampanyaya 
alet etmek amacını gütmektedir.»

26 - 31 Ekim 1984

ARAL SUUDİ ARABİSTAN’DA

Ticaret ve Sanayi Bakanı Cahit Aral Suudi A rabistan’a  resmi bir 
ziyarette bulunm uştur. Suudi Ticaret Bakam, Endüstri ve E lektrik  Ba
kanı ve Planlama Bakanı ile görüşmelerde bulunan Aral, 28 Ekim günü 
Riyad’da Türk İhraç ürünleri Fuarını açmıştır.
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30 Ekim 1984
SUUDİ ARABİSTAN HABERLEŞME BAKANI ANKARA’DA

Suudi A rabistan Haberleşme Bakanı Dr. Devwees Kayyaî Ulaştırma 
Bakam Veysel A tasoy’un resmi konuğu olarak A nkara’ya gelmiştir.

İki ülke arasında haberleşme alanında işbirliği olanaklarının a raş
tırıldığı görüşmelerden önce bir konuşma yapan U laştırm a Bakam Vey
sel Atasoy, Türkiye’nin haberleşme alanındaki tecrübelerini dost ve kar
deş ülkelere sunmaya hazır olduğunu. belirtmi ştir. Konuk Ulaştırm a Ba
kanı da konuşmasında, haberleşme alanında karşılıklı yardımlaşmayı is
tediklerini kaydetm iştir.

30 Ekim 1984
EVREN F -16  UÇAK FABRİKASININ TEMELİNİ ATTI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Mürted ovasında kurulacak ve F  -16 
Uçağı üretecek olan uçak fabrikasının temelini törenle atm ıştır.

Evren törende yaptığı konuşmada, borç alman ve el - avuç açılarak 
tem in edilen silahlarla vatan savunmasının yapılamıyacağmı belirterek, 
«Çok müşkül alanlarda bu silahları temin edememe gibi zorluklarla karşı 
karşıya kalabiliyoruz. İşte bu zorlukları yenebilmek, ancak kendi silahı
mızı kendimizin yapmasıyla mümkün olacaktır» demiştir.

Başbakan özal’da törende yaptığı konuşmada, «İleri b ir teknolojiyi 
Türkiye’ye getirmekteyiz. Böyle bir teknolojinin gelmesi ileride memle
kete çok şeyler kazandıracaktır» demiştir.

30 Ekim 1984
OKSAY CEZAYİR’E GİTTİ

Cezayir devriminin 3Ö.ııcu yıldönümü törenlerinde Türk hükümetini 
temsil etmek üzere Devlet Bakam Kâzım Oksay Cezayir’e gitm iştir.

30 Ekim 1984
YUNANİSTAN, PORTEKİZ VE İSPANYA’NIN A ET’YE GİRİŞİ 

TÜRKİYE’NİN TOPLULUKLA İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE
ETKİLEYECEK

Eesmi gazetede yayınlanan 1985 yılı Ekonomik Program ında Tür
kiye - AET ilişkilerinin son yıllardaki gelişmeleri Özetlendikten . sonra, 
Y unanistan’ı takiben Portekiz ve Ispanya’nın A ET’ııa girmesinin Tür
kiye’nin AET ile olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceği görüşüne 
yer verilmiştir.
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Program da şöyle denilmiştir :

«Üç Akdeniz ülkesinin tam üyeliği, Topluluk ile ticari, sosyal ve 
mali alanlardaki ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sebeple 
ortaklık girişimimizin tam  üyeliğe yönelik olarak ne ölçüde gelişme gös
terebileceği hususunda hükme varırken, genişlemelerin yarattığ ı bünye
sel değişmenin önemle gözönünde tutulm asına ihtiyaç vardır.»

Programda, AET ile ilişkilerin «yeni baştan düzenlenmesi için gerek
li girişimlere başlanılacağı» kaydedilerek, Topluluk tarafından Türkiye’ye 
uygulanan kısıtlam alar hakkında şu görüşlere yer verilm iştir :

«Bir kısım dokuma ve giyim sanayi ürünlerine uygulanan kısıtlam a 
ve yasaklamaların 1985 yılında tek ra r konmaması için gerekli girişim 
lere başlanacaktır. AET’nin başlıca üyeleri tarafından Türk vatandaşla
rına uygulanan vizenin kaldırılması için yapılagelmekte olan girişimler 
hızlandırılacaktır. Yunanistan’ın tam  üyeliğinden sonra Topluluk pazarın
da Türk kuru üzümünün karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi için Toplu 
luk nezdinde gerekli girişimler sürdürülecektir.»

Programda, serbest dolaşım konusunda K atm a Protokol’de yeralaıı 
hükmün 1986’da uygulamaya girmesi için çaba harcanacağı da belirtil
miştir.

30 Ekim - 1 Kasım 1984 

KUZEY ATLANTİK ASAMLESİ BAŞKANI TÜRKİYE’DE

NATO’ya üye Devletlerin parlamenterlerinden oluşan Kuzey A tlan
tik Asamblesi’ııin Başkanı İngiliz parlam enter Patrick Wall, tanış
ma ve nezâket ziyaretlerinde bulunmak üzere, ülkemize gelmiştir.

Patrick Wall A nkara’da bulunduğu süre içinde TBMM Baş
kanı, TBMM Dışişleri ve Milli Savunma KomisyonlarTmn başkanları ile 
görüşmeler yapmış, ayrıca, Başbakan, Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri 
Bakanlığı M üsteşarı tarafından kabul edilmiştir,.

31 Ekim 1984

EVREN VE ÖZAL GANDİ’NÎN ÖLÜMÜ NEDENİYLE 

BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİLER

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Hindistan Başbakanı Gandi’nin öldü
rülmesi nedeniyle Hindistan Cumhurbaşkanı Zail Sengh’e, Başbakan özaî 
ise yeni H indistan Başbakanı Rajiv Gandi’ye birer başsağlığı mesajı gön
dermişlerdir. özal ayrıca, bir açıklama yapmıştır.
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Cum hurbaşkanının mesajı şöyîeclir :

«Hindistan'ın değerli Başbakanı Ekselans İııdira G andfnin silahlı 
bir saldırı sonucu hayatım  kaybetmesini derin teessür ve üzüntü ile öğ
rendim.

Bu m enfur saldırı, terörizm felaketine karşı mücadelede bütün ulus
ların çaba göstermesi ve işbirliğinde bulunması gerektiğini dünyaya bir 
kez daha hatırlatm ış olmaktadır.

Şahsım ve Türk milleti adına Ekselanslarına, Başbakan Gandfnin 
kederli ailesi üyelerine ve H int halkına içten taziyetlerim i sunarım.»

Başbakan özal ise m esajında şu görüşleri belirtm iştir :
«Sayın İndra Gandfnin silahlı bir saldırı sonucunda hayatım  kay

bettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Terörist saldırılara sık sık hedef olan bir millet olarak, bu alçakça 

hareketten derin üzüntü duyduk.
Türk hükümeti, Türk halkı ve kendi adıma taziyetlerim i bildiririm.»
Başbakan ayrıca şu açıklamayı yapm ıştır :
«Hindistan Başbakanı Bayan İndira Gandi’nin m enfur b ir suikast 

sonucunda hayatım  kaybetmiş olması karşısında, uluslararası terörizme 
bir çok şehit vermiş Türk milleti olarak derin üzüntü duymaktayız.

Bayan Gaııdi, ülkesini yıllar boyu başarı ile yönetmiş bir Başbakan 
olmasının ötesinde, dünya sulhune hizmet etmiş seçkin devlet adam ları 
arasında yer alan, ülkesinde ve bölgede istik rara  değerli katkılarda bu
lunmuş bir liderdi.

Bayan G andfnin şahsında çok değerli b ir evladını kaybetmiş olan 
dost H int halkına, bu acı kaybından dolayı başsağlığı diliyor ve sabır te 
menni ediyoruz.

Başbakan Gandfnin hayatına mal olan bu suikast, her zaman be-- 
lirttiğ im  gibi, terörizme karşı etkin bir mücadelenin ancak milletlerin el 
ele vermesi sayesinde yürütülebileceğini idrak etme zamanının çoktan 
geldiğine yeniden işaret eden elim bir olaydır.»

31 Ekim 1984
TÜRKİYE’NİN AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KONSEYİ 

BAŞKANLIĞINI ALMASI İÇİN TEMASLAR YAPILIYOR

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, 
haftalık  basın toplantısında «AKDM Bakanlar Konseyi Başkanlığı sırası 
Türkiye’ye gelmiştir. Bu konuda herhangi bir girişimimiz olmuş mudur? 
şeklindeki b ir soruya şu cevabı verm iştir :
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■«1981 yılında başkanlık sırası bize gelmişti ve biz kendiliğimizden 
bundan feragat etmiştik. Sebebi de, o sırada Türkiye’de seçilmiş bir 
Parlem ente olmaması idi. Şimdi, 6 Kasım seçimlerinden sonra hakkımız 
olan bu başkanlığı istemekteyiz. Bu çerçevede, temaslarımıza devam et
mekteyiz.»

31 Ekim 1984
ERÂLP : AVRUPALILARIN İNSAN HAKLARI DERSİ VERMEYE

HAKKI YOK
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Yalım Eralp dü

zenlediği mutad basın toplantısında «Fransız Dışişleri Bakanı Chessoıı’un 
terörist Plidir Aslan’ın idamına ilişkin demeci konusundaki bir soru üze
rine şunları söylemiştir :

«Beyanatı çok talihsiz olarak nitelendiriyoruz, üstelik  daha iki yıl 
öncesine kadar giyotin cezasını uygulayan bir ülkenin Dışişleri Bakanı
nın bu şekilde konuşmasına hayret etmemek mümkün değildir, İdam ce
zası konusunda Türk Hükümetinin görüşlerini esasen açıklamıştık. Türk 
Hukuk mevzuatına ve içişlerimize müdahaleyi kabul edemeyiz. Paris Bü
yükelçimiz Adnan Bulak gereğini yapmıştır.

F ransız Dışişleri Bakanı, Fransız hapishanelerinde in tihar edenle
rin hesabını verseydi, hem kendi ülkesi, hem de insan hakları bakımından 
daha büyük hizmette bulunurdu. Fransız Komünist P artisi’nin deklaras
yon ve tutum una gelince; kendilerinin özgürlük dersi vermeye kalkışma
sını, ancak istihza ile karşılıyoruz. İnsan hak lan  şampiyonluğunu yapan
lar Türkiye’deki açlık grevi konusunda yaygara koparanlar, birçok Batı 
Avrupa ülkesindeki benzer grevler konusunda sessiz kalarak ne derece 
samimi olduklarını esasen göstermişlerdi.

Bütün bunlar gözönünde tutulduğunda AvrupalIların insan haklan  
hakkında ders vermeye hakları bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bir de 
dikkatimizi çeken olgu, b ir Avrupa ülkesinin, sadece sol militan ve ted
hişçilere verilen cezaları eleştirmesidir.»

31 Ekini 1984
ERALP : AVRUPA KONSEYİ HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 

ELMQUÎST’iN  İDDİASINI ZEKASI İLE MÜTENASİP 
ADDETMİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Yalım Eralp, haf
talık basın toplantısında «AKDM üyesi DanimarkalI parlam enter Bjorn 
Elmquist, Türkiye’ye gelerek, ceza evlerini gezmişti. Bu çerçevede olumlu 
beyanları olmuştu. Şimdi Türkiye’de «manipule» edildiğini TV’de iddia 
etmiştir» şeklindeki bir soruya şöyle cevaplandırmıştır :
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«Kendisinin manipule edildiğine ilişkin sözlerini, zekası ile m ütena
sip bulmuyoruz. Çünkü kendisi Türkiye’ye geldiği zaman bazı hapishane
leri gezmiş ve bu arada bir sürpriz yapmak için cebinden bize o ana kadar 
göstermediği bir listeyi çıkararak yaşamadığı iddia edilen bu listedeki 
kişilerle temas etmek istem iştir. Bu şahısların hepsiyle teker teker gö
rüşm üştür.»
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BELGE : 1

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL İLE YAPILAN VE 3 EKİM TARİHLİ 

WASHINGTON TİMES GAZETESİNDE YAYINLANAN MÜLAKAT

Q : You are said to be highly religious man who reinstated the 
prestige, if not the power, of religion in Turkey — a Moslem nation th a t 
has remained staunchly secular since the Turkish republic was founded 
by A tatürk  in 1923. Do you not fear a fundam entalist awakening in Tur
key similar to Iran or orher Middle Eastern nations? Given a population 
of more than 40 million Moslems, including 10 million Shi’ites, m ight you 
not be opening a Pandora’s box?

A : Turkey is today a secular state, and I can easily say there are 
no similarities between the Turkish and Iranian situation.

The bulk of the Moslems in Turkey are Sunni, while those of Iran 
are Shi’ite. But the Shi’ites in Turkey are also Alawite, which again is 
different from Iran. The Alawites in Turkey are much less orthodox. 
They do not even pray like the Shi’ites in Iran, nor is there a similar 
clerical structure.

Even in Ottoman times, Turkey was never run by the clergy, but by 
the Sultan and civilian authority. Basically, Turkey has followed the rule 
of the Prophet Mohammed th a t you should bring the righ t people to the 
right place.

Q : But are you not in fact personally encouraging a wider expres
sion of religion in Turkey? The impression abroad is th a t you are moving 
Turkey away from a secular and toward an Islamic identity.

A : Who says so? It is a complete misreading.

I am a Moslem and try ing to be a good Moslem. This has been my 
situation among the people who know me for the past 25 years.

But even if I go to mosque on Fridays, I do not perm it the photog
raphers or the press to come inside. I do not like to use religion as a 
means. Religion should not be related to political affairs. I t should be in
side us, between the man and Allah. Therefore, when I was campaigning 
for election, if it became time to pray, I didn’t go with the people, but 
did so later, in my own home or room.

Q : A highly regarded Turkish figure told me th a t you are a man 
of «disarming cold blood» — th a t you are able to hold out an olive branch 
where others would be impassioned beyond reason or logic.
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A : I think he was referring to my decision to remove visa require
ments for Greek citizens.

For centim es Greece and Turkey have had problems. But there is 
no meaning in this enmity. It is against the people of both countries.

I know the issue of Cyprus cannot be resolved righ t away. We 
m ust be practical, patient. We are saying to Greece, let us freeze the 
difficult problems or we will only quarrel more. By increasing trade, eco
nomic or tourist relations, we can find solutions to our other problems. 
The Greek and Turkish people are not antogonistic to one another.

Q : But you are a man of «disarming cold blood?»

A : I don’t  know w hat th a t means. I have feelings.

Take the Armenian isue. I told the newspapers, when there is one 
man or a small group involved in an attack, why do you w rite «Armenian 
terrorists»  ? If I were a Turk living as a m inority in another country
how would I like it if they  wrote afte r a single incident about Turkish
terro rists?  You know there are 200,000 Armenians living in Turkey. How 
do these people feel? They are our citizens.

Q : Ju st last week, the House Foreign A ffairs Committee in the 
U.S. Congress reported out a resolution declaring April 24 Armenian ho
locaust day — and in the same week the Senate voted to cut aid to Turkey 
by $215 million. W hat is your reaction?

A : All of these facts are cheap politics a t a time of elections. The 
Congress is not looking for a gain the medium or long term , but for 
the short term.

They think they will get so many Armenian or Greek votes. But 
they forget what is happening in Turkey. The anti-A m erican feeling 
started  in Turkey in the 1960s with the (Lyndon) Johnson letter, and 
we could’te  erase it. I think such actions by the Congress are nonsense.

Q : Do you view them as dangerous?

A : Yes, i t ’s dangerous. There is saying in Turkey: «A crazy man 
puts into the well w hat 40 wise men cannot take out.»

Q : W hat m ight be the consequences? Do you anticipate a freeze in 
U.S. - Turkish relations ?

A : I t is difficult to estimate. We should be calm. I know. But our 
press and opposition will try  to make a big thing of it.
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I also do not th ink it will help in term s of te rro rist actions against 
Turkey. If I see some Turkish foreign officials murdered, it can be be
cause of the U.S. Congress. America should not be afte r such cheap poli
tics. The United State is strong today, but there are decades, centuries 
of relations between countries to think about.

Q : Turkey has the biggest land force in Europe and is one of the 
firs t lines of defense against a Soviet invasion of the continent. Yet U.S. 
experts say your equipment is backward, your men go through tank prac
tice w ithout tanks, and the best guy in the class gets to shoot the one 
round of ammunition. How can Turkey meet the m ilitary requirements 
of the W estern Alliance under such conditions?

A : The question is a critical one. We keep the  highest number of 
forces in NATO. Even with our outdated equipment, our train ing is very 
good. We cannot spend very much, but by today’s standards, Turkey is 
spending more on her defense than any other NATO country.

But with the  political factors as they are in the United States and 
Europe, the modernization program we require of a t least $8 billion looks 
impossible today. This is the question in front of us in the coming years.

I told the Germans only last week : To spend $1 billion 011 Turkey 
will result in twice or three times the number of units, because we spend 
less on our soldiers. It will be more economical for you.

Q : There are those who claim th a t if Turkey was ever actually a t
tacked by the Soviet Union, NATO forces would not come to her aid. If 
the Soviets do cross the border, w hat will you do?

A : I believe we can defend our soil, also th a t NATO would come, 
and most im portant, th a t a war between Turkey and Russia would mean 
a world war. Therefore, w hether NATO will come late or a t the righ t 
time is not relevant. Because whatever happens to Turkey will happen 
to everyone.

Q : You appear to be steering a middle course for Turkey, incre
asing trade with the Soviets while preparing your arm y to figh t them, 
increasing contacts with the Arabs while m aintaining relations with 
the Israelis, try ing  to serve as a broker between Iran and Iraq. Do you 
really think you can continue this balancing act indefinitely w ithout a 
disastrous fall?

A : My motto, like A taturk, is «peace in the country, peace in the 
world». We m ust have good relations with our neighbors w hether we 
are in the same camp or not. In the trade field, we are coming to better 
relations with the Soviet bloc. I can also visit, in the same month, both 
Iran and Iraq.
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We have a relationship with Israel th a t is low, but we are not 
cutting our ties. I think a window should stay open in case Turkey is 
needed. Our Arab neighbors know this. We don’t  tell them  lies. I told 
our Arab friends the Israeli lobby in the United States is strong, and 
we w ant good relations with the United States.

Q : You are the only head of sta te  in the Middle E ast today who 
held senior economic posts — as undersecretary of sta te  for planning, 
1967-71 and 1979-80, and deputy prime m inister for economic affairs, 
1980-82. While Turkey is still under considerable economic strain, your 
policies have raised the country’s economic standards to a level W estern 
analysts thought impossible 10, even five years ago. Given th is experi
ence, how would you assess the economic management problems of your 
Middle E astern  neighbors, for example, Israel, Egypt or Syria?

A : The Turkish case was much more hopeless than the others. 
There was no alternative. We didn’t  have oil or the support th a t Syria 
has from the rich Islamic countries. Our assistance from the W est was 
not sufficient. I told our people, it is better th a t we do not have oil, be
cause we will learn to work harder and then we will find oil.

But I am not in a position to say w hat are the wrong or correct 
policies of my neighbors. However, if I describe w hat has been accomplis
hed in Turkey, perhaps it will give some clues to the others.

Turkish exports in 1980 were roughly $2.9 billion, our oil bill was 
$3-to-$4 billion, and financial circles outside of Turkey believed we were 
a hopeless case. We had to reschedule our debts, and they were saying 
Turkey will never pay. Coming into 1980, our basic export pattern  was 
agricultural, w ith industrial products only 34 percent of total exports.

In 1984, our oil imports were still $3.8 billion, but exports will reach 
$7 billion and the volume of industrial exports increased 74 percent in 
the firs t six months of the year. In four years time th is is an unbelie
vable increase.

We broke the circle and became an industrial oriented country. All 
of our rescheduling obligations were met, and we are now paying the 
principal.

The basic reason was, f irs t of all, the activity of the Turkish 
people, which had been blocked by too much government intervention 
— too much bureaucracy and sta te  orientation of the economy.

I do not want to say th a t we had a socialist economy, but it was 
close to it.
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We changed this, giving more importance to private initiative, and 
in this way releasing the power of the people. I don’t  know the case of 
Israel, but when you look a t Egypt, Pakistan or Syria, even Iraq? it is 
very difficult to go back from a socialist system. These countries lost 
their most-talented people.

Q : Although terrorism  in Turkey appears to be behind you, there 
are hints th a t the Turkish, m ilitary does not yet believe the country is 
secure from te rro rist actions. While a m ilitary takeover is unlikely, 
there still could be a strike intervention if such incidents again reap
pear. Do you forsee the prospects of renewed violence in Turkey?

A : Terrorism  in the world today is a different kind of war. I t has 
replaced the cold or hot .wars. Turkey is in a very strategic position. If 
Turkey is stronger, the stability of the region benefits; if Turkey is 
weaker, or there are problems inside, then the stability of the region is 
also affected.

Therefore, terrorism  is a continuous struggle. We have lived the 
maximum situation, with close to 20 killings a day in 1979-80. There 
are not such incidents today, although our intelligence agencies have 
reports th a t show these people are try ing to come up once again. But 
we have more experience now. We know most of these groups are con
nected with the extreme left.

Q : Which means the Soviet Union?
A : I do not know whether they are directly supported by the 

Soviet Union or through other puppet states.
Q : Turkish authorities say behind closed doors th a t terrorism  in 

Turkey is Soviet inspired, yet mention very little about it in public. 
Wouldn’t  it help your case to make the claim loudly and openly?

A : W hat is the use if you do not have direct evidence? We have 
fought the Russians for centuries, and thus have perhaps the most 
experience of any nation. They will always deny the connection. But we 
know th a t most of these elements are Marxists.

Q : Do you anticipate a near-term  resolution of the Tan-Iraq W ar? 
Should the war bring the economic collapse of Iraq, w hat would this 
mean for Turkey?

A : I do not think there could be an economic collapse of Iraq. In 
my opinion, th is war is a stalemate It is difficult for either side to win. 
But actually, there is a fine balance now between these two countries, 
and the big powers do not want to see this changed. I t is a w ar of 
equipment. N either Iran nor Iraq see this yet, bu t in one year, a t most 
two, they will become tired. The wars of this century should be shor
ter.»
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BELGE : 2

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN BM 39 UNCU

GENEL KURULUNA HİTABEN 4 EKİM 1984 TARİHİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

«Mr. President,

First of all, I would like to congratulate you upon your election to
the Presidency of the Thirty-Ninth Session of the General Assembly.
Your well-known qualities as an eminent statesman of Africa, as well 
as your dedication as President of the Council for Namibia, to the in
dependence of Namibia and to the eradication of the abhorrent practice 
of apartheid will contribute to the success of our work.

I also wish to express our thanks to the outgoing President, H.E. 
Mr. Jorge Illueca, of Panama.

It gives me particular pleasure to reiterate heie, on behalf of my 
Government, our full confidence in the Secretary General, H.E. Javier 
Perez de Cuellar. His exceptional leadership, impartiality, foresight and 
dedication is a source of admiration and respect all over the world.

I also wish to extend a warm welcome to Brunei Darussalam as
the newest member of the United Nations.

Mr. President,

The agenda of this session contains important items which reflect 
not only the concerns but also the expectations of the international 
community. My Government pledges its full support to every effort 
aimed at improving the international climate and at promoting the 
search for peaceful settlements to the existing problems.

The principles of Turkish foreign policy are strongly opposed to 
oppression, colonialism and racial discrimination. Consequently, we re
main deeply concerned about the intolerable and dangerous situation 
in Southern Africa.

In Namibia, we are still confronted with one of the last but most 
important vestiges of colonialism, illegal occupation and repression. The 
process of independence for Namibia is presently passing through a 
critical stage. Further delay of the implementation of Resolution 435 
of the Security Council of the United Nations will aggravate the politi
cal situation and the troubles in and around Namibia. In this respect, we 
would like to commend the valuable and untiring efforts spent by the
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United Nations Secretary General to enable the full implementation of 
the UN Plan for the independence of Namibia. As a founding member 
of the United Nations Council for Namibia, Turkey resolutely supports 
the legitimate and ju s t struggle of the people of Namibia towards their 
independence under the leadership of the South W est Africa People’s 
Organization (SWAPO).

Turkey also condemns strongly the policy of apartheid pursued 
in South Africa which constitutes the most abominable form of racial 
discrimination and appeals to all member states to unify their efforts 
against this inhuman practice.

I also would like to mention a positive development in Africa. My 
Government welcomes the recent agreement of m ilitary disengagement 
in Chad and hopes for its early implementation.

Mr. President,

The situation in the Middle E ast continues to be a cause for grave 
concern. Tension and conflict persist and unfortunately there is still not 
much room for optimism about a negotiated settlem ent. The plight of 
the Arab Palestinian people remains unabated, while Lebanon is still 
searching for the opportunity to reassert its sovereignty over its te rri
tory and is try ing  to fu rther pursue the process of national reconciliation 
and reconstruction.

Turkey is naturally concerned with the tense situation i n ' the re
gion. We see Turkey’s role as one of stability, peaceful change and 
progress. Her historical and cultural heritage, her geographic location 
and the W estern values she has adopted uniquely place her to play 
this role.

The question of Palestine occupies the center stage in the Middle- 
Eastern political arena and is today, as it has been for more than  there 
decades, among the high priority items on the United Nations agenda. 
This Organization, through its numerous Resolutions has firm ly sup
ported the righ t of self-determination of Arab Palestinians and the 
creation of an independent Palestinian State, w ithout which no settle
ment can be ju s t and enduring. I t is therefore im portant th a t Israel 
should w ithdraw from  all the Arab territories occupied since 1967, 
including Jerusalem. Israel m ust not be allowed to fu rther modify the 
demographic character and the institutional structure of these te rrito 
ries. To put it simply, w ithout their homeland remaining intact, Arab 
Palestinians will not have the te rrito ry  upon which to establish their 
State.
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“The Government of Turkey is of the view th a t the opportunities 
created by the Fez Plan of 1982 and by the International Conference on 
the Question of Palestine held last year in Geneva should be now judi
ciously pursued. In this connection, we support the convening of an in
ternational peace conference on the Middle E ast as endorsed by the 
General Assembly Resolution 38/58C. There is considerable support for 
such a Conference. We hope th a t the  UN Secretary General can make 
progress in assisting the preparation of such a Conference through 
appropriate initiatives. Needless to say, the Palestine Liberation Orga
nization m ust participate in this Conference on an equal footing with 
the other parties.

In the context of the grave problems of the Middle E ast region, we 
wish to underline once again our deep concern with the precarious si
tuation in Lebanon. Israel has been repeatedly called upon to put an 
end to its violations of human righ ts of the population is Southern Le
banon. Israel m ust promptly w ithdraw from  Lebanon as a f irs t and 
essential step in the process of Lebanese reconciliation and rehabilita
tion. We are encouraged by the  recent moves for the withdrawal of Is
raeli forces from Lebanon. Lebanese people have alredy endured untold 
suffering and losses. They should be left alone, free from foreign in ter
ference. A united, sovereign and territorially  integral Lebanon is indis
pensable for the over-all stability of the region. We are all under ob
ligation to help the Lebanese people achieve th a t goal.

Mr. President,

The w ar between Iran and Iraq presents still another m ajor source 
of tension and danger in th is region. Turkey, a neighbour of the two 
countries, having equally close ties w ith both, is very much distressed 
by the loss of human lives and m aterial devastation inflicted by this 
war. The potential in this conflict for unpredictable developments re
mains high and there is always the danger of escalation. We again 
call on both sides to end this war. Turkey is prepared to assist and to 
contribute to a settlem ent under conditions mutually acceptable to Iraq 
and Iran. We also support other initiatives th a t enjoy the confidence 
of the  two parties and in particular, express our appreciation to the 
U.N. Secretary General for his efforts.

Mr. President,

We continue to be deeply concerned with the situation in A fgha
nistan. The determ ination of the  Afghan people to live in freedom is 
praiseworthy. We applaud the efforts deployed by the Secretary Gene
ral to obtain a negotiated political settlem ent. The Afghan people m ust
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be able to exercise its righ t to self-determination and the Afghan refu
gees m ust be allowed to return  to their country in safety. Such a settle
ment should restore A fghanistan’s independence and non-aligned status 
by ensuring the withdrawal of foreign m ilitary forces. We also express 
our appreciation to the Government of Pakistan, which, despite its limi
ted means, provides shelter and hum anitarian assistance to the Afghan 
refugees and state our satisfaction for its positive and cooperative app
roach toward a peaceful settlement.

Mr. President,

The situation in Kampuchea is another case which deserves the 
constant attention of the international community. An early political 
settlement, involving the withdrawal of all foreign troops in th a t co
untry, the cessation of all foreign influence in the internal affairs of 
Kampuchea and the restoration of independence based on the righ t of 
self-determination is imperative. Turkey continues to highly appreciate 
the efforts of the members of the Association of Southeast Asian N a
tions (ASEAN) towards a peaceful solution of this im portant problem 
endangering peace and stability in the region.

I would also like to touch upon the situation on the Korean penin
sula which has remained unchanged. We are convinced of the need for 
a speedy resumption of the dialogue between the parties concerned in 
order to settle the Korean question by peaceful means. In this context, 
we highly value the initiatives of the Government of the Republic of 
Korea to bring about dialogue. There is also an im portant role to be 
played by the United Nations which has long been directly involved 
in the issue. In this connection, we are convinced th a t a better atmosp
here of peace, reconciliation and understanding would be fostered by 
adm itting the directly concerned parties to this universal body.

Mr. President,

In spite of the most welcome signs of development in the democ
ratic process in Latin America, the present situation in Central America 
remains tense. The aggravation of the political atm osphere and the 
acute economic and social difficulties in the region have a negative 
impact in international relations. In this respect, we fully support the 
efforts of the Contadora Group in the search for a peaceful and nego
tiated solution to the conflicts in the region.

We believe th a t law and order m ust be established and the aspira
tions of these nations to live and develop under democratic pluralistic 
regimes respectful of basic human righ ts m ust be fulfilled.
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Mr. President,

We would like to commend the Secretary General for his recent 
efforts concerning Cyprus. My Government is pleased with the reacti
vation of the search for a negotiated settlem ent. We consider the high- 
level proxim ity talks which began 011 10 September within the fram e
work defined in Vienna as a constructive step forward. We sincerely 
wish th a t the current initiative of the Secretary General will lead to 
the resumption of the direct negotiating process between the Turkish 
Cypriot and Greek Cypriot sides on the existing, mutually agreed basis. 
We are encouraged to have been informed by the Secretary General th a t 
the f irs t round of the proxim ity talks have been thorough, serious, bu
sinesslike and conducted in a constructive spirit. May I take this oppor
tun ity  to reiterate  our gratitude to the Secretary General for his unti
ring and skillful efforts to bring about a lasting solution to the Cyprus 
question.

Today, there is an absolute need for careful but imaginative action 
to exploit the opportunity th a t has been created on the way to comp
romise in Cyprus with the introduction by the Secretary General in Vi
enna of the  «Working Points». W hatever the reasons th a t may still d i
vide the two communities, there is no excuse for delaying the resum pti
on of the direct negotiating process. Both sides stand to gain much 
more from  negotiations than from rhetorical exchanges and propagan
da activities. The time has come for the two Cypriot sides to make re
newed efforts in their challenging task  of reshaping their relations as 
equal partners in a bicommunal, bi-zonal, federal framework. We welco
me the fact th a t the Turkish Republic of N orthern Cyprus, on its part, 
has declared its readiness to make every effort to this end. Its  positive 
approach to the Secretary General’s initiative, both in procedure and 
substance, has been a step in the righ t direction. However, th is construc
tive attitude of the Turkish Cypriot side is yet to be reciprocated. This, 
in our view, is the key to progress.

My Government will continue to encourage the negotiating process 
and lend its support for the mission of good offices of the Secretary 
General entrusted to him by the 6th. operative paragraph of the Se
curity  Council Resolution 367 of 12 March 1975.

Mr. President,

International terrorism  threatens mankind and the normal conduct 
of international relations. Its  well established links with the in terna
tional arm s and drug smuggling indicate the extent of this th reat. The
refore, it is not enough to individually take appropriate measures a t the
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national level, which Turkey has successfully done, to eliminate this 
problem. I t is also necessary th a t states assume international obligati
ons to prevent the use of their te rrito ry  for acts of terrorism  against 
other states. The perpetrators of these crimes should not be allowed to 
find ‘shelter in other countries.

In this respect, Turkey strongly believes th a t terrorism  in all its 
forms can only be eliminated through close and effective international 
cooperation.

Consequently, as an im portant aspect of this global problem we 
find the  item in the agenda of the current General Assembly entitled 
«Consideration of Effective Measures to Enhance the Protection, Secu
rity  and Safety of Diplomatic and Consular Missions and R epresentati
ves» most appropriate for the affirm ation of this commitment.

Turkey notes with satisfaction the resolutions adopted by the UN 
for the security and safety of the diplomatic and consular missions and 
representatives who have increasingly been subjected to te rro rist attacks 
and the decision taken to alert world opinion to the Organization’s im
portan t role and activities in this area. We look forw ard to the imple
mentation and fu rther elaboration of these resolutions and decisions.

Mr. President,

The reversal of the recessionary trend in the world economy since 
the end of 1982, the resumption of growth in the industrial countries, 
the fu rth er slowing of inflation in the developed m arket economies and 
a notable reduction in the current account deficit of the non-oil developing 
countries compared with the preceding several years were favorable de
velopments for the recovery of the world economy in 1984.

Despite these significant positive signs, difficult economic problems 
faced by the developing countries remain unsolved. Developing countries 
and especially the least developed ones are unable to resume the ir growth 
process which has been severely affected by the prolonged global reces
sion. Already weakened by serious structural problems, such as rapid 
population growth, unemployment, high rates of inflation, declining per 
capita income, low levels of production and exports, developing countries 
are faced with decreasing demand in the  developed world, weak term s of 
trade for their prim ary commodities, restricted access to world m arkets 
and a heavy burden of external debts and high in terest rates. This trend 
forced many developing countries to adopt contractionary policies and 
austerity programmes, reducing budget deficits, slowing the growth of 
the money supply, restraining wage increases and scaling back subsidies
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to combat inflation. But the continued decrease of their net total savings 
and of their imports hamper their growth. Sustained growth of the 
world economy is the only viable long-term  solution for most of the cur
ren t problems.

*
I t  is difficult for any country, w hether rich or poor, large or small, 

to isolate itself from the rest of the world. I t is against this background 
th a t intensified cooperative efforts among nations and institutions, both 
public and private, are needed to overcome our common problems. We 
must seek short and long-term measures, to reduce protectionist barriers 
and expand international trade, support and strengthen the multilateral 
mechanisms for the transfer of financial and technical assistance to the 
developing countries and give due consideration to enhance the quality 
and level of their human and natural resources.

In this respect, we highly appreciate the London economic declara
tion and the intention of the seven m ajor industrialized countries to 
spread the benefits of the world recovery widely to the developing count
ries especially to the least developed ones who stand to gain more from a 
sustained growth of the world economy.

Turkey, on the basis of mutual benefit, participates actively in en
hancing economic relations w ith developing countries. We have the con
viction th a t tangible and realistic results of the economic cooperation 
among the developing countries, in particular on a regional plan can 
establish reliable bases for a genuine and comprehensive dialogue 011 a 
much larger scale. Likewise, Turkey supports all constructive and prac
tical proposals initiated by developing countries for adjusting similar 
structural difficulties with a view to providing effective solutions.

Finally a certain convergence of views between the N orth and the 
South has emerged in a number of international fora. W hat i§ needed 
now is the political will to translate  ideas into action. Such political will is 
especially needed to resolve the debt problems of the developing countries 
which constitute a tangible m ajor th rea t to the stability of the interna
tional economic relations.

Many distinguished speakers here have urged for global initiatives 
ra th e r than interim  measures to avert a collapse of the international fi
nancial system and buy time for the  developing countries.

Mr. President,

Turkey believes th a t the principal responsibility for development lies 
f irs t w ith the developing countries themselves. They m ust realize th a t 
sound economic policies are a sine qua non condition for their steady
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and healthy progress in this field. Turkey is one country which has had 
an experience in successfully adjusting its economy during the global re
cession and in servicing its debt payments. I t has expanded its exports, 
benefiting also from the possibilities of South-South trade  and it has 
adopted policies aimed a t restoring the balance of the main economic 
aggragates. Turkey’s success in implementing these policies can well be 
taken as a good example. Turkey’s efforts, like those of the other deve
loping countries to continue its export expansion are hampered by the 
protectionist trends in the developed countries. This trend, we believe, 
could be reversed not only through early resumption of new comprehen
sive m ultilateral trade negotiations, which should cover all items, such 
as agricultural commodities, m anufactured goods and services, but also 
through the implementation of the already existing commitments;

We believe th a t adopting an objective approach in all economic fields 
will pave the  way for a comprehensive and constructive exchange of views 
on world economic issues. We hope in this context th a t a realistic con
sensus would emerge for the  launching of the global negotiations in the 
framework of the United Nations.

Mr. President,

One of the overriding concerns of mankind is arms control and dis
armament efforts. Arms race drains the scarce resources of nations and 
brings instability and insecurity in international relations. Especially the 
developing countries are in need of these resources for the ir economic 
and social development which can only be accomplished in a safer and 
more stable international environment. Turkey’s objective is and remains 
to have an adequate capability of defence, as well as balanced and verifi
able arms control and arms reduction steps in conjunction with a policy 
of dialogue and confidence building.

We are of the  opinion th a t a commitment to rebuilding confidence 
among states is the most im portant prerequisite for the success of disar
mament initiatives.

The successful conclusion of the Madrid Follow-up Meeting of the 
Conference on Security and Cooperation in Europe and the convening in 
Stockholm of the  Conference 011 Confidence and Security Building Measu
res and Disarmam ent in Europe have yet to create the desired effects.

Mr. President,

We welcome the recent proposals made by President Reagan in his 
speech from this rostrum  and also the recent contacts between the USA 
and the USSR as a sign of hope for the future. The superpowers bear a
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special responsibility in the field of arm s control. They should resume, 
as early as possible, negotiations on nuclear arm am ents with a view to 
paving the way to progress in all other related areas. I t  is our earnest 
wish th a t this session will m ark the beginning of a turning point in East- 
W est relations as well as of a better understanding between N orth and 
South.»

BELGE : 3

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 8 EKİM 1984 

GÜNKÜ BASIN TOPLANTISINI AÇIŞ KONUŞMASI VE 

YÖNELTİLEN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR

«1. Bugün sizlere, Birleşmiş Milletler 39. Genel Kurulu toplantısı 
vesilesiyle New York’taki faaliyetler ve görüşmeler hakkında toplu bilgi 
vermek istiyorum. Bu faaliyetleri üç kategoride özetlemek müm kündür :

a) Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılan temaslar.
b) Basın ve yayın organlarıyla yapılan temaslar.
c) Amerikan Kongresinde son hafta lar zarfında cereyan eden mü

zakereler ve Dışişleri Bakanı Shultz ile yaptığım görüşmeler.

2. Birleşmiş Milletler, bugünkü dünyamızı yansıtan bir mozayik ni
teliğindedir. Genel K urul’da yapılan beyanlar kadar orada bulunan Dı
şişleri Bakanları ile yapılan görüşmeler önem kazanm akta ve yararlı ol
maktadır. Zira nispeten kısa bir devre içinde yapılan görüşmeler saye
sinde son eğilimleri ve gelişmeleri toplu olarak değerlendirmek imkânı 
ortaya çıkmaktadır. Ben de bu fırsa ttan  yararlanarak 34 Dışişleri Ba
kanı ile görüştüm. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Arap 
Ligi Genel Sekreteri ve İslâm Konferansı Genel Sekreteri ile görüşme
ler yaptım. A rtık  sosyal bir olay niteliğinden çıkıp bilgi alış-verişi fo
rumu hâline gelen pekçok davete katıldım. Bu arada Genel Kurul Baş
kanı ve başlıca Güvenlik Konseyi üyeleri, İslâm ülkeleri üyeleri ve bağ
lantısızların katıldığı üç davet te rtip  ettim . Gerek görüşme talebinde 
bulunurken, gerek yaptığımız davetlerde imkân nisbetinde Güvenlik Kon
seyinin halihazır ve müstakbel üyeleri ile, Genel KuruPun bu yılki Baş
kanı ve gelecek sene seçilecek olan Başkanı ile, başlıca müttefiklerimiz, 
İslâm ülkeleri ve komşularımız, Doğu Bloku ülkeleri, bağlantısız ülke
ler temsilcileri ile tem asta bulunmaya önem verdim. Bir diğer ifadeyle 
hem beş kıtadan, hem ikili ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler Dışişleri 
Bakanları ve ilâveten B.M.’de bizim önem atfettiğim iz konulara ilgi du
yan başlıca ülke Dışişleri Bakanlarına görüşlerimizi anlatm aya özen 
gösterdim.
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3. Bu temaslarımda, görüştüğüm Bakan’m temsil ettiği ülkeye ve 
konu ile ilgisine göre değişmek üzere, ikili ilişkilerimiz dışında bilhassa 
şu konular üzerinde durdum :

— Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve tutumumuz.

— Türkiye’nin Batı ite ilişkileri ve bu ilişkileri canlandırma za
rureti.

— Türkiye’nin Orta Doğu’da oynamakta olduğu köprü ve istikrar
rolü.

4. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili olarak 10 
Eylül’de başlattığı ilk tu r  görüşmeler tamamlanmıştır. Genel Sekreter 
bu görüşmelerden memnun kaldığını beyan etm iştir. KKTC bu görüş
melerde uzlaşıcı bir tutum  takınmış ve Genel Sekreter Perez de Cuellar’- 
m çalışma noktalarının hem usule hem esasa müteallik kısımlarına olum
lu bir yaklaşım gösterm iştir. K ıbrıs’lı Rumlar da aynı tutum u tak ın
dıkları takdirde, 2. tu r görüşmelerde ilerleme sağlamak imkânı ortaya 
çıkabilecektir.

Kıbrıs’ın, her iki tarafın  siyasal eşitliğine dayanan iki toplumlu, 
iki kesimli federal bir devlet olması hususu geniş kabul görmektedir. 
İşin temeli budur. Siyasî irade ve iyi niyetle Rum ta ra fı da, bu gerçek
ten hareket ettiği takdirde, diğer hususlar üzerinde uzlaşmaya varıla
bilir.

5. Türkiye’de demokrasiyi pekiştirme gayretleri ve Türk ekono
misini serbest piyasa esasları üzerine oturtm a amacıyla alman tedbirler, 
takdirle karşılanm aktadır, ö te  yandan, Türkiye’yi milletlerarası tedhiş
çiliğin hedeflerinden biri haline getirmek isteyenlerin menfur emelleri
nin hâlâ son bulmadığı anlaşılmaktadır. Dostlarımızın bu vakıayı dik
kate almaları gerçekçi olur.

6. Türkiye’nin O rta Doğu’da geniş tecrübesi ve birikimi vardır. 
Türkiye, hem Batı değerlerini kabul etmiş lâik bir ülkedir; hem İslâm 
ülkeleriyle dinî, ta rih î ve kültürel ortak mirası mevcuttur. Türkiye, bir 
yandan, B atı’ııın hemen bütün önemli teşekküllerinin üyesidir; öte yan
dan İslâm Konferansının mensubudur. Türkiye bağımsızlık hareketleri
ni daima desteklemiştir. Bugün de a rta  kalmış sömürgelerde bağımsızlık 
hareketlerini desteklemektedir. Türkiye, ayrıca, A frika ülkelerinin ırk
çılığa karşı mücadelelerine de tam  destek vermektedir. Bu hususlar Türk 
dış politikasının çok boyutlu yönünü gösterir. Türkiye, bölgede istikrar 
ve barışın sesi ve güvencesidir. Dolayısile, kendisine, Batı ile Orta Do
ğu arasında köprü olma ve anlayış sağlamaya katkıda bulunma imkânı 
vermektedir. Türkiye’nin bölgedeki gerginliklerin ve çatışmaların sona
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ermesi için sarfettiğ i gerçekçi ve ta ra f  tutm ayan çabalar takdirle kar
şılanmaktadır. Gerek dostlarımız, gerek birçok bağlantısız ülke temsil
cisi ile yaptığım temaslarda, Türkiye’nin bu yoldaki gayretlerini devam 
ettirm esi ısrarla istenm iştir.

7. New York Dış Politika Enstitüsünde (Council on Foreign Rela
tions) yaptığım konuşmada, «New York Times» gazetesi, «Fortune» 
ve «Business Weekly» dergileri yöneticileri ile görüşmelerimde aynı hu
suslar üzerinde durulm uştur. 4 Ekim günü Birleşmiş Milletler Genel Ku- 
rulu’ndaki beyanatım, sanırım, Türkiye’nin uluslararası sorunlara ger
çekçi, dengeli ve barışçı yaklaşımını yansıtm ıştır.

8. Amerika D ışişleri'B akanı Shultz ile iki görüşme yaptım. İkinci 
görüşme Amerikalı meslekdaşımm isteği üzerine yapıldı. Bu son görüş
me, özellikle Doğu-Batı ilişkileri ve Orta Doğu’daki gelişmeler hakkın
da değerlendirmelerimizi öğrenmek amacı ile tertiplenm işti.

Dışişleri Bakanı Shultz’a, ilk görüşmemizde, tam  bir açık kalpli
likle, Kongre’deki malûm olayların Türkiye’de yara ttığ ı infiali anlattım . 
İki m üttefik arasındaki ilişkilerin Kongre’deki bazı davranışlardan ötü
rü  sarsıntılara uğramasının, bunların neticede önü almabilse dahi, sa
kıncalarını izah ettim .

Her iki görüşmeden, Yönetimin hassasiyetimizi ve görüşlerimizi iyi 
anladığı izlenimini aldım. Shultz bana, Türkiye ile dostluk, ittifak  ve 
işbirliği ilişkilerine hayati önem atfettiklerini, Türkiye ile ilişkilerin dü
zenli b ir şekilde yürümesini samimiyetle arzu ettiklerini, Kongre nez- 
dinde ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kuvvetli ifadelerle 
vurguladı. Kongre’deki bazı tutum ların, sadece Türkiye açısından de
ğil, diğer bazı uluslararası sorunlarda da Yönetim için büyük sıkıntılar 
yarattığ ın ı belirtti.

Amerikalı meslekdaşımla, Türk-Amerikaıı ilişkilerinin sağlıklı şe
kilde yürütülm esi bakımından, iki dost ve m üttefiğe yaraşır biçimde, 
Dışişleri Bakanları düzeyinde periodik görüşmeler yapmak hususunda 
m utabık kaldık.

9. Yardımın Kongre’deki son durumu hakkında birkaç söz söyle
mek istiyorum. Hükümetimizin serin kanlı ve azimli tu tum u; Yöneti
min bu durumu gereği gibi değerlendirerek gösterdiği çabalar; şu anda 
yardım m iktarının hernekadar ihtiyaçlarımızı tam  karşılam asa bile mev
cut koşullar altında mümkün olan azami düzeyde gerçeklemesini sağla
mıştır. Kabul edilemeyecek koşul bulunm amaktadır. Hibe m iktarı geçen 
yıla ııisbetle daha fazladır. FMS kredilerinin yarısı, geçen yıldan farklı 
olarak piyasa faizinin altında düşük faizlidir. Ekonomik yardım  geçen
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yıldan daha fazladır. Bunları olumlu gelişmeler olarak niteliyoruz. Bu
nunla beraber Kongre üyelerinin bir kısmında yardımı bir politik baskı 
aracı olarak telakki eden zihniyetin devam ettiğini görmekten üzüntü 
duyuyoruz. Mamafih, Yönetimin gösterdiği büyük çabalar, bu sakıncalı 
tutumun, sonucu kesin şekilde etkilemesini önlemiştir. Bunu da mem
nuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim.

10. Yukardaki hususlara ilaveten, bu vesile ile güncel bir konuya 
da değinmek istiyorum.

NATO’nun yıllık planlı tatbikatlarından olan «Kararlılık Gösterisi- 
84», 17 Eylül 1984 tarihinden itibaren İttifak ’ııı güney kanadında ger
çekleştirilmeye başlanm ıştır. Türk, Amerikan, İngiliz, İtalyan, Portekiz 
ve Fransız silahlı kuvvetlerine mensup deniz ve hava birliklerinin katıl
dığı ta tb ikat, 15 Ekim ’de tamamlanacaktır. Yunanistan, Ege’de düzen
lenen bütün tatb ikatlarda olduğu gibi, kendine özgü ve haklı olmayan 
gerekçelerle bu ta tb ikata  da iştirak etmemektedir. Bunun nedenini, ha
yali tehdit iddialarını NATO tatbikatlarının Türkiye’ye yönelik olması 
gerektiğini söylemek noktasına kadar götüren Yunan tutum unda aram ak 
uygun olur.

Yunanistan, «Kararlılık Gösterisi-84» tatb ikatına katılmamakla da 
yetinmemekte ve İttifak  bakımından son derece değerli tecrübelerin el
de edilmesine imkan verecek bu ta tb ikatı engellemek veya bunu başara
madığı takdirde, Y unanistan’ın istediği şekilde düzenlenmeyen NATO 
tatbikatlarının her zaman sorun teşkil edeceğini kanıtlam ak ve bu hu
susta diğer m üttefikleri etkilemek için yoğun çaba harcam aktadır. Yu
nanistan’ın Ege’nin uluslararası hava sahasına ilişkin hukuk dışı tutum  
ve davranışlarını NATO’ya da kabul ettirm eye çalışması da, bu alan
larda ta tb ikat yapılmasına itiraz etmesi, Ege’de NATO ta tb ikatı ile kas
ten aynı zamana rastlatılan askeri faaliyetler düzenlenmesi, bunun so
mut örnekleridir.

Bu çerçevede üzerinde durulması gereken bir husus da, Yunan m a
kamlarının ta tb ikata  katılan Türk askeri uçaklarının Ege’nin uluslar
arası hava sahasında düzenleyecekleri uçuşlar için Şikago Sözleşmesinin 
ve Eklerinin hükümlerine tamamen uygun biçimde yapılmış olan NOTAM 
talebimizi reddederek ve NOTAM’ımızı yayınlamaktan im tina ederek, 
hava trafik  sorumluluklarını ihlal etmiş olmalarıdır. NOTAM’ımızm ya
yınlanmamış olmasının, bölgedeki sivil hava trafiğ i bakımından ciddi 
durumlar yaratacak bir davranış olduğu açıktır. Böyle durum ları önle
mek için gerekli NOTAM tarafım ızdan yayınlanmıştır. Bütün bunlarla 
da yetinmeyen Yunan makamları, ta tb ikat sırasında bölgede vahim ge
lişmeler vuku bulabileceği ve kendilerince önlemler alınacağı yolunda 
tehditlerde bulunm aktan da geri kalmamaktadırlar. Usullere uygun ola
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rak  yapılan bir NATO tatbikatının, bölgede ciddi herhangi bir soruna 
yol açması düşünülemeyeceğine göre, böyle durum lar ortaya çıktığı tak 
dirde, bunun bütün sorumluluğunun FIR mükellefiyetlerini yerine getir
mekten ısrarla kaçman Y unanistan’a a it olacağı açıktır.

Türkiye, Ege dahil İttifak  kapsamına giren bütün bölgelerde m üş
terek ta tb ikatlar düzenlenmesinin, üye ülkelere mensup askeri birlikleri 
birbirine yaklaştıran, bu birliklerin deneyimini a rttıran  ve İttifak  te- 
sanüdünü vurgulayan yararlı bir faaliyet teşkil ettiği inancındadır. Bu 
itibarla Y unanistan’ın NATO tatb ikatların ı ikili Türk-Yunan sorunla
rında avantaj sağlamak ve NATO’yu bir şantaj politikasıyla kendi gö
rüşlerini desteklemeye zorlamak yolundaki çabalarını kaygı ile izlemek
teyiz. Türkiye olarak dostluk elimizi uzattığımız Y unanistan’ın güvenli
ğini îttifa k ’m zayıflamasında değil, güçlenmesinde görmesinin çok daha 
sıhhatli b ir yaklaşım teşkil edeceğine inanıyor ve Y unanistan’ın yakın 
bir gelecekte İttifak ’a mensubiyetin gerektirdiği anlayış çerçevesinde 
bu ta tb ikatlara  katılacağını ümit ediyoruz.»

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NA 

BASIN TOPLANTISINDA 

SORULAN SORULAR VE VERİLEN YANITLAR

«SORU : Sayın Bakan metinde gayet güzelce Y unanistan’ın durum u
nu açıklamış bulunuyorsunuz. Benim sorum bugünkü durumda Yunanis
tan NATO’ııun askeri kanadında var sayılır mı?

CEVAP : Kağıt üzerinde mevcut, ta tb ikatlara  katılmıyor. Bilhassa 
Türkiye’ye yakın sularda yapılan ta tb ikatlara  katılmıyor. Diğer ta tb i
katlara katılıyor.

SORU : Kağıt üzerinde NATO’nun askeri kanadında olması NATO 
İttifak ı açısından yeterli m idir?

CEVAP : Onu NATO’ya sormak icap eder.

SORU : Fransa ve A merika’dan sonra İngiltere’de de tarih i gerçek
ler karşısında bunu parantez içinde söylüyorum «sözde soykırım ifadesin
den sözde sözünü kaldıracağız» diyerek Ermeni ta raflı tutum unu belirt
ti. Bütün bu olaylar Erm enilerin dünya kamuoyunda belli bir mevzi ka
zandığını gösteriyor deniliyor. Bu mevzi sizce de önemli m idir? Buna 
karşı nasıl b ir ak tif politika uygulanacaktır.

CEVAP : Bu konu hakkında Hükümetimizin, milletimizin birbiriyle 
eş olan değerlendirmesi hepimizin malûmuduı. Hangi ülkede olursa ol
sun bu şekildeki faaliyetlere karşı tepkimiz aynı olacaktır ve bunları
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evvela aydınlatm aya sonra tatm in etmeye, tarih i gerçekleri göstererek 
onları doğru yola getirmeye gayret ediyoruz. Ve zannediyorum ki, bu 
yönde de oldukça başarı sağladık. Bundan sonra da çalışmalarımıza aynı 
şekilde devam edeceğiz.

SORU : Bu konuya bağlı olarak, Ermeni konusunda Türkiye’nin 
yeni bir politikası mevzubahis midir? Yani Ermeni konusunda gerek 
Amerikan Kongresinde gerek diğer ülkeler nezdinde daha kapsamlı veya 
daha değişik bir politika uygulanacak mı? Böyle bir şey düşünüyor mu
sunuz?

CEVAP : Türkiye’nin politikası malûmdur. Ayııı politika kesin bir 
irade ile sürdürülecektir.

SORU : KRY Lideri Kipriyanu m ükerrir defalar yaptığı açıklama
larda bir ta ra ftan  Türkiye’yi, Türk tarafın ı uzlaşmaz telakki ediyor, di
ğer ta ra ftan  da toplumlararası görüşmelerin başarıya ulaşmadığını söy
lüyor. Bu arada bize gelen haberlere göre eski Dışişleri Bakanlarından 
Rollandis de K ipriyanu’yu eleştiriyor. Siz Kipriyanu’nun tutum u hak
kında görüşlerinizi belirtir misiniz?

CEVAP : Türk tarafının uzlaşır bir tutum  içine girmiş olması Rum 
tarafını zannediyorum rahatsız etm iştir. Bunu görüştüğümüz bir çok 
kimseler de ifade ettiler. Sizin de işaret ettiğiniz gibi, eğer bir ispata 
ihtiyaç varsa, bunu da en iyi ispat edecek vesika Rollaııdis’in yaptığı 
açıklama. Orada tüm gerçekler dile getirilm iştir. Onun okunması gerçek 
durumu görmek için son derece yararlı olur.

SORU : Sizin yardım konusundaki değerlendirmeniz son derece 
olumlu gözüküyor. Ancak Milli Savunma Bakam’nm bir açıklaması var, 
gazetelerde yer almış; yardımın yeterli olmadığı yazıyor?

CEVAP : Dikkat ettiyseniz ben de aynı şeyi söyledim. İhtiyaçla
rımızı tam  olarak karşılamazsa dahi bugünkü koşullar altında elde edile
bilecek azami m iktardır dedim. İsterseniz yardım hakkında kısaca bilgi 
vereyim ;

Şimdi bildiğiniz gibi 700 milyon dolar askeri yardım, 175 milyon 
dolar da ekonomik yardım sağlanmıştır. Askeri yardımın 485 milyon 
doları FMS kredisidir. Bunun yarısı piyasa faizinin çok altında düşük 
faizli kredidir. Diğer yarısı normal faizli kredidir. Bundan sağlanan ka
zanç son derece büyüktür. 215 milyon dolaı da hibe olarak verilmiştir. 
Geçen sene hibe olan kısım 180 milyon dolardı. Ayrıca 175 milyon dolar 
ekonomik yardım verilmiştir. Geçen sene bu m iktar 188.5 milyon dolar
dı. Bu 175 milyon dolar ekonomik yardımın 90 milyon doları hibedir.
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85 milyon doları da düşük faizli kredidir. Geçen sene bu m iktar 53 mil
yon Dolardı. Bütün bunlardan ayrı olarak bu sene eğitim için 4 milyon 
dolar verilm iştir ve bu hibedir. Geçen sene aynı m iktar 3.1 milyon do
lardı. Şimdi bunun ikisini karşılaştırdığım ız zaman bu seneki yardımın 
geçen seneye nisbetle mevcut koşullar altında, bu senenin bir seçim se
nesi olduğunu unutm amak lazım ve diğer konuları da hesaba kattığım ız 
takdirde sağlanan sonucu, dediğim gibi iki noktayı bilhassa belirtmek 
isterim ; ihtiyaçlarımızı elbetteki karşılamıyor, fakat bugünki koşullar 
altında sağlamış olan yardımı iyi bir sonuç olarak değerlendirmek müm
kündür.

SORU : Yardım konusunda bir takım  şartlardan bahsediliyor, pek 
açıklık kazanmadı. Biraz açar mısınız?

CEVAP : Şöyle diyeyim size, Türkiye'ye yönelik hiç bir şart yok
tur. Şimdiye kadar olduğu gibi kendi Başkanlarmdan Kıbrıs konusunda 
iki ayda bir rapor vermeye devam etmesini istiyorlar. Biliyorsunuz bazı 
Kongre üyeleri bu yardımı M araş’m BM gözetiminde Rumların iskânına 
açılması şartına bağlamak istiyorlardı. Bu şa rt reddedilmiştir, veyahutta 
kabul edilmemiştir. Kendi içlerinde kendi Başkanlarm a bazı şartlar koy
m uşlardır ki bunu da eskinin devamı olarak değerlendirmek gerekir.

SORU : Yunanistan 48 saat süre ile Yunan Hava sahasını sivil tr a 
fiğe kapattığım  açıkladı. Bu açıklama uygulanırsa THY Y unanistan üze
rinden uçuşlarını nasıl yapacaktır?

CEVAP : Size son durum hakkında bilgi verdim. Yunan makamları 
ile temas halindeyiz, gereken bütün teşebbüsleri yapmaktayız ve bütün 
gelişmeleri yakından izliyoruz.

SORU : BM’de Sovyetler Birliği Bakanı Gromiko ile görüştünüz mü?

CEVAP : Görüştüm.

SORU : Sovyetlerin Karadeniz’deki 200 mil ekonomik saha, kara
rını da görüştünüz mü?

CEVAP : Bu konuda kısaca bilgi vereyim. Şimdi biliyorsunuz Sov
yetler Birliği 200 millik ekonomik alan ilan etmek istiyor. Karadeniziıı 
Kuzeyi ile Güneyi arasındaki mesafe 400 mili bulmuyor. Binaenaleyh 
Sovyetlerin 200 millik ekonomik sahaları orta çizgiden geçmek zorun
dadır ve zannediyorum ki böyle olacaktır. Bu orta çizgi de aşağı yukarı 
Sovyetlerin K ıta Sahanlığı çizgisini takip etm ektedir ve sonunda öyle 
zannediyoruz ki bu çizgi üzerinden geçecektir. Yani kıta sahanlığı çizgisi 
üzerinden. Bir tek problem v a r ; o da şudur : Biliyorsunuz bizim balık
çıların Sovyetler tarafında kalan ekonomik alanda eskiden beri gelenek 
halini almış, babadan oğula geçmiş bir balıkçılık faaliyetleri vardır. Gi-
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der oralarda balık avlarlar. Bu kalkan avıdır. 3-5 tondan ibarettir. Ve 
bizim anladığımıza göre Sovyetler çok daha büyük m iktarda balıkçılık 
yapm aktadırlar ve bu kadar bir m iktara da ilgi duymamaktadırlar. Şim
di bunun müzakeresini yapıyoruz. Bizim balıkçılarımız vardır, bunlar ge
leneksel olarak avlanmalarını yapm aktadırlar, bunun yapılabilmesi için 
müsaadesini istedik. Bunun müzakeresi içindeyiz. Henüz sonuç alınmış 
değildir. Görüşmeler devam ediyor, ben de Gromiko ile görüşmem
de dile getirdim. Fakat Gromiko’dan müsbet veya menfi bir cevap gel
medi.

SORU : Cuma günü K ültür ve Turizm Bakanlığı bir rapor yayınla
dı. Buradaki rakam lara göre, Y unanistan’a vize uygulamasının kaldırıl
masından sonra ilk altı aylık rakam lara göre Yunanistan’dan Türkiye’
ye gelen tu ris t sayısında % 5.3 oranında azalma olmuş, 1983 rakam ları
na göre. Türkiye böyle bir kararı Yunanlı tu ristler daha çok Türkiye’ye 
gelsin, karşılıklı ilişkiler daha fazla gelişsin dîye aldı. Bunu nasıl karşılı
yorsunuz ?

CEVAP : Bahsettiğiniz rakam ları görmedim. Azalıp azalmadığı hak
kında da birşey söyleyecek durumda değilim. Biz bunu Yunanlılarla iyi 
ilişkiler sürdürm ek istediğimizin bir işareti olarak yaptık ve Yunanlıla
rın gelip Türkiye’yi ziyaret etmelerini ve Türklerle görüşmelerini ve iki 
ülkenin halkları arasında, milletleri arasında iyi ilişkiler oluşmasını a r
zuladığımız için yaptık. Ve bundan bir kaç hafta  evvel Topkapı Sarayın
da bir Yunan Grubu ile karşılaştım . Kim olduğumu da bilmiyorlardı ve 
başlarında da bir rehberleri vardı. Şaka olsun diye sordum; Sizi buraya 
nasıl gönderiyorlar dedim. Hepsi birden bir çoğu da hanımdı, «Biz el- 
betteki geliriz, isteyerek geldik gene de geleceğiz» diye bir takım sözler 
dinledim. Şimdi bunları fazla önemsememek lâzım. Rakamlarda koııjenk- 
türel alçalmalar yükselmeler olabilir. Fakal süreç olarak biz mümkün 
olduğu sayıda çok Yunanlının gelip Türkiye’yi ziyaret etmesini ve müm
kün olduğu sayıda da Türklerin Yunanistan’a gidip ziyaret etmesini is
tiyor ve milletler arasındaki bu temasların anlaşmayı daha da kolaylaştı
racağını sanıyor ve buna inanıyoruz.

SORU : Gerek Yardım konusunda gerek sözde Ermeni soykırımı ko
nusunda Kongre’de Türkiye aleyhine bir hava yansıdı ve geçti olay. Yal
nız gelecek dönemlerde bu olayı yeniden muhtemelen yaşayacağız görüşü 
hakim .,Buna karşı Türkiye aleyhinde havayı yumuşatabilmek için Tür
kiye bundan böyle ne gibi bir politika izliyebilir?

CEVAP : Şimdiye kadar izlediği dürüst ve inandırıcı politikayı izle
meye devam edecektir.

69



SORU : İnandırıcı olmuş m udur?

CEVAP : İnandırıcı olmazsa bu sonuç alınabilir miydi?
A rkadaşlar şunu söyleyeyim size; Türkiye'yi küçümsemeyin Türkiye 

bölgede büyük ağırlığı olan ve bütün dünyadaki ülkelerin bunun bilinci 
içinde olduklarını gösteren bir çok işaretler gördüm ben New York’da. 
İfadelerimi dikkatle okursanız bunları göreceksiniz. Türkiye bölgede ba
rışı ve istikrarı getirebilecek en başta gelen ülke olarak görülüyor. Onun 
için Türkiye bu inandırıcılığını, bu güvenirliliğini sürdürebildiği sürece 
bir çok problemlerini daha kolaylıkla halledebilir.

SORU : Batı T rakya’daki Türk azınlığına karşı Y unanistan’ın giriş
miş olduğu hareketler karşısında Türkiye’nin tutum u nedir?

CEVAP : Biliyorsunuz Lozan Anlaşması ile İstanbul’daki Rumlar ve 
Batı T rakya’daki Türkler özel statüye tabidirler. Zaman zaman Batı 
T rakya’daki Türklere yapılan muameleleri biz Yunan Hükümetleri nez- 
dinde bir teşebbüs konusu yaparız. Onları muayyen konularda azınlığa 
Lozan Anlaşması ile verilen hakları ta tb ik  etmemek suretiyle, bu mad
delerdeki hususları yerine getirmedikleri yolunda uyarırız ve bu yıllar
dır böyle devam eder, onlar da zaman zaman biliyorsunuz İstanbul’daki 
Rum azınlığına karşı Türk makamlarının şu veya bu şekildeki hareket
lerini bizim nezdimizde dile getirirler. Şimdi buna yeni bir boyut eklen
di. O da bu konu Avrupa Konseyi müzakerelerine getirildi. Dün F rank
fu r t’tan  dönerken Avrupa Konseyindeki görüşmelere katılan bir millet- 
vekilimizle görüşme yaptım. O da bana Almanya’da oturm akta olan 
Batı Trakyalı Yunan tabiyetinde soydaşlarımızın bizzat gelip Avrupa 
Konseyi üyelerine kendi Batı Trakyalı yurttaşlarına yapılan muameleler 
hususundaki şikayetlerini bildirmişler. İlk defa böyle bir şey oluyor ve 
bunu bizim milletvekilleri de orada dile getirmişler. İlk olarak da millet
lerarası bir forumda bu konu görüşülmeye başlanm ıştır.

SORU : Türkiye bölgesinde güçlü bir devlettir. Bunun da, dost-düş- 
man herkes tarafından bilindiğini, Erm eni propagandasının karşısında 
Türkiye gerekli ve yeterli sonuçları her zaman alacaktır dediniz. İster 
istemez benim aklıma bir şey geliyor. Ermeni meselesi 100 yıllık b ir me
sele. Sadece Amerikan kongresinde değil diğer ülkeler parlamentolarında 
görüşülmekte. Bu durum da affınıza sığmıyorum. Türkiye’nin güçlü olma
sı yetmiyor. Acaba te rörist çevrelerin yürüttükleri Türkiye’ye karşı ha
reketlerini mazur gören davranışlarını nasıl b erta raf etmek gerekiyor. 
Türkiye’nin sadece A nkara veya A merika’daki yaptığı çabalar yeterli 
midir ?

CEVAP : Sizin söylediklerinizle benim söylediklerim arasında zanne
diyorum bir mübayemet yok. Bilakis ben toptan olarak kuvvetli bir Tür
kiye’nin bütün kanallardan gidip bu konuyla, daha kolaylıkla mücadele 
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edebileceğini ve sonuç alabileceğini söyledim. İlla da sonuç alacaktır, bu
nu yarın alacaktır diye bir şey söylemedim. Bu konu günün de konusu 
değildir. Sizin de söylediğiniz gibi 1800’lerin sonunda başlam ıştır. Za
man zaman hortlam ıştır. Türkiye ne zaman zayıf sanılırsa ve h a tta  ne 
zaman Türkiye’yi karşısındakiler zayıf görmüşlerse ve öyle sanmışlarsa 
bu işin üzerine daha çok gitmişlerdir. Türkiye kuvvetli olduğu zaman 
da bu işi daha az ele almışlardır. Onun için zannediyorum ki toptan bir 
cevap vermek isterim  ve Türkiye ekonomik bakımdan içerdeki sosyal ba
rış bakımından, politik bakımdan içerde bütünlük sağlamış Türkiye ola
rak bu konuyu zayıf Türkiye’den daha iyi göğüsler dedim. Şu mesajı 
vermek istiyorum ;

Türkiye, benim bu defa temaslarımda da edindiğim intiba şu ki 
Dünyada sıradan bir devlet olarak telâkki edilmiyor. Bunu bilelim ve hem 
bunun şuuru ile hareket edelim, hem de bu bize lâzım gelen moral kuv
veti verebilsin.»

BELGE : 4

İTALYA’NIN STRESA KENTİNDE DÜZENLENEN NATO 

NÜKLEER PLANLAMA GRUBU 36 INCI BAKANLAR 

TOPLANTISI SONUNDA YAYINLANAN' 17 EKİM 1984 

TARİHLİ ORTAK BİLDİRİ

«The NATO Nuclear Planning Group (NPG) held its regular 
Autumn Ministerial meeting in Stresa, Italy, on 11th  and 12 th  October 
1984. All NPG members attended, with Spain as an observer.

Ministers, received a comprehensive briefing on the status of nuc
lear forces by the United States Secretary of Defense. They indicated 
their support for the determination of the United States and the United 
Kingdom to m aintain the deterrent capabilities of their strategic forces. 
They also discussed a wide range of nuclear policy m atters, inclu
ding the trends in the balance of nuclear forces of NATO and the Warsaw 
Pact, the maintenance of the security and survivability of NATO’s nuc
lear weapons, and the prospects for the resumption of arms reduction 
negotiations between the United States and the Soviet Union on nuclear 
forces. M inisters welcomed the useful and extensive discussion which 
took place recently between President Reagan and Soviet Foreign Minis
ter Gromyko a t which the President conveyed his strong desire for a 
more productive dialogue with the Soviet Union and for moving relati
ons forward.
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M inisters expressed the ir concern th a t the Soviet nuclear build-up 
continues unabated a t all levels. In the strategic field, the Soviet Union 
is pressing ahead with the development and testing of a wide range of 
new systems, including two Inter-Continental Ballistic Missiles (ICBMs), 
a new submarine-launched ballistic missile, a new bomber and a new 
generation of ground-, air-, and sea-launched cruise missiles which are 
expected to enter operational service in the near future. Also, new SS-20 
bases, east and west of the Ural Mountains, are under construction 
which, when operational, will significantly increase the number of dep
loyed SS-20 launchers. The Soviet Union also continues to replace older 
shortsr-range missiles by a new generation of more accurate systems. 
Modern SS-21 and SS-22 missiles are being deployed in the German 
Democratic Republic and Czechoslovakia. In addition, the Soviet Union 
has developed and tested the SS-23 missile. The emphasis given by the 
Soviet Union to nuclear capability can also be seen in the expansion of 
their nuclear artillery potential in E astern  Europe. The Soviet Union 
has attem pted to characterize some of these measures as responses to 
cruise and Pershing II missile deployments by NATO; they are in fact 
the fru it of programmes instituted well before NATO’s deployments 
started  and indeed before the December 1979 dual-track decision was 
taken.

By contrast and bearing in mind NATO’s policy to m aintain only 
the minimum number of nuclear weapons necessary for deterrence, Mi
nisters recalled their 1983 Montebello decision which encompassed a 
substantial reduction in the stockpile of NATO’s nuclear warheads in 
Europe to be carried out over a five to six year period. This process has 
already started  and will continue in accordance with the Montebello deci
sion: as a result the NATO stockpile will reach its lowest level in 20 
years. In the context of these reductions, M inisters reaffirm ed their 
commitment to m aintain an effective deterrent and recalled their agree
ment a t Montebello th a t the delivery systems and warheads for the 
remaining minimum level stockpile m ust be survivable, responsive and 
effective. Plans for the detailed implementation of this decision are 
currently being developed by the responsible M ilitary Authorities.

Ministers reaffirm ed the ir conviction tha t, in the face of the gro
wing nuclear and conventional th rea t from the W arsaw Pact, the Alliance 
m ust retain  a fully credible nuclear and conventional posture, in support 
of its strategy. They stressed th a t while each element of the triad  
requires a credibility of its own, they are only fully effective when seen 
as a whole, and indeed work to complement each other. Nuclear weapons 
are vital for the deterrence of aggression a t all levels and by their very 
existence, work to enhance deterrence across the entire spectrum. As
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one example, they increase the effectiveness of the Alliance’s conven
tional defence by complicating any plans an aggressor m ight have for 
massing forces for an attack.

In the absence of a concrete negotiated result obviating the need 
for such deployment, Ministers emphasized NATO’s determination to 
continue the deployment of Longer-Range IN F (LRINF) missiles as 
scheduled. They reviewed the progress of the deployment in the countries 
concerned. This LRINF deployment will be accommodated within the 
lower stockpile level agreed a t Montebello since once warhead is being 
removed for each Pershing II or Ground-Launched Cruise Missile w ar
head deployed. Ministers repeated their willingness to reverse, halt or 
modify the LRINF deployments - including the removal and dismantling 
of missiles already deployed - upon achievement of a balanced, equitable 
and verifiable agreement calling for such action.

Ministers reaffirm ed their strong desire th a t negotiations on the 
reduction of nuclear arms which, as repeatedly deplored by the Allies, 
were unilaterally broken off by the Soviet Union, should resume as soon 
as possible. They reiterated their call to the Soviet Union to re tu rn  to 
the negotiating table. In contrast to these Soviet positions, the United 
States, with the full support of the Allies, has been and remains ready 
to negotiate any time and without preconditions on these subjects as well 
as on m atters affecting outer space.

M inisters confirmed their strong support for the United States 
negotiating position in the Strategic Arms Reduction Talks (START). 
With respect to intermediate-range nuclear forces, they reiterated their 
full backing for the United States proposals, developed on the basis of 
close Allied consultations. Ministers strongly endorsed the United States 
approach to these arms reduction negotiations. They emphasized th a t 
the United States proposals in both the START and IN F negotiations 
offer the opportunity for equitable and verifiable agreements substan
tially reducing the levels of nuclear arms in a way th a t respects the 
legitimate security interests of both sides.

M inisters accepted with pleasure an invitation from Mr. M. Fisch- 
back, M inister of Defence of Luxembourg, to hold their next meeting 
in Luxembourg.

Greece expressed its views in a statem ent included in the m inutes; 
Denmark reserved its position on the INF part.»
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BELGE : 5

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  YUGOSLAV 

TELEVİZYONUNA (JRT) 12 EKİM 1984 GÜNÜ 

VERDİĞİ MÜLAKAT

«SORU : Sayın Cumhurbaşkanı, iki yıl önce Yugoslavya’ya resmi bir 
ziyarette bulundunuz. Geçen süre içinde ülkelerimiz arasındaki siyasi iliş
kileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : 20-23 Eylül 1982 tarihlerinde Yugoslavya’ya yapmış ol
duğum resmi ziyaretten, şahsen, verimli sonuçlar alındığı kanaatinde
yim. Bu ziyaret sırasında Yugoslavya’nın o tarih tek i Sayın Cumhurbaş
kanlığı Kurulu Başkanı Stamboliç ile çok faydalı \e  tüm  konuları ihtiva 
eden görüşmeler yapmıştık. Bu görüşmelerin akabinde esasen Türkiye 
ile Yugoslavya arasında mevcut olan ilişkilerin daha da canlılık kazan
dığı gözlenmiştir.

Türkiye, Yugoslavya’yı dostluk ilişkilerini daha da geliştirm ek iste
diği komşu bir ülke olarak görmektedir. Yugoslavya ile Türkiye arasın
daki dostluk ilişkilerinin bugüne kadar bozulmamasmın bazı sebepleri 
vardır. Bunlar arasında halklarımızın ta rih  boyunca uzun süre yanyana 
yaşamış olması, birçok gelenek ve göreneklerimizin birbirine çok benze
mesi ve bugün Yugoslavya’da yaşam akta olan soydaşlarımızın da huzur 
ve güven içinde bulunmalarıdır.

İlişkilerimizin güçlenmesinin muhakkak ki Balkanlardaki barış ve 
istik rara  büyük katkısı olacaktır. Bu bakımdan Sayın Djuranoviç’in da
vetlim olarak Türkiye’ye teşriflerinde kendileri ile görüşmem sonunda 
İlişkilerimizin daha da bir canlılık kazanacağı inancını beslemekteyim.

SORU : İlişkilerimizin gelişmesi şimdiye kadar ekonomik alandan 
ziyade siyasi işbirliğine m ünhasır kalmıştır. Devlet Başkanımızm yapa
cağı ziyaretin bu durumu değiştirmesini bekliyormusunuz ?

CEVAP : Türkiye ve Yugoslavya arasındaki ekonomik ve ticari iliş
kilerin bugüne kadar arzu edilen seviyeye gelmemiş olmasından dolayı 
bu suali sorduğunuzu tahm in ediyorum. H akikaten ülkelerin arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin istenilen seviyeye gelmemiş olmasından biz 
de üzülmekteyiz. Bunun nedenini iki noktada arayabiliriz. Birincisi her 
iki ülkenin işadamlarının ülkelerin kabiliyetlerini ve imkanlarını tam 
olarak bilmemeleri, İkincisi de her iki ülkenin de gerek tarım  alanında, 
gerekse sınai alanda aynı ürünleri üretm ekte olmalarıdır. Ancak, ara
mızda bir Ticaret Anlaşması ile Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği 
konularını kapsayan bir Anlaşma imzalanmış bulunm aktadır. Bugünlerde

74



de Türk-Yugoslav Ekonomik Karma Komitesinin 5. dönem toplantıları 
yapılmaktadır. Bu görüşmeler A nkara’da halen devam etmektedir, öyle 
zannediyorum ki, bu Anlaşmalar ve cereyan eden görüşmeler sonunda 
ekonomik ilişkilerimiz daha da canlılık kazanacaktır. Sayın Djuranoviç 
ile bu konuda yapacağımız görüşmelerden sonra da ekonomik sahadaki 
ilişkilerimizin büyük bir canlılık kazanacağını ümid ediyorum.

SORU : Sayın Cumhurbaşkanı, Balkanlarda işbirliğinin geliştirilme
sine ilişkin görüşmelere Türkiye faal şekilde katılm aktadır. Kanaatinizce 
sözkonusu görüşmeler, Avrupa’da barışın muhafazası açısından ne ifade 
etmektedir ?

CEVAP : Türkiye’nin bugüne kadar izlediği politika komşu ülke
lerle mümkün olan en iyi ilişkileri kurm a ve idame ettirm ek için hiç bir 
çabadan kaçınmamak olmuştur. Bu çerçevede Balkan İşbirliğini daima 
desteklemiş ve Balkan ülkeleri arasında daima daha yakın ilişkiler ku
rulmasını teşvik etmek amacıyla A tatürk  döneminden beri bölgede ge
niş kapsamlı işbirliği programlarının öncüsü olmuştur.

Balkanlardaki herhangi bir istikrarsızlık veya ihtilafın diğer Av
rupa ülkelerine de yansıyacağı, onları da rahatsız edeceği m uhakkaktır. 
Bunun tersini de düşünebiliriz. Balkanların dışında A vrupa’da zuhur ede
bilecek herhangi bir huzursuzluk Balkanları daha da çok rahatsız eder. 
Bu bakımdan diyorum ki, Balkanları Avrupa’dan ay ırt etmek, ayrı bir 
bölge olarak ifade etmek doğru olamaz. Avrupa bir bütündür. Balkan
ların Avrupa’nın önemli bir bölgesini işgal ettiği doğrudur. Ancak bir 
kül olarak m ütalaa ettiğimiz takdirde, gerek Balkanlardaki bir olay ge
rekse A vrupa’nın diğer ülkelerindeki olaylar birbirini etkiler.

SORU : Kıbrıs bunalımı uluslararası güvenlik açısından ciddi bir 
sorundur. BM Genel Sekreteri Perez de Cueîlar bir barış girişiminde bu
lunmuştur. Halen bu meselenin bir çözüme bağlanması imkânları ne
lerdir ?

CEVAP : Peşinen şunu söyleyeyim ki, Kıbrıs’da bugün 1974 ta r i
hinden beri huzur ve istikrar mevcuttur. Kıbrıs probleminin biz daima 
karşılıklı görüşmelerle hallini istedik ve bu yönde çaba sarfedilmesini 
destekledik. Ve şuna inandık ki, Kıbrıs meselesinin halli Ada’da yaşa
yan Türk ve Rum toplumlarmııı karşılıklı olarak görüşmeleri ve bera
berce sorunlarına bir hal çaresi bulmakla mümkün olabilir. Yine şuna 
inanıyoruz ki, Ada’da mevcut Türk ve Rum toplumlarmm siyasi eşitli
ğine dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federatif bir sistem içinde yaşama
ları halinde orada sağlanacak anlaşma devamlı ve kalıcı olur. Bu bakım
dandır ki, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’m son zamanlarda yap
mış olduğu girişimleri büyük bir takdirle izlemekteyiz. Perez de Cueilar’- 
m yalnız usule ilişkin meselelere değil, ayııı zamanda esasa ilişkin ko-
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nularda da göstermiş olduğu iyi niyeti takdirle karşılamaktayız. Türk 
tarafın ın  bu konuda yapıcı bir tutum  içinde olmasını da memnuniyetle 
izlemekteyiz. Eğer Rum tarafı da Türk tarafın ın  gösterdiği bu iyiniyeti 
gösterir, Ada’da mevcut iki toplumun siyasi eşitliğini kabul eder ve iki 
toplumlu iki bölgeli federatif sistemin en geçerli bir hal tarzı olduğunu 
idrak ederse, meseleye kalıcı bir çözüm bulunacaktır. Komşumuz ve dos
tumuz Yugoslavya ta rih i ve yapısı itibarı ile Türk tarafın ın  tezini daha 
iyi anlayacak ve gereklerini kavrayacak bir durumdadır. Bundan dola
yıdır ki, Yugoslavya’dan bu konuda anlayış beklemekteyiz.

SORU : Türkiye’nin komşuları Irak ve İran dört yıldır savaşmak
tadır. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkeniz her ikisiyle de iyi ilişkiler idame 
ettirm ektedir. Savaşı durdurm ak için kanaatimizce ne yapılmalıdır?

CEYAF : İran-Irak savaşı dördüncü seneyi doldurmuş, beşinci yılı
na girm iştir. Bu savaş her iki ülkeyle de komşu olmamızdan dolayı bizi 
çok yakından ilgilendirmektedir. Kaldı ki, bu savaş bölge barışını ve 
dolayısıyla dünya barışını da etkilemektedir. Bundan dolayıdır ki, diğer 
ülkelerde bu savaşın sona erdirilebilmesi için büyük çaba sarfetmekteclir- 
ler. Bugüne kadar Türkiye olarak bizim bu savaşın sona erdirilmesi için 
yaptığımız girişimler ve diğer ülkelerin yaptığı girişimler, uluslararası 
kuruluşların yaptığı girişimler, maalesef başarıya ulaşamamıştır. Buna 
rağmen Türkiye gerek Irak ’la gerek İran ’la ilişkilerini tarafsızlık ilkele
rine sadakat göstermek suretiyle gayet iyi bir şekilde sürdürm ektediı. 
Her iki ülkeyle olan ilişkilerimizin iyiliğine güvenerek bu girişimlerimize 
devam etmekteyiz. Bu savaşın sona erdirilmesinin birinci şartı bu iki 
ülkenin buna inanmış olmasıdır. Tarafların birisi savaşın sona erdirilme
sine inanır, diğeri inanmazsa, savaşın sona erdirilmesi mümkün olamaz. 
Temennimiz, her iki ülkenin de insan, malzeme ve ekonomik kayıplarına 
yol açan savaşın sona erdirilmesi hususunda bir anlayışa varmalarıdır. 
Biz, Türkiye olarak, girişimlerimizi bugüne kadar devam ettirdik, bun
dan sonra da devam ettirm eye kararlıyız. İnşallah bunda başarı sağla
yabiliriz. Eğer başka ülkeler, başka kuruluşlar bunu sağlayabilirlerse on
dan da büyük bir sevinç duyarız.»

BELGE : 6

YUGOSLAVYA DEVLET BAŞKANI VESELİN DJURANOVİÇİN 

12 EKİM 1934 GÜNÜ TRT’YE VERDİĞİ MÜLAKAT

«SORU : Sayın Devlet Başkanı, Türkiye ve Yugoslavya arasındaki 
siyasi ve ekonomik ilişkileri tarih i bir çerçevede nasıl değerlendiriyor
sunuz ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için sizce neler yapılabilir?
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CEVAP : Türkiye ve Yugoslavya arasındaki ilişkiler iyi ve istik 
rarlıdır, aynı zamanda düzenli olarak gelişmektedir. İlişkilerimizi iyi 
komşuluk ilkeleri üzerinde kurmuş bulunmaktayız, ülkelerimiz arasın
daki ilişkiler ve işbirliği genelde Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin 
önemli bir bölümünü oluşturm aktadır. Bilindiği gibi, Türkiye ve Yugos
lavya farklı sosyo-ekonomik sistemlere sahiptir ve farklı uluslararası 
konumlarda bulunm aktadırlar. Ancak, bunlar aramızdaki bütün alanlar
daki ilişkilerin özellikle ekonomik alanda, bilim, teknoloji ve kültür dal
larında daha fazla gelişmesini önlemediği gibi bugün de bir engel olma
malıdır.

Ben Türkiye ve Yugoslavya’nın düzenli bir politik diyalog sürdür
mesinden yanayım. Çünkü bu diyalog birbirimizi daha iyi tanımamıza, 
anlamamıza ve güvenmemize katkıda bulunacaktır.

İkili ilişkiler konusunda, özellikle düşük düzeyde kalan ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verilmesi gerektiğine inanıyo
rum. Son bir kaç yıl içinde ülkelerimiz arasındaki ticarette düşme kay
dedilmiştir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’in 1982 
yılında Yugoslavya’ya yaptığı ziyaret ilişkilerimizin geliştirilmesinde 
yeni bir dönem açmıştır. Bundan sonra, bu işbirliği imkânları gözden 
geçirilmiş, bazı iş düzenlemelerine girilmiştir. Ben gelecek dönemde daha 
yararlı sonuçlar bekleyebileceğimizi sanıyorum. Dünyadaki genel ekono
mik durum dolayısıyla bunun kolay ve basit olmayacağım kabul etmekle 
birlikte ekonomik işbirliğini geliştirmede gerçekçi fırsatlar bulunduğu
na inanıyorum. Bu çerçevede, daha yüksek düzeyde ekonomik işbirliğine 
daha fazla önem veriyorum. Burada özellikle kastettiğim ortak sanayi 
üretimi ve öteki ortak girişimler. Uzun dönemde değerlendirildiğinde bu 
sanırım ekonomik ilişkilerimizin en önemli bölümünü oluşturuyor.

SORU : Bağlantısız ülkeler arasında önemli bir konuma sahip bu
lunan bir ülke olarak son uluslararası gelişmeler de gözönüııe alındığın
da Yugoslavya’nın dünyadaki duruma yaklaşımı nasıldır?

CEVAP : Dünyadaki durum gerek siyasi gerekse ekonomik açılar
dan olumlu değildir. Bir süredir uluslararası ekonomik ve siyasi durum
da bozulma gözlemlenmektedir. Varolan sorunlara çözüm bulunamadığı 
gibi bunlara yenileri eklenmektedir. Süper güçler arasında gerginlikle
rin azaltılması konusunda samimi bir diyalog kurulm am akta ve daha 
ciddi bir bunalıma doğru gidilmektedir. Silahlanma yarışı devam etm ek
te ve Avrupa gerçek bir nükleer ve konvansiyonel silah deposu haline 
gelmektedir.

Bütün bunlar bizi çok fazla endişelendirmektedir, çünkü bu tü r 
bir durumda barış gerçekten tehlike altındadır. Benim kanıma göre,
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bu duruma askeri-siyasi blokların varlığı dünyanın bloklara bölünmesi 
ve öteki ulusların ve uluslararası toplumun bir çok çıkarı ve sorunla
rının blok stra te jisi çıkarlarına tercih edilmesi yolaçmaktadır.

Bu çerçevede süper güçler arasındaki ilişkiler tabii ki belirleyici 
rol oynayacaktır. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri a ra
sında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu yılki çalışmaları sırasın
da yapılan son tem aslar dünyada yumuşama sürecinin açılmasına yöne
lik önemli değişiklikler için erken olmakla birlikte cesaret vericidir. Bu
nunla birlikte, bu tem asların yapılması henüz iyimserlik yaratm am ıştır.

Bütün ülkeleri, devletleri, bütün ilerici güçleri Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi ilkeleri etrafında birleştirebilecek konuma sahip olduğu ve 
dünyadaki barışı güçlendirmek için daha iyi şartlar sağlayabileceği için 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’mıı başat rol oynaması gerektiğine inanı
yorum. Bu görüş açısından, Birleşmiş M illetlerin 40’mcı kuruluş yıldö
nümüne özel önem atfediyoruz.

Görüşümüze göre, bu vesileyle Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilke
lerinin bir kez daha tey it edilmesi gerekmektedir.

Ekonomik sorunların çözümü için Bağlantısızlar H areketi ta ra fın 
dan önerilen Para ve Finans Uluslararası K onferansının toplanması 
çağırışında bulunmalıyız. Yugoslavya bu hareketin siyasi ilkelerine çok 
sıkı bağlıdır ve uluslararası politikasını bu temele dayanarak yürütür.

SORU : Balkan ülkeleri arasındaki teknik ve ekonomik işbirliği 
konusunda görüşleriniz nelerdir?

CEVAP : Yugoslavya Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğinin uzun 
dönemde geliştirilmesinden yanadır. Bunun bütün Balkan ülkelerinin çı
karm a olduğuna inanıyorum. Balkan ülkeleri arasındaki iyi ilişkiler bu
nun için temel oluşturm aktadır. Bütün Balkan ülkeleri ile ikili ilişkile
rimizi geliştirm ek için yoğun çaba harcıyoruz. Bununla birlikte, Balkan 
ülkeleri arasındaki işbirliğinin bölgede genelde daha iyi bir atm osfer 
yaratacağını söylemek de gereksiz. Balkan ülkeleri arasındaki teknik ve 
ekonomik işbirliği konularında da şimdiye kadar ak tif olduk. Bu alan
da çeşitli Balkan ülkeleri başkentlerinde düzenlenen toplantılara daima 
katıldık. Bu toplantılarda telekomünikasyon, uluslararası taşımacılık, ener
ji kaynakları ve sanayi ortak üretim i konuları tartışıldı. Bunun yararlı 
b ir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bu toplantılar Balkan ülkeleri ara
sındaki işbirliğini teknik ve ekonomik alanlarda geliştirme imkanlarını 
ortaya koymuştur.

Balkanların güvenliği, işbirliği ve gelişmesi ilkeleri konusunda tek 
bir belge kabul edilmesi konusunda çalışmalarda bulunuyoruz. Küçük 
çaplı bir Helsinki sözleşmesi olabilecek bu belge sadece mevcut ilişki
ler ve işbirliğini geliştirmekle kalmayacak^ Balkanlarda ilişkilerin geliş
tirilm esi barışın güçlendirilmesi, karşılıklı güvenin sağlam laştırılm ası ve 
Balkan ülkeleri halklarının mutluluğu için parlak ufuklar açacaktır.»
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BELGE : 7

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  17 EKİM 1984 GÜNÜ

YUGOSLAVYA CUMHURBAŞKANLIĞI KURULU BAŞKANI 

VESELİN B JURANOV İÇ İ ESENBOĞA HAVAALANINDA 

KARŞILADIĞI SIRADA YAPTIĞI KONUŞMA

«Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Kurulu Başkanı Sayın Veselin Djuranoviç vaki davetimizi kabul buyu
rarak iiç günlük resmi bir ziyaret için ülkemize gelmiş bulunm aktadır
lar.

Bu çok değerli konuğumuzu ve beraberlerindeki heyetin sayın üye
lerini, Türkiye’de görmekten ve kendilerini m isafir etmekten büyük 
memnuniyet duymaktayım.

Türkiye, komşu ülke telakki ettiği Yugoslavya ile mevcut dostluk 
ve işbirliği ilişkilerine büyük önem atfetm ekte ve bu ilişkilerin her iki 
ülkenin yararına olarak sürekli bir gelişme göstermesinden ve muhteva 
kazanmakta olmasından memnuniyet duymaktadır.

Anılarını bugün dahi canlı olarak muhafaza ettiğim iki yıl önceki 
Yugoslavya ziyaretim  sırasında, Yugoslav Devlet Başkanı ve diğer yö
neticilerle ikili ilişkiler ve her iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası sorun
lar üzerinde çok yararlı görüş teatisinde bulunmuş ve bu arada dost 
Yugoslav milletinin o güne kadar gerçekleştirdiği büyük kalkınma ham
lelerini de yerinde görmek ve takdirlerimi ifade etmek imkanına kavuş
muştum.

Sayın Djuranoviç ile burada yapacağımız görüşmeler sırasında, 
mevcut ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanlarını araştıracak ve 
aynı zamanda bölgemizi ilgilendiren konularla uluslararası güncel me
seleler üzerinde de görüşlerimizi dile getireceğiz.

Bugüne kadar Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ilişkiler memnu
niyet verici bir istikam ette seyretmekte ve ülkelerimiz arasında bir 
sorun bulunmamakla birlikte bu ziyaretin ilişkilerimizin gelişmesine ye- 
nı bir güç ve hız kazandıracağı da muhakkaktır.

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ku
rulu Başkanı Sayın Veselin Djuranoviç’iıı bu ziyaretinin en iyi şekilde 
geçmesi dileği ile, kendilerine ülkeme hoş geldiniz diyorum.»
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BELGE : 8

CUMHURBAŞKANI KENAN EV R EN İN  YUGOSLAVYA 

CUMHURBAŞKANLIĞI KURULU BAŞKANI

VESELİN DJURANOVİÇİN ONURUNA 17 EKİM 1984 GÜNÜ 

VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan,

Değerli Konuklar,

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyetinin mümtaz Devlet 
Başkanı’m ve konuk heyetin seçkin üyelerini ülkemizde görmekten duy
duğum mutluluğu belirtmek istiyor ve kendilerine en içten şekilde hoş 
geldiniz diyorum.

Bu vesileyle, güzel ülkenize iki yıl önce yaptığım ziyaretin anılarını 
bütün canlılığı ile muhafaza etmekte olduğumu ve bize o zaman göste
rilmiş olan sıcak Yugoslav misafirperverliğine şimdi bir ölçüde de olsa 
mukabelede bulunmak fırsatına kavuştuğumuz için duyduğum memnuni
yeti de ifade etmek istiyorum.. O ziyaretim sırasında Yugoslav Devlet 
Başkanı ve diğer yöneticileri ile çok yararlı görüşmelerde ve görüş tea ti
sinde bulunmuştuk.

Türkiye’ye yapm akta olduğunuz ziyaretin, köklerini tarih in  derin
liklerinden alan Türk - Yugoslav dostluğunun her alanda daha da güçlen
dirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha yüksek düzeylere çı
kartılm ası yolunda karşılıklı olarak sürdürülen çabalara değerli katkıda 
bulunacağı ve bu gayretlere yeni bir hız kazandıracağı m uhakkaktır.

Türk ve Yugoslav milletleri ta rih  boyunca yan yana yaşamış, sıkı 
ilişkiler içinde olmuş ve birbirlerini yakından tanım ak fırsatın ı bulmuş
tu r. İki milletin karak ter yapısı ve hasletlerinde pek çok ortak yönler 
mevcuttur. Tabiatıyla bu ortak vasıf ve hasletler iki milleti birbirlerine 
daha da yakınlaştırm aktadır. Yugoslavya’nın bugünkü düzeyine erişme
sinin Mimarı Büyük Devlet Adamı Mareşal Tito, ülkemizde yakından 
tanınm akta ve daima takdirle anılmaktadır.

Sayın Başkan,

Yugoslavya ile olan ilişkilerimize özel bir önem ve değer vermek
teyiz, Yugoslavya’yı, ilişkilerimizi sürekli olarak geliştirmek istediğimiz 
bir komşu devlet olarak görmekte ve iki ülke arasında karşılıklı saygı ve 
güvene dayalı sağlam dostluk ilişkilerinin her geçen gün artıp  gelişme
sinden memnuniyet duymaktayız.



Ülkelerimiz arasında özellikle son yıllarda başlatılan ve düzenli bir 
şekilde sürdürülen temas ve ziyaretler ikili ilişkilerimize olduğu kadar 
bölgede iyi komşuluk ortamının da gelişmesine olumlu katkıda bulun
maktadır.

Ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliğimizin ge
liştirilmesi yolunda atılan adımlar memnuniyet vericidir. Ancak bu alan
larda önümüzde bulunan bütün imkanları şimdiye kadar tam  olarak kul
lanmış olduğumuzu söylemek mümkün değildir. Bu bakımdan yapabile
ceğimiz ve yapmamız gereken daha pek çok şey bulunduğuna inanmak
tayım. İki ülke arasındaki coğrafi yakınlıktan da yararlanarak ekonomik 
ve teknik potansiyellerimizi gerçekçi olarak değerlendirmek ve bu te
melden hareketle ekonomik ve ticari işbirliğimizi çok daha üst düzey
lere çıkarmak samimi arzumuzdur.

Sayın Başkan,

Bir Balkan ülkesi olarak, bölgemizde barış ve istikrarın sürdürül
mesinin tüm  Balkan ülkelerinin ortak çıkarlarına olduğuna inanıyorum. 
Tarihte bir çok uluslararası uyuşmazlık ve çatışmanın kaynaklandığı 
Balkanların, değişik sosyo-ekonomik sistemlere sahip ülkeler arasında 
ahenkli bir işbirliğinin örneğini vereceğini ümit ediyorum. Türkiye, Bü
yük önderimiz A ta tü rk ’ün çizmiş olduğu dış politika hedefleri doğrul
tusunda tüm  ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmek azmindedir. Bu 
genel yaklaşımımızda komşularımızın ve Balkan ülkelerinin tabiatıyla 
özel bir yeri bulunmaktadır. Türkiye bölge ülkeleri arasındaki dostluk 
ilişkilerinin ve ahenkli işbirliğin, sadece Balkanlarda değil Avrupa ve 
hatta bütün dünyada barış ve istik rara katkıda bulunacağına inanmak
tadır. Balkanlarda, ikili işbirliğinin yanında çok taraflı işbirliğinin ge
liştirilmesinden de yanayız. Ancak çok taraflı işbirliği girişimlerinin ba
şarıya ulaşması için gerçekçi davranmak, mevcut şartlar altında tüm 
bölge ülkelerini yakınlaştıracak ve üzerinde anlaşılması mümkün işbir
liği konularını seçmek gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Dünyada barış ve güvenliğin tesis ve takviyesi geniş ölçüde Doğu- 
Batı ilişkilerinin seyrine bağlı olacaktır. Bugün, barışın en önemli te
minatı, kuvvet dengesinin mümkün olan en düşük düzeyde oluşturulma- 
sı ve silahlanma yarışının biran önce durdurulmasıdır.

Halen uluslararası ilişkilere hakim olan gerginlik ortamı ve diyalog 
eksikliği bizleri ister istemez belli ölçüde karam sarlığa ve endişeye sev- 
ketmektedir. Mahalli ih tilaf ve çatışmalar, Kuzey ile Güney arasında g it
tikçe artan  ekonomik dengesizlik ve dünya çapında kendisini hissettiren 
ekonomik durgunluk, bu ortam ı daha da ağırlaştırm aktadır.
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Bu sorunların üstesinden gelinebilmesi için tabiatıyla en büyük 
gayret ve sorumluluk nükleer güce sahip büyük devletlere düşmektedir. 
Ancak, Türkiye ve Yugoslavya’da daha iyi bir uluslararası ortam ın te
sis ve idamesi için kendilerine düşen görevi imkanları ölçüsünde yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. Esasen uluslararası ilişkilerde hassas boyut
lara varan gerginliklerin azaltılmasında büyük küçük tüm  ülkelerin tam  
bir sorumluluk anlayışı içerisinde her türlü çabayı göstermeleri kaçınıl
maz bir görev haline gelmiştir.

Bütün komşuları ve tüm  dünya ülkeleri ile bağımsızlık ve egemenli
ğe karşılıklı saygı, içişlerine karışmama, hak ve çıkar eşitliği ilkelerine 
dayalı olarak iyi ilişkiler içerisinde bulunmayı amaç edinmiş ölan T ür
kiye, her devletin önde gelen görevinin barış ve istikrarı korumak ol
duğuna inanm akta ve bu yolda Yugoslavya’nın sarf ettiği sürekli çaba
ları takdir ile izlemektedir.

Sayın Başkan,

Şimdi, Türkiye kadar Yugoslavya’yı da yakından ilgilendirdiğine 
inandığım, uluslararası alanda barış ve güvenliğin tesisine ciddi engel 
teşkil etmekte olan bazı meselelere değinmek istiyorum.

Bölgemizde en büyük çıban başı bir türlü  çözüme kavuşamıyan Or
ta  Doğu sorunudur. İsrail’in izlemekte olduğu emrivakilere dayanan uz
laşmaz politika, gerek Orta Doğu sorununa, gerek Lübnan bunalımına 
maalesef sürekli bir çözüm bulunmasını engellemektedir.

Öte yandan, her ikisinin de komşusu ve dostu olarak, İran ve Irak 
arasında senelerdir devam etm ekte olan kardeş kavgasının süratle sona 
ermesini içten diliyoruz. İki ülkeye karşı hassasiyetle izlemekte oldu
ğumuz ta ra f  tutm am a politikası çerçevesinde, savaşın biran önce sona 
erdirilmesine yardımcı olmak için şimdiye kadar sarfetm iş olduğumuz 
gayretleri bundan sonra da sürdürm ek arzusundayız. Şu hususu da özel
likle belirtm ekte yarar görüyorum. Bu savaş, m ünhasıran iki muharip 
devlete ve millete zarar ika etmek noktasını çoktan aşmış olup, bölge 
için bazı ciddi ih tila tlar yaratacak bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır.

Bütün dünya milletlerini doğrudan etkileyen bir diğer sorun da 
uluslararası terörizmdir. Bu sorunun Yugoslavya’yı da ilgilendirdiğini 
biliyorum. Terörizm, evrensel b ir felakettir. Bu boyutlarıyla, bütün ül
kelere yöneltilmiş ortak bir tehdittir. U luslararası terörizmle karşı yü
rütülen mücadele ancak bütün ülkelerin işbirliği sayesinde mümkün olur. 
Nitekim, değerli Büyükelçimiz Galip Balkar’ın şehadetinden sonra cani
lerin biran önce yakalanarak adaletin pençesine teslimi konusunda Yu
goslav makamlarının gösterdiği yoğun çaba ve örnek davranışı milletçe 
takdirle karşıladık. f
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Sayın Başkan,

Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi açı
sından verimli sonuçlar vereceğine emin bulunmakta ve Yugoslavya ile 
işbirliğimizin geleceğine ümitle bakmaktayım.

Türkiye’de ikametiniz müddetince Başkentimiz A nkara’ya ilaveten 
İstanbul’u da görecek ve Türk halkının Zatialinize ve Yugoslav halkına 
karşı beslediği sıcak duyguları bizzat müşahade etmek fırsatını bulacak
sınız.

Ziyaretinizin en iyi şekilde geçmesini ve Yugoslavya’ya en güzel 
anılarla dönmenizi içtenlikle diliyor ve bu duygularla kadehimi ekselans
larının sağlık ve mutluluğuna, dost Yugoslav halkının refah ve saadeti
ne ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geleceğine kaldırıyorum.»

BELGE : 9

YUGOSLAVYA CUMHURBAŞKANLIĞI KURULU BAŞKANI 

VESELİN DJURANOVİÇ’İN CUMHURBAŞKANI 

KENAN EVREN TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN 

YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Ekselans, Cumhurbaşkanı Kenan Evren,

Sevgili Dostlar,

Iierşeyden önce, dost Türkiye’de bulunduğumuzdan dolayı büyük 
memnuniyetimizi bildirirken, Yugoslavya’ya ilişkin içtenli temennileri
niz için teşekkür etmeme izin buyurun.

Sayın Başkan, sizinle karşılaşm a şansına kavuştuğum için hayli se- 
vinçliyimdir. Bu karşılaşm ayı Yugoslavya’yı ziyaretinizden iki yıl sonra 
uluslarımız arasındaki işbirliğimizin yeni yollarını müşterek çabalarla 
teşvik etmekte çok önemli bir fırsa t olarak buluyorum.

Bir bakıma komşu sayılan iki Balkan, Akdeniz ile Avrupa ülke
leri olan Yugoslavya ve Türkiye için ilişkilerimizin bu gibi olumlu de
vamının önemi, dünyanın en ciddi olaylarından hiç bir vakit kopmamış 
olan bu bölge ülkelerinin birbirlerine mukadderatsal bir biçimde bağlı
lıklarından doğmaktadır.

Yugoslavya ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi yolundaki kişisel ça
balarınızı bu bakımdan daha da önemli olarak ııitelendirmekteyizdir.
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İyi komşuluk havası içinde yaşamak için mevcut tüm  koşullardan 
yararlanıp işbirliğimizin de daha hızlı gelişmesi sayesinde ilişkilerimizi 
daha yüksek bir seviyeye ulaştırm ak ve Balkanlarda daha iyi b ir du
rum un yaratılm asına katkıda bulunmak, isteğimizdir. Memnuniyetle 
işaret etmek isterdimki son yıllarda birçok alanlarda işbirliğimiz hayli 
ilerlemiştir. Ancak, ortak çıkarlarımızdan olan ekonomilerimizin tüm  
önemli im kanlarına henüz kapıları açmış değiliz ve ekonomilerimizin bü
tünlüklerimizden faydalanmış sayılamayız. Tam bu yüzden burada eko
nomik işbirliğimiz ile sanayii kooperasyon, ortak yatırım lar, teknolojiyi 
taşım a, yatırım sal işbirliği, vs’de yeni işbirliği biçimlerini geliştirmemiz 
ereğiyle devam edilmesi gereken çabalardan söz etmek istiyorum. Ka
nımca çağımızın akımlarını ve ihtiyaçlarını izlemek zoruııdayızdır.

Uluslarımız her biri kendi koşulları çerçevelerinde ancak bir çok 
kez birbirlerine karışm ış olan m ukadderatları sayesinde zengin kültü
rel ve tarihsel b ir m irasa sahiptir. Onların birbirleriyle daha iyi tanış
maları ve bu gibi zengin tecrübeler ile edinimlerin aralarındaki değiş to- 
kuşu iki ülkenin daima karşılaşm ası ve daha da yakınlaşması için önemli 
bir neden olsa gerek.

Bu alanda Yugoslavya’da yaşayan Türk halkının ve ülkenizde ya
şayan çok sayıda Yugoslav asıllı göçmenin önemli yeri vardır. Çünkü 
onlar ülkelerimiz arasında en dolaysız bir bağ olup uluslarımızın müş
terek yaşamlarının ifadesini teşkil etmektedir.

Çeşitli işbirliği dostluğun daha da derinleşmesinin en önemli yolla
rından biridir. Aralarındaki ilişkileri geliştirip karşılıklı güveni güçlü 
kılmakla ise Yugoslavya ve Türkiye detanta somut katkıda bulunmuş 
olup farklı iç düzene ve uluslararası durum a sahip olan ülkeler arasın
daki işbirliğini yüreklendirerek etkin barışçıl koegzistansuen ilkelerini de 
afirmasyon etmektedir.

Sayın Başkan,

Sizler gibi biz de uluslararası durumun bileşikliği ve tehlikeli geliş
mesinden kaygı duymaktayız. Türlü bölgelerdeki olaylar, dünyanın en 
derin siyasal ve ekonomik bir bunalım yaşadığına dair uyarıda bulun
m aktadır. Çok yıl süren bunalım kaynaklarına yeni gerginlik kaynakları 
katılm aktadır, ülkelerin işlerine karışm a ve üzerlerine yapılan baskılar, 
gizli veya açık domiııasyon bloklararası rivalite ve bu sırada silahlan
madaki yarış, mevcut uluslararası ekonomik ilişkilerindeki derin bunalım 
hem de gelişmeyi destekleyecek olan işbirliğin yoksunluğu gezegenimizi 
sarsıp genel bir tedirginliğe yol açmakla birlikte, hükümetlerimizi ba
rışı korumak ve bugünün kaçınılmaz sorunlarına çözüm bulm akta ey
lem ihtiyacına da önemle yöneltmektedir.
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Bu gibi tehlikeli belirtilerin tümü, sertlenmiş bir biçimde kıtamız
da da boy vermektedir. Hayli kaygılı oluşumuz bir yana ülkeler arasın
daki ilişkilerde detantın yeniden. kendi özelliklerine dönmesi yolunda Av
rupa’da ortak etkinlik bilincinin yine de artm ası bizleri yüreklendirmek
tedir. Bu bizim kendi kendimize olduğu gibi ayııı zamanda Avrupa’nın 
dünyaya olan yükümlüğüdür. Detantın evrenselliği bu gibi bir bağlan
mayı m antıksal kılmaktadır.

Detantın yaratılm ış olduğu ve blokların askeri ve siyasal gücünün, 
dolayısıyla yaratm ış oldukları taksimin en .çok hissedildiği Avrupa’nın 
uluslararası ilişkilerin soğuk savaşa dönüştürülmesini önlemede yakın
laşma, silahsızlanma ve güveıılilik yollarını bulmada olanakları vardır. 
Bağlantısız Yugoslavya KEBS’i Avrupa uluslarını sözkonulu ereklere 
çıkarabilecek. yeri değiştirilmez bir akış sayarak bu sürece katılm akta
dır.

İçinde yaşadığımız Balkanlar alanı herşeyden önce dış faktörlerin 
etkisinden ve karışm alarından dolayı tarih  boyu çatışma merkezi olmuş
tur. Balkan ülkeleri barışın ve güveııliliğin korunmasında hayatsal ilgi 
göstermekle yaratıcı yetenekleri ile maddi potansiyellerini kendi ülkele
rinin inkişafına doğru yönelteceklerdir. Yugoslavya şimdiye kadar ol
duğu gibi, Yarımadamızda iyi komşuluk havasının ve çok taraflı işbirli- 
ğin başarıyla gelişmesine etkin katılarak Balkanların nükleer silahsız 
ve gücün kullanılmayacağı gerçek bir barış, işbirliği, güvenlik ile geliş
me bölgesine dönüştürülme çabalarında bütünsel olarak katkıda buluna
caktır.

En yakın komşumuz olan Akdeniz, Yakın ve Orta Doğu bölgesinde 
savaş kaynakları ve çatışm alar hala sürmekte, biricik kalıcı ve adaletli 
bir çözüm bunu ha Birleşmiş Milletler, ha dolaysız envolveli ülkeler 
aramış olsunlar her ulusun haklarını kapsıyan ve bu hakların başkaları 
tarafından saygılaıımasım içeren çözümden ibarettir.

Yakın Doğu’da bu İsrail güçlerinin istila edilmiş Arap bölgelerin
den özellikle Lübnan’dan bir an önce çekilmesi demektir. Dolayısıyla 
işkence altında yaşıyan bu ülkeye kendi birliği ile bağımsızlığının sağ
lanması koşulları da yaratılm ış olacaktır. Böylelikle Filistin ulusuna 
kendi devlet hakkı, FKÖ’ye temsil ettiği ulusun mukadderatına ilişkin 
tüm görüşmelere katılm a hakkı ve bölgenin tüm uluslarına güvenli hem 
de özgür gelişme hakkı tanınmış olur.

Sayın Başkan, savaş durumunda bulunan Irak ve İran uluslarının 
barışçıl yollarla çözüme ulaşmaları çabalarında kişisel angaj eliğinizi tak
dirle karşılıyoruz. İki tarafın  kabul edebilecekleri esaslara dayanan bu 
gibi çağrışım hem de anlaşmaya varm a yollarının bir an önce sağlan
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ması bu sırada dört yıldır iki ulusun yaşadıkları yıkımların ve verdik
leri kurbanların durdurulm ası iki ülkenin yararına olduğu gibi, ulus
lararası ilişkilerin de bir bütün olarak yararınadır.

Bir sözde, salt diyalog, hafifleme ile güvenin sağlanması dünyanın 
geleceğini garanti edebilecektir. Bağlantısızlık siyasetinin de erekleri 
olan bu gibi görüş ve ereklerden hareket ederek Yugoslavya kendi im
kanları dahilinde geniş çapta uluslararası etkinliğe başvurup, her ülke
nin bağımsız ve eşit haklı özne olarak stabil ve adaletli b ir barışın ve 
kendi güvenliliğin meyvelerini toplaması mümkün olan daha iyi b ir dün
yanın inşaası uğruna savaşım vermektedir. Diğer bağlantısız ülkelerle 
birlikte etkinlik göstererek Yugoslavya, uluslararası ilişkilerindeki mev
cut gerginliğin aşılması ve dünyayı yorm akta olan ana sorunların çözü
münde bütünsel katkıda bulunup çaba harcam aktadır. Bağlantısızlığın 
kaynaksal ilkelerine sadık kalan Yugoslavya ilerde de aynı biçimde çaba 
harcıyacaktır.

Sayın Başkan, konukseverliliğinize b ir kez daha sıcakça teşekkür 
ederim. Sizinle konuşacaklarımız ülkelerimizin ikili planda olduğu gibi, 
uluslararası planda da daha başarılı işbirliği yapacakları inancını kuv
vetlendirmektedir.

Sayın Başkan, Sizin sağlığınız, katılan tüm  konukların sağlığı, dost 
Türk ulusunun iyiliği ve ülkenizin inkişafı Yugoslavya Sosyalist Fede
ra tif  Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkilerinin 
ve işbirliğinin daima güçlenmesi için, kadehimi içmeme izin buyurun.»

BELGE : 10

YUGOSLAVYA CUMHURBAŞKANLIĞI KURULU BAŞKANI 

VESELİN DJURANOVİÇİN TÜRKİYE’YE VAKİ

ZİYARETİNDEN SONRA YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

«Upon the invitation of the President of the Republic of Turkey, 
Kenan Evren, the President of the Presidency of the Socialist Fede
rative Republic of Yugoslavia, Veselin Djuranovic, paid an official and 
friendly visit to Turkey from 17 to 19 October 1984.

During the v isit the  President of the Presidency of the SFR of 
Yugoslavia and members of the  Yugoslav delegation have visited 
industrial enterprises and places of historical and cultural interest in 
A nkara and Istanbul and they have expressed the ir appreciation with 
regard to the economic development and progress being achieved in 
Turkey.
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The President of the Presidency of the SFR of Yugoslavia, Veselin 
Djuranovic, laid a wreath on the Mausoleum of M ustafa Kemal A tatürk, 
the Founder of the Republic of Turkey.

The President of the Presidency of the SFR of Yugoslavia and 
the members of the Yugoslav delegation have been received everywhere 
with a warm hospitality and cordial welcome.

During their official talks which were conducted in a spirit of mu
tual understanding, the two Presidents have reviewed the state of the 
bilateral relations between the two countries and the possibilities to 
fu rther improve them. They also had an exchange of views over current 
international issues. The talks were held in a frank and sincere atmosp
here which characterizes the friendly relations and cooperation between 
Turkey and Yugoslavia.

Participating in these talks from Turkish side were H.E. Mr. Vahit 
Halefoğlu, M inister of Foreign Affairs, H.E. Mr. Mesut Yılmaz, Minister 
of State, H .E . Mr. Ercüm ent Yavuzalp, Under.-Secretary of the M inistry 
of Foreign A ffairs, H.E. Mr. Ali Hikmet Alp, Ambassador of Turkey in 
Belgrade, Mr. Halit Güvener, Deputy Director-General of Bilateral Politi
cal Relations in the M inistry of Foreign Affairs, Mr. Yalım Eralp, Deputy 
Director-General of Information in the M inistry of Foreign Affairs, Mr. 
Özdem Saııberk, Deputy Director-General of Bilateral Economic A ffairs 
in the M inistry of Foreign Affairs, Mr. Mehmet Görkay, Head of Depart
ment of E astern  Europe in the M inistry of Foreign Affairs, and from 
the Yugoslav side H.E. Mr. Raif Dizdarevic, Federal Secretary for 
Foreign A ffairs, H.E. Mr. Boro Denkov Member of the Federal Executive 
Council, and Chairman of the Joint Economic Commission, H.E. Mr. 
Redjep Dziha, Ambassador of the Socialist Federative Republic of Yu
goslavia in Ankara, Mr. Dusan Litvinovic, Adviser for Foreign Policy 
of the President of the Presidency of Yugoslavia, Dr. Vladimir Pavi- 
cevic, Director of t h e . Direction for Neighbouring Countries of the Fe
deral Secretariat for Foreign Affairs, Mr. Veljko Velasevic, Chief of 
Protocol of the Presidency of the SFR of Yugoslavia, Mr. Djordje Ro- 
povic, Minister-Counsellor of the Embassy of the SFR of Yoguslavia.

The President of the Republic of Turkey, Kenan Evren and the 
President of the Presidency of the SFR of Yugoslavia Veselin D jura
novic expressed the ir satisfaction over the sustained course of develop
ment of relations and cooperation between the two countries.

The two Presidents have reiterated their willingness to promote 
further bilateral relations and mutually fru itfu l cooperation in all pos
sible fields. They noted th a t political dialogue, contacts a t all levels and 
wider cooperation contribute to the better understanding between the 
two countries w ith different social systems,
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The two sides expressed their conviction tha t, by promoting good 
neighbourly relations, which are m utually beneficial to both sides, Yu
goslavia and Turkey also render a direct contribution to enhancing the 
climate of good-neighbourliness, mutual understanding, cooperation and 
stability in the Balkans.

The two Presidents devoted special attention to the promotion of 
bilateral economic relations. They have welcomed the results th a t were 
attained a t the recent session of the Mixed Turkish-Yugoslav Com
mission for Economic, Scientific and Technical Cooperation held from 
11 to 13 October 1984 in Ankara.

Reaffirm ing the ir willingness and determ ination to ensure the 
expansion of trade between the two countries in a balanced m anner and 
using all possibilities befitting  their economic potentials, the two Pre
sidents have agreed on the need to exert additional efforts with a view 
to fu rth er develop bilateral economic, scientific, technical and industrial 
cooperation.

They noted th a t initial, but significant results have been achieved 
in contracting larger scale economic projects between the two countries. 
The two sides also expressed the ir readiness to, and in terest in, fu rther 
promotion of industrial cooperation, as well as in jo in t ventures in third 
countries markets.

Taking note of the fact th a t cooperation in the fields of transport 
and communications would contribute to the progress of bilateral eco
nomic relations, the two sides have agreed on the necessity to intensify 
the efforts aimed a t promoting cooperation in all fields of transport.

Considering the exceptional share of cultural exchanges and con
tacts in helping to bring about a more comprehensive recognition and 
acquaintance between the  Turkish and Yugoslav peoples, the two sides 
have concurred on the advantages of intensifying them  in the future. 
They expressed the ir satisfaction a t the new th ree  - year programme of 
cultural cooperation signed in A nkara this year, which envisages a di
versified and richer cooperation in this area.

Both sides have confirmed th e ir satisfaction about the fact th a t the 
Turkish ethnic community in Yugoslavia which is developing in the con
ditions of equality and affirm ation of its identity and form er Yugoslav 
citizens who have emigrated to Turkey constitute a firm  bond of friendship 
between the two countries.



The President of the Republic of Turkey, Kenan Evren, and the 
President of the Presidency of the Socialist Federative Republic of Yu
goslavia, Veselin Djuranovic had a-wide exchange of views on the current 
political and economic situation in the world. They both expressed their 
satisfaction a t the sim ilarity of views of the two sides on a wide range of 
international questions.

Expressing the ir concern over the deterioration of the international 
situation and the  tensions th a t prevail in international relations the two 
sides have stressed their conviction th a t all nations should spend intensive 
efforts aimed a t eliminating the causes th a t lead to this dangerous state 
of affairs. They expressed the ir conviction th a t genuine and lasting so
lutions to all outstanding problems in international relations can be found 
only by means of peaceful negotiations. W ithin this context^ they have 
underlined the vital importance of the stric t and full implementation of 
the fundamental principles of respect for the sovereignity, independence 
and territorial integrity, non - interference in internal affairs, equality 
of rights and abstention from the th rea t or use of force in relations among 
all states.

They also expressed their deep concern a t the unprecendented ac
celeration of the arms race, which constitutes a th rea t to peace in the 
world. They underlined th a t it is incumbent on the international com
munity and the participants in this race to invest fresh efforts in order 
to halt it w ithout delay and adopt concrete measures for the reduction 
of nuclear and conventional weapons aimed at general and complete di
sarmament through balanced, fa ir and verifiable agreements under strict 
and effective international control.

Noting with apprehension the  worsening security and confidence 
environment in Europe, the two sides have agreed th a t a restoration of 
the security and confidence atmosphere on a continental scale requires 
more active contribution 011 the part of all European States, and while 
reiterating the ir support for the principles and provisions embodied in the 
Helsinki Final Act, they have stressed th a t these should be observed fully 
and in a sustained manner.

Referring to the importance of the ongoing Conference on Confi
dence and Security - Building Measures and Disarmament in Europe in 
Stokholm which ensures the continuation of the positive process of the 
strengthening of security and cooperation of all European countries par
ticipants in the Conference 011 Security and Cooperation in Europe, on 
the basis of the Helsinki Final Act and which also constitutes a forum 
enabling the continuity of the E ast - West dialogue at a time of interna
tional tension, the two sides have expressed their conviction th a t agree-
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ment on concrete measures of confidence building th a t could be arrivect 
a t during the course of the said Conference would significantly contribute 
to a relaxation of tensions, and th a t such a development would favourably 
influence other arm s control and disarm ament talks.

Devoting a special attention to the situation in the Balkans, the two 
sides have reaffirm ed the ir in terest to support all efforts aimed a t rein
forcing stability and cooperation in this region which shall contribute to 
stability in Europe as well. In this connection they have expressed their 
determ ination to do all they can with a view to develop and fu rther 
diversify bilateral and m ultilateral cooperation among Balkan countries 
in all possible fields of common interest.

The two Presidents agreed th a t a comprehensive, ju s t and lasting 
solution to the Middle E ast problem and the restoration of peace in th a t 
region can be achieved only by the recognition of the legitim ate and ina
lienable national rights of the Palestinian people including the righ t to the 
establishm ent of the ir own independent S tate and by the complete 
withdrawal of Israel from all Arab territories occupied since 1967, inclu
ding the Holy City of Jerusalem. In this context, the two sides reiterated 
the ir continuous support to the Palestine Liberation Organization as the 
sole and legitimate representative of the Palestinian people.

The two sides expressed their grave concern a t the continuation oi 
hostilities between Iran  and Iraq. They also expressed the hope th a t a 
ju s t and honourable solution acceptable to both parties would soon be 
reached in order to end th is tragic conflict and reaffirm ed th e ir support 
for all efforts in this direction.

The two sides agreed th a t the policy of non-alignement contributed 
greatly to the preservation of peace and stability  in the world and tha t 
the movement of nonaligned countries in present complex international 
situation plays an im portant and constructive role in the search of peaceful 
and ju s t solutions to international problems and in strengthening peace 
and security in the  world.

Preoccupied with the  negative impacts of the current international 
economic situation especially on the  developing countries, the two sides 
stressed the need to establish a New International Economic Order to 
bridge the gap between the developed and developing countries. It was 
was fu rth er expressed th a t efforts aimed a t launching global negotiations 
would be a m ajor step in th is direction.

The two sides have reiterated the ir support for the struggles aimed 
a t the elimination of colonialism and racial discrimination.
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The President of Turkey- and the President of the Presidency of the 
SFR of Yugoslavia have expressed their mutual satisfaction over the 
results of the present visit and the talks they have had. They have noted 
that it has brought an im portant contribution to the fu rth er development 
of the relations and cooperation between the two countries as well as to 
the ties of friendship linking the Turkish and Yugoslav peoples.

The President of the Presidency of the SFR of Yugoslavia has invited 
the President of the Republic of Turkey to pay an official visit to Yugos
lavia. The invitation has been accepted with pleasure.»

BELGE : 11

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ VESİLESİYLE 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN 

24 EKİM 1984 GÜNÜ YAYINLANAN MESAJ

«Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, uluslararası dostluk iliş
kilerini geliştirmek, ekonomik, kültürel ve insancıl sorunları çözerek, in
sanlar için daha güzel ve mutlu bir dünya yaratm ak ve bu ortak amaçlar 
için sarfedilen çabaları ahenkleştirmek amacıyla kurulan Birleşmiş Mil
letlerin bugün 89 cu yıl dönümünü kutlamaktayız.

Kuruluşundan bu yana bütün dünya devletlerinin desteğine mazhar 
olan Örgüt, ülkelerarası anlaşmazlıkların uluslararası adalet ve hukuka 
uygun olarak barışçı yıllarla çözümlenmesi için çabaların sarfedildiği, 
uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl sorunların ırk, dil, din 
farkı gözetilmeksizin ele alınmaya çalışıldığı, bir forum olmuştur. Ancak 
örgütün dünyadaki siyasal ve ekonomik barışın sağlanmasında etkinli
ğinin arttırılabilm esi için dünya toplumunun ve bu topluma üye ülkelerin 
aynı doğrultuda daha büyük çabalar göstermeleri, ülkelerarası siyasal ve 
ekonomik sorunların karşılıklı işbirliği anlayışı içinde ve daha adil bir 
uluslararası siyasal ve ekonomik düzen oluşturulmasını hedef alan bir 
ortam içinde çözümlenmesi gerekmektedir.

Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan beri mevcut o,an sorunlardan 
özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde karşılaş^- 
tıkları ve uluslararası ekonomik dayanışmayı gerektiren sorunlar ülkemizi 
de yakından ilgilendirmektedir. İçinde yaşadığımız dünyada birçok ülke 
halen açlık, tabii afeti er ? millî gelirin yüksek nüfus artışı dolayısıyla ye
terli düzeye ulaşamaması gibi acil ve hayati sorunlarla karşı karşıyadır. 
Bu sorunların, ülkelerin birbirlerine bağımlılığı bilincinin örgüt çerçeve- 
sinde geliştirilmesi suretiyle çözümüne katkıda bulunulması insanlığın 
özlemidir.
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Son yıllarda ülkemiz dahil birçok ülkenin karşı karşıya kaldıkları 
uluslararası terörizm  sorununun da etkili bir çözüme ulaşabilmesi ancak 
yaygın bir uluslararası işbirliği ve kollektif çabalarla mümkün olabilecek
tir. Bu konuda da Birleşmiş Milletlerin böyle bir uluslararası işbirliği ve 
dayanışmanın çerçevesini oluşturm asını istemekteyiz.

Dış politikasını Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder A ta tü rk ’ün 
«Y urtta Sulh Cihanda Sulh» ilkesine dayandıran Türkiye’nin BM örgü
tünün çalışmalarına etkin ve yapıcı katkılarını devam ettirm eye kararlı 
olduğunu bu vesile ile b ir kere daha belirtm ekten kıvanç duyar Birleşmiş 
Milletlerin 39. kuruluş yıldönümünü, ö rgütün  uluslararası topluma barış 
ve güvenlik, ekonomik refah ve huzur getirmesine yardımcı olması dileği 
ile içten kutlarım.»

BELGE : 12

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ VESİLESİYLE

BİRLEŞMİŞ M İLLETLER TÜRK DERNEĞİ TARAFINDAN 

24 EKİM 1984 GÜNÜ DÜZENLENEN TOPLANTIDA 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ DEVLET BAKANI MESUT YILMAZ 

TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Birleşmiş Milletler Türk Derneğinin Sayın Başkanı ve üyeleri,

Birleşmiş Milletler Kalkınma Program ı Sayın Mukim Temsilcisi,

Saygıdeğer Misafirler,

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kuruluşunun 39. yıldönümünü kut
lamak için düzenlenen bu toplantıda aranızda bulunm aktan ve bu tarih i 
günde Türk halkı ve hüküm eti adına samimi tebriklerimizi ve en iyi te
mennilerimizi başta Sayın Genel Sekreter Dr. Perez de Cuellar olmak 
üzere, insanlığın barış ve güven içinde ilerlemesi için hizmet vermekte 
olan tüm  Birleşmiş Milletler camiasına iletmekten büyük b ir memnuniyet 
duymaktayım.

Birleşmiş Milletlerin kurulduğu 1945 yılından bu yana dünya siyasî 
coğrafyasında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. F ilhakika 194-5’de 
51 üyeli olarak kurulan Teşkilât son olarak bağımsızlığını kazanan Brunei 
Darussalam ’m da iştirakiyle bugün 159 üyeli bütün kıtaları, ırkları ve 
kültürleri bünyesinde toplayan evrensel b ir kuruluş halini almış bulun
m aktadır. Bıı ancak iftihar edilebilecek bir gelişmedir. Evrensellik BM’nnı 
dayandığı başlıca ilkelerden biridir. Bu cümleden olarak, Namibya ve Fi-
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listiıı halklarının da haklı mücadelelerinden zaferle çıkmış ve kendi ba
ğımsız devletlerini kurmuş olarak Teşkilâtın içindeki asıl yerlerini alma
larını candan temenni ettiğimizi ve bu amaçla sarfedilmekte olan çaba
lara katkımızı sürdürmeye kararlı olduğumuzu da kaydetmek isterim.

Birleşmiş Milletlerin, kendine tevdi edilen en önemli sorumluluk ala
nını teşkil eden barış ve güvenliğin idamesinde zaman zaman yetersiz 
kaldığı ileri sürülebilir ve nitekim sürülmektedir de. Ancak bu konuda 
yapılacak bir değerlendirmede, bölgesel ihtilâfların genişlemesinin önlen
mesi ve gerginliklerin giderilmesinde ve yine bu çerçevede birtakım  in
sancıl ihtiyaçların sağlanmasına çalışılmasında Teşkilâtın gayet olumlu 
bir rol oynam akta olduğunun da gözönüııde tutulm ası gerektiği kanısın
dayız. Bölgemizi yakinen ilgilendiren savaşlar ve çatışmalarda olsun, dün
yanın diğer m ıntıkalarındaki benzer durumlarda olsun, Birleşmiş Millet
lerin çekilen ızdırablara, kalkınmada kullanılabilecek enerjinin heba edil
mesine ve yol açılmakta olan maddi zararlara son vermesi mümkün ola
mamış ise, bunu, Teşkilâta değil onu oluşturan devletlerin kararlılık ve 
gayretlerindeki eksikliklere bağlamanın daha doğru olacağını düşünüyo
ruz. Aslında, hepimizin de bildiği gibi, bu durumlarda Teşkilât dünyadaki 
siyasi ve ekonomik gelişmeleri daima yakından izleyerek, ciddi ve yararlı 
faaliyetler sürdürm ekte ve bu itibarla da herzaman için bir ümit kaynağı 
teşkil etmektedir.

Sayın Genel Sekreterin, Türkiye’yi ve Türk halkını en yakın bir şe
kilde ilgilendiren Kıbrıs sorununa müzakereler yoluyla bir çözüm araş
tırılmasına yönelik soıı girişimini takdirle karşıladığımızı burada özellikle 
belirtmek isterim. Anlaşmazlıkların daima müzakere yoluyla çözümlen
mesinden yana olmamız itibariyle bu girişimin, Kıbrıs Türk ve Rum top- 
lumları arasında doğrudan müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yol 
açmasını samimiyetle temenni etmekteyiz. Zira, sorunun adil ve kalıcı bir 
çözüme kavuşturulabilmesi için yegâne yolun toplumlararası müzakereler 
olduğu inancını, aynen muhafaza etmekteyiz.

Birleşmiş Milletlerin, günümüzde uluslararası ilişkileri zehirleme te
mayülü taşıyan uluslararası terörizm konusu üzerine de ciddi bir şekilde 
eğilmeye başlamış olmasını memnunlukla karşılıyor ve özellikle diploma
tik ve konsolosluk misyonlarının güvenlikleriyle ilgili olarak Birleşmiş Mil
letlerce alınmakta olan kararların  uygulanmasında ve dünya kamuoyunun 
bu konuda daha yüksek bir duyarlılık noktasına getirilmesinde Teşkilât 
tarafından yoğun çaba sürdürülmesini bekliyoruz.

Hızla değişmekte olan dünya şartlarında Birleşmiş Milletlerin yük
lendiği önemli sorumluluklardan birini de ülkeler arasındaki ekonomik ve 
sosyal kalkınma düzeyindeki farklılıkların giderilmesine katkıda bulun
mak oluşturm aktadır. Esasen konu, barışın ve güvenliğin korunmasının
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bir diğer veçhesini teşkil etmektedir, Bugün Düııya’da yüz milyonlarca 
insan asgari yaşama standartlarının altında bir hayat sürer, kötü sağlık 
şartlarında, fakirlik ve h a tta  bedenî ve ruhî çöküntü içinde bulunurken 
dünyada is tik rar ve barışın korunmasından, hürriyet ve demokrasi anla
yışının kökleştirilmesinden söz etmek acaba mümkün m üdür? İnsanlığın 
geleceği bakımından hayatî olarak nitelendirilebilecek bu temel konularda 
Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar çerçevesinde yürütülm ekte olan 
yararlı ve çok yönlü faaliyetlerin de yoğunlaştırılması halinde, gelişmekte 
olan ülkelerin haklı beklentilerine cevap verebilecek yeni bir ekonomik 
düzen ve daha ileri b ir işbirliği ve dayanışma ortam ının yaratılm ası ko
laylaştırılmış olacaktır. Türkiye, genelde uluslararası ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesine ve bu meyaııda uluslararası ticaretin, gelişmekte olan 
ülkelerin gelişmiş ülkelere ihracatlarına imkân verecek serbest bir ortam 
içinde oluşturulmasına, himayeci engellerin kaldırılmasına, gelişmekte 
olan ülkelere malî ve teknik yardım transferine ilişkin çok taraflı meka
nizmaların güçlendirilmesi için gerekli kısa ve uzun vadeli önlemlerin sü
ratle alınmasına ta ra fta rd ır.

Türkiye, 1982 yılı sonlarından bu yana, canlanmakta olan dünya eko
nomisinin olumlu sonuçlarından mümkün olduğu kadar büyük sayıda ge
lişmekte olan ülkenin istifade etmesi gerektiği görüşünü desteklemekte
dir. Bu amaçla gerek uluslararası iktisadi ilişkileri tehdit eden gelişmek
te olan ülkelerin borç sorunlarına çözüm bulabilmek, gerekse bu ülkelerin 
iktisadi kalkınmalarına yardımcı olabilmek üzere, tarım  ve sanayi ürün
lerine daha fazla ihraç imkânları aram ak için Birleşmiş Milletler çerçe
vesinde global müzakerelerin yapılmasının ve dünya iktisadi sorunlarının 
bu çerçevede yapıcı b ir tutum la ele alınmasının faydalı olacağı inancın
dadır.

İçinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal kalkınma gayretlerimize 
önemli katkıda bulunan Birleşmiş Milletler ve İhtisas Teşekküllerinin 
Türkiye’deki temsilcilerine bu vesile ile teşekkürlerim izi de ifade etmek 
isterim.

Sözlerime son verirken, insanlığın geleceğini barış ve güvenlik içinde 
ve gerçek bir işbirliği ve dayanışma çerçevesinde hazırlayabilmesi bakı
mından vazgeçilemeyecek bir ümid kaynağı teşkil etm ekte olan Birleşmiş 
Milletler idealine inancımızı yineler, Türkiye’nin Teşkilatça bu yönde har
canan gayretlerin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daimi des
tekçisi olacağını özellikle belirtmek isterim.»

94



ÇİN HALK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI WU XUEQIANTN 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU ONURUNA 

25 EKİM 1984 GÜNÜ VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Dışişleri Bakanı ve Bayan Vahit Halefoğlı^

Değerli Türk konuklar,

Dostlar ve arkadaşlar,

’Bu akşam Sayın Bakan ve Bayan V ahit Halef oğlu ve diğer bütün 
değerli Türk konuklarla biraraya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 
Geçen yılın Ekim a3unda güzel ülkenizi ziyaret etmek imkânını bulup hü
kümetinizden ve halkınızdan yakın bir ilgi görmüştüm. Ziyaret halikın
daki güzel anılar bugüne dek kafamda taptaze kalmaktadır. Sayın Baka
nın yapm akta olduğu bu ziyaret ise bize bir kez daha kardeş Türk halkının 
dostluk duygularını yaşatm ıştır. Bu vesileyle Çin Hükümeti adına sizlere 
içtenlikle «Hoş geldiniz» demek istiyorum.

Ekselans,

Barış ve kalkınma, günümüz dünyasının karşı karşıya geldiği iki gün
cel sorundur. Süper devletler arasındaki silahlanma yarışı ve hegemoıı- 
yacılık rekabeti, dünyanın barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluştur
maktadır. Eski ve haksız uluslararası ekonomik düzen Güney ve Kuzey 
arasındaki çelişkinin keskinleşmesine, yoksullarla zenginler arasındaki 
uçurumun derinleşmesine ve dünya durumunun daha şiddetli bir çalkantı 
içine düşmesine yol açmaktadır. Bu tehlikeli durum karşısında silahsız
lanma, ekonomik kalkınma ve dünya barışının korunması, çağımızda du
yulan en güçlü çağrılardır. Bu çağrılar, Sayın Bakan ve şahsımın da ka
tıldıkları son Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da çok geniş ve şiddetli 
yankısını bulm uştur.

Türkiye Hükümeti ve halkının M ustafa Kemal A tatü rk’ün «Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh» öğretisine göre dış müdahale ve saldırıya karşı milli 
bağımsızlığı ve devlet egemenliğini korumak için yorulmadan mücadele 
etmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyarız. Hükümetinizin İran * 
Irak çatışmasını barışçı b ir yoldan çözmek, Filistin ve diğer Arap halkla
rının mücadelelerini desteklemek ve yabancı güçlerin A fganistan’la Kam
boçya’yı işgal etmelerine karşı koymak konusundaki haklı tutumunu tak
dirle karşılıyoruz. Türk hükümetinin bu çabaları dünya barışı ve ulus
lararası adaletin korunmasına yararlı katkıda bulunmuştur.
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Kanımıza göre üçüncü dünya ülkeleri arasındaki birlik ve işbirliğinin 
güçlendirilmesi uluslararası durumu istikrarlı kılmak ve yeni bir uluslar
arası ekonomik düzeni kurm ak için önemli güvencedir. Üçüncü Dünya 
ülkeleri arasında temel çıkar çatışmaları yoktur. Aralarındaki bazı an
laşmazlıklar tamamen barışçı görüşme yoluyla çözüme bağlanabilir. Çin 
Hükümeti ve halkı dünyada barış seven ve uluslararası adaletten yana olan 
bütün ülkeler ve halklarla birlikte dayanışmayı güçlendirmek, birbirlerini 
sempati ile desteklemek ve dünyaya barış, adalet ve kalkınma sağlamak 
için çaba harcam aya hazırdırlar.

Ekselans,

Çin ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin son yıllarda hızla ge
liştiğini ve ülkelerimizin siyasi, ekonomik, teknolojik ve kültürel alanlar
daki tem aslarının günden güne çoğaldığını sevinçle görüyoruz. Sayın Tür
kiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in 1982 yılının sonlarında Çin’e, Sayın 
Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Li KianniaıTm ise geçtiğimiz Mart 
ayında Türkiye’ye yaptıkları ziyaretler, Çin - Türkiye ilişkilerindeki önem
li tarihsel olaylardır, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bu karşılıklı ziya
retlerle yeni bir düzeye ulaşm ıştır, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı 
ve güven, dostluk ve işbirliği ilkelerine dayalı yeni tip ilişkiler kurulm uş
tur. Sağlam bir temelde gelişen Çin - Türkiye ilişkileri yalnız halklarımız 
arasındaki derin tarihsel ve kültürel bağlantılardan değil, üstelik bugünkü 
barışı sevme, bağımsızlığı aziz tu tm a ve kalkınmaya çalışma arzularından 
ve milli inşada birbirlerinden öğrenme ve birbirlerinin tecrübelerinden 
yararlanm a ihtiyaçlarından kaynaklanmış bulunm aktadır. Çin hükümeti 
ve halkı, Türkiye halkıyla olan aralarındaki dostluğu ve iki ülke arasın
daki işbirliği ilişkilerini çok aziz tu tm ak ta  ve bu ilişkilerin sağlam laştı
rılıp güçlendirilmesi için sürekli çabalar göstermeye hazırdırlar. Sayrı 
Bakan’ııı ziyaretinin m utlaka Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişme
sine yeni katkıda bulunacağından eminim. Sayın Bakan’a ziyaretinde ba
şarılar dilerim.

Kadehimi Türkiye Cumhuriyeti’ııin m üreffeh ve güçlü olmasına ve 
halkının mutluluğuna,

Çin ile Türkiye halkları arasındaki dostluk ve ülkelerimiz a ra s ın d a k i  
dostluk ilişkileri ve işbirliğinin durmadan gelişmesine,

Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’iıı sağlığına,
Sayın Başbakan Turgut özal’m sağlığına,
Sayın Büyükelçi ve Bayan Necdet Tezel’in sağlığına,
Bütün değerli Türk konukların sağlığına,
Burada hazır bulunan dostlar ve arkadaşların sağlığına kaldırıyorum.»
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT KALEFOÖLU’NUN 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

DIŞİŞLERİ BAKANI WU XUEQIAN TARAFINDAN 

ONURUNA VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wu Xueqian,

Sayın Bayan Bi Ling,
Değerli Çinli Dostlarımız,
Eşim, beraberimdeki heyet üyeleri ve şahsım adına, gerek bize gös

terilen yakınlığa, gerek değerli konuşmanızdaki sıcak dostluk ifadelerine 
içtenlikle teşekkür ederim.

Ekselans,
Türk ve Çin ulusları tarih  boyunca yan yana yaşamışlar, birbirle- 

riyle yoğun temas halinde bulunmuşlardır. Özellikle son yıllarda ilişkileri
mizde memnuniyetle izlediğimiz hızlı gelişmeler bu tarih i dostluğun yeni 
bir tezahürünü teşkil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Aralık 1982 
ayında Çin’e, Sayın Cumhurbaşkanı Li Xiannian’m ise geçtiğimiz Mart 
ayında Türkiye’ye yaptıkları ziyaretler ilişkilerimizi doruk noktasına ulaş
tırmış, aynı zamanda karşılıklı dostluk hislerimizin en anlamlı belirtilerini 
oluşturmuştur. Bu çerçevede Ekselanslarının tam  bir yıl önce ülkemize 
yaptıkları ziyaretin ilişkilerimize yaptığı değerli katkıları da bilhassa te 
barüz ettirm ek istiyorum.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında hiçbir sorun bulunma
masından, milletlerarası meseleler yönünden aynı veya benzer görüşleri 
paylaşmamızdan ve ekonomik^ ticari, kültürel ve diğer alanlarda sağladı
ğımız işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ile Çin Halk 
Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, ekonomik ve sosyal sistemleri farklı ül
keler arasında samimi dostluk ve işbirliği bağları kurulabileceğinin mü
kemmel bir öraeğini teşkil etmektedir.

Güzel ülkenize ilk defa 1988 Temmuz ayında gelmiş e ancak kısa 
bir süre kalabilmiştim. Bu kısa sürede dahi görebildiğim kalkınma ham
lelerinizden etkilenmiştim. Bu kez, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam 
olarak ve özellikle Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 35. yıldönümü
nün kutlandığı şu günlerde ülkenizi bir kez daha ziyaret etmek benim 
için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Ziyaretimin, ilişkilerimizin daha da ileıi 
götürülmesine katkıda bulunmasını içtenlikle diliyorum.
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Ülkelerimizin m üşterek hedefi, halklarımıza, barış, is tik rar ve gü 
venlik içinde, daha iyi ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam koşulları sağ
lamaktır. Bu yönde, Çin Halk Cum huriyeti’nin son yıllarda sürdürdüğü 
ve olumlu sonuçlarını daha şimdiden vermeye başlayan reform  ve mo
dernizasyon atılım larını ilgi ve hayranlıkla izliyoruz. Gayretlerinizin ba
şarıya ulaşacağına inanıyoruz. Aynı zamanda, Çin’in Asya’da ve tüm  dün
yada izlediği barışçı ve istikrarlı politikasını da takdirle karşılıyoruz. Çin 
Halk Cum huriyeti’nin ikili ve uluslararası sorunların ilgili ta ra fla r ara
sında yapılacak dostane görüşmeler yoluyla hallini her zaman savunma
sından ve bu politikayı titizlikle uygulamasından memnuniyet duyuyoruz. 
Nitekim, ÇHC, ahiren sorunların görüşmeler yoluyla, dostane ve tüm il
gili ta ra fla r için ta tm inkar b ir şekilde çözümlenmesinin en bariz ve so
m ut bir örneğini tüm  dünyaya gösterm iştir.

Türkiye Cumhuriyeti de, ikili ve m illetlerarası sorunların ilgili ta 
rafların  yapacakları dostane görüşmeler yoluyla ç.özüme kavuşturulm a
sını her zaman am açlam ıştır ve bu yöndeki çabalarını aralıksız sürdür
mektedir. ülkemizin bu kararlı tutum u, büyük A ta tü rk ’ün «Y urtta Sulh, 
Cihanda Sulh» öğretisini dış politikasının temel taşı olarak ittihaz etme
sinden ve uluslararası ve ikili sorunlara yaklaşımlarım da bu doğrultuda 
belirlemesinden kaynaklanm aktadır.

Eksalans,

Ülkelerimizin kalkınması ve gelişmesi, dünyada barış, güvenlik ve 
istik rar ortam ının mevcudiyetine büyük ölçüde bağlıdır. Bu yöndeki öz
lem ve gayretlerimize karşı, uluslararası ortam da gerginliğin ve tehlikeli 
durum ların süregeldiğini görmek bizler için üzüntü vericidir.

Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına ka
tıldım. Edindiğim izlenim uluslararası ortam ın tehlikeli b ir dönemden geç
tiği, eski ihtilafların halledilememesi b ir yana, her gün yeni sorunların 
ortaya çıkmakta olduğu yolundaki kanaatim i teyid etti.

Bu husustaki endişelerimizi a rttıran  diğer b ir unsur ise dünyamı
zın karşı karşıya bulunduğu en tehlikeli sorunlarda büyük bir bölümünün 
Türkiye ve Çin’in sınırlarına yakın bölgelerde, h a tta  komşu ülkelerde 
meydana çıkmasıdır.

Türkiye, her vesile ile açıkladığı gibi, A rap - İsrail anlaşmazlığının 
ve Filistin meselesinin hiçbir olumlu gelişme göstermeksizin sürmesini 
esefle izlemektedir. Sorunun özünde, İsrail’in yayılmacı ve saldırgan bir 
siyaset izlemesi ve Filistinlilerin meşru haklarım  tanım am ası yatm akta
dır. Türkiye, bu vahim sorunun çözümü için İsrail’in işgal ettiği toprak
lardan çekilmesinin ve Filistin halkının bütün meşru haklarının tan ın
masının zorunlu olduğu görüşündedir.
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Bölgemizin en müreffeh ülkelerinden biri iken Lübnan’ın içine düş
müş bulunduğu trajed i sürmektedir. Türkiye, Lübnan’ın milli birlik ve 
bütünlüğüne yeniden kavuşmasını, yabancı kuvvetlerin ülkeyi terketme- 
sini ve Lübnan halkının tercihleri istikametinde bir milli uzlaşmaya za
man kaybetmeden ulaşılmasını arzu etmektedir.

Diğer ta ra ftan , Türkiye’nin yakın ve geleneksel bağları olan iki dost 
ve komşu ülke, İran ve Irak arasındaki elem verici savaş dördüncü yılını 
doldurmuştur. Her iki ülkeyi de tahrip  eden ve tüm bölgenin olduğu ka
dar dünya barış ve güvenliğini de tehdit eden bu savaşın sona erdirilmesi 
için, Türkiye, ikili ve çok taraflı planda elinden gelen her türlü çabayı 
göstermiş olup, bundan sonra da bu yoldaki çabalarını sürdürecektir.

Sınırlarımızın hemen ötesindeki bu tehlikeli sorunların yanı sıra, 
diğer bölgelerdeki gelişmeleri de ilgi ile izliyoruz. Çağımızda, dünyanın 
neresinde olursa olsun ortaya çıkabilecek bir sorunun tüm ülkelerin gü
venlik yaşantısını etkileyebileceğinin bilincindeyiz.

Bu çerçevede, Afganistan ve Kamboçya halklarının karşı karşıya 
bulundukları elim durumu üzüntüyle takip ediyor, bu iki ülkedeki işgal 
kuvvetlerinin geri çekilmesini, yurtlarında kopartılmış bulunan mülteci
lerin gönüllü olarak ve huzur içinde ülkelerine dönmeleri için gerekli or
tamın sağlanmasını, her iki ülke halklarının kendi geleceklerini kendile
rinin tayin hakkının dış baskılardan masun olarak tanınmasını istiyoruz. 
Bu sorunların adil çözümlere kavuşturulması yolundaki tüm çabaları des
tekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Aynı şekilde, Afrika ve Orta 
Amerika’daki gerginliklere de acil ve adil çözümler sağlanmasını diliyor 
ve bu yöndeki girişim ve önerileri destekliyoruz.

Uluslararası ortamdaki bu endişe verici gelişmelere ilaveten, Avrupa 
ile ilgili olumsuz şartların  süregelmesi, dünyamızın karşı karşıya bulun
duğu tehlikeleri daha da arttırm ıştır. Orta menzilli nükleer füzelerin sı
nırlandırılmasına ilişkin Cenevre görüşmelerinin de kesilmesinden sonra, 
tüm nükleer silahların sınırlandırılmasına ve gerginliklerin yumuşatılma
sına yönelik ciddi ve anlamlı görüşmelerin hala başlatılamamış olduğunu 
üzüntü ve esefle görmekteyiz. Sadece Avrupa’da değil, fakat tüm dün
yada nükleer silahların azaltılması, ha tta  bu alanda kesin bir silahsızlan
maya gidilebilmesi için temel adımların atılması içten arzumuzdur.

Ekselans,

Uluslararası siyasi ortamdaki bu olumsuz görünüme paralel olarak, 
uluslararası ekonomik, ticari ve mali sorunların, giderek ağırlaştığı, ge
lişme yolundaki ülkelere ağır yükler tahmil eden bir mecraya döküldüğü 
açıkça görülüyor. M illetlerarası ekonomik sorunların halli dünyada barış, 
güvenlik ve istikrarın  tesisi yönünden artık  kaçınılmaz bir zorunluluk aı-
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¿etmektedir. G Yü’İerin ekonomilerine ağır darbeler vuran ve ödeme güç
lerinin çok üstüne çıkan uluslararası borçlar konusu bunun en somut ör
neğidir. Bu sorunların çözümünün mevcut uluslararası ekonomik düzen 
çerçevesinde mümkün olamayacağı aşikardır. Biz yeni bir uluslararası 
ekonomik düzen kurulm asına yönelik Kuzey - Güney diyalogunun, dalıa 
fazla vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde, 
borç sorununun yalnız gelişmiş ülkelerin çıkarlarını korumayan^ GYÜ’- 
lerin kalkınma çabalarına sekte vurmayan, makul ve adil bir düzenlemeye 
kavuşturulm asını istiyoruz. Diğer ta raftan , bazı gelişmiş ülkelerin gide
rek artan  himayecilik eğilimleri G Yü’ler için bir başka ağır yük teşkil 
etmektedir. U luslararası ticareti baltalayan bu gibi uygulamaların sona 
erdirilmesi için gerek ikili planda, gerek uluslararası forum larda gerekli 
düzenlemelere b ir an önce geçilmesini bekliyoruz. Ayrıca G Yü’lerin müş
terek kalkınmaları açısından Güney - Güney işbirliğini b ir zorunluluk ola
rak  nitelendiriyoruz.

Ekselans,

Pekin’de kalacağım kısa süre içerisinde ülkelerimiz arasındaki işbir
liğini olduğu kadar yukarıda kısaca değinebildiğim uluslararası sorunları 
da birlikte incelemek olanağına kavuşacağız. Dünyamızın değişken koşul
ları karşısında, Ekselanslarının değerli görüş, teşhis ve değerlendirmelerini 
yeniden dinlemek, görüş teatisinde bulunmak bizim için çok yararlı ola
caktır.

Kadehimi, ÇHC Cumhurbaşkanı Ekselans Li Xiannian ile muhterem 
eşinin ve Başbakan Ekselans Zhao Ziyang’ın şereflerine sağlıklarına, aziz 
meslekdaşım Ekselans Wu Xueqian’ın, muhterem  refikalarının ve değerli 
mesai arkadaşlarının şeref, sağlık ve başarılarına, Çin halkının refah ve 
mutluluğuna, Türk ve Çin halkları arasındaki geleneksel dostluğa kal
dırıyorum.»
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Komitesi’nin Bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı 1 4 -1 6  Kasım 1984 ta 
rihlerinde; bu toplantının hazırlıkları ise yüksek düzeyli uzmanların iş
tirakiyle 12 -13  Kasım 1984’de İstanbul’da yapılmıştır. Ekonomik ve 
Ticarî İşbirliği Daimi Komitesi toplantısı Türkiye’nin İslam . Konferansı 
örgütü bünyesindeki siyasî ağırlığını, ekonomik alandaki öncü ve orga
nizatör boyutlarıyla tamamlayan ve vurgulayan önemli bir olay niteliğini 
taşım aktadır.

COMCEC ilk toplantısı bakan düzeyinde Türkiye’de yapılan İslam 
Konferansı toplantıları arasında en yüksek ve en geniş katılmanın ger
çekleştirildiği toplantı olmuştur. Nitekim gözlemciler dahil, 37 ülke çoğu 
bakan düzeyinde sözkonusu toplantıya iştirak etm iştir. Ayrıca, Genel 
Sekreterlik dışında 7 İKÖ kuruluşu ve 3 uluslararası teşkilat çalışmalara 
katılm ıştır. Bu gelişmeyi, büyük ölçüde, İKÖ ekonomik faaliyetlerinin 
uzun süredir somut sonuçlara yönelememesinden sıkıntı çeken üye ül
kelerin, bu kere, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’iıı riyasetindeki Daimi 
Komite gibi b ir kuruluştan ciddi beklentiler içinde olmaları ile izah etmek 
mümkündür. Toplantının Başkan vekilliğini Başbakan T urgut özal yap
mıştır. Ayrıca, beş bakanımızın iştirak ettiği toplantıda kurulan Ticari 
İşbirliği Komitesini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, 
Sınaî İşbirliği Komitesini ise (Sınai İşbirliği 2ııci Danışma Toplantısı) 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral yönetmişlerdir.

Toplantının açılış ve kapanış konuşmaları Cumhurbaşkanı Evren 
tarafından yapılmış; toplantıyla ilgili haberler gerek ’ ’ürk, gerekse iş
tirakçi İslam ülkeleri basın-yayın organlarında geniş şekilde yer almıştır.

Toplantıda ticaret ve sanayi alanlarındaki faaliyetleri kapsayan iki 
hareket program ı kabul edilmiş ve İslam çimento birliği kurulması ile 
Daimî Komite toplantısının bundan sonraki çalışma usullerine ilişkin bi
rer karar alınmıştır. Sözkonusu kararları şu şekilde özetlemek mümkün
dür :
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— Ekonomik ve ticari konularda işbirliğinin gelişmesi için şart olan 
bir bilgi akımı sistemi kurulması,

— Ürün pazarlamasında standardizasyona gidilmesi (İslam ülkele
rinin ürettikleri m allar çeşitli standartlarda olabilmekte, bu da ticareti 
engellemektedir. Bu sakıncayı gidermek amacıyla standartlaşm a konu
sunun 1985 yılı Nisan ayında Türkiye’de toplanacak S tandart Uzmanları 
Toplantısında ele alınması ve standartların  ahenkleştirilmesi çalışmaları
nın başlatılm ası),

— Karşılıklı tanıtm a faaliyetlerinin, fuar ve sergiler gibi olanaklar
dan azami ölçülerde yararlanılarak arttırılm ası ve yoğunlaştırılması,
— Uzun vadeli ihracat finansmanı^ İslam Kliring Birliği ve İhracat 
Kredisi Sigortası Sisteminin geliştirilmesi amacıyla İslam Kalkınma Ban
kasının İslam ülkelerinden seçilecek b ir Uzmanlar Grubu ile birlikte bir 
rapor hazırlaması, bu raporun Daimî Komiteye ve üye ülkelerin tasvibine 
sunulması,

— İslam ülkeleri arasında tercihli b ir ticaret sisteminin tesisi ve 
nihai hedef olarak da b ir İslam Serbest T icaret Mübadele sistem i kurul
ması yönünde şimdiden bazı çalışmaların yapılması ve önceliklerin belir
lenmesi,

— Sınaî alanda m üşterek teşebbüslerin teşvik edilmesi, bu amaçla 
İslam Kalkınma Bankası ile bölgesel ve ulusal kalkınma bankaları ara
sında yakın b ir işbirliğini öngören mekanizmasının yürürlüğe konulması,

— İslam aleminin m üteahhitlik, mühendislik ve m üşavirlik firm ala
rına öncelik tanıyacak tedbirlerin alınması, üye ülkeler arasında yatırım 
şirketleri kurulm asının teşvik edilmesi,

— Küçük ve orta büyüklükteki sanayinin geliştirilmesi çalışmaların
da üye ülkeler arasında işbirliği yapılması,

— İslam ülkeleri arasında diğer sınai alanlarda Çimento Birliğine 
benzer gönüllü birlikler kurulm asının desteklenmesi.

COMCEC Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren A fri
ka’da kuraklık felaketiyle karşılaşan Sahel ülkelerine ve m üracaatları ha
linde diğer bazılarına Türkiye’nin 10 milyon dolarlık gıda yardımında 
bulunacağını açıklamıştır. Suudi A rabistan da bu ülkelere 30 milyon dolar 
yardım da bulunmayı taahhü t etm iştir.

Toplantıda alman kararların  uygulanmasının sağlanması amacıyla 
bir İzleme Komitesinin kurulm ası da kararlaştırılm ıştır.

COMCEC’in ikinci toplantısı 1985 yılında yine Türkiye’de düzenle
necektir. Bu toplantıda tarım  ve ticaret konularının ele alınması Öngö
rülmektedir.
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K I B R I S

BM Genel Sekreteri aracılığı ile yürütülm ekte olan aracılı görüş
melerin seyrine ilişkin, KRY yetkililerinin bir süredir devam edegelen 
olumsuz beyanları KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından 5 
Kasım günü basma verilen bir demeçle cevaplandırılmıştır. Denktaş, 
Kıbrıs sorununun çözümü için KRY liderliğini ve Yunanistan’ı «uzlaş
mazlıktan vazgeçerek doruk anlaşmalarına sadık kalmaya, Türk toplumu 
aleyhinde devamlı surette yalan, propaganda yapmamaya ve BM Geııei 
Sekreterinin çabalarına yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya» çağırmış
tır. Denktaş, Viyana’dan bu yana yapılan görüşmelerin tutanaklarını açık
lamaya mecbur kalması halinde, bunun Rum tarafınca hoş karşılanma>- 
yacağım da sözlerine eklemiştir. KRY lideri Kypriyaııo’nun 5 Kasım’da 
A tina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Karamanlis ve Başbakan Papandreu 
ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak yapılan açıklamalar ve KRY sözcüsü 
H ristofides’in 4 Kasım tarihinde gazetecilere gayri resmi olarak verdiği 
ve basında «Çok yetkili bir kaynağa atfen» ifadeleri ile yer alan beyanat 
Kasım başında Rum ve Yunan basınında üzerinde ençok durulan konu
ları oluşturm uştur.

H ristofides’in, «Amerikan hükümetinin Ada’nın bölünmesine ilgi 
duyduğu, zira bu suretle Kuzey Kıbrıs’daki Geçitkale havaalanına yakın 
doğu’ya sevkedeceği çevik kuvveti yerleştirm e olanağı bulacağı; ABD 
Savunma Bakan Yardımcısı Perle’nin Denktaş ile yaptığı görüşmelerde 
Türk ta ra fına  hiçbir tavize yanaşmaması için tavsiyede bulunduğu, 
Vaşington’un Kıbrıs konusunu Papandreu hükümetine baskı yapmak için 
kullandığı» yolundaki ifadeleri; muhalif basında, «Kıbrıs sorununun ma
liyetinin ABD ve Türkiye için kaldırılamayacak kadar ağır b ir hale ge
tirilm esi amacıyla, Papandreu ve Kypriyano «tarafından ortaklaşa hazır
lanmış b ir tertip» olarak yorumlamış ve bu girişimlerin Karamanlis ta 
rafından hiddetle karşılandığı ileri sürülmüştür.

Yabancı basına da intikal eden sözkonusu haber eri müteakip, KRY 
sözcüsü Hristofides bir açıklamada bulunarak, beyanatın kendisinden kay
naklandığını ve KRY’nin görüşünü yansıtmadığını belirtm iştir, ö te  yan
dan KRY liderinin Atina temaslarından sonra Kypriyanu ve Papandreu 
tarafından yapılan açıklamalarda «KRY ile Yunanistan’ın kesinlikle uyum 
içinde bulunduğu» görüşü vurgulanmıştır.
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Deııktaş tarafından 7 Kasım günü basm a verilen bir demeçte, 
«ABD’ıaiıı Geçitkale havaalanını kullanmak amacıyla Kıbrıs sorununun 
çözümünü geciktirme istediği» yolundaki haberlerin asılsız olduğu belir
tilm iştir.

KKTC’niıı kuruluşunun birinci yıldönümünün kutlanışı vesilesiyle 
15 Kasım’da bir konuşma yapan Deııktaş, «Cumhuriyetin ya bugünkü 
şekliyle veya bir Federal Cumhuriyetin iki devletinden biri olarak, son
suza dek devam edeceğini» söylem iş; A nayasa tasarısın ın  hazırlanm asının 
tamamlanması, Anayasa referandum u ve seçimlerin yenilenmesi gibi 
«organik faaliyetler» yönünden acele etmeyeceklerini, ancak, bu faaliyet
leri durdurm alarının da sözkonusu olmadığını belirtm iştir. KKTC’deki si
yasi partilerin ekseriyeti, yıldönümü dolayısıyla yayınladıkları bildirilerde, 
«Genç Cumhuriyet »i uluslararası alanda tan ıtm a seferberliğinin hızlan
dırılmasını istemişlerdir. KKTC’nin birinci kuruluş yıldönümü, güneyde 
ve Y unanistan’da mukabil gösterilere ve kınama demeçlerine vesile teş
kil etm iştir.

Kıbrıs Rum kesimindeki yayın organlarının, dolaylı görüşmelerin 
üçüncü tu ru  öncesinde kötüm serlik ifade eden ve müzakerelerin «Türk 
tarafın ın  uzlaşmaz ve katı tu tum u dolayısıyla» başarısızlığa mahkûm 
görüldüğü yolundaki nesrivatım  devam ettirm iştir. KRY lideri Kypriyanu 
ise, Londra’da yaptığı b ir konuşmada «görüşmelerin üçüncü turuna şe
refli b ir çözüm bulmak için gideceklerini; ancak K ıbrıs’a karşı işlenen 
suçu yasalaştırm ay ı amaçlayan her türlü  baskıyı, nereden gelirse gelsin 
reddetmeye kararlı olduklarını» ifade etmesi üzerine 20 Kasım tarihinde 
cevabi bir demeç veren Deııktaş, BM Genel Sekreterinin bu olumsuz be
yanları çok iyi b ir şekilde inceleyeceğini üm it ettiğini belirtm iştir.

KKTC Cumhurbaşkanı, dolaylı görüşmelerin üçüncü tu runa  katıl
mak üzere 21 K asım’da K ıbrıs’tan  New York’a  hareket ettik ten  sonra 
Türkiye’den geçmiş ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren’le b ir görüşme yap»- 
mıştir.

Deııktaş, K ıbrıs’tan  ayrılışı öncesinde verdiği demeçte, New York’ta 
yapılacak görüşmelerin tüm  amacının Rum lar tarafından  yıllarca tehdit 
edilmiş, tah rik  edilmiş3 Ada’da azınlık durum una düşürülmek istenmiş 
ve haklarım  büyük fedakarlıklarla korumuş, en sonunda ancak anavata
nın yardım larıyla kendini kurtarabilm iş olan Türk halkı ile Rum lar ara
sında b ir barış yapmak olduğunu» vurgulayarak, «Eğer iyi niyet varsa, 
üç aşağı - beş yukarı demek suretiyle b ir anlaşm a ve uzlaşma yapmanın 
mümkün olduğunu» belirtm iştir.
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26 Kasım’da New York’da BM Genel Sekreterinin aracılığı ile baş
layan üçüncü tu r  görüşmelere 29 Kasım’da Kypriyanu’ıın talebi üzerine 
on gün ara  verilmiştir. Deııktaş bu konuda gazetecilerin sorularına ver
diği cevapta, «Genel Sekreterin gözden geçirilerek son şeklini alan anlaş
ma taslağını tümüyle kabul ettiklerini, bundan sonraki gelişmelerin Kypri- 
yanu’nun tutum una bağlı olacağını» belirtm iştir. Bu süre sonunda Kypri- 
yanou’nun Genel Sekreter tarafından 27 Kasım’da sunulan bu anlaşma 
taslağı hakkmdaki cevabını bildirmesi gerekecektir.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN - NATO

Y unanistan’ın uluslararası aııdlaşmalarla silahtan arındırılmış olma
sı gereken Limni Adası’nm silahlandırılabileceğini NATO’ya kabul e ttir
mek amacıyla, Ada’daki tugay seviyesinde birliğini ve bir hava filosunu 
NATO’ya tahsis ettiğini açıklaması NATO içinde Yunanistan’ın tu tu 
mundan kaynaklanan yeni bir bunalım yaratm ıştır.

Limni’niıı gayrimeşru olarak fiilen silahlandırılmasının, NATO sa
vunma düzenlemeleri alet edilerek Türkiye’ye dolaylı yoldan kabul e tti
rilmesine m atuf bu manevra ile ortaya çıkan durum, 17 Kasımda Cum
hurbaşkanı Kenan Evren’iıı başkanlığında yapılan yüksek düzeyli özel bir 
toplantıda gözden geçirilmiştir. Başbakan Turgut özal, toplantıdan sonra 
gazetecilerin konuya ilişkin suallerini cevaplandırırken, Yunanistan’ın 
NATO’yu kendi amaçları için kullanmak istediğini söylemiş; Türkiye’nin 
«NATO’nun şu veya bu şekilde» ihtilafa ta ra f hale gelmesini doğru bul
madığını, Limni konusunun Yunanistan’la Türkiye arasında ikili bir me»- 
sele teşkil ettiğini ve «bütün Ege sistemi içinde halledilmesi gereken» 
özellikler taşıdığım belirterek, «NATO Savunma Planlama Komitesi» 
kararm a Limni konusu girerse ne yolda davranılacağma dair» kararların  
alınmış olduğunu, gerekli rezervlerin konulacağını vurgulam ıştır. Başba
kan beyanatında NATO’nun uyuşmazlığa ta ra f hale gelmemesi zorunlu
luğuna özellikle değinmiş; Lord Carrington’un arabuluculuk yapmasını 
katiyyen arzu etmediğimizi de ayrıca hatırlatm ıştır. Başbakan özal, ko
nuya ilişkin olarak Türkiye’nin tutum unu çeşitli vesilelerle verdiği de
meçlerle vurgulam ıştır. Dışişleri Bakanı Halef oğlu da keza 24 Kasım 
tarihli Milliyette yayınlanan bir demecinde bu konudaki tutumumuzu 
açıklıkla tebarüz ettirm iştir.

Konu Türk kamuoyunda da geniş bir biçimde tartışılm ış, ve geçerli 
uluslararası anlaşmaların ihlali ile Limni’niıı sil&hlandırıİmasmdan duyu
lan kaygı ve hassasiyet kamuoyunun çeşitli kesimlerince dile getirilm iştir.
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Bu arada NATO Genel Sekreteri Lord Carrington’un isteği üzerine 
24 Kasım’da Türkiye’ye gelen Genel Sekreter başyardımcısı Büyükelçi 
Da Rin, 25 Kasım günü Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu ve Başbakan 
Turgut özal ile Limni konusuyla ilgili görüşmeler yapm ıştır.

NATO Genel Sekreteri ise 29 Kasım’da verdiği bir demeçte, İ ttifa 
kın Limni .uyuşmazlığı konusunda tarafsız kalması gerektiğini belirtm iş
tir.

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Fotoğraf ve resim ler ile heybe, halı battaniye, kilim, yastık, ye
meni ve yağlıklardan oluşan Türk El Sanatları Sergisi 1 - 8  Kasım ta r ih 
lerinde Pakistan’ın başkenti Islamabad, 1 5 - 22  Kasım tarihlerinde Lahor 
ve 29 Kasım - 6 Aralık 1984 tarihlerinde de K araçi’de açılmıştır.

— Türkiye - Polonya Kültürel ve Bilimsel Değişim Program ı çer
çevesinde, 2 - 1 2  Kasım 1984’de A nkara’da, 26 Kasım - 8 Aralık 1984 ta 
rihlerinde ise İstanbul’da Polonya Çağdaş Resim Sergisi düzenlenmiştir.

— Eski binaların bakım ve restorasyonu, eski sem t ve mahallelerin 
korunması, yeni inşaatlara ilişkin politikalar gibi hususlarda görüş deği
şiminde bulunmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti Kırsal ve Kentsel İnşaat 
ve Çevre Korunması Bakan Yardımcısı Dai Nianci Başkanlığında Şang
hay, Pekin ve Cancou Belediye yetkililerinden oluşan 13 kişilik bir heyet 
9 - 2 0  Kasım 1984 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmişlerdir.

— Bariton Mete U ğur Türkiye - Polonya Kültürel ve Bilimsel Deği
şim Program ı çerçevesinde 11 Kasım 1984 günü Polonya’nın Wroclaw ve 
13 Kasım 1984 günü Budgaszcz kentlerinde iki konser verm iştir.

— UNESCO U luslararası İstanbul ve Göreme Kampanyası çerçeve
sinde kurulm uş olan Çalışma Grubu yabancı uzmanların da iştiraki ile 
2 2 - 2 4  Kasım 1984 tarihlerinde İstanbul’da toplanm ıştır. Toplantıda kam
panya harekât plânı ile sağlanacak gelir konusunda ileride yapılacak dü
zenlemeler üzerinde durulm uştur.

— Hükümetimiz ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında, 30 Ka
sım 1984 tarihinde Sofya’da, 1984, 1985, 1986 yıllarını kapsayan Kültürel 
ve Bilimsel İşbirliği program ı imzalanmıştır.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





ÖZAL’IN AMERİKAN DERGİSİNDE YAYINLANAN MÜLAKATI

Özerk bir kuruluş olan Vaşington’daki «International Strategic Stu- 
dies Associatioıı»’in yayın organı olan «Defense and Foreign Affairs» 
adlı aylık derginin Kasım sayısında Başbakan Turgut Özal ile yapılan 
bir m ülakat «Bold Moves in Turkey» başlığı altında yayınlanmıştır. (Bk. 
Belge 1)

1 - 4 Kasım 1984

FEDERAL ALMAN ÇALIŞMA BAKANI TÜRKİYE’DE

Federal Alman Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanı Dr. Norberft Blum, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M ustafa Kalemli’nin davetlisi olarak 
resmi tem aslarda bulunmak üzere Türkiye’yi ziyaret etm iştir. Görüşmeler 
sonunda bir Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesi imzalanmıştır. 1 Kasım 1965 
tarihinden beri yürürlükte bulunan Türkiye - Federal Almanya Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi, imzalanan ek sözleşme ile, günün şartlarına uydu
rulm ak amacıyla üçüncü defa değiştirilmiş olmaktadır. Ek sözleşme iş
çilerimize çeşitli haklar sağlamaktadır.

Görüşmelerde, ayrıca, Alman yapı tasarru f kredilerinin Türkiye’de 
kullandırılması ve mesleki eğitim alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi 
gibi konular üzerinde de fikir teatisinde bulunulmuştur.

Konuk Bakan resmi görüşmelerden sonra Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor Bakanı Vehbi Dinçerler’i ziyaret etmiş ve Başbakan Turgut özal 
tarafından kabul olunmuştur.

Blum görüşmeler sonunda düzenlediği basın toplantısında «Bizim 
yabancılar politikamız, kalmak isteyenlerin Almanya’ya tam  uyumunu 
sağlamak, dönenlere de memleketlerine uyum sağlamaya yönelik yardım 
larda bulunmaktır» şeklinde konuşmuştur.Bakan A nkara’daki görüşme
leri «çok başarılı» olarak nitelendirmiştir.

2 Kasım 1984
HALEFOĞLU’NUN BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu düzenlediği basın toplantısında 
20 Ekim -1  Kasım 1984 tarihleri arasında Pakistan, Tayland, Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Ürdün’e yapmış olduğu ziyaretler hakkında bilgi vermiş 
ve basın mensuplarınca yöneltilen soruları cevaplandırmıştır. (Bk. Belge 2)

1 Kasım 1984
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3 Kasım 1984

ERDEM VE TÜREL GANDİ’NİN CENAZESİNDE

Bir suikast sonucu öldürülen Hindistan Başbakanı İndra Gaııdi için 
Yeni Delhi’de yapılan cenaze töreninde Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı Kaya Erdem ile Devlet Bakam Sudi Türel temsil e t
mişlerdir.

Erdem başkanlığındaki Türk heyeti, ka tafalk ta  bulunan Gandi’niıı 
cenazesi önünde saygı duruşunda bulunmuşlar, Erdem daha sonra açılan 
defteri imzalamış ve Gandi’nin oğlu Başbakan Rajiv Gandi’yi ziyaret 
ederek başsağlığı dileğinde bulunm uştur.

5 Kasım 1984

DENKTAŞ : «DE CUELLAR’LA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN 

TUTANAKLARINI YAYINLARSAK RUMLAR ÇOK MAHÇUP

OLACAKLARDIR»

BM Genel Sekreteri de Cuellar aracılığı ile yürütülm ekte olan dolaylı 
görüşmelerin seyrine ilişkin, KRY yetkililerinin b ir süredir devam ede- 
gelen olumsuz beyanları, KKTC Cumhurbaşkanı R auf Denktaş ta ra fın 
dan basm a verilen b ir demeçle cevaplandırılmıştır. Denktaş, Kıbrıs so
rununun çözümü için KRY liderliğini ve Y unanistan’ı «uzlaşmazlıktan 
vazgeçerek Doruk A nlaşmalarına sadık kalmaya, Türk toplumu aleyhin
de devamlı su re tte  yalan propaganda yapmamaya ve BM Genel Sekre
terinin çabalarına yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya» çağırmıştır. 
Denktaş «De Cuellar’la yapılan görüşmelerin tu tanakların ı yayınlarsak, 
Rum lar çok mahçup olacaklardır» demiştir.

5 - 8 Kasım 1984

TÜRKİYE - MISIR KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANTISI

KAHİRE’DE YAPILDI

Türkiye - Mısır K arm a Ekonomik Komisyonu toplantısı K ahire’de 
yapılmıştır. Çalışmalara katılan Türk heyetine Hazine ve Dış Ticaret 
M üsteşarı Ekrem  Pakdemirli başkanlık etmiş, ayrıca özel sektör temsil
cilerinden oluşan 80 kişilik b ir heyette M ısır’daki tem aslarını sürdür
m üştür. İki ülke arasındaki ticare t hacminin arttırılm ası ve sanayi, ulaş
tırm a, tarım , m üteahhitlik, bankacılık ve üçüncü ülkelerde o rtak  yatırım  
konularının ele alındığı görüşmelerin sonunda b ir protokol imzalanmıştır.

14



GİRAY, EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDE ULAŞIM YE 

HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN ÖNEMLİ ROL OYNADIĞINI

SÖYLEDİ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Kanada’nm Ankara Büyükelçi
liğince ortaklaşa düzenlenen «Ulaşım Sistemleri» konulu konferansta ko
nuşan Bayındırlık ve İskân Bakanı Safa Giray, ulaşım ve haberleşme 
sistemlerinin geliştirilmesinin önemine işaretle «komşu ülkelerle ekono
mik ve diğer ilişkilerimizin gelişmesinde geri kalışımızın başında gelen 
sebep, ulaşım ve haberleşme sistemlerimizin yeterli olmayışıdır» demiştir.

Giray, Türkiye gibi kıtalararası geçiş noktasında bulunan ülkelerin 
ulaşım sistemlerinin, ülkelerarası potansiyeller düşünülerek ele alınması 
gerektiğini belirtm iştir.

6 - 8  Kasım 1984

AKBULUT, AVRUPA KONSEYİ 

MAHALLİ İDARELER TOPLANTISINA KATILDI

Avrupa Konseyine üye ülkelerin mahalli idarelerden sorumlu Ba
kanlarının iki yılda bir düzenlenen toplantısı Roma’da yapılmıştır. Top
lantıda Türkiye’yi İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut başkanlığında bir 
heyet temsil etmiştir.

Akbulut dönüşünde yaptığı açıklamada, toplantıda hazırlanan yerel 
yönetimlere özerklik verilmesiyle ilgili bir metnin çeşitli tartışm alara 
yolaçtığmı, toplantıya katılan 18 ülkeden 12’sinin bu metnin b ir koşul 
olarak kabul edilmesini istediklerini, aralarında Türkiye’nin de bulun
duğu diğer ülkelerin ise, metnin tavsiye niteliği taşıması görüşünü sa
vunduklarını ifade etmiştir.

7 Kasım 1984
EVREN VE ÖZAL REAGANT KUTLADI

Amerikan seçimlerinin sonuçlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren ve Başbakan Turgut Özal, Başkan Roland Reagan’a b irer ku t
lama ve tebrik mesajları göndermişlerdir. özal, Başkan yardımcısı 
George Bush’a da b ir mesaj yollamıştır. (Bk. Belge 3, 4? 5)

5 Kasım 1984
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7 Kasım 1984
BBC RADYOSUNDA TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

İngiliz yayın kurum u BBC’nin «Dünya Servisi» tarafından  yayın
lanan bir program da Türk - Yunan ilişkileri ele alınmıştır.

Başbakan T urgut özal ve Yunanistan Başbakanı Papaııdreou ile 
m ülakatlara yer verilen program da Özal, Türkiye’nin Ege’deki Yunan 
adaları üzerinde herhangi b ir egemenlik iddiası olmadığını tekrarlam ış, 
Y unanistan’la kökü son 20 - 30 yıla dayanan ve çözülmesine çalışıldığında 
gerilim yaratan  sorunların bir süre için dondurularak daha iyi anlaşma 
sağlanabilecek konularda ilişkileri geliştirmeye çalışılmasının Yunanis
ta n ’a önerildiğini hatırlatm ıştır.

Papaııdreou ise, Türkiye’nin uzun dönemdeki hedefleri arasında 
Ege’nin en azından yarısının ve Batı T rakya’nın yer aldığına ilişkin id
dialarını tekrarlam ıştır.

Aynı program da görüşlerine yer verilen Y unanistan’ın ana muha
lefet partisi (YDP) lideri M itsotakis, Türkiye ile diyalogdan yana olduk
larını, zira, görüşülmesi gereken konular bulunduğunu ifade etm iş; bun
ların arasında çözümlenmeyecek ve uluslararası Adalet Divanına götürül
meleri gerekli konular da bulunduğunu, ancak bunun gerçekleşmesi için 
de önce görüşme yapmak gerektiğini belirtm iştir.

7 - 9 Kasım 1984
TÜRKİYE - MISIR EMLÂK MÜZAKERELERİ

Türkiye - Mısır M üşterek Em lâk Komisyonu A nkara’da toplanmış
tır. Toplantıdan sonra yayınlanan Basın Bildirisi şöyledir :

«1. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk 
Mal Hak ve M enfaatlerinin tazminine ilişkin anlaşm a çerçevesinde ku
rulmuş bulunan Türk - Mısır M üşterek Emlâk Komisyonu 3. dönem top
lantısı 7 - 9  Kasım 1984 tarih leri arasında A nkara’da yapılmıştır.

Komisyonun bu toplantısında ta ra fla r öncelikle Türk vatandaşları
nın M ısır’daki mal, hak ve m enfaatleri ile ilgili m üracaat durumunu de
ğerlendirm iştir. Buna göre, m üracaat süresinin b ittiğ i 3 Ağustos 1984 
tarihinde (1694) dosyanın Mısır tarafın ın  tetkikine sunulmak üzere te
şekkül e ttiğ i anlaşılm ıştır. Bu (1694) dosya (5978) Türk vatandaşını 
alâkadar etmektedir.

Türk ta ra fı bu güne kadar Mısır ta ra fına  te tk ik  için (527) adet 
dosyayı göndermiş bulunm aktadır. Mısır ta ra fı bunların (220) adedinin 
tetkikini tam am lam ıştır.
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Taraflar, bir ta ra ftan  hakla ilgili dosyaların Mısır tarafına en kısa 
zamanda gönderilmesi ; diğer taraftan  da, Mısır tarafının bunları süratle 
tetkik ederek neticelendiriîmesi hususunda m utabık kalmışlar.

2. M üşterek komisyon ayrıca hakkın belirlenmesi' yönünde ihtilaf 
bulunan dosyaların bir kere daha incelenmesini sağlayacak yöntemler 
üzerinde m utabık kalmıştır.

3. Öte yandan, hakkı sabit olmuş dosyalara göre teşekkül eden 
tazm inat bedellerinin Türkiye’ye transferi ve hak sahiplerine dağıtılma
sını sağlamak üzere, Taraflar Ocak 1985 içinde iki Merkez Bankası ara
sında gerekli anlaşmanın imzalanması hususunda da mutabık kalmışlar
dır.

Bu bankacılık anlaşmasının imzalanmasından sonra, tetkiki bitmiş 
dosyalardan tazm inat hakkı olanların tazm inat bedellerinin Türkiye’ye 
transferine başlanması mümkün olabilecektir.»

8 - 9 Kasım 1984

MALTA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE’DE

Malta Dışişleri Bakanı Alex Sceberras Trigona Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu’ııun davetine icabetle Ankara’yı ziyaret etmiştir.

İki Bakan arasında yapılan görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik ve

kültürel ilişkiler ele alınmış ve Akdenize ve uluslararası sorunlara ilişkin 
görüş teatisinde bulunulmuştur.

Konuk Bakan, Sanayi ve Ticaret Bakanını da ziyaret etm iştir.
8 Kasım 1984

YAVUZTÜRK; «TÜRKİYE’NİN HİÇBİR ULUSUN TOPRAĞINDA
GÖZÜ YOKTUR»

TBMM Plân ve Bütçe Komisyonunda Millî Savunma Bakanlığının 
1985 malî yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında konuşan Bakan Zeki Ya- 
vuztürk, ta rih  boyunca ulusal bağımsızlığını korumayı ımaç edinen Türk 
toplumunun, hiçbir ulusun topraklarında gözü olmadığmı? millî hudut
larımız içinde kalan topraklarımızın bir karışım dahi kimseye bırakm a
maya kararlı olduğumuzu, bunu da bütün dünyanın bilmesi gerektiğini 
belirterek Türkiye’nin s tratejik  durumu ile ilgili olarak şöyle konuşmuş
tu r :
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«Dünyada son yıllardaki olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen, ül
kelerin savunma harcam alarına ayırdıkları kaynaklarda kısıntı yapma 
yoluna gitmedikleri bilinmektedir. Türkiye, jeostra te jik  durumu ile Ak
deniz ve O rta Doğu’daki askeri deııge’de ve dünya barışında önemli bir 
rol oynayabilecek özelliği olan bir ülkedir. Türkiye, ayrıca, NATO ülke
leri arasında ABD’den sonra en büyük silâhlı kuvvetlere sahip b ir ülke 
durumundadır. Buna ilâveten, dünyamdaki en önemli kilit bölgelerinden 
biri Türk boğazlarını elinde bulundurm aktadır. Türkiye’nin savunma 
s tra te jis i kendi millî gücüne ve NATO İttifakının  savunma gücüne sıkı 
sıkıya bağlıdır.»

8 Kasım 1984
AVRUPA İSKAN FONU’NDAN SAĞLANAN KREDİ

Avrupa İskân Fonu’ndaıı sağlanan 80 milyon İsviçre frangı (yakla
şık 12,5 milyon ABD doları) tu tarındaki krediye ilişkin anlaşm a Bakan
lar Kurulunca onaylanmıştır.

10 yıl vadeli ve yıllık % 5,785 faizli kredi daha önce fon tarafından 
kabul edilmiş ya da bundan sonra hazırlanacak konut ve yerleşim pro
jelerinin finansm anında kullanılacak.

10 Kasım 1984
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Plân ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 1985 
malî yılı bütçesi görüşülm üştür. Komisyonda b ir konuşma yapan 
Dışişleri Bakanı Halefoğlu, çeşitli dış politika konularıyla da ilgili 
olarak bilgi - verm iştir. (Bk. Belge 6)

12- 16  Kasım 1984
TÜRK PARLAMENTERLER BRÜKSEL’DE

NATO’ya üye ülkelerin Parlam enterlerinden oluşan Kuzey A tlantik 
Assemblesi’nin Brüksel’de yapılan 30 uncu Genel Kurul ve Komite top
lantılarında Türkiye’yi, İstanbul Milletvekili F erruh  İlte r’in başkanlığında 
on parlam enterden müteşekkil b ir heyet temsil etm iştir.

Toplantılarda, Kuzey A tlantik İttifakını ilgilendiren çeşitli siyasî, as
keri ve ekonomik konular ele alınmıştır.

Toplantılarda, Türkiye’de insan haklarının durum una dair bir rapor 
da görüşülerek kabul edilmiştir.

Türk heyeti Brüksel’de bulunduğu süre içinde NATO Genel Sekre
teri Lord Carrington ile de bir görüşme yapm ıştır.
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12 -13 Kasım 1984 

HALEFOĞLU : «YUNANİSTAN’LA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK

İSTİYORUZ»

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu çeşitli dış politika konularında 
Tercüman gazetesi muhabiri Nur Batur tarafından yöneltilen soruları 
cevaplandırmıştır. Bakan bu çerçevede «Hükümet olarak göreve başlar 
başlamaz Yunanistan’a barış taarruzunda bulundunuz. Bu politikanız ne 
ölçüde başarılı oldu?» biçiminde yöneltilen bir soruyu «Yunanistan’la ba
rış içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mesele
lerin barışçı yollardan doğrudan müzakerelerle çözümlenmesi gerektiğine 
inanıyoruz» şeklinde yanıtlamıştır. (Bk. Belge 7)

12 Kasım 1984

LORD CARRİNGTON : «TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN 

DIŞ TEHDİTLERE KARŞI OMUZ OMUZA MÜCADELE ETMELİDİR»

NATO Genel Sekreteri Lord Carrington İtalyan Haber Ajansı 
ANSA’ya verdiği bir demeçte, Yunanistan ve Türkiye’nin son derece 
güçlü, muharip kuvvete sahip bulunduklarını, iki ülke arasındaki sorun
ların küçümsenemeyeceğini, ancak her iki ülkenin de dış tehditler k a r
şısında omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğine inandığını söylemiştir.

13 Kasım 1984

YUNANİSTAN DİYALOGA KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Maroudas düzenlediği bir sohbet sıra
sında Başbakan Turgut özal’m vizenin kaldırılması, adalara elektrik, su 
verilmesi, F  - 16’ların ortak yapımı gibi jest ve önerilerinin iki ülke 
arasındaki ilişkilerin düzeltilebilmesi bakımından yeterli olmadığını söy
lemi ş( ilişkilerin iyileştirilmesi isteniyorsa Türkiye’nin ne yapması gerek
tiğini çok iyi bildiğini beyanla, «Türkiye’nin bilip de yapmadığı nedir?» 
sualine cevaben «Kıbrıs işinde gerilemesi ve IV. orduyu lağv etmesi ge
rektiğini» ileri sürmüştür.

13 -14  Kasım 1984

TÜRKİYE - ABD ORTAK SAVUNMA GRUBU TOPLANDI

Türkiye - ABD Yüksek Düzeyli Ortak Savunma Grubu’nun 5. top
lantısı A nkara’da yapılmıştır.
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Bu toplantı münasebetiyle A nkara’ya gelen ABD Savunma Bakan 
Yardımcısı Richard N. Perle, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet 
Üruğ, Milli Savunma Bakanı Zeki Y avuztürk ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu tarafından kabul edilmiştir. Bu ziyaretlerde iki ülkeyi ilgilen
diren konular ele alınmıştır.

H eyetler arasında yer alan toplantıda, genel olarak NATO İttifak ı’nı 
ve özel olarak Güney Bölge’yi ilgilendiren' konular üzerinde durulmuş 
ve tarafların  görüş birliği içinde oldukları tesbit edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu çalışmaları çerçevesinde 
ve Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasından kaynaklanan mevcut 
projeler gözden geçirilmiş ve bunlarda kaydedilen gelişmenin daha da 
ileriye götürülmesi hususunda m utabakata varılm ıştır.

Grupta, Silahlı Kuvvetlerimizin NATO Anlaşmasıyla uyumlu yüküm
lülüklerini yerine getirebilmek bakımından ihtiyaç duyduğu bazı altyapı 
tesislerinin, bu arada havaalanları projelerinin gerçekleştirilmesine iliş
kin çalışmalar gözden geçirilm iştir. Ayrıca, havaalanlarımızm savunması 
için Türkiye ile İngiltere arasında mevcut karadan havaya atılan kon- 
vansiyoııel başlıklı RAPIER füze sistemi projesine ABD’nin belirli bir 
katkı sağlamaya hazır olduğu da memnunlukla kaydedilmiştir.

Hizmet dışı bırakılacak olan Honest John savunma sistem inin ye
rine aynı yetenekte b ir sistem in ikamesi hususunda da m utabakata va
rılm ıştır.

13 Kasım 1984
FRANSA’DA TÜRK İŞÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR 

TEPKİ İLE KARŞILANDI

Paris yakınındaki Epone’da 10 Kasım akşamı, b ir süredir ücretlerini 
alamayan bir grup işçinin çalıştıkları fabrika önünde giriştikleri protesto 
gösterisi sırasında, içeriden açılan ateş sonucu, göstericiler arasında bu
lunan bir vatandaşımız ölmüş, l ’i ağırca olmak üzere üç vatandaşımız 
da yaralanm ıştır. Olayın muhtemel failleri olarak önce 6 kişi gözaltına 
alınmış, bunlardan 3’ü hakkında soruşturm a açılmıştır.

Bu olayın ertesi günü, Frédéric Poulay isminde Fransız uyruklu bir 
şahıs, C hâteaubriant’da işçilerimizin g ittik leri bir kahvehaneye pencere
den otomatik av tüfeği ile ateş açmış; saldırı sonucunda iki vatandaşımız 
hayatlarını kaybederken, 2’si ciddî su rette  olmak üzere, beş vatandaşımız 
da yaralanm ışlardır. Fransız basın yayın organları, olayları ülkedeki şid
det eylemlerinin yaygınlaşması ile yabancı düşmanlığına seyirci kalın
ması açılarından eleştirip kınam ışlardır.
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Cumhurbaşkanı M itterrand da tecavüzleri kınamış ve Epone olayın
da ölen yurttaşım ızın cenazesini morgda ziyaretle saygı duruşunda bulun
muştur. F ransa’nın Avrupa işleriyle görevli Devlet Bakanı Roland Du
mas ve Dış İlişkiler Bakanı C. Cheysson da saldırıları ve sonuçlarını te l’in 
etmişlerdir. Claude Cheysson, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’na bir 
taziyet m esajı göndermiş; cinayetlerde yaşamlarım yitiren yurttaşlarım ız 
için F ransa Ulusal Meclisi’ııde de saygı duruşunda bulunulmuştur.

Olaylar Türk kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış Dışişleri 
Bakanlığı Sözcülüğü’nce yapılan açıklamada şöyle denilmiştir :

«Fransa’da vukua gelen ve üç vatandaşımızın ölümü, birçoğunun ya
ralanması ile sonuçlanan feci olaylar, kamuoyumuzun haklı tepkisini çek
miş bulunmaktadır. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve 
cinayet faillerinin layık oldukları cezalara çarptırılmalarını sağlamak 
amacı ile gereken çabaların harcanacağı tabiidir.

Cumhurbaşkanı M itterrand’m bu olaylar karşısındaki davranışını 
memnuniyetle karşılıyor ve bunu, terrörizm belasının belirli sınırlar için
de tutulam ayacağının artık  Fransız yetkililerince de anlaşılmaya başlan
dığının bir işareti olarak görmek istiyoruz.

Tabiatıyla, bu gibi müessif olayların meydana gelmesinde, Türklere 
ve Türk hedeflerine karşı işlenen cinayetlerin ve yapılan saldırıların 
F ransa’da müeyyidesiz kalabildiği hususunda geçmiş uygulamaların ya
ra ttığ ı kanaatin da etkili olduğunu gözden uzak tutm am akta yarar var
dır.»

14 -16 Kasım 1984
İSLÂM KONFERANSI 

EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

İslâm Konferansı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 
birinci toplantısı Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in başkanlığında İstan
bul’da aktedilm iştir.

Toplantının açılış ve kapanış konuşmaları Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren tarafından yapılmıştır. Toplantının açılışında İslâm Konferansı 
Genel Sekreteri Habib Chatti ve Başbakan Turgut özai da söz almışlar
dır. özal, 16 Kasım’da düzenlediği bir basın toplantısında, toplantıda alı
nan kararların  bir değerlendirmesini yapmıştır. (Bk. Belge 8, 9 ,10,11, 12)
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15 Kasım 1984

KKTC BİR YAŞINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun birinci yıldönümü 
K ıbrıs’ta  törenlerle kutlanm ıştır. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
yaptığı radyo konuşmasında, KKTC’ııin ilânının, K ıbrıs’ın bir Rum adası 
olduğuna inandırılmış b ir dünyanın ilk kez Ada’daki gerçekleri anlamasına 
yöjaçtığım belirtmiş, Y unanistan’la Ada Rumlarının beslediği emellere bir- 
kez daha dikkat çekerek «20 yıldır hak ve adalet için uğraşıyor mücadele 
veriyoruz. 20 yıldır kalıcı b ir barış için direniyor, çalışıyoruz, kalıcı barışın 
hak ve adalet ilkelerine dayanması gerektiğini bilmekteyiz» demiştir.

KKTC’deki törenlerde, Cumhurbaşkanı Kenan Evreıı’i Cumhurbaş
kanlığı Konsey üyesi N ejat Tümer, Türk H üküm etini de Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci temsil etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan T urgut Özal ve Dışişleri 
Bakanı V ahit Halefoğlu, D enktaş’a kutlam a m esajları göndermişlerdir. 
Özal, KKTC Başbakanı N ejat Konuk’a, Halefoğlu da KKTC Dışişleri ve 
Savunma Bakanı Necati Münir E rtekün’e ayrıca kutlam a m esajları gön
dermişlerdir. (Bk. Belge : 13, 14, 15, 16, 17)

15 Kasım 1984

KALUSTYAN : «TÜRKİYE’DE YAŞAYAN BÜTÜN AZINLIKLAR 

BİR BARIŞ VE GÜVEN ORTAMI İÇİNDEDİRLER

Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Türk Erm eni Patriğ i Şııork 
Kalustyan, Vaşington Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiş ve Büyükelçilikte 
verilen yemekte yaptığı konuşmada, «mutlulukla söylemek isterim  ki 
Türkiye’de yaşayan bütün azınlıklar b ir barış ve güven ortam ı içinde 
bütün Türk vatandaşlarının istifade ettiğ i eşit fırsatlardan  yararlanm ak
tadırlar. Esasen azınlıklar arasında çıkan bir çok fabrikatör, önde gelen 
işadamı, doktor, avukat, m im ar ve sanatkâr m evcuttur. Türkiye’de va
tandaşlar arasında bir ayırım  olmayıp kanun önünde herkes eşittir.

Hemen eklemek isterim  ki geçmişteki bazı kısıtlam alar kalkmış du
rumdadır. ülkemizi bir sivil savaştan kurtaran  Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
12 Eylül 1984 tarihindeki müdahalesi sonucunda bütün vatandaşlarımız 
barış ve güvenlik içinde yaşam aktadırlar. Bundan dolayı ülkemizin m uh
terem  Cumhurbaşkanı Ekselans Kenan Evren’e şükran borçluyuz» de
m iştir.
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Patrik  daha sonra Ermeni cemaatinin halledilemiyecek sorunu ol
madığı hususundaki kanaatini de belirtmiş, bu arada terörizm konusuna 
da değinerek şunları söylemiştir : «Halen bütün dünyayı tehdit eden te
rörizm belası bizi çok rahatsız etmektedir. Dini ve insani açılardan te 
rörizmin takbih edilmemesi ve mazur görülmesi hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Masum Türk diplomatlarının hayatına kasteden Ermeni terö
rizminin ele uluslararası terörizmin bir parçası olduğuna ve bunun genel 
olarak Ermeni toplumunün kontrolü dışında cereyan ettiğine kuşku yok
tur. Ancak bu olaylar tarih  boyunca barışsever, çalışkan ve sadık insan
lar olarak isim yapan Ermenilere bir kara leke sürmektedir.

Bütün dünya hükümetlerinin terörizmin ağır bedellerini görerek in
sanlığın en büyük belalarından biri olan terörizme karşı etkili tedbirler 
almak üzere b ir araya geleceklerini ümit ediyoruz.

Savaşlar, çatışmalar tehdit ve terörizm Allah’ın kullarına sorunla
rını çözmek için verdiği araçlar değildir.»

13 -15 Kasım 1984
TÜRKİYE - BELÇİKA KARAYOLU PROTOKOLÜ 

ANKARA’DA İMZALANDI

Türkiye - Belçika Karayolu Karma Komisyonunun A nkara’da iki gün 
süren toplantısı sonunda bir protokol imzalanmıştır.

Protokol, ile her iki ülkenin ihtiyaçlarına yetecek m iktarda geçiş 
belgesi teatisi kararlaştırılm ış ve 1985 yılı geçiş kotası 3000 adet olarak 
belirlenmiştir.

15-17 Kasım 1984
AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ANTALYA’DA TOPLANDI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, 
her yıl üye ülkelerde yaptığı mutad toplanttılardan birini, AKDM Türk 
heyetinin daveti üzerine, bu yıl Antalya’da yapm ıştır

Toplantıya, aralarında Türk parlamenterler İhsan Tombuş ve Paşa 
Sarıoğlu’nun da bulunduğu, Komisyona üye 27 parlam enter katılmış, 
AKDM Türk Heyeti Başkanı Fethi Çelikbaş da toplantıda hazır bulun
muştur.

Toplantıda, Avrupa’da kooperatiflerin geleceği, istihdam, biyolojik 
ve tıbbi buluşların yarattığı sosyal ve yasal sorunlar, gibi konular ele 
alınmıştır.
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Toplantıda, ayrıca, uyuşturucu maddelerin sosyal alanda ve kamu 
sağlığında kötüye kullanılması ve Türkiye’nin ta ra f  olduğu sosyal güven
lik anlaşm aları konularında Türk heyetince b irer ekspoze yapılmıştır.

Sözkonusu toplantı AKDM Türk heyetinin Mayıs 1984’de yetki bel
gelerinin onaylanmasından sonra ülkemizde düzenlenen ilk Avrupa Kon
seyi toplantısıdır.

15 Kasım 1984
TÜRKİYE YE ROMANYA 

KARŞILIKLI TİCARET HACMİNİ ARTTIRACAKLAR

Türkiye ve Romanya arasındaki ticarî mübadelelerin ve ekonomik 
işbirliğinin arttırılm asını öngören Protokol Bakanlar Kurulunca onaylan
mıştır.

18 Kasım 1984
ÖZAL : «YUNANİSTAN NATO’YU KENDİ AMAÇLARI İÇİN 

KULLANMAK İSTİYOR»

Y unanistan’ın, uluslararası anlaşm alara aykırı olarak silâhlandırmış 
bulunduğu Limni’de konuşlandırılmış b ir tugayını «NATO emrine» tah- 

• sis girişimi Türkiye’de tepki ile karşılanm ıştır.

Cumhurbaşkanı Kenan Evrendin başkanlığında 17 Kasım’da düzen
lenen bir toplantı ile ilgili olarak gazetecilerin vaki suallerini cevaplan
dıran Başbakan özal, Y unanistan’ın NATO’yu kendi am açları için kul
lanmak istediğini, Türkiye’nin «NATO’ııun şu veya bu şekilde» ihtilâfa 
ta ra f  hale gelmesini doğru bulmadığını, Limııi konusunun Y unanistan’la 
Türkiye arasında ikili bir mesele teşkil ettiğini ve «bütün Ege sistemi 
içinde halledilmesi gereken» özellikler taşıdığını belirterek, «NATO Sa
vunma Plânlama Komitesi kararm a Limııi konusu girerse ne yolda dav
ranılacağım  dair» kararların  alınmış olduğunu, gerekli rezervlerin konu
lacağını vurgulam ıştır. Başbakan, NATO’nun uyuşmazlığa ta ra f  hale gel
memesi zorunluluğuna özellikle değinmiş, NATO Genel Sekreteri Lorcl 
C arrigton’m arabuluculuk yapmasını Türkiye’nin k a t’iyyeıı arzu etme
diğini de ayrıca hatırlatm ıştır.

18 - 24 Kasım 1984
PAKBEMİRLİ MOSKOVA’DA

Hazine ve Dış Ticaret M üsteşarı Ekrem  Pakdem irli başkanlığındaki 
bir heyet, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticarî ve ekonomik 
işbirliğinin geliştirilmesi konularında Moskova’da görüşmelerde bulun
m uştur.
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Pakdemirli, Moskova dönüşünde Bükreş’e uğrayarak Romanya Dış 
Ticaret Bakanı ile kısa bir görüşme yapmıştır.

Pakdemirli Türkiye’ye avdetinde Yeşilköy havaalanında yaptığı açık
lamada, Moskova’daki görüşmeler hakkında bilgi vermiş ve yakında iki 
ülke Başbakanı tarafından Türkiye’de imzalanacak olan uzun vadeli tek
nik işbirliği ve ticaret anlaşmasının son çalışmalarını yaptıklarını söyle
miştir.

18-23 Kasım 1984
PORTEKİZ GENELKURMAY BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Portekiz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Lemos Fereira, Genelkur
may Başkanı Orgeneral Necdet ü ru ğ ’uıı resmi konuğu olarak Türkiye’ye 
gelmiştir. Konuk Genelkurmay Başkanı, A nkara’da Necdet Üruğ ve Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile görüşmüş, ayrıca Eskişehir, İzmir 
ve İstanbul’da temas ve incelemelerde bulunmuştur.

19 Kasım 1984
ERMENİ TERÖRİSTLER YENİ BİR CAN ALDI

Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Di
rektör yardımcısı Evııer Erguıı Viyaııa’da Ermeni teröristler tarafından 
şehit edilmiştir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığınca aşağıdaki açıklama 
yapılm ıştır :

«Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Di
rektör Yardımcısı Evııer ErguıTun bugün mahalli saatle sabah 9.00’cla 
otomobili ile evinden görevine giderken uğradığı m enfur bir saldırı so
nucu hayatını kaybettiği esefle öğrenilmiştir.

Saldırganın üç el ateş ettiği ve saldırıyı takiben Ermeni İhtilalci 
Ordusu isminin yer aldığı bir bezi otomobilin üzerine bırakarak olay ye
rinden kaçtığı alman ilk bilgilerden anlaşılmıştır.

Viyana şehrinde vuku bulan bu üçüncü caniyaııe olayda Birleşmiş 
Milletler’de görevli bir milletlerarası memurun hedef seçilmiş olması 
keyfiyeti herhalde dünya kamuoyunun dikkatini çekecektir.

Bu alçakça saldırının sorumlusu veya sorumlularının yakalanması 
için A vusturya makamlarınca bütün gayretlerin sarfedilmesi beklenmek
tedir. Bu husus Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercüm ent Ya-

vuzalp tarafından Bakanlığa davet edilmiş olan A nkara’daki A vusturya ' 
M aslahatgüzarına ifade edilmiştir.
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Terörizm sınır ve milliyet tanım am aktadır. U luslararası camia ve 
teşekküller bu konuda en az te rö rist örgütleri kadar dayanışma ve işbir
liği halinde hareket etmedikleri takdirde bu tü r  m enfur olayların önlen
mesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bu çerçevede A vusturya Hüküme
tinin, Ermenileriıı m enfur eylemleri için A vusturya’yı m üsait bir ülke 
olarak seçtikleri şeklinde yerleşmeye başlayan görünümü silmeye daha 
titiz  b ir itina göstereceğini umuyor ve bekliyoruz.»

Olay Türkiye’de büyük tepkiyle karşılanmış, yabancı basın ve yayın 
organlarında da bir hayli geniş şekilde ele alınm ıştır. Saldırı, A vusturya 
Parlam entosunun 19 Kasım tarih li oturum unun açılışında Dışişleri Ba
kanı Gratz ve diğer siyasî temsilcilerince; ABD ve Fransız Dışişleri Ba
kanlıkları Sözcülerince ve Evner E rgun’un bir BM memuru olması ha
sebiyle, BM- Genel Sekreteri tarafından şiddetle k ınanm ış; ayrıca BM’iıı 
olay günü New York ve V iyana’da yapılan çeşitli oturum larının açılışında 
saldırıdan duyulan üzüntü dile getirilm iştir.

20 Kasım 1984
BAŞBAKAN ÖZAL : «ERMENİ TERÖRÜNÜN .

BASİT BİR KINAMA İLE GEÇİŞTİRİLEMEYECEĞİNİ» SÖYLEDİ

A navatan P artisi TBMM Grubunun toplantısından sonra gazeteci
lerin vaki sorularını cevaplandıran Başbakan T urgut özal, toplantıda 
Viyana’da Evner E rgun’un öldürülmesi olayı, Avrupa Konseyi ve Ortak 
P azar konularına değindiğini belirterek özetle şunları söylem iştir :

«Avusturya’daki olay hakkında konuştum. Bu konu sadece (bir daha 
böyle olmasın) diye geçiştir ilemez. Bu caniler A vusturya’yı sanki bir üs 
gibi seçmişler. Bu üçüncü hadisedir, öyle görünüyor.

A vusturya m akamlarının ve hüküm etinin çok daha hareketli olması 
lazım. Biz kendi memleketimizdeki bütün misyonları ve yabancı uyruk
luları en iyi şekilde koruyoruz. Meseleyi sadece basit b ir kınam a ile ge
çiştirenleyiz. Bu katillerin bir an önce bulunması lazım. Yani A vusturya 
polisinin, hüküm etinin bu konuda daha ak tif olmasını istiyoruz. Aksi 
takdirde bu hadiseler devam eder.

İkinci konu, Avrupa Koııseyi’ııde başkanlık sırası bize gelmiştir. 
Yani başkanlığa geçiş sırası bize gelmiştir. Bu hakkımızdan taviz vere
meyiz. Türkiye’de demokrasinin olup olmadığı hiçbir yerde münakaşa 
edilemez.

Üçüncüsü, M üşterek P azar’la ilgili Seçimleri kazandığımız sırada. 
O rtak Pazar temsilcisi, P arti Genel Merkezine^ bana geldi. Münasebetleri 
şöyle geliştireceğiz, böyle geliştireceğiz dedi. Bu m ünasebetler maalesef
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onların kendilerine atfedilen sebeplerle, söylediği şekilde gelişmemiştir. 
Sözlerinde durmamaktadırlar. Bahane olarak Yunanistan ve Danimarka 
gösteriliyorsa, buna inanmak mümkün değildir. Bizi 600 milyon dolarla 
korkutm ak isteyenler varsa, 600 milyon dolara ihtiyacımız yok.»

20-21 Kasım 1984

GAMBİYA CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE’DE

İslâm Barış Komitesi Başkanı ve Gambiya Cumhurbaşkanı Sir Dawda 
K airaba Jaw ara, İslâm Barış Komitesinin faaliyetleriyle ilgili hususlarda 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’le danışmalarda bulunmak üzere Türkiye’ye 
gelmiştir.

Jaw ara, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal ile 
yaptığı görüşmelerde Komite Başkanlığına seçildiğinden bu yana sürdür
düğü çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

21 - 23 Kasım 1984

BALKAN ÜLKELERİ RESMİ TURİZM KURULUŞLARI TOPLANTISI

İSTANBUL’DA YAPILDI

Balkan ülkeleri resmi turizm kuruluşlarının 17 inci Konferansı ile 
Seyahat AeentalarTnm 12 inci toplantısı İstanbul’da yapılmıştır. Toplantı
ların sonunda iki ayrı Protokol imzalanmıştır.

Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye’nin de ka
tıldığı 17 inci Konferansın sonunda imzalanan Protokolde karşılıklı bilgi, 
teknik uzman ve reklâm malzemesi alış verişi ve açılacak turizm  fuarla
rına Balkan ülkelerinin birlikte katılması gibi hususlar öngörülmüştür. 
Protokolü Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu 
imzalamıştır.

Balkan ülkeleri 12nci Seyahat Acentaîarı toplantısı Protokolünde de 
sınır geçişlerinin ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması, kıyı ve dağcılık 
turizminin geliştirilmesi gibi hususlara yer verilmişti!

21 Kasım 1984
CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN,

KKTC CUMHURBAŞKANI BENKTAŞ’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
ile Çankaya Köşkünde bir görüşme yapmıştır.
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Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden verilen 
bilgiye göre, aracılı görüşmelerin üçüncü tu runa katılm ak için New York’a 
gitmek üzere A nkara’ya uğrayan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e nezaket ziyaretinde bulunm uştur. Görüş
me sırasında Kıbrıs konusundaki son gelişmeler üzerinde de durulm uştur.

21 - 22 Kasım 1984

HALEFOĞLU :
«TÜRKİYE’YE BAŞKAN OLMA HAKKI TANININCAYA KADAR, 

TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANI, BAKANLAR KURULU TOPLANTILARINA
İŞTİRAK ETMEYECEKTİR»

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu Türkiye’nin Avrupa Konseyi Dönem 
Başkanlığı hakkı tanınıncaya kadar Dışişleri Bakanının Bakanlar Komi
tesi toplantılarına katılm ayacağını A vrupa Konseyi Bakanlar gayriresm i 
toplantısında açıklamıştır.

S trasbourg’da bulunan Dışişleri Bakanı Halefoğlu toplantıda özetle 
şunları söylemiştir :

«Türkiye’de genel seçimler 6 Kasım 1983’de yapılmış ve b ir sivil 
Hükümet kurulm uştur. Ayrıca, 25 M art’da dü mahalli seçimler yapılmış
tır. Türk Parlam enterlerin yetki belgeleri de A vrupa Konseyi Danışma 
Meclisi tarafından onaylanmış^ ilaveten Türk Mahalli İdareler Temsilcileri 
Konsey Mahalli ve Bölgesel toplantılarına iştirak  etmeye başlamışlardır. 
Böylece Türkiye’nin Avrupa Konseyindeki temsili tam am lanm ıştır.

Türkiye’nin Bakanlar Komitesi Başkanlığını deruhte etmesi konusu 
bizim nazarımızda bir usul meselesidir. Zira, 1981 yılında Başkanlık sıra- 
,sı Türkiye’ye geldiği zaman Türkiye, o sırada parlam enter demokrasi ol
madığı için bu hakkından feragat etmiş, buna mukabil o ta rih te  alman Ko
m ite kararında Türkiye demokrasiye döndüğü zaman alfabetik sıraya ba
kılmaksızın Türkiye’nin sırasıyla Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı de
ruh te  edeceği belirtilm işti.

H atırlayacağınız gibi, bu konuyu Mayıs 1984’de ortaya atmıştım. 
O tarih ten  beri de Merkezlerde bu mesele hakkında istişarelerde bulunul
m uştur. Bu istişareler sırasında Komite’nin 1981’de aldığı kararın  uygu
lanmasını önlemek amacıyla bazı gayretlerin sarf edildiğini gördük. Tür
kiye’nin Başkanlığı ikili b ir mesele değildir. Türkiye kimsenin Başkanlık 
sırasına talip değildir. Mesele sadece Türkiye’nin alfabetik sırayı bekle
meksizin Başkan olabileceğini öngören 1981 ta rih li kararın  uygulanması
dır. O ta rih te  bütün üye ülkeler bu k a ra r ile hem fikir idiler.
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Türkiye’de demokrasi yeniden ihdas ediimiş ve geçen Mayıs ayında 
da bu durum Danışma Meclisinde görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. 
Türkiye, bu itibarla Avrupa Konseyi’ııiıı ve organlarının tam  üyesidir. 
Bu sebeple, Türkiye’nin 1984 Kasım ayında Başkan Yardımcılığını ve 
Nisan 1985’de Başkanlığı deruhte etmesi meşru bir haktır. Bunun tehiri 
herhangi bir hukuki gerekçeden yoksun olup, Türkiye’ye karşı şayanı 
kabul olmayan ayırıcı bir hareket teşkil edecektir. Böyle bir tutum  ay
rıca 1981’de alınan karara da ters düşmekte olup, Türk Hükümeti ile 
Bakanlar Komitesi arasındaki ilişkileri de zedeleyecektir. Türkiye Dışiş
leri Bakanının Bakanlar Komitesine iştirakinin Komite’nin Başkanlığımız 
konusunda alacağı karara bağlı olduğunu belirtmek isterim. Bir diğer 
ifade ile, Türkiye Dışişleri Bakanı Türkiye’nin Başkan olma hakkı tanın- 
caya kadar Bakanlar Komitesi toplantılarına iştirak etmeyecektir.»

Gayriresmi toplantıda Başkanlığımız konusunda olumlu bir karar 
alınmaması üzerine Halefoğlu, Komite toplantılarına iştirak etmemiştir.

Öte yandan görüşmelerle ilgili bir demeç veren Başbakan Turgut 
Özal, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi çalışmalarına bun
dan böyle Büyükelçi düzeyinde katılacağını, Dışişleri Bakanının Komiteye 
iştirak etmeyeceğini söylemiştir.

21 Kasım 1984

TÜRKİYE - TUNUS ARASINDA ADJLÎ KARARLARIN TANINMASI 

KONUSUNDAKİ SÖZLEŞMENİN ONAY BELGELERİ TEATİ EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında hukuki ve 
ticari konularda adlî kararların tanınması ve yerine getirilmesi hakkm- 
daki Sözleşme’nin onay belgeleri Dışişleri Bakanlığında Konsolosluk, Hu
kuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü Büyükelçi Gündüz Tuııçbilek ile Tu
nus’un A nkara Büyükelçisi Abdelkrim Gana arasında teati edilmiştir.

Sözkonusu Sözleşme bu suretle 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olacaktır.

20 Mayıs 1982 tarih  ve 2675 sayılı «Milletlerarası özel Hukuk ve 
Üsul Hukuku hakkında Kanun»un yabancı mahkeme kararlarının tenfizı 
ve tanınması ile ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 12 mad
deden oluşan bu Sözleşme, iki ülke mahkemeleri tarafından hukuki ve 
ticari konularda verilen kararların karşılıklı olarak yerine getirilmesine 
ilişkin esasları belirlemekte ve bu suretle ticari uyuşmazlıkların daha 
kolay çözümlenmesini amaçlamaktadır.
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Sözleşme, Türkiye ile Tunus arasındaki İktisadî ve ticarî ilişkilerin 
gelişmesinden doğan ihtiyaçların karşılanm ası bakımından da ayrı bir 
önem arzetm ektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye ile Tunus arasında 1982 yılında imzalanmış 
olan «Konsolosluk», «Hukukî ve Ticarî konularda adlî yardımlaşma» ve 
«Cezaî konularda adlî yardım laşma ve suçluların geri verilmesi» konula
rında üç ayrı Sözleşme yürürlüğe girmiş bulunm aktadır.

22-23 Kasım 1984
NATO BAĞIMSIZ AVRUPA PROGRAM GRUBU 

LAHEY’BE TOPLANDI

NATO Bağımsız A vrupa Program  Grubunun Lahey’de yapılan Ba
kanlar düzeyindeki ilk toplantısına Millî Sayunma Bakanı Zeki Yavuztürk 
Başkanlığında bir heyet katılm ıştır.

Y avuztürk toplantının bitiminde verdiği bir demeçte, A vrupa’da sa
vunmaya tahsis olunacak kaynakların daha rasyoııal b ir şekilde kullanı
mı için, araştırma^ geliştirme, teknoloji transferi, üretim  ve pazarlama 
konularında işbirliği olanaklarının gözden geçirildiğini, Türkiye’nin ge
lişmeleri gayet yakından izleyerek sözkonusu işbirliğine ilişkin görüşle
rini belirttiğini ifade etm iştir.

22 - 23 Kasını 1984
ATASOY ULAŞTIRMA BAKANLARI KONFERANSINDA

P aris’te düzenlenen Avrupa U laştırm a Bakanları K onferansına Ulaş
tırm a Bakanı Veysel A tasoy katılm ıştır.

K onferansta konuşan U laştırm a Bakanı, demiryolu taşımacılığına 
büyük önem verdiklerini ve bunun da beş yıllık plâna yansıtıldığını bil
dirmiş, uluslararası demiryolu taşımacılığına hizmet edecek yeni hatların 
yapımının ve tran sit taşımacılığın geliştirilmesinin hedeflendiğini belirt
miş ve bunların gerçekleştirilmesi için uluslararası finansm anın önemi 
üzerinde durm uştur.

23 Kasım 1984
CUMHURBAŞKANI EVREN MEKSİKA CUMHURBAŞKANINA 

TAZİYET MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 300’ü aşkın kişinin ölümüne yolaçaıı, 
doğal gaz dolum tesisleri kazası ile ilgili olarak, Meksika Cumhurbaşkanı 
Miguel de la Madrid H urtado’ya aşağıdaki tazi'yet m esajını göndermiş
tir  :
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«Çok sayıda kimsenin ölümüne sebep olan feci kazanın acı haberini 
büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Türk halkı ve şahsım adına ekselanslarına ve acılı ailelerine en derin 
taziyetlerim i sunarım.»

23 Kasım 1984
ÖZAL, LİMNİ KONUSU NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI 

GÜNDEMİNE GELDİĞİNDE TÜRKİYE’NİN GEREKİRSE 
VETO HAKKINI KULLANACAĞINI BELİRTTİ

İki günlük yurt gezisine çıkan Turgut özal Ankara’dan Çorum’a gi
derken otobüste gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını cevaplandır
mıştır.

Bir gazetecinin Limni konusunda bir uzlaşma ortamı doğup doğma
dığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta Başbakan, konunun bir uzlaşma 
sorunu olmadığını bildirmiştir.

1969 yılında Türkiye’nin adaların silahlandırılarak anlaşmaların çiğ
nendiğini Yunanistan’a bildirmesi üzerine, konunun bu ülke tarafından 
reddedildiğim hatırlatan Başbakan, Yunanistan’ın şimdi Limni’de ya
ra ttığ ı fiili durumu NATO dokümanlarıyla tescil ettirm eye çalıştığını 
belirtm iştir.

Konunun ikili bir sorun olduğunu ve Türkiye’nin olayı kıta sahan
lığı, FIR hattı, hava sahası, kara suları sorunlarıyla birlikte bir bütün 
halinde çözmek istediğini söyleyen özal, «Nasıl b ir formül bulunur bil
miyorum. Ama NATO bu işe karışmamalıdır» demiştir.

Başbakan Özal, konu NATO gündemine geldiğinde gerekenin yapı
lacağını, veto da dahil olmak üzere her hakkını kullanılacağını söylemiş, 
vetonun siyasi sonucunun ııe olacağının da şimdiden bilinemeyeceğini 
belirtm iştir.

Yunanistan Başbakam’mn her zaman (bizim için tehlike kuzeyden 
değil, doğudan gelir) iddiasıyla hareket ettiğini hatırlatan  Başbakan 
Özal, «Tabii bu durumda kendisine, kuzeyden tehlike beklemiyorsan, 
NATO’da ne işin var diye sormak gerekir» demiştir.

24 Kasım 1984
HALEFOĞLU’NUN MİLLİYETE DEMECİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Milliyet gazetesi muhabiri Meh
met Ali B irand’m, Avrupa Konseyi ile ilişkiler, Limni adasının Yunanis
tan  tarafından silahlandırılması ve NATO’nu.ıı tutum u, Sosyetler Birliği 
Başbakanı Tikhonov’uri Türkiye’ye yapacağı ziyaret dahil güncel dış po
litika konularında yönelttiği soruları cevaplandırmıştır. (Bk. Belge 18)
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24 Kasım 1984
CARRİ NGTON’UM YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

NATO Genel Sekreteri Lord Carrington’m isteği üzerine Türkiye’ye 
gelen Genel Sekreter Baş Yardımcısı Büyükelçi Da Rein Dışişleri Bakanı 
V ahit Halefoğlu ve Başbakan özal tarafından  kabul olunm uştur. Görüş
melerde Limni konusunun ele alındığı bildirilmiştir.

24 Kasım 1984
DIŞİgLERİ BAKANLIĞI, FRANSIZ DIŞİŞLERİ BAKANFNIN 

DEMECİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Dış İlişkiler Bakanı Claude Cheysson’m 
Önceki gün Parlam ento’da yaptığı konuşmada Türkiye’nin b ir parçasın
dan «Kürdistan» diye bahsetm esine sert tepki gösterm iştir. Dışişleri Ba
kanlığı sözcülüğünce bu konuda aşağıdaki açıklama yapılm ıştır :

«Fransız Dışilişkiler Bakam geçenlerde Fransız Parlam entosunda va
ki soruya cevaben, Televizyondan da nakledilen bir beyanda bulunmuş
tur. Dışilişkiler Bakanı bu beyanında, Türkiye’nin b ir parçasından «Kür
distan» diye bahsetmiş, Türk m akam larının Türkiye’ye gireıı yabancılar 
üzerinde mevzuata uygun olarak yapmış olduğu kontrolleri tezyif edici 
olarak nitelendirm ekte beis görmemiş, katta , Kemal özgül’ün cenazesi 
için F ransa’dan gelen Türk vatandaşlarının Türk Devletine karşı b ir nevi 
korumacılığını hedef alan ve hukuki m esnetten yoksun olduğu kadar yer
siz de bulunan ifadeler kullanm ıştır. Sorumluluk duygusu taşım ası gere
ken b ir Bakanın bu şekilde konuşm akta sakınca görmemiş olması en 
azından hayret vericidir.

Bu beyanattan duyduğumuz infial A nkara’da F ransa Büyükelçisine 
P aris’te  de Büyükelçimiz tarafından  Fransız M akamlarına iletilmiştir.

A nkara’daki F ransa Büyükelçisinin Bakanlığımıza verdiği ve Meclis 
Zabıtalarına resmen geçtiğini ifade ettiğ i beyanat metninde «Kürdistaıı»a 
yapılmış olan atfın  çıkarıldığı görüşülm üştür. Ancak, beyanat, bu dü
zeltilmiş haliyle dahÇ kabul edilemez niteliğini korum aktadır. Bu görün
gümüz A nkara’daki F ransa Büyükelçisine de iletilmiştir.»

26-29 Kasım 1984
KIBRIS KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN ÜÇÜNCÜ TURU

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’m aracılığında Kıbrıs ko
nusunda yürütülm ekte olan görüşmelerin üçüncü,turu  New York’da ya
pılmıştır.
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Üçüncü tu r  görüşmelerde önceki turda olduğu gibi KRY’yi Kyprianou, 
KKTC’yi ise Cumhurbaşkanı Denktaş temsil etmiştir. Görüşmelere 29. 
Kasım da Kyprianou’dan gelen taleb üzerine on gün ara verilmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, EM Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar ile yaptığı görüşmeden sonra, gazetecilerin vaki sorularına verdiği 
cevapta «Biz Genel Sekreter ile her hususta hem fikiriz. Şimdi Kipriya- 
nou’yu bekliyoruz» demiştir.

27 Kasım 1984
TÜRKİYE BOMBAY’DAKİ 

İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSER YARDIMCISININ ÖLDÜRÜLMESİNİ

ŞİDDETLE KINADI

Türkiye, H indistan’ın Bombay kentindeki İngiltere Yüksek Komi
ser yardımcısı N orris’in teröristlerin saldırı sonunda öldürülmesini şid
detle kınam ıştır. Dışişleri Bakanlığınca bu konuda yapılan açıklama şöy- 
îedir :

«Bombay’daki İngiltere Yüksek Komiser yardımcısı P.L. N orris’in 27 
Kasım günü uğradığı terörist bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği 
üzüntü ile öğrenilmiştir.

U luslararası terörizmin bütün insanlık için büyük bir bela teşkil 
ettiğini her zaman vurgulamış olan hükümetimiz bu m enfur saldırıyı da 
şiddetle kınarken, uluslararası terörizmle mücadelede ülkeler arasında 
ikili ve çok ta raflı işbirliğinin bu afete karşı başarılı bir mücadele için 
tek çıkar yolu teşkil ettiğine inancını bir kere daha ifadeyi görev adde
der.»

27-28 Kasım 1984

İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Şeyhülüislam İran Cum
hurbaşkanının özel temsilcisi olarak Türkiye’ye gelmiştir. Ziyareti sıra
sında Şeyhülüislam Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut 
Özal tarafından da kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanlığı M üsteşarı Bü
yükelçi Ercüm ent Yavuzalp ile görüşmelerde bulunmuştur. Dışişleri Ba
kanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp gazetecilerin sözko- 
nusu ziyaret ile ilgili vaki sorusuna verdiği cevapta, görüşmelerin olumlu 
ve karşılıklı anlayış içinde geçtiğini vurgulayarak, aşağıdaki konularda 
ilke m utabakatlarına varıldığını bildirmiştir :

33



«Sayın Başbakanımızın Mayıs ayında T ahran’a yaptığı ziyareti iade 
amacıyla, İran Başbakanı Müsavi Ocak ayı zarfında memleketimize ge
lecektir. Bu ziyaretin en iyi şekilde geçmesi tertiplenm esi için, İran ’dan 
yüksek düzeyli bir ön heyet Türkiye’ye gelecektir.

Karşılıklı olarak yapılan bu tü r  tem asların çok yararlı olduğu mü
şahede edilmiştir. Bu çerçevede yakın b ir gelecekte İran İçişleri Bakanı
nın ülkemizi ziyaret etmesi hususunda m utabakata varılm ıştır.

Her iki ülke, birbirlerinin topraklarında, ülke güvenliğine yönelik 
faaliyetlere müsaade etmeme yolundaki kararlılıklarını teyid etmişlerdir.

İki komşu ülke, birbirleriyle ilişkilerini daha ileri götürm e konusun
da m utabık kalmışlardır.»

29 Kasım 1984
BAŞBAKAN ÖZAL : «FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ 

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ»

Başbakan T urgut özal, «Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası 
Günü »nün 7. yılı dolayısıyla, BM Filistinlilerin Vazgeçilmez Haklarının 
Kullanılması Komitesi Başkam na gönderdiği mesajda, Türkiye’nin Filis
tin  halkının vazgeçilmez haklarının tanınm asının O rta Doğu’da devamlı 
barışın tesisinde temel koşul olduğu inancını taşıdığını belirterek, «Filis
tinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz» dem iştir. (Bk. Belge 19)

29 Kasım 1984 

KANADA SAVUNMA BAKANI ANKARA’DA

Kanada Savunma Bakanı Robert Coates, Milli Savunma Bakanı 
Zeki Y avuztürk’ün resmi davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 
Coates, ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ 
ve Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu ile de görüşmelerde bulunmuş, Baş
bakan T urgut özal tarafından  kabul edilmiştir.

29 Kasım 1984 

TÜRK -BU LGA R PROTOKOLÜ ONAYLANDI

Türkiye Bulgaristan K arm a Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komis
yonu 9. Dönem toplantısı Protokolü Bakanlar Kurulu tarafından  onay
lanmıştır.
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29 Kasım 1984

LORD CARRINGTON : «NATO LİMNİ KONUSUNDA 
TARAFSIZ KALMALIDIR»

NATO Genel Sekreteri Lord Carrington Brüksel’de Reuter Ajansı 
muhabirinin vaki soruları üzerine, İttifak ’m Limni konusunda tarafsız 
kalması gerektiğini belirterek şunları söylemiştir : «NATO’nun tarafsız
lık dışında hiçbir tutum  benimsemesi mümkün değildir. Tarafsız olduğu
muzu iki ta ra fa  da açıkça gösterebilmek için elimizden geleni yapmamız 
gerektiğine inanıyorum. İtttifak ’m (bu anlaşmazlık konusunda) bir şey 
yapması çok güçtür. İki tarafın  kendilerinin de belirtmiş oldukları gibi, 
bu NATO’yu değil, bu ülkeleri ilgilendiren bir konudur.»

30 Kasım 1984
TÜRKİYE PİRİ REİS GEMİSİNE KARŞI GİRİŞİLEN 

«TACİZ HAREKETLERİ KARŞISINDA» 
YUNANİSTAN! PROTESTO ETTİ

Türkiye Piri Reis gemisine karşı girişilen taciz hareketleri karşı
sında Y unanistan’ı protesto etmiştir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı Söz- 
cülüğüııce yapılan açıklama şöyledir :

«İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine ait Piri Reis araştırm a gemisi
21 -2 7  Kasım 1984 tarihlerinde Ege’de bir araştırm a gezisi yapmıştır. 
Ege’nin açık deniz alanlarında ve Türk karasularında düzenlenen gezi 
deniz kirlenmesine ilişkin çalışmaları içermekte idi. Yunan Deniz Kuv
vetlerine mensup gemiler, Piri Reis’in bu çalışmaları sırasında Seyir 
güvenliğini tehlikeye düşüren taciz edici hareketlerde bulunmuşlardır. Bu 
davranışlar, açık denizlerde ilmi araştırm a yapmak serbestisiııin ihlali ni
teliğindedir. Uluslararası hukukun tanıdığı bir hakkın bu şekilde ihlali 
ayrıca bir tahrik  teşkil etmektedir.

Piri Reis gemisine karşı girişilen taciz hareketlerini şiddetle protesto 
ettiğimiz 30 Kasım günü Bakanlığa çağrılan Yunanistan Büyükelçisine 
bildirilmiştir. Büyükelçiye ayrıca, bu tü r  olayların tekerrürünün önlen
mesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını beklediğimiz ifade edilmiştir.»

30 Kasım 1984
AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE

İŞBİRLİĞİ

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu 
(UNFPA) arasında oluşturulan ve Hükümetimiz adına Dışişleri Bakan
lığı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Sönmez Koksal ile
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UNFPA adına Temsilci Sarfraz Khan Malik tarafından  imzalanan «Kal
kınmada öncelikli 17 İlde Aile Planlaması ve Ana - Çocuk Sağlığı Hiz
metlerinin Bütünleştirilmesi ve Güçlendirilmesi» konulu proje temel sağ
lık hizmetleri çerçevesinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması hizm et
lerini yaygınlaştırm ak ve bu hizm etleri özellikle kırsal alanlarda yaşayan 
ve buna ihtiyaç duyan kişilere etkili ve sürekli b ir şekilde götürm ek am a
cı ile Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu’nuıı 
işbirliği ile «Kalkınmada öncelikli 17 İlde» bir proje uygulamayı planla
m ıştır.

1984 - 1989 yıllarında 5 yıl süre ile Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kars, K ahram anm a
raş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, ve Van illerinde uygulamaya 
konulacak olan bu proje için Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fo~ 
ııu’nun katkısı yaklaşık 2 milyon dolar olacaktır.

P roje ile sözkonusu bölgelerde aşağıda belirtilen hedeflere ulaşıl
maya çalışılacaktır :

— Anne ve çocuk sağlığı seviyesini yükseltmek, anne ölüm oranını 
onbinde 20’den^ onbinde 15’e düşürmek,

— 0 - 1  yaş grubu ölüm oranını % 0 147’den, % 0 100’e düşürmek,

— Kaba doğum oranını % 0 35’den, % 0 30’a düşürmek,

— Toplam doğurganlık sayısını 8.8’den 6.0’a düşürmek,

— Doğurgan yaş grubundaki kadınlarda Aile Planlaması yöntem 
kullanma oranını % 13’den % 20’ye çıkarmak.

30 Kasım 1984
KALUTSYAN : DÜNYA ERM ENİLERİ TERÖR KARŞISINDA

BIKKINDIR

Türkiye Erm enileri P atriğ i Şinok Kalutsyan, Sovyet Erm enistan'ı, 
Kanada, ABD, İngiltere, Federal Almanya, ve İsviçre’yi kapsayan ikibu- 
çuk aylık gezisini tam am ladıktan sonra İstanbul’a dönüşünde gezi izle
nimleriyle ilgili olarak A.A. m uhabirine bilgi verm iştir.

Gezisi sırasında Türkiye’deki Erm enilerin hü r ve huzur içinde ya
şadıklarını açıkladığını belirten Patrik , şunları söylem iştir :

«Dünya Ermenileri, te rö r olayları karşısında bıkkındırlar, nefret 
etm ektedirler. Ancak hü r olarak kalemi alıp yazmaya da konuşmaya da 
korkm aktadırlar. Terörü ne kadar km asalar da pasif ve ilgisiz kalmak
tadırlar.»
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Türkiye’de yaşamaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirten 
73 yaşındaki P atrik  Kalutsyan, ikibuçuk ay boyunca ülkemiz aleyhindeki 
düşünceleri kökünden kazımaya çalıştığını söylemiş ve «terörü büyük 
bir günah ve insanlık dışı bir eylem olarak ilân ediyorum. Ben bir din 
adamıyım, bir barış elçisiyim. İnsanlığın haysiyetli ve mutlu yaşaması 
için duacıyım» şeklinde konuşmuştur.
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B E L G E L E R



BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN «DEFENSE AND FOREİGN AFFAİRS» 

ADLI AYLIK DERGİNİN KASIM SAYISINDA YAYINLANAN

MÜLAKATI

«Q : We would like to take up w ith you in th is interview Turkey’s 
political and strategic position in the  world and in two regions - the South 
E ast and the Middle E ast - which th is country links together, and also 
an indepth assessment of the Turkish economy’s performance. Can we 
s ta rt with your views on the comparative importance of the Middle E ast 
and the Gulf, W estern Europe^ the United States and th e  F ar E ast in 
Turkey’s developing economic and political relations?

A Turkey is a country situated in the extrem e west of Asia and 
extreme south of Europe. Therefore, this country, geographically, cons
titu tes an intersection of two socially and culturally different worlds. 
Turkish people have successfully compromised and integrated those dif
ferences in this society. So, Turkey is a cultural bridge between E ast and 
West. Turkey is also an economic bridge between th e  technology-rich 
W est and oil-rich Mid-East and the developed N orth and developing South. 
This country is part of the W estern alliance and a member of every in
ternational organization of the W estern nations. While its people have a 
common historical and cultural heritage with Middle E astern  countries, 
which makes it imperative for us to develop good relations w ith all Islamic 
countries, this dual affiliation of Turkey is an advantage especially for 
the W estern countries.

From the economic point of view, we are striving to increase our 
cooperation and trade, wherever it is feasible, w ith all countries in all 
regions of the world, including N orth America and the  F ar East. Poli
tically, we do not see an issue of comparative im portance among various 
regions in Turkey’s foreign relations.

Turkey, since the Republic, has had one solid foreign policy-to work 
for peace and stability in all regions of the world, especialy in those 
where it belongs, w ithout having an eye, whatsoever, on anybody’s land.

BELGE : 1
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Q : A w ar has been going on for more than four years now between 
two Islamic countries, both of whish are Turkey’s neighbors and m ajor 
trading partners. Is there any rôle. Turkey can play to end the feud 
between these two nations?

A : We believe th a t this futile war m ust come to an end as soon as 
possible because the Iran - Iraq War is serving no other purpose than the 
depletion and waste of material and human resources of our two neighbors 
and the creation of tremendous social woes for them. We wish to exert all 
effort, whenever workable, to end this war, being aware th a t a durable 
peace in the Middle E ast is dependent on the establishment of good 
relations between all nations in the region.

Q : Your various iniatives toward Greece, which you call «extending 
a band in friendship», have not received a concrete response. W hat are 
your views on the on-going disputes and cooperation prospects with th is 
neighbor of Turkey?

A : We are aiming a t living with Greece. Friendly co-existence and 
fru itfu l cooperation between Turkey and Greece is of g reat benefit to 
both nations. We are neighbors with Greece both in Thrace and in the 
Aegean. Therefore, we are condemned to have good relations. Our two 
peoples have lived together for centuries. A fter the Turkish Republic, 
we do not recall a single issue between Turkey and Greece until the time 
of the Cyprus dispute came into being.

We have before us the example set by Germany and France, two 
nations who have fought countless times in the past, and who are now 
two harmonious allies and partners.

The wars Turks and Greeks have fought in the course of their 
common history m ust not be exaggerated and therefore, m ust not be 
considered an obstacle for our future friendship and cooperation. Even 
now, today, why should not we, Turks and Greeks, have unbiased good 
relations? And better ones in the years ahead? One fundamental facility 
of the European Community - of which Greece is a member and Turkey 
is a partner t- safeguards for the citizens of its members the  free-circu- 
lation of individuals and the labor force. There are those who live, say, in 
Belgium and work in Germany. We feel th a t we must nave this type of 
arrangem ent w ith Greece. Such a target is no Utopia, even if it seems 
to be so today.

A lot of problems can be solved by bringing people together. No 
m atter how great our problems with Greece in connection with the Aegean 
and Cyprus, we must, nevertheless, try  to understand one another. If  we
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do not do this, how can we deflate the already very-much inflated tension 
between Turkey and Greece? We propose to Greece to deep-freeze, for 
the time being, the problems between us, which are hard to solve and 
s ta rt negotiating other subjects on which we are more likely to reach an 
understanding. We feel th a t these other platform s where we will reach 
an understanding will facilitate a solution to more difficult problems in 
the future.

This was our motive when we unilaterally lifted a short tim e ago 
the visa requirem ent for Greek citizens travelling to Turkey. And we 
wish to see the  Greek Government reciprocating our move by making a 
correct jassessment of our motives. We did not lift the visa to a ttrac t 
couple ot thousand more tourists to Turkey. Turkey has no problem in 
its foreign currency balance. W hat is im portant is to get the  Turkish 
and Greek people to know and understand one another better. That way, 
they will s ta r t pressuring the ir politicians and force them  to better the 
relations between the two countries.

Q : Problems have arisen lutely in Turkish - American relations, 
namely the Congressional a ttitude which tends to establish a tie between 
the m ilitary aid to Turkey and the developments in Cyprus...

A : We ju st wouldn’t care less if the US Congress puts a tie between 
the military aid to Turkey and the  Cyprus issue. Everybody should 
know, as well as we do, th a t such attitudes do not facilitate a solution in 
the Cyprus problem. We have witnessed in the past th a t they make it 
harder to solve.

Q : Turkey has some problems with the  European Community; 
some political in nature, some arising from  the  im port restrictions the 
EEC imposes 011 Turkish goods: The Turkish Governments has said th a t 
it will apply to the EEC for full membership a t some time in the  future. 
Can you give us an approximate date for th is move?

A : Turkey has charted its existing economic program  with the 
aim of preparing the economy for integration with the  European Commu
nity economy. The Turkish economy is being opened up to external com
petition so th a t it can be put into interaction w ith the  world economy. 
A fter making this clear? let me proceed to say th a t full membership to 
the European Community is a process which will require negotiations 
in the coming years. W hat we are doing a t the tim e is preparing our 
industry for fu ture integration with the European Community.

Q : We would like your views now on the economic performance 
and cooperation with the Middle E ast and Islamic countries. F irst, w hat 
is your overview of the  Turkish economy’s perform ance in the firs t 
quarter of 1984?
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A : The Turkish economy’s performance in the firs t quarter of this 
year has been remarkably good. I can even say with confidence th a t the 
performance has gone beyond our targets in certain areas. I t  is not only 
a source of delight from the economic point of view but also a  very good 
indication of the Turkish economy’s compliance with the structural change 
process. We feel th a t a market-oriented, and export-oriented economy 
will be created in Turkey more solidly and faster than envisaged.

Q : Can we go into details of the economic performance? How do 
you assess the developments related to balance of paym ents?

A : We are on a very good road from the balance of payments point 
of view. By the end of 1983, we liberalized our import and exchange 
regimes considerably. Despite this, in the last th ree months, Turkey’s 
imports compared to those over the same period of last year have dec
reased ra th e r than increased. Our exports have increased remarkably, 
by 36.6 percent compared to the first quarter of 1983. The performance 
gives us a ratio of export earnings financing import expenditures of 85 
percent over the firs t three months of 1984 compared to 57.8 percent 
of last year. Our usable foreign currency reserves are now over two 
billion dollars.

Q : Developments in Turkey’s opening up to international money 
m arkets? How is the country’s creditworthiness?

A : Turkey’s credit-worthiness has displayed record improvements 
over the  last three years. This has put us, Turkey, into a place where we 
can borrow from  the international capital m arket more easily and with 
more convenient terms. We have now reached the stage of encouraging 
our private sector to borrow from foreign lenders and we have already set 
op th is mechanism which would facilitate this.

Q : Are you happy with the foreign investment in terest in Turkey ?

A : Yes, I am. We have now started to become really attractive for 
foreign investors. A fter the liberalization of our exchange regime, Turkey 
started  to lure a large number of investors who have come to Turkey for 
smaller-scale investments, in addition to some large ones. Anybody, now, 
who puts 50 thousand dollars in his pocket, can come tc Turkey and open 
a business. From the foreign investment point of view, Turkey is now 
the most liberal country of Europe and the Middle East.

Q : And inflation? W hat do the indicators show?

A : Inflation relatively picked up speed in 198o. We are exerting 
extraordinary effort to pull down the rate of inflation to aiound 25 
percent. There is a very encouraging indicator related to decreasing the
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inflation ra te  : the la test increase in total assessed tax  liability shows th a t 
the budget deficit in fiscal year 1984 will be much lower than previously 
expected.

Q : Any revival in industrial production and capacity utilization?

A : Industrial production is picking up, though it is too early to 
give concrete figures yet. But, indirectly, we feel th a t it is picking up 
because electrical energy consumption in industry is increasing and it is 
increasing very rapidly.

Q : We would like to get your assessm ent on the  reaction of Turkish 
business to the economic program. How well do you th ink th is adaptation 
is going?

A : Turkish business is adapting itself to the structu ra l change 
very swiftly. I remember industrialists in early 1980 who used to say 
with the existing type of industrial s tructu re  it is impossible for them 
to expert. Now they know th a t they can export. The fact th a t 95 percent 
of the increase in Turkish exports comes from  industry  makes me happy. 
The banks, too, are now adapting to the  s tructu ra l change. Foreign banks 
which came to Turkey in recent years helped Turkish banks a lot in this 
by forcing them  to adopt modern banking procedures.

Turkish banks are now outward oriented and they are increasing 
their experimentation in overseas transactions and especially, transoctions 
with the international capital m arket. The new rules and regulations we 
have had since 1980 encourage an export-oriented industrial grow th in 
Turkey. Turkish industrialists can now im port all raw  m aterials and other 
inputs customs-free and use them  for the production of end items which 
they export.

Q : Agro-industries constitute one of the key elements of your eco
nomic program. W hat are  the  developments in th a t area?

A : F irst, let me tell you th a t Turkey is a country which has the 
largest agricultural land in Europe and in the  Middle E ast. And th is land 
is able to yield two - and sometimes th ree - crops a year due to Turkey’s 
climatic conditions. Turkey also enjoys the  advantage of being in equal 
proxim ity to Middle E astern  and European m arkets. All these put to
gether make Turkey very attractive for agriculatural projects. Processed 
food will hold a very big share in Turkey’s exports in th e  coming years. 
An investment concentration can already be detected in th is  area. Animal 
husbandry, fattening^ poultry, canning, and other food projects are  swiftly 
increasing.
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There is g reat interest from foreign investors in agro-industrial 
projects in Turkey. One very im portant investment area in the Turkish 
economy today is seed production and improvement. A substantial number 
of foreign firm s have already started investing in Turkey for the pro
duction of quality seeds.

Q : Before ending this interview, can we get from you your views 
on the present and future of financial cooperation, foreign investment and 
jo in t ventures with Middle Eastern and Islamic countries?

A : Financial dealings with Middle Eastern and Islamic countries 
are on an expanding trend. Particularly, joint ventures and foreign in
vestm ent projects with those countries are showing an unprecendented 
increase compared to previous years. Facilities th a t have been created 
in acquisition of real estate in Turkey by foreigners are already yeilding 
Arab capital interests in Turkey. We have also created the suitable legis
lative climate for Islamic capital to establish a Private Finance Corpo
ration in Turkey. All these are the foundation for a bright fu ture for 
cooperation with investors from the Gulf.»

BELGE : 2
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 

2 KASIM 1984 TARİHLİ BASIN TOPLANTISINDA 
YAPTIĞI KONUŞMA VE YÖNELTİLEN SORULARA 

VERDİĞİ CEVAPLAR

Sayın Basın Mensupları,

20 Ekim  - 1 Kasım 1984 tarihleri arasında Pakistan, Tayland, Çin 
Halk Cum huriyeti ve Ürdün’ü ziyaret ederek, resmi görüşmelerde ve te 
maslarda bulundum.

1. Gezimin ilk durağı Pakistan idi. Dost ve kardeş Pakistan’da 
20 - 24 Ekim tarihlerinde Dışişleri Bakanı Sahabzada Yakup Han ile he
yetler halinde iki uzun görüşme yaptık. Daha önce imzalanmış olan 
Suçluların İadesi Anlaşmasının onay belgelerini teati ettik. Ayrıca, Pe- 
şaver’e giderek, Afgaıılı mültecilere ait bir kampı ziyaret ettik. Peşaver, 
Lahor ve Karaçi Valileriyle de görüştük. 20 Ekim akşamı Pakistan Cum
hurbaşkanı Ziya ü l - Hak, heyetimizi bir akşam yemeğine davet etmek 
suretiyle, kabul etti. Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerimiz ve uluslararası 
meseleler üzerinde görüşme yapmak fırsatını buldum. Bölgemizde son 
zamanlarda meydana gelen gelişmeler, Orta Doğu, îraıı - Irak savaşı, Af
ganistan’ın işgali ve Afgan mültecilerinin durumu, Islâm Konferansının 
Körfez savaşının sona erdirilmesi için sarfettiği çabalar gibi konular 
üzerinde durduk.
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Dışişlerinde resmi görüşmeler heyetler halinde 21 Ekim günü sa
bah ve öğleden sonra yapıldı. Meslekdaşım ve dostum Yakup Han ile çok 
yararlı fikir teatisinde bulundum. Yakup Han, Pakistan’ın son zaman
larda karşılaştığı dış siyaset sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. 
Komşuları Hindistan ile ilişkilerinin son durumu, Sovyetler Birliği ile 
olan ilişkileri, A fganistan - Pakistan sınırında meydana gelen son hadi
seler hakkında bilgi verdi. Pakistan’ın, sorunlara müzakereler yoluyla 
barışçı çözüm şekilleri aradığını, buna gayret sarf ettiklerini ifade etti. 
Pakistan’ın barışçı çabalarını herzam an olduğu gibi desteklediğimizi, 
Türkiye’nin kardeş Pakistan’ın yanında olduğunu bu vesileyle b ir kere 
daha tey it ettim .

îran  - Irak savaşını sona erdirm ek yolunda Türkiye ile Pak istan’ın 
ne gibi gayretler sarf edebilecekler i konusu üzerinde de durduk.

Eski RCD Teşkilatını iktisadi alanda yeniden canlandırm ak konu
sunu da ele alarak, bu alanda neler yapılabileceğini kısaca inceledik.

Afgan mültecilerinin Peşaver’deki kam plarından birine yaptığım  
ziyaret beni çok etkiledi. Kalkınma yolunda büyük bir atılım  içinde bu
lunan kardeş ülke Pakistan’ın, büyük fedakarlıklarla 3 milyon Afgan 
mültecisini barındırm ak için sarfettiğ i çabaların ve örnek davranışının 
her türlü  övgüye layık olduğunu bu vesileyle tek ra r belirtm ek isterim.

2. Çin Halk Cumhuriyetine geçmeden önce, Tayland Dışişleri Ba
kam  Sıddhi Savetsila’nm ısrarlı daveti üzerine 24 Ekim Çarşamba gü
nü bir günlüğüne Bangkok’u da ziyaret ettim . Yaptığımız görüşmeler 
gayet verimli .oldu. ASEAN ülkeleri içinde önemli b ir rolü olan Tayland’
da b ir Türk Dışişleri Bakanının yaptığı bu tem aslar, iki ülkenin daha 
yakın ilişkiler kurm aları yolunda faydalı b ir başlangıç oldu. Bilindiği 
gibi ASEAN ülkeleri, barış ve serbesti içinde iktisadi alanda hızlı bir 
gelişme halindedirler. Bütün dünya ile ticaretleri de süratle a rtm ak ta
dır. Yeni pazarlar ve iş sahaları arayan ülkemizin de bu bölgeye açılma
sında büyük yararlar olduğu kuşkusuzdur. Şimdiden bazı iş adam larımı
zın bu bölgede ciddi girişimleri olm uştur. Diğer alanlarda da devam 
ettirilecek sürekli tem asların, ülkemize kısa zamanda yakın dostluklar 
ve yeni olanaklar sağlayacağına inanıyorum.

Geçen ay Tayland, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine seçildi. 
Tayland’ın adaylığını biz de destekledik. Konsey üyesi olarak Tayland 
Dışişleri Bakanı Savetsila, O rta Doğu bölgesine önümüzdeki İlkbaharda 
bir gezi yapmayı planlam aktadır. Bu geziye Türkiye’den başlam ası mu
tasavverdir. Böylece temaslarımız devam ettirilecektir. Bölgesel ve ulus
lararası meseleler hakkında Bakan ile yaptığım  görüşme sırasında, pek 
çok konuda benzer görüş ve tu tum lara sahip olduğumuzu tesbit ettik.
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Kamboçya’ya Vietnam’ın yaptığı saldırılar karşısında ASEAN ülkeleri 
ile Türkiye’nin aldıkları tutum  birbirine yakındır. Nitekim bu konuda 
sözkonusu ülkelerin Birleşmiş Milletler’e sundukları karar tasarısını da 
destekliyoruz.

Türkiye ile Tayland’ın kendi bölgelerinde birer itidal ve istik rar 
unsuru olduklarını, her alanda ilişkileri geliştirmek hususunda mutabık 
kaldığımızı söyleyebilirim.

3. 25 - 30 Ekim tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret ettim . 
Çinli liderler ile etraflı görüş teatisinde bulundum. Cumhurbaşkanı Li 
X iannian’a Sayın Cumhurbaşkanımızın selâm ve iyi dilek mesajlarını 
ilettim. Cumhurbaşkanı büyük yakınlık gösterdi. Yarım saat için tesbit 
edilmiş olan ziyaretim bir saat sürdü. Bildiğiniz gibi, 1982 yılında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ÇHC’ye yapmış olduğu ve ilişkilerimizde bir dö
nüm noktası teşkil eden ziyareti iade etmek üzere, ÇHC Cumhurbaşkanı 
da geçtiğimiz M art ayında ülkemize gelmiş ve sıcak bir ilgi ile karş ı
lanmıştı.

Başbakan Zhao Zhiang’ı ziyaretim sırasında, kendisi Sayın Başba
kanımızı gelecek yıl ÇHC’yi resmen ziyarete davet ederek, Sayın özal’ı 
behemahal 1985’te Çin’de beklediklerini ifade etti. Dostane ilişkiler ve 
işbirliğinin kurulmuş olduğunu, bundan sonra ilişkileri daha da geliş
tirm ek gerektiğini tebarüz ettirdi.

Dışişleri Bakanı Wu Xueqian ile uzun ve yararlı bir görüşme yap
tım. önce ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. İlişkilerimizin memnuniyet 
verici olduğunu, aramızda bir sorun bulunmadığını, bölgesel ve ulus
lararası pek çok sorun karşısında da benzer tutum lar içinde olduğumuzu 
müşahade ettik. ÇHC Dışişleri Bakanına bölgemizle ilgili olarak, Orta 
Doğu ve İran  - Irak savaşı hakkında görüşlerimizi izah ettim. Meslek- 
daşım da Çin’in dış siyasetine hakim olan prensipler hakkında bilgi 
verdi. Bağımsız bir dış siyaset izlediklerini, Sovyetler Birliği ile ilişkile
rini normale döndürmek arzusunda olduklarını, son zamanlarda yeniden 
görüşmelere başladıklarını söyledi. Bakana, Kıbrıs meselesi ve T ü rk - 
Yunan ilişkileri hakkında tutumumuzu ve barışçı çözüm yolları için 
harcadığımız çabaları izah ettim. Wu Xueqian, bu sorunların müzakere
ler yoluyla barışçı bir şekilde halledilmesini arzu ettiklerini, Türkiye’nin 
tutum unu takdirle karşıladıklarını söyledi.

Görüşmeler sırasında Wu Xueqian’ı ülkemizi ziyarete davet ettim. 
Bakan bu daveti memnuniyetle kabul etti. Diplomatik yollarla ziyaret 
tarihini bilahare saptayacağız.
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Sayın Basın Mensupları,
Çin Halk Cumhuriyetini ziyaretim, bu ülkenin ta rih i sayılabilecek 

bir ekonomik reform  süreci içinde bulunduğu b ir döneme tesadüf etm iş
tir. Yaptığım bütün görüşmelerde Çin liderlerini bu hareketin şevki ve 
heyecanı içinde gördüm. Bana, reform ların gerekçesi ve amaçları hak
kında ayrıntılı bilgi verdiler. Bu aşamada Çin’i belki de en fazla ilgilen
diren bir konu olması itibariyle, bu hususları kısaca size nakletm ekte 
fayda görüyorum.

İfadelerine göre, Çin Halk Cumhuriyetinin kurulm ası sırasında be
nimsenen ve bugüne kadar uygulanan katı sosyalizm modeli başarılı ol
mamıştır. İnsanlara ferdi teşebbüs imkânının tanınm am ası, rekabet un
surunun yokluğu ve katı b ir merkezi planlama, çalışma şevkini yok e t
miş, üretim in yeterli ölçüde artışım  engellemiştir. Ekonomik kararlarda 
piyasa şartların ın  dikkate alınmayışı kaynak israfına yol açmış, dış dün
ya ile ilgi kesildiği için, uluslararası rekabete açık olmayan, pahalı ve ka
litesiz bir sanayileşme olgusu yaratılm ıştır.

Bu m ahzurları gidermek ve Çin’i yeni b ir ekonomik yapıya kavuş
turm ak amacıyla 1978 yılından bu yana tedricen uygulanan «Ekonomik 
Modernizasyon» Program ı, en son bu yılın Ekim ayında alman munzam 
karar ve tedbirlerle daha kapsamlı ve bütün ülkeyi içine alan b ir hale 
getirilm iştir. Bir başka deyimle Ekim 1984 K ararları a rtık  Çin Halk 
Cumhuriyeti için sosyalist sistem içinde yeni b ir ekonomik anlayışın 
başlangıcını teşkil etmektedir.

Bu Program , öncelikle Çin nüfusunun % 80’ini oluşturan kırsal 
kesimin ve tarım sal üretim in gelişmesine ağırlık vermektedir. Tarım 
sal üretimde sorumluluk kooperatiflerden alınmış ve ailelere verilmiş
tir. Mülkiyet hakkı kooperatiflerde kalmakla birlikte, kişisel sorumlu
luk ve kazanç sistemi getirilm iştir.

Bu yeni sistemin başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden yetkililer, 
kırsal kesimi takiben şimdi sanayi ve hizm etler sektörlerinin de refor
ma tabi tutulduğunu belirtm işlerdir. Buna göre, sanayi işletmelerine 
özerklik tanınmış, merkezi planlamanın rolü azaltılarak, piyasa ekono
misi şartların ın  benimsenmesine gidilmiş, fia tlarm  piyasa ve verimlilik 
esaslarına göre teşekkül etmesi ilkesi benimsenmiş, ekonominin giderek 
dışa açılması ve yabancı sermayenin ülkeye celbi teşvik edilmeye baş
lanm ıştır. Nitekim, başlangıçta adedi dört olan Serbest Bölgelerin sayı
sı kısa b ir süre önce ondörde çıkarılm ıştır.

Bu karar ve tedbirlerden de görüleceği üzere, Çin Halk Cumhuri
yeti yöneticileri ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü için yeni bir 
yaklaşımı zaruri görmektedirler. Kendi ifadelerine göre, m utlak eşitlik 
arayışı, maddi teşvik ve rekabetin olmayışı insanlardaki çalışma arzu
sunu yok etmiş ve üretim in istenilen düzeyde artışın ı engellemiştir.
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Çin’deki bu yeni yaklaşımın önemli sosyal, ekonomik ve politik ini
kaslarının olması beklenir. Her haliyle Çin, şu anda çok ilginç ve ta 
rihi b ir dönüşüm noktasında görünmektedir.

İkili ilişkilerimiz çerçevesinde yaptığım görüşmelerde, ticari ve 
ekonomik münasebetlerimizi de gözden geçirmek imkânını bulduk.

Sanayileşmiş ülkelerle gelişme yolundaki ülkeler arasındaki Kuzey- 
Güney diyalogunun olumlu bir sonuç vermekten uzak olduğu, bu sebeple 
Güney-Güney işbirliğine öncelik vermek gerektiği konusunda görüş b ir
liğine vardık, ülkemizle Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmi 
20 - 30 milyon dolar gibi, gerçekten fevkalade düşük bir seviyededir. Bi
raz gayret ve teşvikle karşılıklı ticaretin çok daha yüksek bir düzeye 
ulaşması mümkün görünüyor. Çin yetkilileri, dengeli bir şekilde olmak 
kaydıyla Türkiye ile ticari mübadeleleri arttırm aya arzuludurlar.

Görebildiğim kadarı ile Türkiye ile ÇHC arasında bilhassa sanayi 
alanında ve müteahhitlik hizmetlerinde işbirliği imkânları mevcuttur.

Şurası b ir gerçektir ki, Asya ve Uzak Doğu ülkeleri yeni ekono
mik güçler olarak dünya ticaretinden giderek önemli paylar alm akta ve 
uluslararası ekonomik faaliyetlere yoğun bir şekilde katılm aktadırlar.

Ülkemizin, böylesine önemli bir bölge ile bugüne kadar yeterli öl
çüde ilişki kurduğunu söylemek zordur. Bölge ülkelerine yaptığım bu 
ziyaretin, ilişkilerimizi geliştirmek yolunda ileri bir adım teşkil ettiğine 
inanıyorum.

4. ÇHC dönüşü 31 Ekim günü kısa bir ziyaret için Amman’a 
uğradım. U laştırm a Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Taher H ikmat'm  
verdiği akşam yemeğinde ikili ilişkiler ve bölgemizin meseleleri üzerin
de görüş teatisinde bulunduk. Görüşlerimizin benzer ve h a tta  aynı oldu
ğunu memnuniyetle müşahade ettik. Orta Doğu meselesiyle ilgili olarak, 
İsrail’in 1967 sınırlarına geri çekilmesi gerektiğini, işgal altındaki top
raklarda yeni yerleşme yerleri kurmasına ve mevcutları genişletmesine 
karşı olduğumuzu belirttim. Filistin halkının kendi topraklan üzerinde 
kendi m ukadderatını tayin etme hakkını savunageldiğimizi, Filistin me
selesi adilane bir şekilde çözümlenmeden Orta Doğu’da gerçek barışın müm
kün olamayacağını ifade ettim. Îran-Irak savaşı konusunda da Türkiye’- 
uin her iki ülke ile komşu olduğunu ve iyi ilişkiler sürdürdüğünü, bu 
sebeple savaşı sona erdirmek için gerek tek başına gerek İslâm Kon
feransı çerçevesinde elinden gelen gayreti sarfettiğini söyledim.
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SORU VE CEVAPLAR

SORU : Şükrü Balcı konusu bir açşklık kazandımı ?

CEVAP : A rkadaşlar bunun cevabını birazdan vereceğim. Yalnız 
şunu söyleyeyim, Dışişleri Bakanı dört ülkeyi ziyaret ediyor. Bunlardan 
ikisine resmi ziyaret yapıyor, diğer ikisine iş ziyareti yapıyor, dönüp bir 
basın toplantısı yapıyor. Şimdi normal olarak,siz basın kurallarını ben
den iyi bilirsiniz, bu basın toplantısının evvela bu ziyaretlerle ilgili soru
lara yönelik olması gerekmez mi ? Ziyaret hakkında bilgi vermeyi ve si
zin suallerinizi tah rik  edici şekilde bazılarını kapalısize tamamlayıcı bilgi 
sunayım. Şimdi Şükrü Balcı hakkm daki sualinize cevap veriyorum. Ka
nunlar neyi emrediyorsa o yapılacaktır.

SORU : Çin Halk C um huriyetinin ekonomik program ı hakkında 
verdiğiniz bilgiye göre bu ülkenin sosyalizmden de öteye liberal bir işa
re t vardır anlamında mı?

CEVAP : ÇHC liderlerinin bize vaki ifadelerini sadıkane şekilde 
size aktarm aya çalıştım. Sonunda da şunu söyledim. Çin bir büyük deği
şim içinde görünmektedir. Söyledikleri şu; «Biz ihtilalden sonra katı bir 
Sosyalist sistemle halkımızı daha çabuk refaha kavuşturabileceğimizi sa
vunmuştuk, bunda yanılmışız. Bunu şimdi değiştirm ek ve dışarıya açıl
mak istiyoruz.» Hangi Çinliyle konuştuysak h a tta  küçük rütbeli olanlar 
dahi hep bundan bahsettiler ve Çin’de bulunduğumuz sırada çıkan gaze
telerde de hep Çin’in dışarıya açılmasından bahsediliyordu. Bu ifadeleri 
bana bizzat Başbakan söyledi, bizzat Dışişleri Bakanı söyledi.

SORU : Açıklamanızda Güney-Kuzey dialogundan biraz üm it kesil
miş gibi bahsediliyor. B ir de Güney-Güney dialogunu biraz açar mısınız?

CEVAP : Biliyorsunuz bazı Avrupalı liderlerin teşviki ile b ir Ku- 
zey-Güney dialogu başladı, bundan birkaç sene evvel birçok toplantılar 
oldu ve bunların arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusu görü
şüldü. Maalesef bugüne kadar bu dialogdan somut sonuçlar alınmadı. 
Şimdi Güney-Güney dialogu dediğimiz, gelişme alanındaki ülkeler aca
ba birbirleriyle iş yapam azlar m ı? B irbirlerine yardım cı olamazlar mı 
ve bu işbirliğinin her iki tarafında yararına olacak alanlarda gerçekleş
mesi mümkün değil m idir? Ben mesela Çin liderlerine şöyle b ir teklifte 
bulundum. Dedim ki; gelin üçlü işbirliği yapalım. Mesela Çin-Türkiye 
b ir de petrol ülkelerinden birisi. Çin’in bizden en çok satın  almak iste
diği mal suni gübre. Şimdi diyelim ki, Ü rdün’ün veya Tunus’un veya
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Fas’ın fosfatı var. Türkiye’de suni gübre yapacak bir fabrika kurup bu
nu muhtemelen Çin’e ihraç edebiliriz. Çin’in istemiş olduğu malı ü re t
miş oluruz, iş sahası bulmuş oluruz, Ürdün’ün fosfatını değerlendirmiş 
oluruz ve bu şekilde de üçlü işbirliği gelişme halinde olan her üç ülke
nin yararına sonuçlar vermiş olabilir. Güney-Güııey diyalogundan kasıt 
budur. Tayland’da aynı şeyi konuştuk. Bazı alanlarda gelişme halindeki 
bazı ülkeler epeyce ileri gitmişler. Teknik alanda ve başka alanlarda ve 
bunlardan birbirimizi faydalaııdırabiliriz. Mesela bugün Sayın Cumhur
başkanımıza itimatnamesini sunan A rjantin sefiri dedi ki; biz nükleer 
enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması konusunda otuz senedir çalış
maktayız ve bu konuda sizinle her türlü işbirliği yapabiliriz. Güney- 
Güney dialogundan kastımız budur.

SORU : Bölgelerarası evrensel bir işbirliği mi yaratılacak?

CEVAP : Olabilir, zannediyorum ki bu Uzakdoğu ülkeleri, Güney
doğu Asya ülkeleri, Türkiye için yeni imkânlar, yeni pazarlar ve yeni 
işbirliği alanları sağlayabilir. Bu ülkelerle ilişkilerimizi sıklaştırıp neler 
yapabileceğimizi araştırm ada yarar var. Bir örnek vereyim : Çinlilere 
dedim ki, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 15 ila 20 milyon 
dolar. Çin biliyorsunuz son rakamlara göre 1 Milyar 21 milyon nüfusa 
sahip, yüzölçümü 8 küsur milyon kilometre kare ve yavaş yavaş 
bir tüketim  toplumu olmaya doğru gidiyor. Şimdi dedim, komşula
rımız olan İran ’la, Irak ’la ticaretimiz birincisiyle 1 milyarı aşmış, yal
nız ihracatım ız; İkincisi ile 1 milyar civarında. Şimdi bunlardan İran’
ın 40 milyon nüfusu var, Irak’m 13-14 milyon nüfusu var. Nüfusları bu 
kadar sınırlı olan iki ülke ile Türkiye bu ticareti yapabildiğine göre, Çin’
le mutlaka yürümeyen bir şey var. Oturup bunu konuşalım; neler ya
pabileceğimizi beraberce kararlaştırmamız lazım. Ticaret ve Ekonomi 
Bakanı olan b ir hanım var; vaktiyle Zhu Enlai’in Başbakan yardımcılı
ğını yapm ış; bizden petrol alın, biz de sizden mal alalım dedi. 
Yeni bir fik ir; incelemeye değer. Eğer, hep söyleriz bilirsiniz, her 
Çinli bir tek fındık yese Türkiye’nin bütün fındıklarını lahatlıkla sata
biliriz. Bunları biraraya gelip görüşmemiz lazım, bunları tabii örnek ola
rak veriyorum. Ama Çin’le Türkiye arasındaki ticaret hacminin 15-20 
milyon dolarda kalması herhalde kolay kolay izah edilemeyen biı husus
tur.

SORU : Pakistan’da yaptığınız temaslarda İran-lrak savaşının sona 
erdirilmesi konusunda ne gibi çabalar sarfedileceği hakkında yeni bir 
yaklaşım ortaya çıktı mı?

CEVAP : Biliyorsunuz Pakistan da, Türkiye de milletlerarası bir 
Çok konularda, bölgelerarası konularda birbirlerine çok yakın göıüşleıe 
sahip. Son derece yakın ilişkileri olan ülkelerdir. Daima fikir teatisinde
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bulunduğumuz Pakistanla birbirimizin neler yaptığını ve neler yapabi
leceğini konuşuyoruz ve birbirimizi tam am lam aya çalışıyoruz. Pakistan 
ve Türkiye İslam Barış Komitesinin üyesidirler ve bu alanda da çabala
rımızı sürdürüyoruz; mümkün olduğu kadar da sık tem as edip, birbiri
mizin bilgisinden, tecrübesinden faydalanarak barışı biran evvel nasıl 
sağlayabileceğimiz hususunda fikir teatisinde bulunuyoruz. Bu her iki 
ta ra f  için de faydalı oluyor. Onların da, bildiğiniz gibi, İran  ve İraklılarla 
tem asları var ve yekdiğerimizi tamamlıyoruz.

SORU : A fgan mültecileri ile ilgili olarak Pakistan’daki tem asla
rınız sırasında yeniden Türkiye’ye bu mültecilerden gönderilmesi teklifi 
ile karşılaştınız mı?

CEVAP : Bu hususta herhangi bir talep vuku bulmadı: Peşaver’- 
d ek i. b ir A fgan mülteci kampını ziyaret ettik. İnsanın içi parçalanıyor. 
Son derece zor şartla r altında yaşıyorlar. Büyük bir yerde toplanmış
la r; iki tane yaşlı Afganlı konuşma yaptılar. Türkiye Dışişleri Ba
kanının gelip kendilerini ziyaret etmelerinden memnuniyet duy
duklarını söylediler. Bize karşı olan sevgi saygılarını dile getirdiler. Ben 
de onlara karşı durum larını yakından takip ettiğimizi, daima sempatileri
mizin beraberlerinde olduğunu, kendilerinin zor şa rtla r altında yaşa
dıklarını bildiğimizi, bir gün ülkelerine inşallah döneceklerini, Pakistan 
Devletinin ve hüküm etinin kendi içinde bulunduğu zor şartla ra  rağmen 
3 milyon mülteciye kucak açmış olduğunu ve bunu takdirle karşıladığı
mızı beyan ettim . Tabii bu bir sempati gösterisidir ve bundan son dere
ce memnun kaldılar, çok sıcak karşılam a, ilgi gösterdiler, Herhangi 
b ir yeni talep olmadı. Zaten 3-5 bin kişi almakla bu meselenin halledil
mesi mümkün değil.

15 milyon nüfusu olan A fganistan’ın aşağı yukarı 5 milyonu mem
leketini terketm iş durumda. Bunun 3 milyonunun Pakistan’da olduğu 
biliniyor. İki milyonu da İran  ve diğer ülkelere dağılmış b ir vaziyette
dir. İran bu iki milyonluk kısmın çoğunu almış durumdadır.

SORU : Afgan sorununun çözümü konusunda yeni b ir görüş- orta
ya atıldı m ı?

CEVAP : Bu konuda A fganistan ve Pakistan Dışişleri zaman za
man görüşmekteler ve biz bu görüşmeleri devamlı destekledik, destek
lemeye de devam edeceğimizi ifade ettik . Bu ifadeler Pakistan  tarafın
dan memnuniyetle karşılandı.

CEVAP : Son gelişmelerden sonra Türkiye-Fransa ilişkilerinin bir 
değerlendirmesini yapar mısınız?
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CEVAP : Bunun hakkında biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı Sözcü
sü Bakanlık görüşünü ve Hükümet görüşünü yansıtan bir açıklama yap
tı. Zannediyorum ki şu sırada bu açıklamaya ilâve edilecek bir şey 
yoktur ve buna şimdilik lüzum da yoktur.

SORU : İlerde ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi konusu gün
deme gelebilir mi?

CEVAP : Yeni şartlar, yeni tepkiler, yeni kararlar, yeni açıklama
lar yaptırabilir. Bildiğiniz gibi daima gelişmeleri yakından takip ediyo
ruz ve gereken tepkiyi gösteriyoruz.

SORU : Pakistan 'da yaptığınız temaslar sırasında RCD’nin yeni
den canlandırılması konusu ele alındı mı? Bu görüşmeler sırasında 
teşkilatın yeniden canlandırılması ilkeleri üzerinde duruldu mu?

CEVAP : A yrıntıları konuşmadık. Yalnız, biliyorsunuz, İran ’daki 
devrimden sonra İranlılar RCD’yi pek benimsemediler. Arkadan ken
dileri RCD’yi tek ra r canlandırma arzusunu ileri sürdüler, bu teklifle
rine müsbet karşılık verdik ve bir Türk Büyükelçisini genel sekreter 
olarak atadık. Şimdi yeni kurulan veyahutta yeniden canlandırılmak 
istenen bu teşkilatın neler yapabileceğini her üç ülke biraraya gelip gö
rüşecektir; ne gibi alanlarda, ne gibi somut adımlar atılabilir: bunlar 
üzerinde duracaktır.

SORU : Bu görüşmeler ne zaman yapılacaktır?

CEVAP : önümüzdeki aylarda yapılacaktır. Bunlar b ir süreç içe
risine girm iştir. Çünkü teşkilat çalışmaya başlamıştır. Genel Sekreteri 
vardır, mem urları göreve başlamıştır ve şimdi bunun prosedürünü hız
landırmak icab etmektedir. Bunları yapacağız. Prensip itibariyle Yakup 
Han ile bunun gereği üzerinde mutabık kaldık.

SORU : ü ç  ülkenin dışında Teşkilata belirlenecek diğer ülkelerin 
de katılm ası mümkün olabilecek mi?

CEVAP : Olmaması için b ir neden yok. Bugünkü halde böyle b ir 
teklif veya bir inisiyatif alınmış değildir.

SORU : Ürdün’deki son gelişmeler yani ürdün-M ısır diplomatik ya
kınlaşma gibi, ılımlı Arap ülkeleri arasındaki işbiıliğir.de Türkiye ne 
gibi rol üstlenecektir.

CEVAP : Muhterem arkadaşlar, Türkiye’nin geleneksel Arap politi
kasını, A raplarararası ihtilaflara asla karışmama olarak niteleyebiliıiz. 
Biz bütün A rap ülkeleriyle iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyoruz, bu iliş
kilerin bölgede barışa olduğu kadar, A raplararası ilişkilere de olumlu 
katkısı olacağına inanıyoruz. Ilımlı veya ılımlı olmayan diye biı te fıik
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yapmıyoruz ve hepsiyle de iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyoruz. Asla da 
A raplararası aile kavgasına karışm am aya ve müdahale etmemeye çalışı
yoruz.

SORU : A rafat Ürdün Kralı ile bir görüşme yaptı. Türkiye öteden 
beri F ilistin halkının davasını destekliyor. Bu çerçevede Mısır-Ürdün 
arasındaki görüşmeler Filistin sorununa bir çözüm getirecek mi? Yoksa 
bunu Suriye önleyecek mi?

CEVAP : Onu sizler gibi basının siyasi konularla ilgilenen değerli 
yazarlar yorumlarında işlemelidirler. Biz de oradan faydalanıp okuma
lıyız. Şimdi söylediğimle sizin sorunuzu tam am en cevaplanmış oluyor. 
Ben A raplararası ihtilaflara, ilişkilere ta ra f  olmak istemiyoruz dedim. 
Biz prensip itibariyle burada dile getirdiğim  ve Cumhurbaşkanı, Başba
kan, Dışişleri Bakanı tarafından çeşitli vesilelerle açıklanmış olan Tür
kiye’nin O rta Doğu politikasını Ürdünlülere yeniden açıkladım. Şimdi F i
listin meselesi nasıl halledilecek, A rafa t’la Kral görüştü. Kralla Mübarek 
görüştü. Bunlar A raplararası ilişkilerdir. Biz Filistin halkına gösterdi
ğimiz ilgiyi burada dile getiriyoruz ve Filistin meselesinin hangi ana 
prensipler üzerinde halledilmesi gerektiğini anlatıyoruz.

SORU : Türkiye olarak, Mısırla, Ürdün’le, Irak ’la, veya Suudi Ara
b istan’la daha yoğun ekonomik işbirliği h a tta  savunma sanayi alanla
rına yönelik işbirliği kurmamız diğer Arap ülkelerini mesela Suriye’yi 
Libya’yı pek ilgilendirmez herhalde.

CEVAP : Biz Libya ile de kuruyoruz. Biz bir ayırım  yapmıyoruz. 
Ayırım yapmamızın hem Türkiye bakımından hem Arap ülkeleri bakı
mından, hem de bölge bakımından yararlı olduğuna inanıyoruz.

SORU : Sizin ÇHC’ne üçüncü ülkelerle işbirliği yapma teklifini 
Çin nasıl karşıladı.

CEVAP : Çok olumlu.
SORU : Bu üçüncü ülkeler galiba Ortadoğu ülkeleri
CEVAP : Evet O rta Doğu ülkeleri.
SORU : Peki bu ülkelerle hangisiyle temas kurm ayı düşünüyorsu

nuz?

CEVAP : Bütün ülkelerle, önümüzdeki aylarda Körfez ülkelerini ziya
re t etmek istiyorum. Çünkü bunlarla yeteri kadar temasımız olduğuna kani 
değilim. Körfez ülkeleri Türkiye’nin b ir sempatisini, b ir jestin i bekli
yorlar. Ve bunu da zannediyorum ki yapmamızda yara r var.

SORU : Efendim bir tek suni gübre fabrikasından söz ettiniz. Baş
ka alanlar yok mu?
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CEVAP : örnek verdim. Çünkü Çin’in bizden ithal ettiği iki ana 
madde var; birisi krom, birisi de suni gübre ve istediği kadarını da vere
miyoruz. Onun dışında başka şeyler de yapabiliriz. Başka bir çok ko
nularda üçlü, ikili h a tta  dörtlü işbirliği yapılabilir.

SORU : Kuveyt ile yapılan Gübre fabrikası pek başarılı olamadı.
CEVAP : O düzeliyor zannediyorum. Şimdi Arkadaşlar, Fas’a gi

diyoruz bizden fosfat alın, Tunus’a gidiyoruz bizden fosfat alın, Ürdün’e 
gidiyoruz bizden fosfat alın, hatta  Suriye kalitesi düşük olmakla bera
ber, çok yakınız bizden fosfat alın diyor. Şimdi eğer biz Türkiye olarak, 
Türkiye’de birtakım  suni gübre fabrikaları kurup, uzun vadeli anlaşma
lar yoluyla dünya pazarlarına girersek, Türkiye’nin bundan ne kadar 
büyük yarar sağlayacağını takdir edersiniz.

SORU : Son haberlere göre 7 Avrupa ülkesinin Batı Avrupa Birliğini 
canlandırmaları ve buna Türkiye ve Yunanistan’ın katılma durumları var 
m ıdır?

CEVAP : Biz bunu başından beri takip ediyor ve ilgileniyoruz. Ben 
Almanya ziyaretim  sırasında Alman Dışişleri Bakanı ile bu konuyu da 
konuştum. Roma ziyaretim sırasında İtalya Dışişleri Bakanı ile de ko
nuştum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin yararına 
olan kararı zaman gelince alacağız.

SORU : Başvurma kararı aldık mı?
CEVAP : Hayır, o noktaya daha gelmedik.
SORU : Başvurabileceğimiz ortamı yarattılar mı?
CEVAP : Biz konuyu yakından takip ediyoruz ve Türkiye bakımın

dan neler sağlayabileceği üzerinde de duruyoruz. Zamanında da gerek
li teşebbüsleri yapacağız. Eğer ortam ve şartlar müsait olursa.

SORU : Yunanistan’ın resmi m üracatta bulunduğu yolunda haber
ler var. Doğru mudur?

CEVAP : Gazetelerde çıktı ama, bizim aldığımız bilgiye göre Yu
nanistan resm i bir başvuruda bulunmamış.

SORU : Kuruluşun merkezi Londra’da mı olacak?
CEVAP : Bir zamanlar Londra’daydı. Biz dediğim gibi konuyu takip 

ediyoruz. Gaye nedir, neye yarar, Türkiye buna girebilir mi? Girerse ne
ler sağlar, bütün bunların incelemesini yapıyoruz, başından beıi bunu çok 
yakından izliyoruz.

SORU : K ıbrıs’la ilgili bir sorum olacak. Bu son ziyaretleriniz sı
rasında yaptığınız temaslarda özellikle KKTC’nin bağımsızlığını kabul 
eder nitelikte bir yaklaşım gördünüz mü i Yani bu konuda temaslaımız 
oldu mu?
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CEVAP : Hayır. Ben Kıbrıs konusunda son durum u; 2. raund gö
rüşmelerini ve Kıbrıs Türklerinin tutum unu, Türkiye’nin tutum unu izah 
ettim  ve onlara bilgi verdim. KKTC’niıı tanınm ası veya buna benzer 
bir konu açılmadı. Genel olarak bilgi verdim. Bilirsiniz böyle toplantı
larda her ta ra f  kendisini ilgilendiren konularda karşı ta ra fı aydınlatm a
ya çalışır ve karşı ta ra ftan  öğrenmek istedikleri konular varsa onları 
tah rik  eder. Karşı ta ra f  da kendisini ilgilendiren konularda bilgi 
vermeye ve m isafirini aydınlatm aya çalışır.

SORU : AET konusunda tam  üyelik ve serbest dolaşım konuların
da başvuru için 1986’ya kadar süre tanındı. Bu konuda tutum um uz 
ne olacak?

CEVAP : Geçen defaki toplantımızda söylemiştim. Diplomaside m ü
him olan zamanlama ve ayarlam adır. AET ile olan ilişkilerimiz de bu 
iki temel ilkeye dayandırılarak sürdürülm ektedir. Şimdiye kadarki Türk 
hükümetleri zannediyorum daima aynı şeyi söylediler. Bizim asıl ama
cımız tam  üye olmaktır. Çünkü Türkiye’nin yeri Avrupa’dadır. Ve bu 
siyasi entegrasyonun başlangıcıdır. Bunun zamanı, ayarlam ası tabii şa r t
lara göre tespit edilecektir. Bunu da daima gözönünde tutm aktayız.

SORU : AET konusuna girmişken, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında ve 1985 yılı program ında AET ile ilişkilerin yeniden gözden 
geçirileceği yer alıyor. Sizin söylediklerinizle uyuşmuyor. Bu konuda 
ne söyleyebilirsiniz?

CEVAP : Gözden geçirilecek kelimesi geriye anlamında söylen
memiştir. Kesinlikle ilişkilerde geriye dönülmesi sözkoııusu olamaz, göz
den geçirilmesi ileriye dönük anlamındadır.

SORU : De Cuellar’m, 2 nci raund görüşmelerinden sonuç alama
ması üzerine devreye Sovyetler Birliği ile A m erika’yı sokacağı ve on
ların baskılarından yararlanacağı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyor 
sunuz ?

CEVAP : De Cuellar kendi dediğini yerine getirebilmek için bütün 
çabalarını harcayacaktır. Kendisi ABD veya SSCB ile ne görüşüyor, ne 
görüşmüyor bunu bilemem. Bize söylediği kimsenin üzerinde tesiri olma
dığıdır. Tüm girişimlerin kendi fikri olduğunu belirtm ektedir. Ama sü
per güçler hiçbir yerden eksik değil, onun için bu konularda da, başka 
konularda da daima basında isimleri geçer ve bunu tabii karşılam ak la
zım.

SORU : Böylesine bir girişimde Türkiye’nin tu tum u ne olur?

CEVAP Girişim olduğu zaman Türkiye gereken reaksiyonu gös
terecektir.
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SORU : Bugünkü Hürriyet gazetesinde, Şam’da Sayın İlter Türk
men’e b ir suikast girişiminden bahsediliyor. Bu konuda Bakanlık ola
rak ne yapıldı?

CEVAP : Bu konuda Bakanlığımızda herhangi bir bilgi mevcut 
değildir.»

BELGE : 3

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  
ABD BAŞKANI RONALD REAGAN’A 

7 KASIM 1984 TARİHİNDE GÖNDERDİĞİ KUTLAMA MESAJI

«Ekselâns Ronald Reagan
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Sayın Bay Başkan,

Seçim zaferiniz ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına yeniden 
seçilmeniz dolayısıyla Ekselânslarma Türk halkı ve şahsım adına samimi 
tebriklerimi ve Ekselânslarınm başarısı ile Amerika Birleşik Devletleri 
halkının refahı ve mutluluğu için en iyi dileklerimi sunmaktan memnu
niyet duymaktayım.

Başkanlığınız döneminde geleneksel şekilde yakın olan Türk - ABD 
ilişkileri olumlu bir gelişme seyri göstermiştir. Bu dostluk ve işbirliği 
ilişkilerinin Ekselânslarınm ikinci başkanlık döneminde her sahada iki 
ülkenin ortak  çıkarlarına uygun olarak daha da gelişip ilerleyeceğinden 
emin bulunmaktayım.

KENAN EVREN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
CUMHURBAŞKANI»

BELGE : 4
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 

ABD BAŞKANI RONALD REAGAN’A 
7 KASIM 1984 TARİHİNDE GÖNDERDİĞİ KUTLAMA MESAJI

«Ekselâns Ronald Reagan
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Beyaz Saray Vaşington D. C.

Sayın Başkan,

Etkileyici seçim zaferiniz ve ABD Başkanlığına yeniden seçilmeniz 
dolayısiyle Ekselânslarm a Türk Hükümeti ve şahsım adına en samimi 
tebriklerimi sunm aktan mutluluk duymaktayım.
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Amerikan halkına daha büyük refah getiren ve dünya barışının 
muhafazasına da önemli katkıda bulunan dirayetiniz ve kuvvetli lider
liğiniz gerçek dost ve m üttefik  olarak bizde hayranlık ve saygı uyandır
mıştır.

Başkanlığınız döneminde çok olumlu bir şekilde gelişen uluslarımız 
arasındaki geleneksel dostluk bağlarının ve yakın ilişkilerin ikinci baş
kanlık döneminizde yeni bir hız kazanarak her sahadaki işbirliğini kap
sayacağından emin bulunmaktayım.

Sayın Başkan, sağlığınız ve mutluluğunuz ile Amerikan halkının 
refahının devamı için en iyi dileklerimi kabul buyurmanızı rica ederim.

Samimi duygularımla

TURGUT ÖZAL 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BAŞBAKANI»

BELGE : 5

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 

ABD BAŞKAN YARDIMCISI GEORGE BUSH’A 

7 KASIM 1984 TARİHİNDE GÖNDERDİĞİ KUTLAMA MESAJI

«Ekselâns George Bush
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı

Sayın Bay Başkan Yardımcısı,

Seçim zaferiniz ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığına 
yeniden seçilmeniz dolayısıyla Ekselânslarına en samimi tebriklerim i ve 
mutluluğunuz ile başarınız için en iyi dileklerimi sunm aktan mutluluk 
duymaktayım.

Ekselanslarının ikinci başkan yardımcılığı döneminde Türkiye - ABD 
arasındaki dostça ilişkilerin ve işbirliğinin her sahada iki ülkenin çıkar
ları doğrultusunda daha da gelişeceğinden emin bulunmaktayım.

TURGUT ÖZAL 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BAŞBAKANI»
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BELGE : 6

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1985 MALİ YILI BÜTÇE TASARISININ 

TBMM BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU’NDA 
GÖRÜŞÜLMESİ VESİLESİYLE 

10 KASIM 1984 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Bütçe ve Plân Komisyonulıun Sayın üyeleri,

Bakanlığımın tasviblerinize sunulan 1985 Malî Yılı Bütçesi, câri, 
yatırım  ve transfer harcamaları şeklinde, toplam 53 milyar 104 milyon 
Türk Lirası olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Bütçemizin 34 milyar 
603 milyon Türk L iralık  kısmı câri harcamalara ayrılmıştır. Bu m iktarın 
24 m ilyar 103 milyon Türk L iralık  bölümü personel giderleri için, 10 
milyar 500 milyon Türk L iralık  kısmı ise, Merkez ve dış teşkilâtımız için 
diğer câri giderlere ayrılmıştır. Bakanlığımız 1985 Malî Yılı Bütçe ta sa 
rısında yer alan ödenekler, bir önceki yıla nazaran % 56lık b ir artış  gös
term ektedir. Bu artışa rağmen, Bakanlığımıza tahsisi önerilen ödenekle
rin incelenmesinde, şu hususların gözöııünde bulundurulmasında fayda 
mülâhaza etmekteyim.

Malûmları olduğu üzere, Bakanlığımız, bütçesinde yer alan harca
maların yaklaşık % 80’ini dövizle yapmaktadır. Bu nedenle Bakanlığımız 
Bütçesi’nde Türk Lirası olarak tahsis olunan ödenekler, Türk L irası’nm 
yabancı paralar karşısındaki değer kaybı sebebiyle erimekte; dolayısıyla 
Bakanlığımız, kur değişikliklerinden en fazla etkilenen kurum lanıl ba
şında yer almaktadır. Diğer taraftan, mal ve hizmet alımları fiyatları, 
hemen her ülkede yıldan yıla büyük artışlar göstermektedir. Filhakika, 
yapılan istatistiklere göre, tüketim mallarının yıllık fiyat artış  oranları 
ortalam a % 30 civarındadır.

Bu itibarla, Bakanlığımın 1985 Malî Yılı Bütçesi’nin, Türk LirasTmn 
ABD Doları ve Federal Alman Markı karşısındaki yıllık ortalam a % 
58lik  değer kaybı ile dünyadaki mal ve hizmet alımlarmda meydana ge
len % 30luk fiyat artışları dikkate alındığında, % 88lik b ir artışla ger
çekleşmesi icab ederdi. Bu sebeple, % 56lık artış, reel bir artış  olmayıp, 
gerçekte 1984 yılında dövizle yapılan harcamalara göre % 32lik  bir 
eksilme sözkonusudur.

Yukarıdaki maruzatıma ilaveten aızetmek istediğim ikinci nokta 
ise, üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlara kaışı yüklenmiş oldu
ğumuz malî taahhütler ile, diğer kamu kuruluşlaıımıza ait bazı devlet
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giderlerinin, doğrudan görev alanımıza girmediği halde, Bakanlığımız 
Bütçesi’nden karşılandığı hususudur. Bu giderler için, huzurlarınızdaki 
bütçe tasarısına toplam 9 m ilyar 770 milyon Türk Lirası ödenek konul
m uştur. Bu m iktar tenzil edildiğinde, Bakanlığımız Bütçesi’nin gerçekte 
43 m ilyar 334 milyon Türk L irası’ııa baliğ olduğu görülecektir.

Diğer ta ra ftan , Yüce Heyetinizin de malûmu bulunduğu veçhile, 
Dışişleri Bakanlığı, görevinin gereği olarak, y u rt içinde ve dışında dev
letimizi temsil hizmetini azamî etkinlikle yerine getirm e durumundadır.

Y urt içinde, yabancı devlet ve hüküm et ricalinin ziyaretleri sırasın
da, devlet protokolünün gerektirdiği tüm  harcam alar ile yurtdışm daki 
temsilciliklerimiz protokol ve ağırlam a giderlerinin tamamı, Bakanlığı
mız Bütçesi’nden karşılanm aktadır. 1985 yılında bu tü r  harcamalarımız 
için Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtm a Tertib i’nden tahsis olu
nan 519 milyon Türk Lirası tu tarındaki ödenek ile, sözkonusu hizmetle
rin  ifâsına çalışılacaktır.

Y ukarıdaki m aruzatım  nazara alındığında, Bakanlığımın 53 milyar 
104 milyon Türk L ira’lık 1985 Malî Yılı Bütçesi’nin, ta sa rru f ilkelerine 
azamî riayetle hazırlanmış bulunduğu takdir buyurulacaktır.

Sayın Başkan,

M uhterem üyeler,

Ayrılan sürenin kısıtlı olması nedeniyle uluslararası ilişkiler ve 
Türk dış politikasının ana meseleleri hakkm daki m aruzatım ı çok kısa 
olarak sunacağım. Tabiatıyla, değerli üyelerin bana tevcih edecekleri so
ru lar vesilesiyle, belli konulara, ayrıntılı su re tte  yeniden eğilmek imkânı 
hasıl olacaktır.

Sayın Başkan,

Bütçe ve Plân Komisyonu’nuıı Değerli Üyeleri,

Doğu - Batı ilişkilerinde 1980’lerin başından beri süren gerginliğin 
giderilmesi yolundaki bazı üm it verici işaretleri memnunlukla karşıla
maktayız. İki süper güç arasında önümüzdeki kısa dönemde anlamlı bir 
diyalogun yeniden kurulm ası için, kanaatimizce, şa rtla r  oluşmaktadır. 
Herşeyden önce, ABD ve SSCB arasındaki nükleer silahların denetimi 
müzakerelerinin ön - koşulsuz olarak yeniden başlam asını içtenlikle te 
menni ediyoruz. Keza, iki ülke liderleri arasındaki bir zirve buluşması, 
iyi hazırlanm ış olmak kaydıyla, yeni b ir yumuşam a döneminin başlangıcı 
olabilir. İki büyük Devletin A vrupa’daki m üttefikleri ve bütün dünya 
milletleri, çatışm a ve gerginlik yerine, müzakerelerin ve uzlaşıcı b ir zih
niyetin geçerlilik kazanacağı günleri tehalükle beklemektedir.
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Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

1950’Ierden bu yana global barışın muhafazasında en önemli ka t
kıyı sağlayan bir savunma örgütü olarak NATO, bu yıl kuruluşunun 35. 
yıldönümünü idrak etmiştir. Bu vesile ile Yüce Meclis’de yaptığım ko
nuşmada da belirttiğim  gibi, Kuzey A tlantik îttifak ı’na üyeliğimiz Tür
kiye’nin güvenlik ve dış politikasının temelini oluşturmaya devam etmek
tedir.

Millî gelir itibariyle NATO’nuıı en mütevazi ülkesi olan Türkiye, 
silah altında bulundurduğu personel açışından, ABD’den sonra İttifak  
içerisinde ikinci sırayı işgal etmekte; ancak, ordumuzun silah ve teçhi
zat açısından modernizasyonu ve savunma sanayiimizin geliştirilmesi 
meselesi de güncelliğini korumaktadır. Bunun için m üşterek imalât ve 
teknoloji transferi gibi hususların üzerinde önemle duruyor ve bu konu
da ciddî bir yaklaşım ortaya koymuş bulunan ABD ve Federal Alman
ya’nın tutum larının diğer müttefiklerimizce de örnek alınmasını temen
ni ediyoruz.

Sayın Başkan,

M uhterem üyeler,

Memleketimizde demokrasinin bütün kuramlarıyla yeniden tesisi 
ve parjâmentolu hayatın işlerlik kazanmasını takiben, ülkemizin Batı ile 
geleneksel münasebetlerinin, eski canlılığını yeniden kazanması yolunda 
büyük mesafe katedilmiştir. Bu çerçevede, halkımızın seçilmiş temsilci
lerinin, Parlâm entolararası Birlik, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve 
Kuzey A tlantik Asamblesi’nde yerlerini tekrar almış bulunmalarım mem
nuniyetle not ediyorum. Buna rağmen, Türkiye’yi B atı’dan koparmak is
teyen m ihrakların, Avrupa kamuoyunu aleyhimizde seferber etmek yo
lundaki faaliyetleri ve bu propagandalara kulak veren çevrelerin olumsuz 
tu tum ları da maalesef devam etmektedir. Şurası iyi bilinmelidir ki, 
Türkiye demokrasiye hiçbir çevreye veya devlete hoşgörünmek için dön
memiştir. Bağlı bulunduğumuz değerlerin tabii bir sonucu olan ve Türk 
milletinin benimsemiş bulunduğu demokratik rejim i savunmayı ve anılan 
çevreleri etkisiz kılma yolundaki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bazı Ba
tılı hüküm etlerin aleyhimizdeki propagandanın altında yatan gayeleri 
daha fazla gecikmeksizin teşhis edecekleri ve bu mihrakları cesaretlen
direcek davranışlardan kaçınma gereğini kavrayacakları ümidindeyiz. 
Biz gerçeklerin yalan ve iftira ile örtülemeyeceğine inandığımızdan, iyim
serliğimizi muhafaza ediyoruz. Karşılıklı çıkarlarımız ve paylaştığımız 
değerler, hiç şüphesiz, bazı müttefiklerimizin kapılmış göründükleri ge
çici yanılgılara galebe çalacak güçtedir.
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Sayın Başkan,

Değerli Üyeler,

Coğrafî mevkii itibariyle olduğu kadar, ta rih  ve kültür m irası yön
lerinden de Batı ve Doğu arasında bir köprü teşkil eden Türkiye, İslâm 
ülkeleriyle ilişkilerini ve işbirliğini her geçen gün daha da geliştirmeye 
büyük önem atfetm ektedir. Şu hususun bir kere daha altını çizmek is
terim  : Biz, İslâm ülkeleriyle özel ilişkilerimizi, hiçbir zaman Batı ile 
ilişkilerimizin bir alternatifi olarak görmüyoruz. Aksine, Türk dış po
litikasının bu iki unsuru birbirini tam am lam akta ve bütünlemektedir. 
Bu yılki İslâm Zirvesi’ne Sayın Cumhurbaşkanımızın katılm aları, İslâm 
âlemiyle aram ızda mevcut köklü bağların daha da geliştirilmesinde bir 
dönüm noktası olmuştur.

İslâm âleminin halen en önemli iki sorunu, bildiğiniz gibi, O rta Doğu 
ihtilâfı ve İran - Irak  savaşıdır. Biz, Filistin halkına yapılan haksızlık 
düzeltilmeden, O rta Doğu’da kalıcı bir barışın kurulabileceğine inanmı
yoruz. Böyle bir barışın tesisi ve bölgedeki bütün devletlerin güvenliği, 
F ilistin halkının -devlet kurm a hakkı da dahil olmak üzere-, kendi m u
kadderatını tayin imkânına kavuşturulm asına ve İsrail’in, Kudüs dahil, 
1967’den beri işgal etmiş olduğu bütün Arap topraklarından çekilmesine 
bağlıdır, ö te  yandan Hükümetimiz, güney Lübnan’ın tahliyesi için, İs
rail ile Lübnan askerî makamları arasında Birleşmiş Milletler Barış Gü- 
cü’nüıı gözetiminde ahiren görüşmelere başlanmasını um ut verici bir 
gelişme olarak değerlendirmektedir.

İran ’la Irak  arasındaki savaş beşinci yılma girm iş bulunuyor. T ür
kiye, iki kardeş ülkenin en değerli beşerî ve maddî kaynaklarını tüketen 
ve bölgede daha geniş çaplı istikrarsızlıkların başgösterm esi ihtimalle
rini her zaman gündemde tu tan  bu çatışm anın devamından büyük üzün
tü  duym aktadır. Bir yandan 1984 içinde m uhasem atm  Körfez’i de kap
sayacak şekilde genişlemiş bulunm ası; öte yandan, savaş koşullarından 
yararlanan ayrılıkçı güçlerin Türkiye’yi de tâciz eden faaliyetleri, bu 
üzüntümüzü derinleştiren b irer endişe kaynağıdır. Bu nedenle Türkiye, 
İran - Irak  savaşının sona erdirilmesi için elinden gelen her tü rlü  gayreti 
gösterm ekte; takip ettiğimiz tarafsız ve dengeli politika her iki ülkede 
de bize karşı duyulan saygı ve güveni arttırm ak tad ır. Gerekli şartlar 
oluştuğunda, Türkiye’nin şerefli ve âdil bir barışın kurulm ası için en 
önemli katkıları sağlayabilecek bir mevkide bulunduğunu söyleyebilirim.

Sayın Başkan,

Değerli Üyeler,

Türkiye, sosyalist ülkelerle egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütün
lüğüne saygı, içişlerine karışm am a ilkeleri temelinde ilişkilerini geliştir- 
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mek ve işbirliğini giderek arttırm ak yolundaki siyasetini devam e ttir
mektedir. Bu çerçevede Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk, karşılıklı gü
ven ve hak eşitliğine dayanan istikrarlı ilişkilerin idamesine önem a tfe t
mekteyiz. 1984, Sovyetler Birliği ile, ekonomik ilişkilerimizin geliştiril
mesi yolunda önemli adımların atıldığı bir yıl olmuştur. Uzun vadeli do
ğal gaz alımı için imzaladığımız anlaşmayı kayda değer bir örnek olarak 
zikretmek isterim. Aynı şekilde diğer sosyalist ülkelerle ve özellikle Bal
kanlardaki komşularımızla, ortak çıkarlarımız bulunan alanlarda, işbir
liğimizin geliştirilmesine gayret sarfedilmektedir. Balkan komşularımızla 
her düzeydeki karşılıklı temas ve ziyaretler 1984 yılı içinde de sürdürül
müştür.

Sayın Başkan,

M uhterem üyeler,

Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu ülkelerinin uluslararası ekonomik 
faaliyetlerdeki payları ve buna muvazi olarak siyasî ağırlıkları gün geç
tikçe artm aktadır. Aramızdaki coğrafî uzaklık nedeniyle geçmişte bu böl
gedeki ülkelerle ilişkilerimiz sınırlı ölçüler içinde kalmıştır. Türk ekono
misinin dışa açılma süreci içinde bu bölgenin önemli potansiyele sahip 
olduğu görüşündeyiz. Ayrıca bölge ülkeleriyle ta rih î nedenlerden kaynak
lanan doğal bir yakınlığımız mevcuttur. Bazılarıyla, İslâm dayanışması 
çerçevesinde, esasen devamlı temas halindeyiz. Çin Halk Cum huriyetinin, 
Japonya’nın, Pakistan’ın, Bangladeş’in, Endonezya’nın, Malezya’nın ve 
diğer bölge ülkelerinin bizim için önemini daha fazla vurgulamayı zâit 
addederim.

1984 içinde karşılıklı temas ve ziyaretler yoğun bir seyir izlemiştir. 
Ulaşım ve nakliye güçlüklerinin aşılmasına bağlı olarak yakın gelecekte 
ticarî ve ekonomik ilişkilerimizin de arttırılabileceğine inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,
Türkiye bütün komşularıyla dostâne ilişkiler sürdürmektedir. Bu

nun tek istisnası, maalesef, müttefikimiz Yunanistan’dır. Hükümet göre
vini deruhte eder etmez Yunanistan’a barış elini uzatm akta tereddüt 
göstermedik. Mevcut meselelere kısa sürede çözüm bulmaktaki güçlükleri 
dikkate alarak, önce iki ülke arasındaki havayı yumuşatacak ve derhal 
uygulamaya konulması mümkün tedbirler teklif ettik. Ekonomi, ticaret 
ve turizm  gibi alanlarda ilişkilerimizi sıklaştırmayı, iki ülke arasındaki 
beşerî tem asları arttırm ayı önerdik. Bu amaçla, Türkiye ye gelecek Yu
nan vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdık. İstedik ki, iki komşu ülke 
arasındaki yakın ve sık temaslar hükümetler arasında mevcut sorunların 
yumuşak bir hava ve karşılıklı anlayış içinde ele alınmasına katkıda bu-
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1 unsun. Ne yazık ki, Yunan Hükümeti, T ü rk -Y u n an  ilişkilerini gündelik 
küçük politika hesaplarına feda etm ekte beis görmemektedir. Türk mil
letine ve devletine karşı her vesile ile açığa vurulan düşmanlık bugünkü 
Yunan politikasının temel vasfı haline gelmiştir. Biz, Türk düşmanlığı
nın Yunan halkı tarafından  paylaşıldığına inanmıyoruz. H ükümetler ge
çici, Türk ve Yunan milletlerinin ortak  m enfaatleri kalıcıdır. Bu neden
le, güdülen husûm et politikasına, Türkiye’ye karşı tecavüz ve emr-i vâ- 
kilere dönüşmediği sürece, aynı şekilde mukabele etmemek kararındayız. 
Biz Türkiye ile Yunanistan arasında bir rekabet ilişkisi değil, ittifak  
ilişkisi; düşmanlık değil, dostluk bulunması gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Bütçe ve Plân Komisyonu’nun Değerli Üyeleri,

Bilindiği gibi, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler Genel Sekre
te rin in  gözetiminde New York’da devam eden aracılı görüşmelerde ilk 
iki tu r  tamamlanmış bulunm aktadır, üçüncü tu r  26 Kasım’da başlaya
caktır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ilk iki turun, «yoğun, kap
samlı, yapıcı, iş görücü ve faydalı» biçimde geçtiğini açıklamış; ancak, 
henüz arzu edilen ölçüde özlü gelişme kaydedilemediğini de belirtm iş bu
lunm aktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, Genel Sekre
te r in , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden kaynaklanan iyiniyet 
görevini desteklediklerini kesin b ir dille açıklamışlardır. Kıbrıs Rum 
tarafın ın  ise, bu konuda ciddi sıkıntılarının bulunduğu, aleniyete intikal 
eden tartışm alardan anlaşılm aktadır. Ayrıca, güvenilmez olduklarını bir 
kere daha isbat etmek istercesine, Genel S ek re te rin  büyük önem a tfe t
tiği «müzakerelerin gizliliği» ilkesini pervasızca ihlâl etmektedirler. 
Kıbrıs Rum kesimindeki m uhalefet ve h a ttâ  Kyprianou ile siyasî ittifak  
halinde bulunan güçler dahi, Rum liderini, barışçı gayretleri baltalam ak
la açıkça suçlam aktadırlar. Kısacası, görünen odur ki, Genel Sekreter’in 
gayretlerinin başarıya ulaşması, Kıbrıs R um larinm  barışçı b ir çözümü 
gerçekten isteyip istemediklerine bağlıdır. Temennimiz, K ıbrıs’lı Rum- 
la r’ın, K ıbrıs’lı Türkler’in eşit siyasî ortaklık statüsünü a rtık  içlerine 
sindirme zamanının geldiğini anlayabilmeleridir.

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Y urt dışında hedef olduğumuz tedhiş eylemleri, 1984 yılı içinde de, 
maalesef devam etm iştir. Muhtemel saldırılara karşı dış temsilcilikleri
mizde fizikî güvenlik önlemleri alınm aktadır. Halen, devlet malı 72 bi
nada ve kiralık 43 binada bu önlemler tam am lanm ıştır. Diğerleri için 
öngörülen tedbirler de, 1985 ve 1986 yılları içinde, bütçe im kânları da
hilinde tam am lanacaktır.

64



Korumalı taşım a projesi çerçevesinde, tüm büyükelçiliklerimize, 
zırhlı makam ve servis taşıtları tahsis edilmiştir. Memur sayısı yüksek 
olan temsilciliklerimize, korumalı taşıma hizmetinin lâyıkiyle yürütüle
bilmesi için, ikinci bir servis taşıtı verilmektedir. Ayrıca, yu rt dışında 
görevli devlet personelinin, devlet malı binalarda topluca ikametlerini 
öngören bir proje, önümüzdeki onbeş yıl içinde tahakkuk ettirilmek 
üzere, 1984 mali yılından itibaren, uygulamaya konulmuştur. İlk aşama* 
da, New York ve Brüksel’de, toplu konut olarak kullanılabilecek binala
rın temini amacıyla gerekli girişimler yapılmaktadır. 1985 malî yılında 
bu yoldaki faaliyetler için 1 milyar 300 milyon Türk L iralık  ödenek ön
görülmektedir. Bu vesile ile, dışardaki Türk memurlarının şahıslarında 
Türk milletine ve devletine yöneltilen saldırıları defetmek için alman fi
ziki güvenlik tedbirlerinin, kısa sürede yeterli ve etkin bir düzeye getiril
mesi için gerekli ödeneklerin tahsisinde büyük bir duyarlılık ve ilgi gös
teren sayın milletvekillerimize şükranlarımı ifade etmek isterim.

Sayın Başkan,
M uhterem Milletvekilleri,
Teröristin ilk amacı, sapık dâvasının propagandasını yapabilmektir. 

Ne yazık ki dünya basın ve yayın organları, teröristlerin bu oyununa 
gelmektedir. Böylece, terörün propagandayı; propagandanın ise, yeni 
tedhiş eylemlerini beslediği bir fasit daire içine diişülmektedir.

Bu nedenle, teröre karşı mücadeleyi, sadece fizikî güvenlik önlem
lerine inhisar ettirm ek mümkün değildir. Ancak, propagandaya karşı 
mücadelenin, uzun vadeli, güç ve kapsamlı bir çalışma gerektirdiğini 
gözönünde tutm aktayız. Çeşitli resmî ve gayrı resmî kuruluşlarımızın, 
üniversitelerimizin ve bilim adamlarımızın katkılarıyla, bu yolda şimdi
den önemli b ir mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Tarihî gerçeklerin bilim
sel araştırm alarla ortaya çıkarılması, Ermeni iftiralarının mesnedsizli- 
ğinin giderek daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Amerika Birleşik Devletleri’nde, başkanlık seçimi öncesindeki döne

min özel şartların ı istism ar etmek isteyen mihrakların, aleyhimizdeki 
malûm iki kara r tasarısını, bir o ldu -b itti ile kabûl ettirm ek yolundaki 
çabaları netice vermemiştir. Milletçe iııfiâl duyduğumuz bu girişimlerin 
semeresiz bırakılabilmiş olması, Öyle sanıyorum ki, Hükümetimizce ta 
kip edilen serinkanlı, ölçülü, ciddi ve tu tarlı politikanın etkili ve sonuç 
alıcı olduğunu göstermektedir.

Tedhişçiliğe karşı uluslararası işbirliği yapılması yönündeki gay
retlerimizi, dünya forumlarında da sürdürmekteyiz.
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Önceleri katillerin hiçbiri yakalanamazken, a rtık  giderek daha bü
yük oranlarda tutuklanm aları, tedhişçiliğin uluslararası bir âfet olduğu 
gerçeğinin yavaş yavaş kavranm aya başladığını gösterm ektedir. Bu ko
nuda son olarak bir hususu özellikle vurgulam ak isterim  : Tedhiş çe
teleri, memurlarımızın görevlerine bağlılığını sarsm am ıştır, sarsm aya
caktır. Yüce Meclis’in ve devletimizin ilgisi, zor şartlarda ve tehditler al
tında görev yapan memurlarımızın en büyük manevî desteğidir.

Sayın Başkan,

Değerli Komisyon üyeleri,

Dünya ekonomisi giderek resesyoııdan çıkıp canlanmaktadır. Dünya 
ticareti ve üretim  hacmi artış  yoluna girm iştir. Ancak, bu canlanma ora
nının, ülkelere ve ülke gruplarına göre değiştiği gözlenmektedir. Geliş
me yolundaki ülkeler, bir bütün olarak ele alındığında, ekonomik buna
lımı b erta ra f edebildiklerini söylemek güçtür. Bu ülkelerin önemli bölü
mü, 1984’de de, üç yıldır esasen devam eden üretim  düşmesi eğiliminden 
kurtulam am ışlardır, özellikle dış borç sorunu ve gelişmiş ülkelerdeki hi
mayeci uygulamalar tıkanıklıklara neden olmaktadır. Sanayileşmiş ülke
lerdeki canlanma emarelerinin, sürekli bir büyümeye dönüşebilmesi, 
gelişme yolundaki ülkelerin temel sorunlarının çözümü ile irtibatlıdır. 
Türkiye bu alanda da, diyalog, müzakere ve karşılıklı çıkarları dengele
yen bir uzlaşma zihniyetinden yanadır. Bu nedenle, küresel müzakerele
rin  başlatılarak, kuzey - güney diyaloğunun yeniden tesis edilmesini te
menni ediyoruz. Türkiye ayrıca, kuzey - güney işbirliğini tamamlayıcı 
bir unsur olarak, gelişme yolundaki ülkeler arasında ekonomik işbirliği
nin arttırılm asının da önemine inanm akta; gerek çok - ta raflı çalışma
larda, gerek ikili plânda bu doğrultuda davranm aktadır.

1964 yılında İran, Pakistan ve Türkiye arasında kurulan «Kalkınma 
için Bölgesel İşbirliği (RCD)» teşkilâtına bu kere Ekonomik İşbirliği 
Teşkilâtı (ECO) adı altında, yeni b ir anlayış ve dinamizm içerisinde ha
yatiyet kazandırma yolundaki çalışmalar devam etmektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile normal ortaklık ilişkilerimizin ye
niden tesisi için gerekli girişim ler yapılm aktadır. Ahiren, Federal Alman
ya’nın başını çektiği bir inisiyatifle ele alman «Türkiye ile ilişkilerin can
landırılması» konusu, Topluluk bünyesinde güncelliğini devam ettirm ek
tedir. Topluluk üyesi ülkelerin çoğunluğunun prensipteki olumlu yakla
şımının, hâlâ özel nedenlerle güçlük çıkaran b ir - iki ülkenin yarattığ ı en
gelin kısa vâdede aşılmasını sağlayacağı ümidindeyiz.

İslâm ülkeleri ile ekonomik işbirliğimiz ta tm in  edici b ir düzeyde 
sürdürülm ektedir. Kısaca b ir - iki örnek vermek isterim  : Bu yılın Ekim 
ayı sonuna kadar, ondört Orta Doğu ve Kuzey A frika ülkesi ile karma
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ekonomik komisyonlar bünyesinde ortak çalışmalar yapılmıştır. Aynı 
dönem içinde, sadece Suudî Arabistan ile, çeşitli ekonomik konuların ele 
alındığı -bakan düzeyinde- yedi karşılık lı. ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Aile fertleri ile birlikte, yurt dışında sayısı 2,5 milyona yaklaşan 
bir vatandaş topluluğumuz bulunmaktadır. Yurt dışındaki 118 temsilci
liğimiz vasıtasıyla, bu vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları çok çeşitli 
alanlardaki hizmetleri götürme gayreti içerisindeyiz. Yüzonsekiz temsil
ciliğimizden sadece 49’u başkonsolosluk olup, diğerleri büyükelçiliklerde
ki konsolosluk şubelerinden ibarettir. İşçilerimizin çok büyük bir kısmı
nın yerleşik bulunduğu Federal Almanya’daki 18 konsolosluğun, merke
zi Bonn’da kurulacak bir bilgisayar sistemi ile teçhiz edilmesi ve bu 
merkezin Bakanlığımıza bağlanması projesi üzerindeki çalışmalarımız 
halen devam etmektedir. Böylece işçilerimize daha süratli, düzenli ve 
etkin hizmet götürme amacındayız.

Gerek yurtdışm daki vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını m uha
faza etmek, gerek Anadolu’nun ve Türk ulusunun binlerce yıllık kültür 
ve sanat birikimini dış dünyaya tanıtmak, Bakanlığımızın kültür ve sa
nat çalışmalarının temel hedefidir. Türkiye’nin halen 37 ülke ile kültür 
anlaşmaları vardır. Kırkbeş ülke ile iki ya da üç yıl süreli kültür değişim 
programları düzenlenerek faaliyetlerimiz yönlendirilmektedir. Kaynakla
rımızın kısıtlı oluşu nedeniyle, dış tanıtm a faaliyetlerimiz mahdut bazı 
ülkeler üzerine teksif edilmiştir. 1984 içinde, gerek Türkiye’nin demokra
siye geçişinin, gerek Hükümetimizin başarılı ekonomik politikalarının 
dış dünyada yarattığ ı ilgiden faydalanılarak, bu alanda kayda değer adım
lar atıldığını söyleyebilirim.

Yakında Türk kadınının siyasî haklarını kazanışının 50. yılı kutla
nacak; ayrıca, önümüzdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra
mı, TBMM’nin kuruluşunun 65. yıldönümüne rastlayacaktır. Bu yıldönüm- 
leri vesilesiyle, dışarıda ve içeride düzenlenmekte olan kültür ve sanat 
faaliyetleri ile bilimsel toplantı ve etkinliklerde Bakanlığım koordinasyo
nu sağlam akta ve ak tif katkılarda bulunmaktadır.

Sayın Başkan,

Bütçe ve Plân Komisyonu’ııun Değerli Üyeleri,

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, zamanın sınırlı olması ne
deniyle, Bakanlığımın faaliyet alanı içinde bulunan pek çok önemli konu
ya ancak kısaca değinebildim. Sözlerimi bağlarken, bir hususu özellikle
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vurgulam ak istiyorum  : Dışişleri teşkilâtı olarak, günümüz dünyasının 
şartlarında, fevkalâde zor ve fak a t aynı oranda şerefli b ir görevi yü rü t
mek mevkiindeyiz. En büyük desteğimiz, dış politikamızın A tatü rk 'ten  
devraldığımız temel prensipleri üzerinde milletçe m utabakat halinde bu- 
iunmamızdır.

Yönelteceğiniz eleştiriler ve belirteceğiniz görüşler bize ışık tu ta 
cak ve millî siyasetimizin daha da etkin bir biçimde yürütülm esine şüp
hesiz katkıda bulunacaktır. Bu inançla Komisyonunuzu saygı ile selam
lıyor; Bakanlığımın bütçe tasarısın ı takdir ve tensiblerinize arzediyo- 
rum.»

BELGE : 7

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN
12 -13 KASIM 1984 TARİHLİ TERCÜMAN GAZETESİ'NDE 

YAYINLANAN MÜLAKATI

SORU : Türkiye son yıllarda Batı dünyası içinde yoğun b ir saldırı 
ile karşı karşıya. Batı dünyası âdeta Türkiye’yi suçlu koltuğuna o tu rt
muş, yargılıyor... B atı sizce ne yapmaya çalışıyor ?

HALEFOĞLU : Son dönemde bazı Batı A vrupa ülkelerinde Türkiye 
aleyhtarı propaganda yeni b ir hız kazanmış görünüyor. Bunda Türkiye’
den kaçan teröristlerin  sürekli çabalarının etkisi büyük... Türkiye’nin de
m okratik rejimden uzaklaştırılması, istikrarsızlık içine itilmesi ve ha ttâ  
toprak bütünlüğünün ta rtışm a konusu yapılması çabaları maalesef sürü
yor. Batılı ülkelerde teröristlere bazı çevreler kucak açıyor. H attâ  bun
lara maddî destek sağlanıyor. Biz bazı Batı ülkelerinden bu hatalı yolun 
kısa sürede idrak edilerek, bundan vazgeçilmesini ve her dem okratik sis
tem in kendisine özgü özellikleri içinde zaman zaman ortaya çıkabilecek 
eksiklik veya aksaklıklar konusunda kendi nakiselerine gözlerini kapa
tıp Türkiye’ye karşı haksız ve çifte s tandart uygulaması denebilecek tu 
tum lara son verilmesini bekliyoruz.

SORU : Bu saldırılar 4 yıldır devam ediyor. Sizce ne zaman du
racak ?

HALEFOĞLU : Bir idam hükmü yerine getiriliyor, bütün Avrupa 
ayağa kalkıyor. Bu Avrupa ki, A m erika’da iğne ile büyükanneyi Öldürü
yorlar kimsenin aldırdığı yok, kimsenin ağzını açtığı yok, iki sene evve
line kadar F ransa’da giyotin var, kimse bir şey dememiş. Ama Türkiye’yi 
y ıpratm ak için ve Türkiye’nin aleyhinde propagandayı m aksatlı olarak 
kullanmak için bir hadiseyi alıyorlar. Şimdi ortada şu var. Kuvvetli, istik
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ra r içersinde, ekonomik, sosyal ve politik olarak kuvvetli Türkiye O rta
doğu’da barışın garantisidir. Ortadoğu’da barış mı istiyoruz? Kargaşa 
mı istiyoruz? Barış isteniyorsa, Türkiye desteklenmeli, Türkiye Orta
doğu’da barışın garantisidir. Eleştirilere gelince, Türk ulusu, büyük bir 
tarihi tecrübeye sahip, sabırlı ve inançlı bir millettir.

SORU : Bu saldırılar Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini ne yönde et
kiliyor ?

HALEFOĞLU : Türkiye’yi Batı’dan kopartmak isteyen iç ve dış ba
zı m ihraklarca desteklenen bu oyuna gelmeyeceğiz. Bir bütün olarak 
Batı dünyası ile ilişkilerimizi zayıflatmamız sözkonusu değil... Ancak, 
şunu da belirteyim, bize güçlük çıkartan, iç işlerimize müdahale niteliği 
taşıyabilecek davranışlarda bulunan Batılı hükümetlerle ilişkilerimiz hay
li menfi yönde etkilenmektedir. Biz de ilişkilerimizi onların tutum larına 
göre ayarlıyoruz...

SORU : özal hükümeti, dış siyasî ilişkilerde ticaret unsurunu son 
derece belirgin ve açık bir şekilde kullanıyor. ITT ihalesi ve Air-Bus’un 
seçiminde olduğu gibi. Bu politika başarılı oluyor mu?

HALEFOĞLU : Fevkalâde başarılı oluyor, çünkü bu gerçekçi bir 
politika. B ir filozof bakın şöyle diyor: «Ezelî dostluklar, düşmanlıklar 
yoktur, ezelî m enfaatler vardır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde olduğu 
gibi milletler arasındaki ilişkiler de, bir menfaat dengesine dayanır.» Bi- 
zim uyguladığımız politikada, bu daima mevcuttur ve kullanılır.

SORU : Air-Bus seçiminde de aynı ilkeden hareket edildiğine göre, 
Türkiye’nin bu durumda Avrupa ve AET’den beklentisi nedir?

HALEFOĞLU : Biz Almanlar ile ilişkilerimizi bir denge içinde ge
liştirmek istiyoruz. Aynı şekilde Fransızlar’la ve diğer Batı ülkeleriyle 
olan ilişkilerimizi de düzeltmek istiyoruz. Ve herhangi b ir tercih yapı
lırken bu ülkelerle olan m enfaat dengesini, mümkün mertebe muhafaza 
ederek ve bunun bize sağlayacağı avantajları hesaba katarak karar veri
yoruz.

SORU : Air-Bus’un seçimi Türkiye’nin ABD’ye küskünlüğünün bir 
ifadesi olarak değerlendirildi, ne dersiniz?

HALEFOĞLU : Samimi olarak söylemek icap ederse, Amerika’ya 
küskün olmamız için bazı sebepler var, ama bunun muhatabı Ameıika yı 
idare eden Reagan idaresi değil, Kongre’nin ve Senato nun bazı çevrele
ridir. Bu durum da böyle bir seçim yapılırken Anıeı ika ya küskünlük 
veya hiddetimizi, .infialimizi göstermek gibi bir hususun sözkonusu oldu
ğunu zannetmiyorum.
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SORU : Sözde Erm eni soykırımını tanıyan karar tasarıları, Türk- 
ABD ilişkilerinde yaşanan üçüncü kriz olarak nitelendiriliyor. Bu kriz, 
ne izler b ırak tı?

HALEFOĞLU : Biz bunu kriz olarak kabul etmiyoruz. Eğer bu ta 
sarılar kabul edilmiş olsaydı, o zaman olay kriz olarak nitelendirilebilir
di. Veya krize sebep olabilirdi... Ama her birkaç senede bir, Türk-Ameri- 
kan ilişkileri bu kadar ağır bir sarsıntıya maruz kalırsa, bunun tedavisi 
de o nisbette zordur. Bu tasarılar ilişkimizi olumsuz yönde etkileyici ni
teliktedir. Hassasiyetimizi Amerikan yönetimine de o zaman bildirdik. 
Ve Amerikan yönetimi de bu olumsuz gelişmeyi durdurdu. İtira f  etmek 
lâzım ki, yönetim bizimle görüştükten sonra bu gelişmeyi önlemek içiıı 
cansiperane çalıştı.

SORU : Amerika’ya bundan böyle güvenebilir miyiz?

HALEFOĞLU : Meslekdaşım Shultz bana aynen şunu söyledi: «Biz 
Türkiye’ye m üttefik  olarak hayatî önem veriyoruz ve kuvvetli b ir Tür
kiye’nin hepimizin yararına olduğuna inanıyoruz. Ve kuvvetli bir Türki
ye’nin bölgede en kuvvetli is tik rar ve barış unsuru olduğuna inanıyor, 
buna göre politikamızı ayarlıyoruz.» Ve biz iki dost olarak bütün açıklığı 
ile konuştuk. New York’tan  da zaten yüzümüz ak döndük. Bütün Erm e
ni tasarıları uyutuldu veya donduruldu. Yardım geçen senekinden çok 
daha iyi şartlarda çıktı. Yönetimin bize gösterdiği itibar her zamankin
den daha fazla. H er şeyi rahatlık la konuşabiliyoruz ve b ir süper devletin 
dışişleri bakanı bana Ortadoğu ve Doğu-Batı ilişkileri konusundaki gö
rüşlerim i soruyor.

SORU : Reagan’ın başkanlığa seçilmesi Türk-Amerikan ilişkilerini 
ne yönde etkileyecektir?

HALEFOĞLU : Müspet yönde. Reagan yönetimi, Türkiye’nin me
selelerini bilmektedir. A yrıca ABD yönetiminde çok iyi diyalog kurdu
ğumuz biz dışişleri bakanı var. Kendisi ile 4 defa görüştüm  en son gö
rüşmemiz de Doğu-Batı ilişkileri üzerinde oldu ve bana gönderdiği mek
tup ta  da bu görüşmelerimizin devam etmesi arzusunda olduğunu ifade 
etti.

SORU : Kısa bir süre sonra yeniden yardım  meselesi gündeme gele
cek. Kongre’de yapılan tartışm alar ve Türkiye’yi suçlayan konuşmalar 
Türk-ABD ilişkilerinde ne gibi yıpranm alara yolaçıyor?

HALEFOĞLU : Kongre’deki bazı üyelerin Türkiye’ye yönelik has- 
mane tutum larını esefle takip ediyoruz. Bu davranış tarz ı Türk kamu
oyunda da infial yaratıyor. Bu temsilcilerin ABD Kongresi’nin mi, yok
sa Yunan lobisinin mi üyesi oldukları sorusu iste r istemez insanın aklı
na geliyor. Türkiye, ittifak  içinde üzerine düşen mükellefiyetleri, büyük
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bir mesuliyet duygusu ile yerine getiriyor. Müttefiklerinden de aynı 
tarzda davranmalarını beklemek hakkıdır.

SORU : «Hükümet olarak göreve başlar başlamaz Yunanistan’a ba
rış taarruzunda bulundunuz. Bu politikanız ne ölçüde başarılı oldu?

HALEFOĞLU : «Yunanistanla barış içinde yaşamak istiyoruz. Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki meselelerin barışçı yollardan doğrudan 
müzakerelerle çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz.»

SORU : «Yunan Başbakanı, gerginliği tırmandırm a eğiliminde gö
rülüyor. Bu konuda ne diyorsunuz?»

HALEFOĞLU : «Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı daha dikkatli ve 
makûl bir yaklaşım içerisinde olması gerekir. Şu unutulmamalıdır ki, bu 
iki ülkenin de yararınadır. Biz, sabırla ve kararlılık içinde iki ülkenin 
dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşayabileceğini anlatmaya de
vam edeceğiz. Soğukkanlılığımızı da muhafaza edeceğiz ve 'Gelin me
seleleri karşılıklı olarak hakkaniyet ilkesi çerçevesinde görüşelim’ deme
ye devam edeceğiz.»

SORU : «Limni konusunda Yunanistan’ın koparttığı gürültü artık  
geniş boyutlara ulaşmış durumda, Yunan Başbakanı, NATO manevrala
rına müdahale etmekten bile çekinmiyor. Sizce bu mesele nasıl halledile
cek?»

HALEFOĞLU : «Yunanistan Limni ve adalarda anlaşmalara aykırı 
askerî önlemler almaktadır. Bu meselenin tek çözümü Yunanistan’ın hu
kuk dışı davranışlarına son vermesi ile bulunacaktır. Bunu yapmadığı 
sürece m illetlerarası sorumluluktan kurtulamaz. Bir şeyi daha eklemek 
istiyorum, adaların statüsüne 70 yıldır hâkim olan mantığın emrivakiler 
yoluyla ortadan kaldırılmasına göz yummamızı kimse bizden bekleme
sin.»

SORU : «Ege’deki NATO tatbikatı sırasında Yunanistan tarafın
dan olay yaratıldı. Bunun sonucunda da Türkiye, Yunanistan’ı NATO’- 
ya şikâyet etti. NATO ülkelerinin nasıl bir yaklaşım içinde olmasını bek
liyorsunuz ?»

HALEFOĞLU : «Yunanistan, adalardaki duruma meşruiyet kazan
dırmak çabasında. Bu amaçla da her türlü baskı ve ş a p a ja  başvuruyor. 
Son NATO ta tb ikatı sırasında da yaptığı budur. Yunanistan'ın son tu tu 
munu NATO’nun dikkatine sunduğumuz doğru.

Aslında bu olay Yunanistan’ın ittifak içindeki uyumsuzluklarının sa
dece bir bölümünü teşkil ediyor. Bir bütün olarak değeılendiıildiği za
man bu uyumsuzlukların Yunanistan’ın ittifak  üyeliği ile bağdaşmadığı
nı söylemek herhalde abartm a olmayacak. Bir üye devlet ki, üyeliğinin
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gerektirdiği asgarî yükümlülükleri yerine getirmiyor, b ir de üstelik itti
fakı bir başka üyeye karşı yöneltmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Di
ğer m üttefiklerim izin de farklı bir değerlendirme içinde olacaklarını san
mıyorum.»

SORU : «Kıbrıs’ta  önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler bekle
nebilir?»

HALEFOĞLU : «Biz Ki'orıs meselesinin çözüme kavuşturulm asını 
istiyoruz ve Genel Sekreterin iki ta ra f  arasında doğrudan müzakereleri 
yeniden başlatm a çabalarını destekliyoruz.»

BELGE : 8

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN’İN 
İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI

EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOM İTESİNİN 
14 KASIM 1984 TARİHİNDE BAŞLAYAN İLK TOPLANTISINI

AÇIŞ KONUŞMASI

«Sayın Delegeler,

İslam Konferansı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi K om itesinin 
ilk toplantısını açarken öncelikle sizleri Türkiye’de görmekten duyduğum 
memnuniyeti belirtir, yapacağınız değerli çalışmaların İslam Camiası’nm 
dayanışm asına ve işbirliği anlayışının geliştirilmesine olumlu katkılar 
sağlıyacağma olan inancımı ifade etmek isterim. Bu duygularla hepinize 
ülkeme hoş geldiniz der ve sizleri en iyi dileklerle selamlarım.

Türkiye, İslam K onferansına üye ülkeler arasında ekonomik işbirli
ğinin daima geliştirilmesine ve bu alanda somut sonuçlara ulaşılmasına 
her zaman büyük önem verm iştir. Bu çerçevede biz, Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi’nin faaliyete geçmiş olmasını, İslam Konferansı 
içinde ekonomik alanda bugüne kadar sürdürülen ortak çalışmaların ulaş
tığı önemli bir aşama olarak değerlendirmekteyiz.

Sayın Delegeler,

Hepinizin hatırlayacağı gibi İslam Konferansı Teşkilatı, başlangıçta 
bütünüyle siyasi bir kuruluş olarak düşünülm üştür. Ancak kısa sürede, 
İslam dünyasında anlamlı ve güçlü bir dayanışm anın ekonomik ve sos
yal konulara gerekli Önemin verilmesiyle sağlanabileceği anlaşılmış ve 
özellikle 1970’li yılların ikinci yarısında, bu yönde çeşitli faaliyetler baş
latılm ıştır. Bu yaklaşımdan hareketle, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi 
için gerekli kurumsal mekanizma büyük ölçüde gerçekleştirilmiş^ ayrıca 
ekonomik işbirliği ile ilgili kavram ların birçoğu üzerinde görüş birliğine
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varılması yolunda önemli mesafeler alınmıştır. Bugün, İslam ülkeleri ara
sındaki ekonomik bağları güçlendirme çalışmalarına somut sonuçlar ka
zandıracak yeni bir yön verme ve üzerinde ortak anlayışa vardığımız eko
nomik kavram ları bir an önce uygulamaya koyma görevi ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. Bu geniş kapsamlı ve somut sonuç verici çalışmaların mü
zakeresi, karara  bağlanması ve uygulanması açılarından, Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin özel sorumluluklarının bulunduğuna 
inanmaktayım.

Sayın Delegeler,

Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi mevcut imkanların gerçekçi bir 
şekilde değerlendirilmesine ve bunun sonucu elde edilecek ortak kararların  
uygulanmasını sağlayacak etkin çalışma yöntemlerinin benimsenmesine 
bağlıdır. B ir bütün olarak ele alındığında, İslam ülkelerinin çok geniş bir 
işbirliği potansiyeline sahip olduklarını görmekteyiz. Gerek insan gücü, 
gerek yer altı ve yer üstü zenginliklerin mevcudiyeti, gerekse değişik eko
nomilerin giderek artan  tamamlayıcılık vasıfları, ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik işbirliğini süratle geliştirmeye imkan sağlayan olumlu bir zemin 
oluşturm aktadır, önümüzdeki bu imkanları layıkıyla değerleııdirebildiği- 
miz takdirde, hem halklarımızın bir an önce yeterli refah düzeyine kavuş
malarına yardımcı olacak, hem de böylece İslam dünyasındaki dayanış
mayı kuvvetlendirerek, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da güçlen
mesini sağlayabileceğiz. Ancak, bu alanda başarıya ulaşabilmemiz için, 
aşağıda kısaca değineceğim noktalara özellikle dikkat etmemiz gereğine 
inanmaktayım.

Ekonomik işbirliği, tabiatıyla, çeşitli unsurlardan oluşan bir bütün
dür. İşbirliği alanları arasındaki yakın bağlar, her konumun özenle ele 
alınmasını ve derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır, önümüzde 
bulunan çok geniş ve çeşitli işbirliği alanlarının hepsinde aynı anda ilerle
me kaydetmenin mümkün olmayacağı, böyle bir düşüncenin gayret ve 
kaynaklarımızın dağılması sonucunu vereceği bir gerçektir. Bu nedenle, 
kısa, orta ve uzun vadeli önceliklere uyulmasını dikkatle izlemek, gerçekçi 
tercihler yapm akı başarıya ulaşmamızın önemli unsur1 arını teşkil etmek
tedir. Bu anlayışla, Daimi Komite’nin bu ilk toplantısı için ticari, sınai ve 
teknik işbirliği konularının kapsamlı bir şekilde ele alınması öngörül
müştür. Komite’nin bundan sonraki çalışmalarında, ekonomik işbirliğinin 
diğer önemli yönlerinin de sırasıyla ele alınıp incelenmesi tabiidir.

Üzerinde dikkatle durmamız gereken ilke, çalışmalarımızı «Arzu 
edilen» değil, «Yapılabilirliği olan» konular üzerinde yoğunlaştırmamız 
hususudur. Böylelikle, dikkatlerimizi somut sonuçlar verecek alanlara 
çevirebilir ve bu alanda süratle harekete geçilmesini sağlayacak kararlar
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alabiliriz. Ekonomik işbirliğinin genel kavram ları üzerinde siyasi irade 
önceden tecelli ettiğine göre, Daimi Komiteden beklenen, tek ra r o kav
ram lar üzerinde durmak değil, onları ta tb ikata  intikal ettirecek somut 
işbirliği şemaları üzerinde çalışmaktır. Bu sebepledir ki, bu toplantıda 
müzakerelerin uygulamaya dönük program lar üzerinde yoğunlaştırılmasını 
özellikle beklemekteyiz.

Alman kararların  uygulanmasının sağlanması ayrı bir önem ta şı
m aktadır. Bunu gerçekleştiremediğimiz takdirde, işbirliğinin önemli bo
yutlara ulaşmasının mümkün olabileceğini söylemek son derece güçtür. 
Alman kararların  üye ülkelerde uygulanmasının temini ve bu uygulama
nın Daimi Komite çerçevesinde koordinasyonu, her üye ülkeye düşen 
önemli bir görev niteliğini taşım aktadır. Bu görevin ifası sırasında, İslam 
ihtisas kuruluşları, tabiatıyla değerli katkılarda bulunabileceklerdir. Biz- 
lere düşen görev ise onları idari, teknik ve mali açılardan desteklemektir. 
Böyle b ir işbirliğinin geliştirilmesine, diğer uluslararası kuruluşların da 
önemli yardım larda bulunabileceklerine samimiyetle inanm akta ve bu yar
dımı kendilerinden beklemekteyiz.

Bu arada, .aramızdaki bazı en az gelişmiş ülkelerin karşılaştıkları 
çok güç ekonomik şartları dikkatle göz önünde bulundurm ak zorundayız, 
çünkü İslam geleneğinin temel özelliklerinin başında yardım laşm a düşün
cesi gelmektedir. Ekonomik işbirliği projelerini geliştirirken bu düşün
ceyi daima dikkate alarak bu ülkelerin sorunlarına çözüm getirecek ça
releri bulmayı, kaçınılmaz bir görev saymalıyız.

Sayın Delegeler,

Çok taraflı b ir ekonomik işbirliği modelini geliştirm enin karm aşık 
sınırlı ve güç bir teşebbüs olduğunun da her zaman hatırda  tutulm asının 
yararına değinmek isterim , öncelikle, bütün sorunlarımızın çözümünü 
böyle bir modelden beklemenin gerçekçi bir yaklaşım olmayacağını belirt
mek gerekir. Çok ta raflı işbirliği şemalarının esas amacı, b ir yandan so
m ut projeler üzerinde çalışırken, diğer yandan işbirliğinin ikili ve özel 
ilişkilerle de doldurulabilecek çerçevesini ve istikam etini tesbit edebilmek
tir. Bu işbirliğinin hedefini dış dünyadan kopmak ve her alanda «kendi 
kendine yeterli» olmak şeklinde değerlendirmediğimiz m uhakkaktır. Ül
kelerin karşılıklı bağımlılığının a rttığ ı b ir dünya ekonomisinde, böyle bir 
kavram, hiçbir ülke veya ülke grubu için geçerli olmaz. Diğer gelişme 
yolunda ülkeler gibi İslam ülkeleri için de temel amaç, kendi ekonomik 
kalkınmaları için kendilerine güveni ortak  şekilde sağlayacak mekaniz
m aları etkinlikle geliştirm ektir. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde, 
dünya ekonomisi içinde daha sağlam ve sürekli b ir yere sahip olabilece
ğimiz şüphesizdir.
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Sayın Delegeler,

Böyle bir teşebbüsün başarıya ulaşabilmesi, maddi imkanlar kadar, 
ha tta  ondan da çok, karşılıklı anlayışa bağlıdır. Bu çerçevede, ortak inanç
lara ve geniş imkanlara malik bulunan İslam camiasının önemli şansı 
bulunduğunu belirtmek isterim.

El ele verebildiğimiz ve mevcut imkanları en rasyonel şekilde hare
kete geçirebildiğimiz takdirde, kendine daha fazla güvenen ve refah içinde 
bir İslam Camiasını meydana getirmemiz zor olmayacaktır.

Konuşmama son verirken, Daimi Komitenin bu ilk toplantısının ger
çekçi ve somut sonuçlara yönelmesini ve bundan sonraki çalışmalara yol 
göstermesini temenni ediyor, hepinize bu önemli görevinizde başarılar di
liyorum.»

BELGE : 9

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI GENEL SEKRETERİ 
EKSELANS HABİB CHATTY’NİN 

İKTİSADİ YE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİNİN 
14 KASIM 1984 TARİHİNDE BİRİNCİ TOPLANTISINI 

AÇIŞ KONUŞMASI

«Bismillahirrahmanirrahim,

Salât ve Selâm Peygamberlerin en Şereflisi ve Sonuncusu olan 
Peygamberimizin ve O’nun âline ashabına ve inananlara olsun !

Ekselâıısları, Başkan Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur
başkanı,

Sayın Bakanlar,

Kardeşlerim,

Allah’ın selâm, rahm et ve bereketi üzerinize olsun.

Bugün İslâm milletlerinin yükselmesi için, Teşkilâtımızın, üyeleri ara
sında yardımlaşmayı temin yolunda yaptığa en önemli İktisadî toplantıya 
katılm aktan kıvanç duymaktayım.

Şüphesiz ki bu olgu, günümüze kadar birçok İslâm ülkesinde izleri 
kalan, ta rih te  medeniyet yolunda önderlik etmiş bulunan bu asil memle
ketin şanlı sahifelerinde yerini alacaktır. Bu izler Osmaıılı Devletinin bü
tün dünyada ve özellikle İslâm âleminde eriştiği makama şahit ve aynı 
zamanda elindeki gelişmiş imkânlarla iktisadi alanda Avrupa ve İslâm
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ülkeleri arasında gerçekleştirdiği ticari ilişkiler sayesinde o zamanın t i
caretinin gelişmesine büyük katkıları olan izlerdir. İslâm ülkelerinin genel 
refahları ve mütekâmil ve sağlam bir ekonomi sayesinde bu dinin men
suplarına aydınlık ve ferah bir yarın garantilem ek için üm it bağladığımız 
böylesine yüksek bir toplantının, bütün İslâm âleminin gelişme ve tekâ
mülüne şahid olduğu bu memlekette yapılması şaşılacak b ir olay değildir.

Bu münasebetle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kenan 
Evren’iıı bu yıl başında Casablanca’da toplanan IV. İslâm Zirve Konfe
ran sın d a  İslâm ülkeleri arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesinin başkanlığını kabul etmelerinden dolayı kendilerine şükranla
rımı belirtmek isterim.

Bu münasebetle, kendilerini bu yüce göreve seçilmelerinin bir te 
sadüf eseri olmadığı, bu aziz memleketin idaresini üstlendiği günden iti
baren gerçekleştirdiği büyük başarılarından ve Türkiye C um huriyetinin 
kalkınma ve gelişme yolunda katettiğ i uzun yoldan dolayı olduğunu da 
ayrıca belirtm ek isterim.

Bu durumda İslâm âleminin liderlerinin o ta rih î toplantıda, bugün 
çalışmalarına, Allah’ın adıyla başlayan Daimi Komitenin başkanlığına, 
Ekselanslarını seçmeleri tabiîdir.

Kardeşlerim,

İslâm Konferansı Teşkilâtı çatısı altında güçlendirmeye çalıştığımız 
m üşterek çalışma ruhuna katkıda bulunan sayın bakanlara ve değerli 
şahsiyetlere huzurlarınızda hoşgeldiniz dememe müsaadelerinizi rica ede
rim.

Bu tarih î ve asil şehre geldiğimiz andan itibaren her türlü  m isafir 
perverliği gösteren Türk Hükümetine şükranlarım ı belirtm ek isterim. 
Aynı zamanda bu toplantının başarıya ulaşması için elinden gelen gayreti 
sarfeden organizasyon komitesinin çalışmalarını da kutlam ak isterim.

Sayın Başkan,

Kardeşlerim^

Eğer bütün gayretlerimiz İslâm milletlerinin büyük siyasi sorunla
rını çözmeye yöneliyorsa, m üşterek iktisadi çalışma da burada hayatî bir 
hüviyet kazanmaktadır. Zira bu, m üşterek siyasî çalışmanın ilk aşamasını 
teşkil etmektedir. Tecrübe ile sabit olm uştur ki, m üşterek siyasi çalış
manın ana direği m üşterek İktisadî çalışmadır.

Bugün İktisadi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin ilk toplantısına 
katılıyorsak, bir boşluktan hareket etmiyoruz, çünkü İslâm Konferansı 
Teşkilâtı daha Lahore’da toplanan II. İslâm Zirve K onferansında İktisadî
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ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durmuştur. 1977’de ileri bir adım atarak, 
üye ülkelerin ikili veya çok taraflı işbirliği arzusunu yansıtan 10 temel 
saha ihtiva eden ekonomik teknik ve ticarî işbirliği genel anlaşmasını 
ortaya koymuştur. (İleride bu alanlarda gerçekleşen adımları özetlemeye 
çalışacağım ).

Daha sonra, uzmanlaşmış birtakım ekonomik müesseseler kurulm uş
tur. Bu amaçla kurulan ilk uzmanlaşmış müessese A nkara’da bulunan 
İslâm ülkeleri İstatistik , Ekonomik, Sosyal ve Eğitim  A raştırm a Merkezi 
olmuştur. Bu Merkez, bugün İktisadî araştırm a konusunda ve üye ülkelerle 
ilgili ekonomik ve sosyal bilgi ve verileri toplamakta örnek bir çalışma 
yapm aktadır.

Daha sonra uzmanlaşmış, Dakka’da Teknik, Mesleki Eğitim  ve Araş
tırm a Merkezi, K arachi’de İslâm Ticaret ve Sanayi Odası, Casablaııca’da 
Ticareti Geliştirme İslâm Merkezi gibi İslâmî müesseselerin kurulması 
birbirini takip etmiştir.

En önemli İslâm finansman kuruluşu sayılan, İslâm Kalkınma Ban
kası bizim teşkilât çerçevesinde üye ülkeler arasında bankacılık alanında, 
proje şeklinde verdiği yardımlar ve ticarî işlemleri finanse etmesi şeklin
deki çalışmaları ile teşekküre değer bir rol üstlenmiş bulunmaktadır.

İktisadî konular III. ve IY. İslâm Zirve Konferansları gündemlerinde 
önemli yer almışlardır. Bu alanda Ocak 1981’de toplanan III. Zirve Kon
feransı 1981 - 1990 yılları arasında İslâm ülkeleri arasında İktisadî s tra 
tejilerle ilgili görüşmeler yapmıştır.

III. İslâm Zirve Konferansı, üye ülkelerin kendi imkânlarına dayan
mak ve aralarındaki İktisadî faaliyetleri geliştirmek için sarf ettikleri ça
balardan dolayı memnuniyetini belirtmiştir. Bildiğiniz gibi, bu konferans 
üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için bir plan 
kabul etmiş ve bu planın yürürlüğe konmasını talep etmiştir.

IV. İslâm Zirve Konferansı ise, önümüzdeki 6 yıl içinde beslenme 
güvenliği - zirai kalkınma - enerji, bilim ve teknoloji - ticarî mübadele - 
ulaştırm a ve telekomünikasyon konularına öncelik vererek, üye ülkeler 
arasındaki İktisadî işbirliğini güçlendirme planının yürütülmesi üzerinde 
durm uştur.

Diğer yandan İslâm âleminde kalkınma programının güçlendirilmesi 
üzerinde durduğu gibi, üye ülkeleri bu programa katkılarını açıklamaya 
davet etmiştir.

Kardeşlerim,
Genel sekreterlik, kendi mütevazi imkânlarıyla geçen kısa yıllar için

de üye ülkelerle işbirliği yaparak, teşkilâtımıza bağlı uzman kuıuluşîarla
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koördineli olarak adı geçen planı yürütm eye çalışmıştır. Denilebilir ki 
Teşkilât, İktisadî işbirliği alanlarında değişik oranlarda ilerleme sağla
mıştır.

— Tarım ve beslenme güvenliği alanında, 20 - 22 Ekim 1981’de An
kara’da toplanan Bakanlar Konferansı, bu alanlarda işbirliği programı 
yanında ta tb ik î birtakım  tavsiyeler ortaya koymuştur. Ancak malî im
kânların ve eldeki verilerin azlığı yüzünden bu konu ile ilgili çalışmalar 
yavaş gitm iştir.

— Ticaret alanında, Ticareti Geliştirme İslâm Merkezi faaliyete geç
miş ve ticaret alanında birtakım  tavsiyeler ortaya koymak için bir çalışma 
programı hazırlam ıştır. A nkara Merkezi de, serbest bölge veya İslâm 
m üşterek pazarı diye anılabilecek bir müesseseııiıı kurulm ası ile ilgili ön 
çalışma hazırlam ıştır. Bu meyanda İslâm K onferansı’nda İsrail’e karşı 
boykot kararının pratik  b ir şekilde yürütülm esi için çalışmalar sürdürül
mektedir. Diğer yandan İslâm Ticaret ve Sanayi Odası, İslâm ticaret fuar- 
ları’nm kurulm ası ile ilgili prensipleri ortaya koymaya çalışmaktadır.

— Sanayi alanında, Şubat 1982’de İslamabad’da Birinci Sanayi İşbir
liği Bakanlar İstişare Konferansı toplanmış ve bu konuda birçok tavsiye 
kararı almış bulunm aktadır. Bu toplantıda Sanayi bakanları sanayi işb ir
liği ile ilgili bakanlar düzeyindeki istişarelerin daimî komitenin ilk top
lantısında ele alınması üzerine görüş birliğine varm ışlardır.

— Ulaştırm a ve telekomünikasyon alanında A rm atörler İslâm Bir
liğinin Cidde’de kurulm ası ile ilgili imzalar atılm ıştır. Sivil Havacılık İs
lâm Koııseyi’nin tüzüğü üye ülkeler tarafından imzalanıp tasdike hazır 
duruma gelmiştir. Telli ve telsiz komünikasyon tüzüğü de görüşülmek 
üzere XV. İslâm ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansına sunulacaktır.

— Malî ve nakdî işler alanında, H artum  ve İstanbul’da toplanan İs
lâm Merkez Bankaları Guvemörleri toplantılarında malî ve nakdî işbirliği 
görüşülm üştür. Guvernörler V. toplantısı «Malî Borsalar»ı araştırm ak  ve 
ihracaat akreditiflerini garanti altına almak için iki araştırm a grubu 
görevlendirmiştir.

— Enerji, bilim ve teknoloji alanında, bilindiği gibi İslâm Bilim, 
Teknoloji ve Kalkınma Kuruluşu (IFSTAD) faaliyetine başlamış ve ener
ji, bilim ve teknoloji ile ilgili b ir çalışma program ı hazırlam ıştır. Uzman
lar düzeyinde önümüzdeki yıl (1985’de) Türkiye ve Tunus’da b irer top
lantı yapacakdır.

— İşgücü alanında, İslâm ülkeleri arasında işgücü alışverişi konu
sunda Ekim 1981’de A nkara’da bir uzman heyet toplanmış, üye ülkeler 
arasında işgücü mübadelesi ile ilgili anlaşm alar yapılmasını ve İslâm ül
kelerindeki işgücüne öncelik tanınm asını tavsiye etm iştir.
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— İskân ve sağlık alanına gelince, gerek Genel Sekreterlik ve gerek 
uzman kuruluşlar bu iki alanla ilgili detaylı çalışmaları ortaya koymak 
için henüz gerekli teknik tecrübeye sahip değillerdir.

Diğer ta ra ftan  İslâm Konferansı Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler’e bağlı 
birkaç uzman organla birtakım işbirliği anlaşması imzalamıştır. Temmuz 
1983’de Cenevre’de Teşkilât ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğini 
düzenlemek için bir koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Teşkilât, Arap 
Birliği gibi İslâmî ve bölgesel teşkilâtlarla işbirliği de yapmaktadır.

Kardeşlerim^

Bildiğiniz gibi, bu dönem toplantısı iki önemli sektör üzerinde yo
ğunlaşm aktadır. Ticaret sektörü ve Sanayi sektörü.

Bilindiği gibi ticaret, cemiyet hayatının ana direklerinden biridir. 
Tarihden de öğrendiğimize göre Kartaca gibi ünlü İm paratorluklar ticaret 
üzerine kurulmuş olup, otoritesini bütün Akdenize yaymış ve nerede ise 
Roma’nın hakimiyetini zorlayacak duruma gelmiştir.

Yeni dünyanın, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları aranırken 
keşf edildiği de bilinmektedir.

Günümüzde ise Batı Avrupa ülkeleri bir siyasî birlik kurmayı düşü
nürken sırf ticarî alış verişe dayanan bir İktisadî birlik kurm aktan hare
ket etmişlerdir. Bu düşünce başarıya ulaşmış ve 10 Avrupa ülkesi ara
sında, bütün alanlardaki ilişkiler o derece derinleştirm iştir ki aralarında 
ortak bir parlamento bile kurulmuştur. Buııün yanında, aralarındaki birliği 
sağlamak yolunda zirve dışişleri bakanları veya ihtisas konularına göre 
bakanlar düzeyinde periyodik toplantılar düzenlemektedirler. Diğer çağdaş 
topluluklar da aynı yolu takip etmişlerdir. Bu arada, benzer diğer İktisadî 
topluluklardan bahsetmeye zamanımız müsait değildir.

Böylece, çağımız ticarete dayanan iktisadi toplulukların çağı olarak 
tanınmaya başlamıştır.

Kardeşlerim
Islâm ülkeleri bugün, dünya ham petrol üretim im i % 40’ma yakın 

bir kısmını, manganezin % 71’ini, tabiî fosfatın % 20’sini üretm ektedir
ler. Dolayısı ile teşkilatımızdaki üye ülkelerin ihracaatı, dünya toplam 
ihracaatınm  % 12’siııi teşkil etmektedir. Buna karşılık ithalatları % 8 
oranındadır. Buna rağmen İslâm aleminin ihracaat oranları çok zayıf 
kalmaktadır. Halbuki İslâm ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştire
rek, yabancı ülkelerden ithalat Asılabilir. Doğal olarak İslâm ülkeleri ara
sında ticaret hacminin geliştirilmesi İslâm ülkelerinde saııayiî canlandırır, 
böylece gıda maddeleri ve sanayi ürünlerinin üretimini aıttıracağı gibi, 
ulaştırma ve telekomünikasyon şebekesini geliştirir.
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Bu toplantıya katılan Sayın Ticaret Bakanlarının, konuya yeteri ka
dar ilgiyi gösterip, Allah’tan  başarılı olmasını dilediğimiz bu toplantının 
başarısı için hiçbir gayreti esirgemeyeceklerinden eminim.

Kardeşlerim,

Gündemdeki ikinci sektör, üye ülkeler arasında sanayi işbirliği üze
rinde yoğunlaşmaktadır. Daha önce işaret ettiğim  gibi, teşkilatımız daha 
Şubat 1982’de sanayi işbirliği ile ilgili bakanlar düzeyindeki istişare top
lantılarından itibaren ilerleme kaydetm iştir. Müşahade edildiği üzere, ge
lişmekte olan ülkeler ile sanayi ülkeleri arasındaki açık genellikle büyük
tü r  ve günden güne büyümektedir. Çünkü sanayi ülkeleri^ daha yakın 
b ir zamana kadar sömürgeleri altında yaşayan gelişmekte olan ülkeler 
üzerinde kurdukları tahakküm den ve ayrıca modern teknoloji alanındaki 
üstünlükleri sayesinde elde ettikleri im tiyazlardan vazgeçmek istememek
tedirler. Bundan dolayı, gelişen ülkeler teknolojinin gelişmekte olan ülke
lere geçmemesi için engeller koym aktadırlar ve bunu da gelişmekte olan 
ülkelerin kendilerine bağımlılıklarını devam ettirm ek için yapm aktadırlar. 
Böylece, sanayi ülkeleri zenginlik ve güç kazanırlarken, gelişmekte olan 
ülkeler fakirliğe ve zaafa uğram aktadırlar.

Bilindiği gibi, geçen yıllarda yeni ekonomik düzenin kurulm ası için 
birtakım  çalışmalar yapılmıştır. Ancak Kuzey ile Güney arasındaki diya
log olumlu bir sonuç vermemiştir. Kanaatimce, bu çıkmazdan kurtulm ak 
için gelişmekte olan ülkeler ve özellikle İslâm ülkelerinin ekonomik hak
larını korumak için aralarında birlikte ve koordiııeli hareket etmeleri 
lâzımdır.

Gelişmekte olan ülkelerin, M illetlerarası Ekonomik K onferansında 
olduğu gibi 77 1er topluluğu diye anılarak birlikte hareket etmeleri ümit 
verici bir durumdur, özellikle İslâm ülkeleri olarak bu çabalara olumlu 
katkıda bulunabilirler. Zaten şimdi de yapılan budur. En yakın gelecekte, 
Allah’ın izniyle İslâm O rtak Pazarını kurm ayı amaçlayan çalışmalarıyla 
İslâm Konferansı Teşkiiâtı’nm çok yönlü ve sürekli faaliyet çerçevesi içe
risinde İslâm ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği hareketi ilerleme kay
detmektedir. Bu yüzden M ajesteleri Kral Fahd Bin Abdülaziz’in iki sene 
evvel bu ortak pazar kurm a çağrısı Teşkilât’m İslâm âlemini ekonomik 
açıdan birleştirm e çabalarını sürdürmesinde m üessir olacaktır.

İktisadi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, kuruluşu ve ihtisası ışı
ğında, Allah’ın yardım ıyla istenen işbirliğinin temelini kuracak tavsiye
leri almaya m uktedir olacaktır. Ayrıca, problemler ve engeller üzerine 
parm ak basacak ve halleri için gerekli kararları alabilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EvreıTin başkan
lığıyla daha da b ir değer kazanan bu komitenin çalışmalarını başlatması,
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Teşkilâtımız açısından, bütün engellere rağmen her zamankinden daha 
ciddi adımlar atılacağını müjdelemektedir. Çağımız gereği olan İktisadî 
ve ticarî kalkınma İslâm ülkelerini de konuya gereken önemi vermeye 
zorlamakta ve İslâm Ülkelerinin refahı ve ekonomik kalkınması İslâmî 
dayanışmayı güçlendirmektedir.

Kardeşlerim  ̂

Bizim İslâm âlemimiz çok geniş, verimi bol, enerjisi çok yönlü, tabiî 
ve beşerî kaynakları zengin bir âlemdir. Evlâtları arasında kıymetli uz
manlar, parlak düşünürler, ilim adamları ve değerli işçiler vardır. İslâm 
âlemimizin çok geniş malî imkânlarını, ülkelerimizin kalkınmasında, ço
cuklarımızın eğitiminde ve düşmanlarımıza karşı koymada en iyi şekilde 
kullanmamız gerekmektedir.

Haklarımızı geri almayı, mukaddes yerlerimizi kurtarm ayı, gasbe- 
diİeıı topraklarım ızı yeniden kazanmayı, düşmanlarımıza karşı koymayı, 
hedeflerimizi doğru olarak tesbit edip, İslâmm yüce şeriatından feyz ala
rak ve yüksek İslâm mirasının sağlam temelleri üzerine kurulu azmimize 
dayanarak gerçekleştireceğiz.

Cenab-ı Allahtan Komitenin çalışmalarında başarılı olmasını niyaz 
ederim.»

BELGE : 10

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLATI 
EKONOMİK YE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİNİN 

14 KASIM 1984 TARİHLİ OTURUMUNDA YAPTIĞI KONUŞMA.

«It gives me great pleasure to welcome, on behalf of the Turkish 
Government, the distinguished participants to the F irst Session of the 
Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation. The 
Government of Turkey is pleased to host, here in Istanbul, this meeting 
which we consider to be of utmost importance. Let me also express our 
sincere wishes th a t your valuable work within the framework of the 
Standing Committee will prove beneficial to the Islamic Community all 
over the world.

Distinguished delegates,
We are aware th a t this F irst Session of the Standing Comittee is 

not meeting’ under favourable circumstances for many oi our countries. 
Indeed, most of the Islamic Countries have been seriously affected by the 
world - wide recession in recent years overall. Output in many of them 
has fallen for the third consecutive year. This fact dem onstiate how 
vulnerable our economies are to global economic conditions.
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Despite unmistakable signs of recovery during the last two years 
in the developed world, many negative factors have hampered the tran s
mission of growth from the developed countries to both the OIC members 
as well as the other developing countries.

Distinguished delegates,

I believe th a t steps towards resolving our economic difficulties 
require more than ever before the strengthening of our economic coope
ration. Taking into consideration current world economic situation and 
the prospects for slower grow th in the fu tu re  in comparison to the last 
decade, we stand a t a crossroad and are faced with a historical challenge. 
We can either give priority  to the solution of our sh o rt- te rm  economic 
problems and wait for recovery and growth to spread from the other 
countries or we can attem pt to collectively influence th e  course of events. 
If we choose the second way as being the correct one, then we need to 
clearly define the constraints facing our countries and adopt economically 
inspired and politically supported collective action. Such action can be an 
im portant engine for economic growth and transform ation in our coun
tries, reinforcing also our relations w ith the developed world.

Distinguished delegates,

I do not intend to give a detailed listing of all the possible lines of 
cooperation open to us, nor do I wish to enum erate all the measures tha t 
can be taken, but I would like to underline some points of particular 
relevance to our work.

F irst, I believe th a t the dynamism of our economies constitutes one 
of our strongest assets. Of course, harnessing this dynamism is not an 
easy task, the level of indebtness of many of our countries and the high, 
international in terest rates constitute a strong negative element. On the 
other hand, the intensification of protectionism and the continuing 
unsatisfactory conditions in the world m arket for our products limit our 
export opportunities. Under these adverse conditions, solutions should be 
sought within the framework of our cooperation activities. W hat we have 
achieved up to now can serve as a solid base for the fu ture. The experience 
of the last decade proves th a t trade and economic cooperation among 
ourselves can be expanded fas te r than  the global average, although this 
progress has shown wide variations from  country to country. In this 
connection. I m ight mention th a t Turkey has increased its trade volume 
with other OIC countries by more than 50 percent since 1981.

Therefore^ the key to and possibly a reasonable s ta rting  point of 
a wider range of cooperation may well be increase in trade among OIC
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members. Such increase in the flow of goods and services would, no doubt, 
entail improvement in other areas notably in industrial cooperation.

To this end, we m ust find ways and means of removing the existing 
barriers and compensating for our shortcomings.

A m ajor obstacle, of course, is the lack of adequate financing to 
promote greater commercial exchange. Existing financial facilities need 
to be supported through additional arrangem ents. In this context credit 
insurance scheme together with the provision of longer term  financing, 
similar to the ones already put to advantageous use by the industrialized 
countries are worth serious consideration. There are more than adequate 
financing possibilities within the OIC th a t can be diverted to the use of 
the Islamic Countries. Such a development would also be in the interest 
of the financiers private as well as public, therefore, it is highly recom- 
mendable to set up a working group at this session to study this issue, 
which I am sure you will agree is of utmost importance to give renewed 
impetus to economic and commercial cooperation.

Infrastructure, on the other hand, needs to be improved as a m atter 
of urgency. W ithout adequate means of telecommunication or air sea and 
land transport facilities, to enhance commercial activity among OIC 
countries to a desirable level, is ju st not possible. Again on this vital 
issue it is most advisable to set up another working group.

Secondly, our approach to industrial cooperation ought to be more 
attentive to complimentarity on such elements as resources, manpower, 
geographic location etc. and ought to take into consideration the compa
rative advantages of each member country, th a t is, if each country is 
capable to produce a number of agricultural or industrial goods or inputs 
at lower prices, this comparative advantage should be exploited to the 
benefit of the  whole Islamic Community.

Thirdly, we have to pay greater attention to agricultural growth. 
The Islamic World is capable to meet its own food needs, if we can live 
up to the challenge by taking the righ t measures a t tl e righ t time. Buf
fer stocks may be set up in many commodities. Prim ary goods, strategic 
raw m aterials, may be purchased a t a lower cost, directly from the 
producer instead of through an intermediary, usually an industrialized 
country. They are, of course very closely linked to financing require
ments which I have mentioned earlier, and this certainly is no less 
im portant a subject than the others.

Lastly, I think th a t assistance in the form of technical or financial 
aid or otherwise to the least developed countries (LCD) within the Islamic



World is an issue to which we should address ourselves with a sense 
of urgency.

It may well be th a t all these aspirations cannot be fulfilled from 
today to tomorrow. However, if we show now the wisdom to work out 
together a well planned, practical strategy, the chances are a more 
effective and fa r-reach in g  cooperation among OIC members will become 
a not-too-distant reality.

You may have noted th a t a group of Turkish industrialists and 
businessmen are here w ith us to follow our deliberations. I am convinced 
th a t the participation of the private sector would greatly contribute to a 
successful outcome of our efforts. Therefore, I would suggest th a t we 
also invite to the next COMCEC meeting representatives from the pri
vate sectors of all the member countries.

Distinguished delegates,

If we all agree on the necessity of following such new lines of action 
to surm ount our economic difficulties, we m ust resolve to take the firs t 
essential step. We m ust be able to m uster the necessary political v/ill to 
uphold the commitments th a t we make here a t th is m eeting and exert 
every effort to facilitate the implementation of the common action in our 
respective countries. If  we fail to do this, we would not only undermine 
the moral authority  of this gatheri but also the very foundation of our 
economic cooperation based 011 Islamic solidarity.

Distinguished delegates,

The Government of Turkey is confident th a t the member states will 
devise and implement policies to enhance the cooperation within the 
OIC framework in the most rational manner, taking full account of 
the ir existing potentials. In th is context, the Standing Committee pro
vides the opportunity to contribute to the  search for s treng then ing 'the  
OIC’s economic activities and achieving collective self-reliance.

Before concluding, I would like to express my wish th a t th is im
portan t meeting will lead to positive results for the entire Islamic World 
and th a t the  resolutions we shall be adopting here will be faithfully 
implemented by all of our countries. I also wish you all, success in your 
im portant task  and a very pleasant and happy stay  in Turkey.

Thank you.»
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BELGE : 11

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  
İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLATI

EKONOMİK VE TİCARÎ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ’NİN 
16 KASIM 1984 TARİHİNDE YAPTIĞI KAPANIŞ KONUŞMASI

«Sayın Delegeler,

Yüksek dereceli uzmanlar toplantısı ile banlayıp ardından bakanlar 
düzeyinde çalışmalarını sürdüren Daimî Komite’nin kapanış oturumunda, 
sizlere tek ra r hitap etmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek söz
lerime başlamak istiyorum. Daimi Komite’nin bu ilk toplantısına çok sa
yıda ülkenin yüksek düzeyde delegasyonla katılmış olmasını, İslâm ül
keleri arasında ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilmesi hususundaki 
ortak inanç ve azmin bir ifadesi olarak değerlendiriyorum.

Bu toplantıya, çok az sayıdaki İslâm ülkesinin ekonomik nedenlerle 
veya başka bir toplantının aynı tarihe rastlam ış olmasından dolayı arzu 
etmelerine rağmen katılamadıklarını biliyorum. Toplantı tarihinin tesbi- 
tinde her ülkeye uygun düşecek bir tarih  oluşturmanın da ne kadar güç 
bir husus olduğunu sizler de, her halde takdir edersiniz.

Çalışmalar sırasında üye ülkelerin ve ilgili kuruluşların oynadıkları 
aktif ve miisbet rolün önemini bu vesileyle ayrıca kaydetmek istiyorum. 
Onayınıza sunulup tasdikinize mazhar olmuş bulunan İslâm Ülkeleri a ra 
sındaki ticaret ve sanayi alanlarındaki işbirliği uygulama programlarının 
bu alanlarda bundan böyle gerek ulusal düzeyde, gerekse kendi aramızda 
çok ta raflı olarak yürüteceğimiz çalışmalara ışık tutacağı şüphesizdir.

Sayın Delegeler,
Daimi Komitenin ilk toplantısının, ticaret ve sanayi gibi birbirleriyîe 

son derece yakın ilişkili iki alanı kapsamış olmasının Önemi üzerinde özel
likle durmak isterim. İslâm ülkelerinin genel ithalat ve ihracatları içinde 
kendi aralarındaki ticaret hacminin, çok düşük bir paya sahip olması, bu 
alandaki mevcut bütün imkânların layıkıyla kullanılıp değerlendirilmedi
ğinin, bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu alanda kabul ettiğimiz uy
gulama programı çerçevesi doğrultusunda alacağımız tedbirlerin, zaman 
içinde olumlu etkilerini göstereceğine inanıyorum. Bu çerçevede, bilhassa, 
İslâm ülkeleri arasındaki ticarî bilgilerin sistematik bir şekilde akışının 
sağlanması, ticarî tanıtm a faaliyetlerine önem verilmesi ihracatı a r t t ır 
mak için uzun vadeli finansman kolaylığı, ihracat kredileri garantisi ve 
çok taraflı b ir kliring sisteminin kurulması yolunda gerekli çalışmaların 
başlatılması, önemli ve olumlu sonuç verecek tedbirler olarak görülmek
tedir.
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Giderek artacak ticaret akımının, ülkelerimizin sanayi kalkınması
nın itici gücünü oluşturacağına ve buna paralel olarak sanayi bakanlarının 
kabul ettikleri uygulama programının da etkisiyle bu alanda da ülkeleri
mizin ve halklarımızın refah ve kalkınmalarının sağlanması yolunda önem
li bir aşama teşkil edeceğine inanıyorum. Kabul ettiğiniz program da müş
terek teşebbüsler kurulmasının teşviki, İslâm Kalkınma Bankası ile Ulu
sal Kalkınma Bankaları arasında işbirliğ i; m üteahhitlik, müşavirlik ve 
mühendislik Firm aları için öngörülen özel önlemler, değişik sektörler iti
bariyle mesleki birliklerin teşviki gibi, gerçekten önemli adımlar atıl
m ıştır.

Sayın Delegeler,

Toplantıyı açış konuşmamda da değindiğim gibi, ekonomik kalkınma 
bir bütün olup, kalkınma sürecini tabiatıyla sadece bu iki alanda kayde
dilecek gelişmelerle sınırlandırm ak mümkün değildir. Nitekim daha önce 
yapılan çalışmalar sonucu bazı öncelikli işbirliği alanları tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 1984 yılının Ocak ayında F as’ın Kazablanka kentinde 
yapılan Zirvede bu işbirliği alanlarından altısı üzerinde özellikle durul
m uştur. Daimî Komitenin, bundan böyle birbiriyle ilişkili ve geniş kap
samlı program lar üzerinde çalışmasının İslâm dünyası açısından arzu 
edilir bir gelişme teşkil edeceğine inanmaktayım. Bu yapılırken «adım 
adım» derlenmesinin ve konuların öncelik sırasına göre ele alınmasının 
yararlı olacağını düşünmekteyim.

Sayın Delegeler,

Bu ilk toplantıda alman kararlardan başlamak üzere? bundan sonra 
kabul edilecek program ların bütün üyelere© titizlikle uygulanmaya çalı
şılmasının ve uygulama sonuçlarının zaman zaman ortaklaşa değerlendi
rilmesinin, işbirliği alanında başarıya ulaşabilmemizin temel şartını oluş
turacağı b ir gerçektir. Daimî Komite’ııin bu çerçevede sîzlerin de destek 
ve yardım larıyla önemli b ir rol oynayabileceğine güveniyorum. Bu Komi- 
te ’nin başkanı olarak Kazablanka’da tarafım a tevcih edilen bu ağır so
rumluluğun gereklerini özenle yerine getirm e hususundaki niyet ve ka
rarlılığı, Türkiye adına bu vesileyle huzurunuzda teyid etmeyi bir görev 
saymaktayım.

Sayın Delegeler,

Dikkatle izlediğim ve ne kadar yorucu olduğuna yakından şahit ol
duğum ilk toplantı sonunda ortaya koyduğum ve ülkelerimiz arasındaki 
dayanışmanın b ir sembolü olan ticaret ve sanayi hareket program larının 
ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum.
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Bu ilk toplantı sonunda elde ettiğimiz tecrübelerin ve değerli uyarı
larınızın, gelecek seferki toplantının daha yararlı geçmesini olumlu k a t
kılar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.

Ülkelerinize döndüğünüzde, «Yurtta barış, dünya’da barış» ilkesini 
dış politikasının temeli sayan Türk Milletinin, her b ir İslâm ülkesi ve 
halkına karşı duyduğu dostluk ve kardeşlik duygularına tercüman olma
nızı sizlerdeıı bilhassa rica ediyorum. Sizleri Türkiye’de görmekten duy
duğum memnuniyeti bir kere daha ifade ederken, bundan sonraki çalış
malarımızda yeniden bir araya gelmek üzere hepinize en iyi temennilerimi 
içten sevgilerimi ve iyi yolculuk dileklerimi sunarım.»

BELGE : 12

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI 
EKONOMİ YE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ’NİN 
TOPLANTISI SONUNDA 16 KASIM 1984 TARİHİNDE 

DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Basın Mensupları,

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığındaki İslâm Konferansı ö r 
gütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi ilk toplantısını 14 -16 
Kasım 1984 tarihleri arasında yapmıştır. Toplantıya hemen hemen tüm 
İslâm ülkelerinin katılması ve katılmanın büyük ölçüde Bakan düzeyinde 
olması, İslâm Ülkeleri’nin bu çalışmaya verdiği önemin temel bir göster
gesidir. Ayrıca dost İslâm ülkeleri Bakan ve Delegelerini Türkiye’de gör
mekten ve ağırlam aktan da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu burada 
belirtmek isterim.

Daimi Komite, toplantısını, dünyada ekonomik durgunluk, enflasyon 
ve işsizlik, gelişmekte olan ülkelerin artan  borçları, sınaileşmiş ülkelerin 
aldıkları himayeci tedbirler ve dünyadaki yüksek faiz oranları gibi önemli 
sorunların sürdüğü bir ortamda yapmıştır. Bu şartlar İslâm alemi içinde 
de safların sıklaştırılması gereğini ortaya koymaktadır. Yapılan bu top
lantının bu açıdan da ayrı b ir anlamı vardır ve bu bakımdan da yararlı 
olmuştur.

Daimî Komite, ilk oturumuna, sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ' 
bir konuşma ile ve kendilerinin başkanlığında başlamıştır. Bilahare biri 
Ticaret, diğeri Sanayi Bakanlarından oluşan iki Komite kurulm uştur. 
Ticaret Komitesi’ne Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Kaya 
Erdem, Sanayi Komitesi’ne Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral 
Başkanlık etmişlerdir.
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Bu iki Komite, çalışmalarını 14 ve 15 Kasım tarihlerinde yaptıkları 
toplantılar sonucunda tamamlamış ve raporlarım  bugün; 16 Kasım’da 
Daimi Komite’ye sunmuşlardır.

Toplantıda, biri Ticaret, biri Sanayi alanında olmak üzere bu iki 
sektördeki faaliyetleri kapsayan birer genel karar tasarısı ile îslâm Çi
mento Birliği kurulm asına ilişkin bir kara r tasarısı ve Daimi Komite 
toplantılarının bundan sonraki çalışma usullerine ilişkin bir karar ta sa
rısı kabul edilmiştir.

Sayın Basın Mensupları,

İslâm Konferansı ö rgütü  ■çerçevesinde kurulm uş olan Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin bu toplantısı vesilesiyle İslâm ülkeleri 
Ticaret Bakanları ilk defa bir araya g-elmişlerdir. Bu toplantıda İslâm 
Ülkeleri arasındaki Ticaretin geliştirilmesi için alınması gereken tedbir
ler etraflı b ir şekilde görüşülmüş ve bir uygulama programı üzerinde 
mutabık kalınmıştır. İslâm ülkeleri’niıı Genel Ticaret Hacimleri 400 Milyar 
Dolar seviyesindedir. Buna karşılık, aralarındaki ticaret bu m iktarın  sa
dece % 7’sini teşkil etmektedir. Demek ki aralarındaki ticaretin  geliş
mesi için çok m üsait bir ortam  m evcuttur. Bunun en somut örneğini Tür
kiye verm iştir. Daha dün denecek kadar kısa b ir süre önce Türkiye’nin 
İslâm ülkeleri ile ticaret hacmi genel ticaretin  ancak % 8’ini teşkil ederdi. 
Bugün, İslâm dünyası ihracatımızda % 40’m üzerinde b ir yer kazanmıştır. 
Bu da gösteriyor ki bilinçli bir çaba ve uygun politikalar ile İslâm Ülkeleri 
arasındaki ticareti çok daha büyük ölçülerde geliştirm e imkânı m evcuttur.

İstanbul’da yaptığımız toplantılarda İslâm ülkeleri Ticaret Bakanları 
bu şuur içinde çalışmışlar ve ana meselelere çözümler getirm ek arayışı 
içinde olmuşlardır. Alınmış olan kararları şu şekilde özetleyebilirim :

— Iierşeyden önce ticaretin  gelişmesi için şa rt olan karşılıklı bilgi 
ihtiyacını karşılayacak bir (Bilgi Akım Sistemi) kurulacaktır. Bunun 
için gerekli çalışmalar, merkezi Kazablanka’da bulunan İslâm Ticareti 
Geliştirme Merkezi tarafından yürütülecektir.

— İslâm ülkeleri’nin ürettikleri mallar çeşitli standartlarda olabil
mekte, bu da ticareti engellemektedir. Bu sakıncayı gidermek m aksa
dıyla Türk S tandartları E nstitü sü ’ııün öncülüğünde b ir (S tandartların  
Ahenkleştirilmesi) çalışması başlatılacaktır.

— Ticareti tanıtm a faaliyetlerine önem verilecektir. Çoğu zaman, İs
lâm ülkeleri yekdiğerinin ne ürettiğini bilmediği için bir ticaret söz konusu 
olamamaktadır. Tanıtm a konusunda büyük eksikliğimiz vardır. Bunu gi
dermek için, îslâm ülkeleri’nin düzenledikleri fuarla ra  daha geniş ölçüde 
bir katılm a sağlanacak ve Daimi Teşhir Merkezleri kurulacaktır.
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— Halihazırda ticaretin genişleyebilmesi için en önemli destek ma
li kolaylıklar ve finansman imkanıdır. Gelişmiş Batı Ülkeleri, kendi ihra
cat ve ithalatlarını destekleyebilmek için kredi mekanizmaları oluştur
muşlar, bu kredilerin garantisini sağlamışlar, diğer bazı mali tedbirlerle 
dış ticaretlerini desteklemişlerdir. İslâm Dünyasıhıda ise bir ölçüde İslâm 
Kalkınma Bankası tarafından yürütülen bu çalışmalar henüz geniş kap
samlı bir m ahiyet almamıştır. İşte bu eksikliği telafi etmek maksadıyla, 
toplantıda alman en önemli kararlardan biri, Uzun Vadeli İhracat Finans
manı İslâm Kliring Birliği ve İhracat Kredisi Sigortası sistemi geliştir
mek için İslâm Kalkınma Bankası’ııa verilmiş olan görevdir. Banka bu 
görevi İslâm Ülkelerinden seçilecek bir Uzmanlar Grubu ile Birlikte ya
pacak ve Altı ay içinde bu gibi sistemlerin oluşturulması amacıyla bir 
rapor hazırlayacaktır. Bu rapor, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığın
daki Daimi Komite’ye ve bütün İslâm ülkelerine sunulacaktır.

— Alınmış olan kararlardan bir diğeri, İslâm ülkeleri arasında Ter
cihli bir Ticaret Sistemi geliştirmek ve nihai hedef olarak da bir İslâm 
Serbest Ticaret Mübadele Bölgesi kurm aktır. Daha çok uzun vadeli olan 
bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda şimdiden bazı çalışmalar yapıla
cak ve öncelikler tesbit edilecektir.

Başlangıçta da söylediğim gibi, burada aldığımız kararlar ileriye dö
nük bir adım teşkil etmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Konusunda, 
şüphesiz alınabilecek çok sayıda karar ve tedbir mevcuttur. Başlangıç ola
rak, tesbit ettiğimiz bu kararları ileride alınacak munzam tedbirlerle tak 
viye suretiyle İslâm Dünyası içinde ekonomik işbirliğinin gelişeceğine olan 
inancım tamdır. Diğer İslâm ülkelerini ayııı inanç ve anlayış içinde gör
mekten büyük memnuniyet duyduğumu bilhassa belirtmek isterim.

Sayın Basın Mensupları,

Sanayi Bakanlarının aldıkları bir dizi kararda sınai alanda müşterek 
teşebbüslerin teşvik edilmesi uygun görülmüştür. Bu amaçla, İslâm Kal
kınma Bankası ve bölgesel ve ulusal kalkınma bankaları arasında yakın 
bir işbirliği tavsiye edilmiştir. Bu süreç içinde, İslâm Konferansı Sere- 
taryası ve bağlı kuruluşlar da gerekli katkılarda bulunacaktır. M üteah
hitlik, mühendislik ve müşavirlik firm aları için özel önlemler de öngörül
müştür. İslâm Aleminin firm alarına öncelik tanıyacak tedbirler alınması, 
öngörülen kararlar arasındadır. Bu arada, üye ülkeler arasında yatırım  
şirketleri kurulması da teşvik edilmektedir. Sanayi alanında teknik iş
birliğinin geliştirilmesi için bir dizi önlem öngörülmüştür.

İslâm Konferansı Sanayi Bakanları İslâm ülkeleıi arasında bir Çi
mento Birliği kurulmasını onaylamıştır. Bu birliğin kurulması çalışmala
rında Türkiye önemli rol oynamıştır. Bakanlar ayııca, beıızeı sınai alaıı-
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larda da gönüllü birlikler kurulm asının desteklenmesini buna ilaveten 
İslâm ülkeleri Ulusal Kalkınma Bankaları arasında birlik kurulm ası ça
lışmalarının hızlandırılmasını kararlaştırm ışlardır.

Küçük ve orta büyüklükteki sanayinin geliştirilmesi çalışmalarında 
da üye ülkeler arasında işbirliği yapılması uygun görülm üştür.

Toplantı sonunda, sınai işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere 
bir İzleme Komitesi kurulması da kararlaştırılm ıştır. Bu Komite, Saynı 
Cahit Aral Başkanlığında ve Bangladeş, Cezayir, Gine ve Pakistan ile 
ilgili ihtisas kuruluşlarından oluşacaktır. Sanayi Bakanları, Müteakip top
lantısını gene Daimi Komite Toplantısı ile ayın zamanda yapacaktır.

Sayın Basın Mensupları,

Daimi Komite Toplantısında alman kararlar arasında vurgulamak 
istediğim bir tanesi de Daimi Komite’ye İslâm Alemi içinde Ekonomik ve 
Ticari İşbirliğihıin geliştirilmesi için verilen nazım roldür. Bu ilk toplan
tının da ortaya koyduğu gibi, Daimi Komite çerçevesinde birbirine yakın 
sektörlere ilişkin toplantıların b ir arada ve aynı zamanda yapılması teş
kilat içindeki çalışmaların koordine edilmesini ve süratle sonuçlandırıl
masını sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle, Daimi Komite, bundan böy
le bu alanlarda yapılacak Bakanlar düzeyindeki toplantıların da gene 
Daimi Komite ile aynı zamanda düzenlenmesini kararlaştırm ış bulunmak
tadır. Biz, bu kararı ülkemize gösterilen güven ve inancın bir nişanesi 
olarak kabul ediyoruz. Hükümet ve ülke olarak bize tevcih edilen bu ağır 
sorumluluğun yerine getirilmesi için, başta Daimi Komite Bürosu üyeleri 
Suudi Arabistan, Pakistan, Gine ve Ürdün olmak üzere, diğer bütün İslâm 
Kardeşlerimizle birlikte elimizden geleni yapacağız.

Teşekkür ederim.»

BELGE : 13

KKTC’NİN BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE 
CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN 

15 KASIM 1984 TARİHİNDE 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF BENKTAŞ’A GÖNDERİLEN

KUTLAMA MESAJI

«Sayın Rauf R. Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
LEFKOŞE
Kuzey Kıbrıs Türk C um huriyetinin Kuruluşunun Birinci Yıldönümü 

münasebetiyle, Türk Ulusu ve şahsım adına Zât-ı Âlilerini ve Kıbrıslı 
soydaşlarımı içtenlikle kutluyorum.
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Kıbrıs Türk Halkı’nm geçen yıl 15 Kasım günü, dünyaya açıklamış 
olduğu yapıcı ilkeler ve hedefler doğrultusunda müzakereler yoluyla ger
çek ve kalıcı bir barış arayışı içinde bulunmasını, Türk Ulusu takdirle 
karşılam aktadır.

Kıbrıslı soydaşlarımızın güvenlik, hürriyet ve refah içinde yaşama 
azmini paylaşıyor ve bu yoldaki gayretlerinin Türkiye tarafından daima 
destekleneceğini bir kere daha tekrarlam aktan kıvanç duyuyorum.

Bu vesileyle Zât-ı Âlilerine ve Kıbrıs Türk halkına en iyi dileklerimi 
ve saygılarımı sunuyorum.

Kenan Evren 
Türkiye Cumhurbaşkanı»

BELGE : 14

KKTC’NİN BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 

15 KASIM 1984 TARİHİNDE 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’A GÖNDERİLEN

KUTLAMA MESAJI

«Sayın Rauf R. Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
LEFKOŞE

Kuzey Kıbrıs Türk Cum huriyetinin Kuruluşunun Birinci Yıldönümü 
münasebetiyle, Hükümet Üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına Zât-ı Âlile
rini ve Kıbrıs Türk H alkinı en samimi duygularımla kutlarım.

Kıbrıslı soydaşlarımızın barışçı yollardan Ada’ya kalıcı bir barış ge
tirme yolundaki gayretlerini takdirle karşılıyorum. Kıbrıs Türk H alkinm  
güvenlik, hürriyet ve refah içinde yaşama arzularını paylaşıyor ve bu 
yönde her türlü destek ve yardımın gösterileceğini Hükümetim adına 
ifade etmekten kıvanç duyuyorum.

Bu vesileyle Zât-ı Âlilerine ve tüm Kıbrıs Türk Halkı’na esenlik ve 
mutluluk dileklerimle, saygılar sunarım.

Turgut ÖZAL 
Başbakan»



BELGE : 15

KKTC’NİN BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 

15 KASIM 1984 TARİHİNDE
KKTC’NİN BAŞBAKANI NEJAT KONUK’A GÖNDERİLEN 

KUTLAMA MESAJI

«Sayın N ejat KONUK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı
LEFKOŞE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimin Kuruluşunun Birinci Yıldönümü 
münasebetiyle, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Zât-ı 
Âlilerinin, Hükümetiniz üyelerinin ve tüm  Kıbrıslı soydaşlarımızın Bay
ramını ku tlar en iyi dileklerimle saygılarımı sunarım.

Turgut ÖZAL 
Başbakan»

BELGE : 16

KKTC’NİN BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 

15 KASIM 1984 TARİHİNDE 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’A GÖNDERİLEN

KUTLAMA MESAJI

«Sayın Rauf R. Deııktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
LEFKOŞE

Kuzey Kıbrıs Türk Cum huriyeti’nin Kuruluşunun Birinci Yıldönümü 
münasebetiyle, Dışişleri Camiası ve şahsım adına Zât-ı Âlilerini ve Kıb- 
rıslı soydaşlarımızı kutlar, seçtiği barışçı hedeflere ulaşmak için Kıbrıs 
Türk Halkı’nm gösterdiği iyi niyetli tu tum  ve gayretleri takdirle karşıla
m akta olduğumu ifade etmek isterim.

Bu vesileyle Zât-ı Âlilerine ve tüm  Kıbrıslı soydaşlarımıza güven 

içinde esenlikler diler, saygılar sunarım.
V ahit HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakam»
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KKTC’NÎN BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 

15 KASIM 1984 TARİHİNDE 
KKTC DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANI 

NECATİ MÜNİR ERTEKÜN’E GÖNDERİLEN KUTLAMA MESAJI

«Sayın Necati Münir ERTEKÜN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dışişleri ve Savunma Bakanı
LEFKOŞE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Birinci Yıldönümü 
münasebetiyle, şahsım ve Dışişleri Camiası adına, Zât-ı Âlilerinin, Ba
kanlık mensuplarının ve tüm Kıbrıslı soydaşlarımızın Bayramını kutlar 
en iyi dileklerimle saygılarımı sunarım.

Vahit HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı»

BELGE : 18

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
24 KASIM 1984 TARİHLİ MİLLİYET GAZTESİ’NDE 

YAYINLANAN MÜLAKATI

BjRAND : Avrupa Konseyi’nden bir istekte bulunduk. Bu kabul 
edilmedi. Bu sonuçla karşılaşabileceğimizi, önceden yaptığınız tem aslar
dan herhalde biliyordunuz. Ona rağmen isteğiniz üzerinde niçin ısrar 
ettiniz ?

HALEFOĞLU : Biz 1981 yılında kendi irademizle Türkiye’nin de
m okratik rejim ini yeniden kurana kadar başkanlık hakkından tek  yanlı 
feragat ettiğim izi açıklamıştık. Komite de bunun üzerine bir karar al
mış ve «Türkiye’de demokrasi yeniden kurulunca, Ankara alfabetik sıra
ya bakmadan tek rar Bakanlar Komitesi Başkanlığını deruhte edecektir» 
demişti. Şimdi Türkiye’de demokrasi kurulm uştur. Seçimler yapılmış, 
Meclis ve hüküm et oluşturulmuştur. Bu talebi yapmadığımız takdirde, 
kendimizle te rs düşer bir vaziyette kalacaktık. Dolayısıyla talebi yap
mamız, Türkiye’de demokrasiye dönüldüğü yolundaki inancımızı göster
mek bakımından zaruriydi. Bunu yapmaktan başka bir formül yoktu.

BİRAND : Ancak bu talebiniz kabul edilmeyerek, Türkiye’de de
mokrasinin daha başlamadığı gibi bir soru işaretinin ortaya çıkmasına 
da yol açılmadı mı?

BELGE : 17
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HALEFOĞLU : İstediğimizin kabul edilip edilmemesi Türkiye’de
ki durumla ancak dolaylı olarak ilgilidir. Kabul etmemekle herhangi 
b ir şey yapmadılar. Türkiye isteğinde haklıdır. Başkanlık konusunda 
b ir itiraz yoktur. Ancak bazı ülkeler bazı ifadelerde bulunm aktadırlar. 
Dolayısıyla bu işi daha olumlu şekilde alamaz mıyız, dediler. Hemen 
bugün değil de önümüzdeki aylarda daha sıkı b ir diyalog ile, bütün 
tarafların  kabul edecekleri bir formül bulmak imkanı doğurulamaz mı, 
diye düşünüldü.

BİRAND : Ancak bu durum, Türkiye’deki demokrasi konusunda 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ııde bir kuşku bulunduğu görüntüsü 
vermedi mi, hiç değilse bunu tahrik  etmediniz mi?

HALEFOĞLU : H ayır böyle b ir görüntü vermedi. Çünkü söyle
nen bizim hakkımızın kimse tarafından  tartışılm adığı ancak bu hakkın 
ne zaman kullanılması lazım geldiği hususunda biraz olgunlaştırm a 
beklenmesiydi. Ayrıca 1981 kararı görüşbirliği (konsensüs) ile alınmıştı. 
Bu defaki karar için de ayııı konsensüsün alınması istendiğinden dolayı 
bu mecraya dönüldü.

BİRAND : Peki ne elde ettik?
HALEFOĞLU : Eğer biz bu isteği ileri sürmemiş olsaydık, kimse 

üzerine gitmeyecekti. Peki ne yapacaktık? Bırakıp unutulup gitmesine 
göz mü yumacaktık? Ben geçen toplantıda bu isteğimizi ortaya atmıştım. 
Bu defa da, «Türkiye bu hakkı verilmedikçe Bakanlar Komitesi’ndeki 
bakan koltuğunu boş bırakacaktır.» Zannediyorum ki bu tepkimiz b ir çok
larını uyardı. Bazı ülkelerin, Türkiye’nin hakkı olan yere gelmesine 
zorluk çıkarmalarından duyduğumuz memnuniyetsizliği de dile getirdik.

BİRAND : Bazı ülkelerin itirazlarını kırm ak için mi, bu girişimi 
yaptınız ?

HALEFOĞLU : Onu da kırm ış olduk. Ayrıca kendimizle uyum 
içinde olmamız bakımından da önemliydi. Eğer bu girişimi b ir yıl sonra 
yapmış olsaydık, kendimizin demokrasiye döndüğümüzden hâlâ şüphe 
ettiğimiz anlamı çıkardı. 1981 kararı «Türkiye demokrasiye döndüğü 
an yerini alacaktır» diyor. Yani mecbursunuz bu hakkı talep etmeye.

BİRAND : Toplantılara katılmamanız neyi değiştirecek? Nisan 
toplantısında Türk dosyasının açılıp didiklenmesini tahrik  etmedik mi?

HALEFOĞLU : Diplomaside her jestin  b ir manası vardır. Bu jes
timiz de, diğer ülkeler tarafından gayet iyi b ir şekilde anlaşıldı... Tahrik 
etmeden hakkımızı başka nasıl isteyebilirdik, başka ne yapabilirdik ba
na söyler misiniz.

BİRAND : Sonuç sizi rahatsız e tti mi?
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HALEFOĞLU : Herhalde memnun etmedi. Bizim bakımımızdan 
normali, hakkımızın derhal verilmesiydi.

BİRAND : Bu sonuç Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile ilişkilerinin 
daha da gerginleşmesine yol açabilir m i? özellikle Nisan ayında da bir 
karar vermeyip işi uzatırlarsa, Türkiye’nin «boş bakan sandalyesi» poli
tikasını daha da ileri götürme olasılığı var mı?

HALEFOĞLU : Bundan sonraki temaslarımızda, Avrupa Konseyi 
ile ilişkilerimizi bir çerçevede yütüceğiz ve Türkiye’nin demokrasiye dön
düğünün olur olmaz eleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini, tüm  hak ve 
sorumluluklarını kullanmakta kararlı olduğunu dile getireceğiz.. Biz ke
sin kararın  derhal verilmesini istemiştik. Bundan sonra ne olacağı onla
rın bileceği iştir. O zamana kadar da ülkeler arası tem aslarla bir çıkış 
yolu aranacak. Gelişmelere göre, her türlü tepkiyi göstereceğiz.

BİRAND : Türkiye NATO’daki son Limni anlaşmazlığında, hiçbir 
uzlaşı formülünü kabul etmiyor ve Y unanistan’ın Limni Adası üzerinde 
bulunan kuvvetlerinin NATO belgesinden çıkarılmasından başka bir for
mül kabul etmiyoruz. NATO’nun Yunanistan’la arasının açılması paha
sına. Türk istemini kabul edebileceğine inanıyor musunuz?

HALEFOĞLU : Limni yıllardır süren bir ihtilaftır. NATO da şim
diye kadar bu anlaşmazlığa ta ra f olmamış ve belgelerine bunu almamış
tı. Şimdi ilk defa Limni’deki kuvvetler bir NATO belgesine giriyor. Biz 
de «NATO ta ra f  olmasın vesikalara geçmesin» diyoruz. Müzakereler sü
rüyor. İhtilafın nasıl halledilebileceği tartışılıyor.

BİRAND : 1980’de Ege’deki '714 nolu NOTAM’ı kaldırmamız ve 
Y unanistan’ın askeri kanada dönüşünü sağlayan Rogers Anlaşmasını 
onaylamamıza rağmen karşılığında hiçbir yanıt alamamış olunması, Tür
kiye’nin bu defaki tutum unu etkiliyor mu?

HALEFOĞLU : Bunların hiç değilse zihinlerde bıraktığı kuşku
ların hiçbir tesiri olmadığını iddia etmek mümkün değil. Çünkü, Türkiye 
Y unanistan’a iyi niyet jestleri yaptı. Ancak bunun anlayışla karşılandı
ğına dair işaretler gelmedi. Bu defa da Yunanistan Limııi’yi sanki NATO’- 
ya çok bağlıyormuş askeri kuvvetlerim NATO’ya tahsis ediyor. Bu, bir 
emrivakiyi NATO kanalıyla Türkiye’ye kabul ettirm e planıdır.

BİRAND : NATO da Yunanistan’ın bu tahsis ettiği kuvvetleri red
detmiyor ?

HALEFOĞLU : Ancak NATO evet de demiyor. Bu kuvvetlerin ta h 
sis edilmesi «Evet anlamına gelmez» diyor. Yaptığı işin tefsirinde anla
şamıyoruz. NATO başka türlü tefsir etmek istiyor. Biz bu tefsirin  ger
çekleri yansıtmadığım, şimdiye kadarki politikanın devam etmesi lazım 
geldiğini söylüyoruz.
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BİR,AND : NATO, Y unanistan’ı da kaybetmemek kaygısıyla, bu 
kuvvetleri belgeden çıkarmak istemezse ne olur? Böyle b ir gelişme Tür
kiye’nin NATO’dan ayrılmasına kadar gider mi?

HALEFOĞLU : Bunların hepsi zamanı gelince değerlendirilir ve 
Türkiye’nin tutum u, reaksiyonları tespit edilip ortaya konur. Şimdiye 
kadar bugünkü tutum um uzdan başka bir pozisyon almak diye bir şey 
sözkonusu olmadı. Biz NATO’nun eski politikasını sürdürüp bir ih tila
fa ta ra f  olmamasını istiyoruz. O kadar... Bu olayı Türkiye’nin NATO'dan 
ayrılm asına kadar gidecek şekilde dram atize etmek için bir sebep var 
mı. İh tilaflar daima uzlaşıya, bir formüle varılarak sona erdirilir. Her 
ih tilafta  taraflardan  biri çıkmaya kalkarsa, NATO’yu üç buçuk sene 
içinde tasfiye etmek gerekir. Elbetteki NATO’yu yönetenler ve NATO’- 
ya bağlı ülkeler herkesçe kabul edilebilecek bir çözüm bulmak için elle
rinden geleni yapacaklardır.

BİRAND : NATO’nun vereceği yanıt, Türkiye’nin NATO ile ilişki
lerinin ne yönde gelişebileceğine bir işaret sayılacak mı?

HALEFOĞLU : Konuları ileriye yönelik, deneme yapar gibi mü
zakereye başlarsak bu işin sonu gelmez. Dış politika mümkün olanı ya
pabilme sanatıdır. H er konunun kendi boyutları içinde ele alınıp incelen
mesi, milli m enfaatler çerçevesinde değerlendirilmesi icap eder. Limni 
konusunda da bu böyle olacaktır. Dış politikayı soğuk kanlılıkla ve ra s
yonel yöntemlerle ele alıp yürütm ek lazımdır. Bazen basında öyle man
şetler çıkıyor ki, kamu oyu etki altında kalıyor, heyecanlanıyor. Kamu
oyu heyecanlanınca, ondan sonra olayın tek ra r normal boyutlarına dön
mesi için zaman geçmesi gerekiyor.

BİRAND : Limni sorunu NATO içinde ne zaman sonuçlanır? Uzla- 
şılabilir mi?

HALEFOĞLU : Herhalde çok sürmemesi icap eder. Bu tip  ih tilaf
ların uzun sürmesi, dejenere olması son derece zararlıdır. İhtilafın müm
kün olan en kısa sürede çözüme bağlanıp, gerek bizim NATO ile, gerek 
m üttefikler arası ilişkileri zehirlememesi gerekir. Buna mani olunması 
lazımdır.

BİRAND : Son aylardaki birçok gelişmeler birleştirilince sanki 
Y unanistan’ın her yönden Türkiye’yi çevirme ve bir baskı politikası 
başlattığı gibi bir izlenim doğuyor. Siz de bu kanıda mısınız?

HALEFOĞLU : Son derece önemli b ir noktayı, hiç b ir zaman 
unutmamanızı isterim . Türkiye 50 milyondur. Y unanistan 9 milyon. 
Türkiye’nin dünya ile ilişkilerini değerlendirirken bu gerçeği daima ha
tırımızda tutum am ızda yarar vardır. «Yunanistan bizi kıskaca aldı» gibi
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başlıklar görüyorum bazı gazetelerde. Bu gerçek olmadığı gibi Yunanis
ta n ’ın sağlayacağı en büyük yarar da, Türkiye ile iyi ilişkiler kurm a
sıyla sağlanabilir.

BiİRAND : Ege konusunda Sovyetler Birliği’nin tutum u ne? Ege’
deki bazı yerlerin silahlandırılıp, Yunan karasularının 12 mile çıkartıl- 
maması konusunda Türkiye’yi destekliyorlar mı?

HALEFOĞLU : Bildiğim kadarıyla Sovyetler için önemli olan, de
nizlerde trafiğ in  mümkün mertebe serbest olmasıdır. Buna getirilecek kı
sıtlam aları hoş karşılamazlar. Silahlandırmayı da hoş karşılayacaklarını 
hiç sanmıyorum.

BÎRAND : Sovyet Başbakanı Tikonov, yaklaşık 14 yıllık bir ara
dan sonra ilk defa Türkiye’ye gelecek. Bunun sembolik bir ziyaret ol
m aktan öteye giden sonuçları doğacak mı?

HALEFOĞLU : Bir Sovyet Başbakanı’nm Türkiye’yi ziyareti hiç 
bir zaman yalnız sembolik bir hareket olarak kalmaz. 1988 yılında, Baş
bakan Ulusu, Brejnev’in cenazesi için Moskova’ya geldiğinde, birlikte

Tikonov’u ziyarete gitmiştik. O dönemde, aramızdaki ticaret dram atik 
biçimde azalmıştı. Sebebi de, 65-66’da kurulmuş olan Sovyet tesisleri 
karşılığında bizim mal ile ödediğimiz taksitler bitmişti. Sovyetler’den 
ne kadar mal alırsak, onlar da bizden o kadar mal alıyorlardı. Sovyet
ler’den petrol almamız söz konusuydu. Ancak dışarda petrol fiyatları 
düşünce biz de başka yerden almış, Sovyetler de bizden mal almamaya 
başlamışlardı. Ulusu’nun ziyareti sırasında işte bu konu açıldı...

BİR AND : Tabiigaz projesi de galiba o görüşmede bizim ta ra f
tan ortaya atılm ıştı?

HALEFOĞLU : Evet, ben dedim ki bütün Batı ülkeleri Sovyetîer’- 
den gaz alıyor. Bizim de Sovyetler’den alabileceğimiz en iyi şey enerji 
ve tabii gazdır. Bunları dışardan alsak döviz ödeyeceğiz. İlk defa orada 
ortaya atılan fik ir şimdi gerçekleşme aşamasında. Sanayimizin en çok 
ihtiyacı olan enerjiyi Sovyetler’den sağlayabilirsek, onlara da bir mal 
satabiliriz.

BÎRAND : Amerika’nın Sovyetler’den tabiî gaz başta, enerji al
mamıza itirazı yok mu?

HALEFOĞLU : Amerika’nın daima Sovyetler Birliği ile m üttefik
lerinin muayyen bir ölçünün ilerisinde bağlı olmalarını istemeyen, bu tip 
ilişkiyi kuşkuyla karşılayan bir psikolojisi vardır. İster ki, kimse oraya 
bağlı olmasın. Ancak bütün Batı Avrupa ülkeleri bunu yaptılar. Bizim 
Şimdi en yakın komşu olarak bunu yapmamızdan daha tabiî bir şey ola
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maz. Sanayiimizin yüzde 40»- 50 kapasiteyle çalışması sağlanabileceği gibÇ 
ihracatımız da artırılabilecektir. Sovyetler Birliği birçok ürünümüzü sa
tabileceğimiz büyük bir pazardır.

BÎRAND : Tikhonov ile siyasî b ir belge mi imzalanacak?

HALEFOĞLU : Hayır. Bu defa Sovyetlerle 5 yıllık ekonomik bir 
çerçeve anlaşması imzalanacak. Zira Ruslar 5’er yıllık planlar yaptıklarını 
ve ne alıp almayacaklarını da bu planlarda saptadıklarını, b irer yıllık an
laşm alarla uygulamanın aksadığını söylediler. Batı ülkeleriyle yaptıkları 
anlaşmanın aynını yapacağız.

BİRAND : F ransa ile ilişkilerimizin yumuşamaya başladığı ileri 
sürülüyor. Gelen işaretler ne oranda gerçeği yansıtıyor?

HALEFOĞLU : F ransa’da yüksek düzeyde, Türkiye ile ilişkileri 
düzeltmek için bir siyasî irade doğduğunu hissediyoruz. Bunun kuvveden 
fiile çıkması için sanıyorum bir süre daha beklemek gerekecektir. Bu 
işaretler kendilerini göstermeye başlam ıştır.

BİRAND : Kendinizi başarılı bir bakan olarak mı değerlendiriyor
sunuz ?

HALEFOĞLU : Bunu değerlendirmek bana değil, basma ve kamu 
oyuna düşer.

BİRAND : Bir yazımda Dışişleri B akanlığının eski etkisini ve öne
mini yitirmeye başladığını, hüküm etin dış ilişkileri banka gibi yönetme 
eğiliminde olduğunu yazıp eleştirmiştim . Siz ne düşünüyorsunuz?

HALEFOĞLU : Bu eleştiriyi daha önce başka şekilde de yaptılar. 
Merkantil b ir dış politika sürdürüldüğü Meclis’te  söylendi. Dış politika 
merkezinin değiştirilmek istendiği değerlendirmede b ir ha ta  var. Dış po
litikayı yapan unsurlar arasında ekonominin önemli b ir yeri vardır. Bu
günkü uluslararası ilişkilerde m uhakkak olan b ir şey varsa, milletlerin 
birbirlerine duygusal bağlarla değil, birtakım  m enfaat bağlarıyla bağlı 
olduklarıdır. Biz dış politikanın duygusal yönlerini önce çıkartarak  hadi
seleri görmeye alışmışız. Oysa dış politikayı daha başka değerlendirmek 
lazımdır. E lbette dış politikanın içinde ekonominin önemli b ir yeri var
dır. Ancak, m illetlerarası ilişkilerde bazı kaideler vardır ki, bunu ancak 
Dışişleri bakanlıkları en iyi şekilde yürütebilir. Bu bakanlık da hükümetin 
tespit ettiği politikayı uygular. Politikanın hazırlanm asına katkıda bulu
nur. Görüntüsü ne olursa olsun, Dışişleri Bakanlığı etkinliğini daima mu
hafaza etm iştir. Bu etkinlik de, kendisine verilen işi iyi yürütm esiyle a r
ta r. Ne kadar iyi yürütürse, o kadar da çok iş verilir. Çok iş verildikçe 
de etkinliği arta r. Ben sanıyorum ki, bugünkü hüküm ette Dışişleri Ba
kanlığı kendine verilen işleri hem iyi, hem de etkin şekilde yürütm ektedir.
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BELGE : 19

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 
FİLİSTİN HALKI İLE DAYANIŞMA ULUSLARARASI GÜNÜ 

DOLAYISİYLE BM FİLİSTİNLİLERİN VAZGEÇİLMEZ HAKLARININ 
KULLANILMASI KOMİTESİ BAŞKANINA 

29 KASIM 1984 TARİHİNDE GÖNDERDİĞİ MESAJ

«Sayın Başkan,
Filistin halkıyla dayanışma gününün 7. yıldönümü vesilesiyle, Türk 

halkı, hükümetim ve şahsım adına Filistinlilerin haklı davasına deste
ğimizi iletir ve Filistin halkıyla dayanışma halinde olduğumuzu bir kere 
daha belirtm ek isterim.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin halkıyla dayanışma 
gününün kutlanm ası için aldığı kararı, sadece Filistin halkıyla dayanışma 
ifade etmek bakımından değil, fakat aynı zamanda geçen bir yıl zarfında 
Filistin sorunu ile ilgili olarak kaydedilen olayların değerlendirmesini 
yapmak imkânını sağlamasından dolayı memnuniyetle karşılıyorum. İçin
de bulunduğumuz dönemde Filistin davasına karşı dünyada giderek artan  
destek ve ilginin müşahade edilmesi olumlu bir gelişme teşkil etm iştir. 
Bu vesile ile Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Ko
mitesinin Filistin sorununun daha iyi tanınmasını teşvik için giriştiği gay
retleri takdire layık bulduğumu belirtmek isterim.

Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarının tanınmasının Orta 
Doğu’da devamlı bir barışın Tesisinde temel koşul olduğu inancındadır. 
Filistinlilerin kendi topraklarında kendi kaderlerini tayin etme hakkını 
kuvvetle destekliyoruz. İsrail, Kudüs dahil, işgal ettiği Arap toprakların
dan çekilmedikçe getirilecek hiç bir çözümün adil ve kalıcı olamayacağını 
izaha gerek yoktur.

Bu görüşler yönünde Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam 
edeceğiz. Filistin halkının uluslararası toplumdan gördüğü giderek artan  
anlayış ve destek sayesinde ve kendi saflarındaki birliğin de muhafaza
sıyla FKÖ liderliğinde, er veya geç meşru emellerinin gerçekleşmesini 
sağlayacağına inancım tamdır.

Bu vesileyle kardeş Filistin halkına, haklı davalarında bir an önce 
başarıya ulaşmaları için, Türk halkı ve hükümetinin içten dileklerini ilet
mek isterim.

Turgut ÖZAL 
Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı»
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Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayın
lanmış metinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans 
mahiyetinde olup resmi bir belge değildir.
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

TÜRKİYE - YUNANİSTAN - NATO

Y unanistan’ın Limni’nin hukukî statüsünü aşındırmak amacıyla 
NATO’ııun yıllık olağan savunma plânlama süreci içerisinde Sekreterya’ya 
iletilen kuvvet tahsisleri meyanmda Ada’da Uluslararası anlaşmalara ay
kırı olarak bulundurduğu Tugay düzeyindeki bir birliği ve «savaş za
manında Ada’ya konuşlandırılacak» bir uçak filosunu NATO emrine sun
ma manevrası A ralık başında aktedilen NATO Savunma Bakanları top
lantısında akim bırakılm ış; İttifak ’m 1*985 yılma ait savunma plânlama
sına ilişkin rapor ve buna bağlı ülke kuvvet taahhü t belgeleri, Türkiye 
ve Yunanistan’a a it bölümler olmaksızın kabul edilmiştir. Toplantıdan 
sonra Brüksel’de bir basın toplantısı düzenleyen Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk, Limni’nin NATO belgelerine geçmemesinin sağlandığına 
işaretle, «Bu bizim haklı davamızın sonucudur» demiştir.

Y unanistan Başbakanı Papandreou ise, Brüksel’de Yunanlı gazeteci
lere yaptığı açıklamada, Yunan taahhüt belgeleri onaylanmadıkça Yunan 
kuvvetlerinin NATO emrinde olamayacaklarım, dolayısiyle Yunanistan’ın 
hiçbir NATO tatb ikatına iştirak  edemeyeceğini ileri sürmüş, Limni ko
nusunun Türkiye ile ülkesi arasında ikili bir sorun olmadığını iddia e t
miştir.

Papandreou’nun bu beyanından bir hafta  sonra, Savunma Bakanı 
Drossoyanis, Yunan kuvvetlerinin tahsis edilmemiş bulunmalarının Yu
nanistan’ın NATO ta tbikatlarına iştirakini engellemediğini ileri sürmüş, 
Hükümet Sözcüsü Maroudas ise, «Yunan kuvvetlerinin tahsis durumunun 
Türkiye tarafından bloke edilmesi dolayısiyle, Yunanistan’ın hiçbir NATO 
tatbikatına katılamayacağını» iddia etmiştir. Yunan yetkililerinin bu 
konudaki çelişkili yorum ve beyanları birbirini izlerken, Papandreou’nun 
15 Aralık’ta  toplanan PASOK Küçük K urultayı’nda yaptığı konuşmada, 
Yunan Silâhlı Kuvvetlerinin «tehlikenin Kuzey’den değil Doğu’dan gel
diği» varsayım ına istinaden oluşturulacak «yeni bir savunma doktrini» 
çerçevesinde yeniden konuşlandırılmasına geçileceğine dair beyanı, T ürk- 
Yunan ilişkilerine yeni bir gerginlik unsuru kazandırmıştır.
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Aynı gün ve belkide aynı saatlerde Başbakan Turgut özal, düzenle
diği yılın son basın toplantısında Yunanistan ile ilişkiler konusuna da 
değinerek şu görüşleri dile getirm iştir :

«Komşumuz Y unanistan ile münasebetlerimizin, bütün iyi niyetimize 
rağmen, henüz olumlu bir mecraya girememesinden, iki ülke arasında bir 
diyalog ortamının noksanlığından kimin sorumlu olduğunu artık  bütün 
dünya bilmektedir. Bir yıl boyunca, yorulmadan, usanmadan uzattığımız 
zeytin dalını karşı ta ra f  bir türlü  ucundan tu tm ak cesaretini gösteremedi. 
Sebebi ne olursa olsun, hangi çıkar esaslarına dayanırsa dayansın, Yunan 
Hükümetinin bu tutum u gerçekçilikten uzak ve hatalıdır. Yunan halkının 
da bunun şuuru içinde olduğuna eminim. Başbakan Papandreu’nun 
NATO’da yarattığ ı suıı’i Limııi krizi, bu yaklaşımın ne ölçüde zararlı ola
bileceğini bir kere daha sergilemiştir. Biz, herkesin şunu iyi bilmesini 
istiyoruz : Türkiye, Ege’deki hak ve meşru m enfaatlerinin korunması 
hususunda azimlidir. Bunu yaparken de Y unanistan’la, meselelerin barışçı 
yollarla çözümüne dönük olumlu bir diyalog arayışı içinde olmaya devam 
edecektir. Yunan Başbakanının, samimiyetle uzattığımız bu dostluk elini 
er geç sıkacağına olan inancımızı yitirm ek istemiyoruz.»

Yunan Başbakanının PASOK Küçük K urultayı’nda yukarıda vaki 
ifadelerini 17 A ralık’ta  teyid eden Hükümet Sözcüsü, Silâhlı Kuvvetlerin 
konuşlandırılma düzenini değiştirecek yeni savunma doktrininin esasında 
1982’den beri üzerinde çalışılmakta olduğunu, taslağın Ocak ayında Si
lâhlı Kuvvetler komuta kademesinin m üşterek bir toplantısında görüşü
leceğini, bilâhare Dışişleri ve Savunma Konseyi’ııin onayına sunulacağını 
açıklamıştır.

Bu gelişmelerle ilgili bir soruyu 18 A ralık’ta  cevaplandıran Dışişleri 
Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Yalıp Eralp, Papandreou’nun iç 
politika amaçlarıyla yarattığ ı «Türk tehdidi» fobisinden hareketle bu ke
re Yunan Silâhlı Kuvvetlerinin konuşlandırılmasının yeniden düzenlene
ceğini söylediğine dikkat çekmiş, bu durum un Y unanistan’ın NATO içe
risindeki varlığının «fiktif olduğunu» gösterdiğine işaretle, NATO üye
lerinin Y unanistan’ın bu gibi davranışlarına a rtık  ciddi b ir teşhis koy
maları zamanının geldiğini belirtm iştir. ABD Dışişleri Sözcüsü de aynı 
gün m uhatap olduğu bir soruya karşılık, «Yunanistan’ın yeni savunma 
plânlarının^ bu ülkenin NATO savunma gücüne katkısını azaltmayacağını» 
ümit ettiklerini söylemiştir. Yunan Hüküm et Sözcüsü ise, 18 Aralıkta 
yaptığı ikinci b ir açıklamada, «doktrinin Ege'de barışı takviye edece
ğini ve Yunanistan’ın NATO ile ilişkilerini etkilemeyeceğini» ileri sür
m üştür.
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Dışişleri Bakanlığınca, «Yeni savunma doktrini» meselesi ile ilgili 
olarak 19 A ralık’ta  yapılan ikinci bir açıklamada, özetle, Yunanistan’ın 
kuvvetlerini Türkiye’ye karşı konuşlandırmasının NATO'nun kuruluş am a
cına tamamen aykırı olduğu, böyle bir konuşlandırmanın Yunanistan’ın 
NATO savunma sistemi içindeki yerinin «bütün sonuçlarıyla tartışılır 
hale gelmesi»ni kaçınılmaz kılacağı, Papandreou yönetiminin «Türk teh
didi efsanesi»ni bu kere NATO savunmasını tahribe yönelik bir âlet ola
rak kullanmaya başladığı ve Türkiye’nin bu sorumsuz harekete karşı ge
rekli tedbirleri elbette alacağı belirtildikten sonra, Yunanistan’la ortak 
hayatî m enfaatleri bulunan Türkiye’nin komşusunu tehdit etmesinin dü
şünülemeyeceği hatırlatılm ış ve şöyle denilmiştir : «...Yunan Hükûmeti’nin 
Türkiye’ye karşı düşmanca bir politika izlemekte ısrar etmesi Ege’de ka
rasuları ile ilgili olarak girişebileceği emr-i vâkilerin bir hazırlığı ise, bu
nun vahim sonuçlarına b ir kere daha dikkat çekmek zorundayız. Tabia
tıyla, böyle b ir durumda hatânın sorumluluğu da tamamen Yunanistan’a 
ait olacaktır.»

Yunan Hükümet Sözcüsü, 20 Aralık’da yaptığı b ir açıklamada, Yu
nanistan’ın da, «diğer NATO üyesi ülkeler gibi», NATO’ya tahsisli ol
mayan kuvvetlerini konuşlandırmak hususunda îttifa k ’a bildirimde bu
lunma yükümlülüğünde olmadığını söylemiş; Türkiye’yi örnek gösterip, 
ülkemizin Ege’de dördüncü bir ordusu olduğunu, bu Ordu’ya bağlı 120 
adet çıkarma gemisi bulunduğunu ve çok m iktarda da hava indirme ve 
sevkiyat yapabilecek helikopterin mevcudiyetini ileri sürerek, bunlardan 
hiçbirinin NATO’ya tahsisli olmadığını belirtm iştir.

Başbakan Papandreou da,Sisam’da 22 Aralık’da yaptığı bir konuş
mada, Y unanistan’ın Türkiye ile Ege konusunda müzakere edilecek birşe- 
yi olmadığı iddiasını tekrarlam ış Ege’nin halihazır hukukî statüsünün 
dünyaca da tanındığını söylemiş ve bu denizde ülkesine yapılacak bir sal
dırının pahalıya malolacağmı ifade etmiştir. Başbakan özal’m diyalog 
çağrılarının hedefi olmak gereken görüşmelerde nelerin ele alınmasının 
öngörüldüğünü kestiremediklerini öne süren Papandreou, 1950’lere ka
dar devam eden iyi ilişkilerin «İstanbul Eienizmi’ne uygulanan» baskı 
ve göçe zorlama politikası ile bozulduğunu, Türk - Yunan meselelerinin 
hepsinin «Türkiye’nin taleplerinden» kaynaklandığını yeniden iddia et
miş; bu durumdan Türkiye’deki «siyasî ve askerî liderliğin» sorumlu 
olduğu görüşünü savunmuştur.

T ü rk -Y u n an  ilişkilerindeki gelişmeler Milli Savunma ve Dışişleri 
Bakanlıkları bütçelerinin TBMM’de görüşülmeleri sırasında da ele alınmış 
ve konuşmacılar Türkiye ve Y unanistan’ın NATO İttifakı içinde bulun
malarına rağm en Y unanistan’ın yayılmacı ve emrivakiler yaratm a politi
kasını sürdürdüğüne işaret etmişlerdir. Hükümet adına yapılan konuş
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malarda ise, iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözümle
nebileceğine inanıldığı ve Türkiye’nin Ege’deki hak ve hukukunu koru
mada hükümetin azimli olduğu belirtilm iştir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu yıl sonunda ANKA’ya verdiği bir 
demeçte, 1984 yılını dış politika açısından değerlendirirken, Türk - Yunan 
ilişkilerine de değinerek şu görüşleri vurgulam ıştır :

«Yunanistan ile ilişkilerimizde milli menfaatlerimizi azami ölçüde 
koruyan istikrarlı bir barış ve uzlaşma politikası izledik. Yunanistan Hü
kümetinin gerginlik yaratm a amacına yönelik olduğu anlaşılan bazı be
yan ve davranışları Hükümetimizin izlediği soğukkanlı tu tum  sonucunda 
etkisiz kaldı. Hükümetimiz son Limni olayında da olduğu gibi Ege’de ulus
lararası anlaşm alardan doğan dengeyi ve Türkiye’nin temel çıkarlarını 
korumak için titiz b ir dikkat gösterdi. Türkiye ile Yunanistan arasında 
mevcut bütün sorunların müzakereler yoluyla çözülebileceğine inanıyo
ruz. Tabiatiyle böyle b ir diyalogun başlatılması için Türkiye’nin herhangi 
bir tavizde bulunması sözkonusu olamaz. Türk ve Yunan milletleri dostluk 
istemektedir. Hükümetlere düşen milletlerin bu arzusunu engellemek de
ğ i r  teşvik etmek olmalıdır. Nitekim Hükümetimiz Yunan vatandaşlarına 
vize mecburiyetini kaldırarak bu alanda önemli adım atm ıştır. İnanıyo
ruz ki, bu veya buna benzer yaklaşımlar iki ülke arasındaki ciddi sorun
ların çözüm yoluna kavuşabilmesi için m üsait b ir ortam  yaratacaktır.»

K I B R I S

BM Genel Sekreterinin aracılığıyla 26 Kasım’da New York’da baş
layan üçüncü tu r  dolaylı görüşmelerde Genel Sekreter’iıı sunduğu Anlaşma 
Tasarısı’nm Türk tarafınca kabul edilmesi üzerine KRY lideri Kyprianou 
10 günlüğüne New York’dan ayrılmış ve önce K ıbrıs’da, bilâhare A tina’da 
istişarelerde bulunduktan sonra, 7 A ralık’ta  New York’a dönmüştür. Bu 
şekilde yeniden başlayan üçüncü tu r  görüşmeler 12 A ralık’ta  tamamlan
mış ve BM Genel Sekreterliği tarafından  aynı gün yapılan açıklamada, 
iki ta ra f arasında bir zirve toplantısı düzenlenmesi için yeterli ilerleme
nin kaydedildiği sonucuna varıldığı ve zirvenin 17 Ocak’ta  New York’da 
gerçekleştirileceği kaydedilmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş da yaptığı açıklamada, BM Genel 
Sekreteri tarafından hazırlanan ve taraflarca kabul edilen taslağın Kıb
rıs Türklerinin Ortaklık hakkını, iki kesimli federasyon arzusunu ve gü
venlik sorunlarını kapsadığını bildirmiş, Genel Sekreterin hazırladığı tas
lağın bir bütün olduğunu ve bunu değiştirm ek gibi b ir yaklaşımın ola
mayacağını, Kyprianou’nun son ana kadar taslağı değiştirm ek için çaba
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harcadığını, fakat Genel Sekreterin buna yanaşmadığını kaydetmiş ve 
belgenin Zirve toplantısında onaylanması halinde çalışma gruplarının 
oluşturulacağını ifade etmiştir.

Kyprianou ise verdiği bir demeçde, «Kıbrıs sorununa çözüm bulun
ması konusunda 1974’den bu yana ilk kez «ihtiyatlı bir iyimserlik» içinde 
olduğunu, doruk toplantısının nasıl sonuçlanacağı hakkında görüş bildir
menin, çok erken» olduğunu söylemiş, «soruna adil ve sürekli b ir çözüm 
bulunması için her türlü  çabayı göstermeye devam edeceğimiz açıktır» 
demiştir.

14 Aralık günü Türkiye tarafından yapılan Hükümet Açıklamasında 
ve «New York’da Kıbrıs sorununun çözümü için bir süredir yürütülmekte 
olan aracılı görüşmelerin bir zirve toplantısı kararıyla sonuçlanmış bulun
masının olumlu bir gelişme addedildiği; Kıbrıs sorununun nihaî çözümü
nün mümkün kılmabilmesinin? her şeyden önce, Rum tarafının Ada’da 
âdil bir çözümü içine sindirebilmesine ve BM Genel Sekreteri’nin takdire 
şayan yoğun gayretleri neticesinde hazırladığı ve Kıbrıs Türk tarafınca 
kabul edilen anlaşma esaslarına aynen sâdık kalmasına bağlı olacağı; 
Rum tarafın ın  malûm oyalama taktiklerinden bu sefer vazgeçmesinin zir
venin başarısı için kesin zaruret arzettiği» belirtilmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nce 13 Aralık’da yapılan açıkla
mada, bu gelişmelerin Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne bir son verebileceği ve 
yeniden birleşmiş bir Kıbrıs devleti kurulması imkânı yaratabileceği be
lirtilerek, Türkiye ve Yunanistan H üküm etlerinin ve BM Genel Sekrete
ri’nin aracılı görüşmeler sırasındaki rollerinin övgüye değer bulunduğu 
kaydedilmiş; ABD’ııin K ıbrıslılar’a birleşmiş bir ülkeyi yeniden inşâ et
melerinde yardımcı olmaya hazır bulunduğu hatırlatılm ıştır.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’mn konuya ilişkin 13 Aralık tarihli 
açıklamasında da, «İngiltere’nin BM Genel Sekreteri’nin yaptığı açıkla
mayı kayıtsız şartsız memnuniyetle karşıladığı» ifade olunmuştur.

Y unanistan Dışişleri Bakanı tarafından 14 Aralık tarihinde Brük
sel’de yapılan açıklamada ise, «Ada halkının % 18’ini teşkil eden Kıbrıslı 
Türkler’in egemen (sovereign) veya ortak egemen (co-sovereigıı) olma
maları için Türk işgal birliklerinin Ada’daıı çekilmesi gerektiği; böyle
likle federal devletin normal fonksiyonda bulunabileceği; muhtemel bir 
Denktaş - Kyprianou anlaşmasını takiben Lefkoşe’de geçici b ir hüküme
tin teşkilinden hemen sonra Türk birliklerinin Ada’dan çekilmesiyle Kıb
rıs sorununa tam  bir çözüm getirilebileceği» öne sürülmüştür.

Y unanistan Hükümet Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, zirve konusun
da anlaşmaya varılmasının Yunanistan tarafından memnunlukla karşılan
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dığı belirtilmiş, Y unanistan Hükümetinin Kıbrıs konusunda Kyprianou’nun 
yaklaşımını takdir ettiği BM Genel Sekreterinin çalışmalarını da her za
man desteklemeye devam edeceği kaydolunmuştur.

Zirve kararının açıklanmasından sonra 14 A ralık’da BM Genel Sek
reteri ile tek ra r görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Rum basınında 
Kyprianou’nun görüşmelere gündemsiz ve taahhü t altına girmeksizin g it
mek istediğine dair m aksatlı haberler yeralması üzerine, BM Genel Sek
reteri ile yeniden görüşmek zaruretini hissettiğini belirtm iş ve Türk ta 
rafının zirveye, bir belgeye imza atm ak üzere gitm ekte olduğunu ve Cuel- 
la r’m da isteğinin bu yönde olduğunun öğrenilmesinin memnuniyet yara t
tığını söylemiştir.

Denktaş, 15 Aralık tarihinde BBC’de yayınlanan bir mülakatında da, 
dolaylı görüşmelerde kabûl edilen anlaşma taslağında, kurulacak iki top
lumlu Federal Kıbrıs C um huriyetinde Dışişleri B akanlığinm  Türkler’e 
verilmesinin öngörüldüğünü açıklamış; 17 Ocak da yapılacak zirveye pa
zarlık için gidilmeyeceğini, sadece anlaşm a metninde yer alan noktaların 
uygulanma yollarının tartışılacağını belirtm iştir.

Başbakan özal, 15 A ralık’ta  düzenlediği basın toplantısında, Kıb- 
r ıs ’da iki toplum arasında diyalogun yeniden tesis edilmekte olmasından 
memnuniyet duyulduğunu belirterek, «büyük sabır ve fedekârlıklarla gel
miş olduğumuz bu noktada, temennimiz Rumların bu fırsa tı da heder 
etmemesidir» demiştir. Dışişleri Bakanlığı bütçesinin TBMM’de görüşül
mesi sırasında da V ahit Halef oğlu Rum tarafın ın  Genel Sekreterin iki 
tarafın  siyasî eşitliği ilkesini esas alan bu son teşebbüsünü bidayetten 
beri hazmedemediği, engellemeye ve sonuçsuz bırakm aya çalıştığı izleni
mini verdiğine işaretle «Rum tarafı, zirve öncesinde giriştiği yozlaştırma 
çabasını, zirve sırasında da devam ettirerek  Genel Sekreterin sunduğu 
anlaşmanın imzalanmasını engellediği takdirde, fevkalâde önemli bir fır
sat heba edilmiş olacaktır» şeklinde konuşmuştur.

Gerçekte, Rum - Yunan tarafın ın  hedeflerinin Anlaşma Taslağı’nm 
tadilini sağlamak olduğu ve bir takım  sorunlar bulunduğu ve bunların 
zirve’de halledileceğini söyleyerek, taslağı im zalamaktan kaçınmanın ça
relerini aradıkları KRY yetkililerine basınında çıkan haber ve yorumların
dan anlaşılmıştır.

Öte yandan Denktaş New York dönüşü A nkara’ya uğrayarak Cum
hurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul olunmuş ve kabulden sonra 
düzenlediği basın toplantısında, Türk tarafın ın  New York’taki görüşme
ler sırasında varılan m utabakata riayet hususunda kararlı olduğunu 
tekrarlam ış ve «daima olduğu gibi Anavatan, Kıbrıs Türk halkının des
teklemeye devam etmektedir. A navatan bize her alanda destekleyecek
tir» demiştir.
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Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu da yıl sonunda ANKA’ya verdiği 
demeçte, 1984 yılının dış politika açısından değerlendirirken, Kıbrıs so
rununa da değinmiş ve «Kıbrıs konusunda da KKTC’nin Ada’daki iki 
toplumun eşitliği esasına dayanan federal bir çözüm bulunması amacıyla 
sarfettiği samimi çabalar Hükümetimizce de desteklendi ve Ada'da kalıcı 
bir barışın sağlanması için çaba sarfedildi. İki toplum arasında görüş
meler yoluyla ve eşitlik esasına göre yapılacak müzakerelerle Kıbrıs me
selesinin kalıcı bir çözüme ulaşmasını temenni ediyoruz. Şimdi adım a t
mak sırası Kıbrıs Rum tarafm dadır» demiştir.

SOVYETLER BİRLİĞİ BAŞBAKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Nikolai Tikhonov, Baş
bakan T urgut özal’m resmi konuğu olarak 25 - 27 Aralık tarihleri arasın
da Türkiye’yi ziyaret etm iştir. Ziyaretinde Tikhoııov’a Sovyetler Birliği 
Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Sergueychik, Dış Ticaret 
Bakan I. Yardımcısı Komarov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryjov ve ka
labalık b ir heyet eşlik etmiştir.

Yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ticarî, ekonomik ve ilişki
lerin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli ikili konular, bölgesel ve ulus
lararası sorunlar üzerinde durulmuştur. Tikhonov, Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren tarafından da kabul edilmiştir.

Sovyet Başbakam’mn ziyareti sırasında 10 yıllık «Ekonomik, Ticarî, 
Bilimsel ve Teknik İşbirliğinin geliştirilmesine ilişkin Uzun Vadeli Prog
ram» iki ülke Başbakanları arasında; 1986 - 1990 dönemini kapsayan «Mal 
Mübadelesine Dair Anlaşma» Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem 
Pakdemirli ile Komarov arasında; «Kültürel ve Bilimsel Değişim Prog
ramı» ise, Dışişleri Bakanlığı, K ültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Yal
çın K urtbay ve Ryjov arasında imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB arasında daha önce imzalanan ikili 
anlaşmalardan hareket ederek, eşitlik, karşılıklı saygı, birbirlerinin içiş
lerine karışm am a ve ortak yarar ilkelerine dayanarak iki ülke arasında 
gelişen iyi komşuluk ve dostça ilişkileri daha da güçlendirme isteği ile 
hazırlanan Uzun Vadeli Program, Taraflar arasında istikrarlı ve uzun 
süreli temel üzerinden ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik işbirliğini, iki 
ülkenin imkânları, ihtiyaçları ve milli mevzuatları çerçevesinde geliştir
meyi de derinleştirm eyi amaçlamıştır.

Program ’da, ekonomik işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi için müm
kün olduğu kadar elverişli ve iki Tarafça kabul edilebilir finansman şa rt
larının yaratılm ası, demir - çelik ve demir dışı metaller sanayii, alümin
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yum sanayii, petrol rafinerisi, kimya sanayii, hafif sanayi, makina imalat 
ve doğal gaz satın  alımları dahil olmak üzere ticaretin daha da genişle
tilmesi ve ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi öngörül
müştür.

Program ’da, Türkiye ile SSCB arasındaki ekonomik ilişkilerde, kar
şılıklı ticaretin  gelişmesinin yanısıra, sanayi alanında ve diğer alanlarda 
yapılan işbirliğinin giderek önem kazanm akta olduğu kaydedilmiştir. Eko
nomik ve teknik işbirliği yapılması muhtemel alanlar listesi Program ’m 
E k -l’inde yer almıştır. Liste, demirçelik sanayii, demir dışı m etaller sa
nayii, elektrik enerjisi, petrol rafineri sanayii, kimya sanayii, makina 
im alat sanayii, inşaat sanayii, doğal gaz nakli gibi alanlarda işbirliği ya
pılmasını öngörmüştür.

Program ’da, ekonomik ve teknik işbirliği çerçevesinde kurulacak te
sislerin bedelinin, bu tesislerde üretilen ürünler teslim atı veya diğer mallar 
ihracı olmak üzere karşılıklı m utabakat sağlanmak suretiyle ödeneceği 
belirtilm iştir.

Program ’da, ticaretin, Türkiye ile SSCB arasındaki ekonomik işbir
liğinin en önemli alanlarından biri olduğu kabul edilerek, tarafların , ara
larındaki ticareti genişletmeye ve çeşitlendirmeye gayret edecekleri belir
tilm iştir. Türkiye ile SSCB arasında ithal - ihraç edilebilecek malların en- 
dikatif listesi Program ’ın Ek - 2’siııde yer almıştır.

Program ’da ayrıca, karşılıklı ilgi konusu olan güncel bilimsel ve 
teknik sorunların çözümü için her iki ülkenin bilimsel ve teknik imkân
larından daha etkin biçimde yararlanılm ası amacıyla, bilimsel ve teknik 
alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi öngörülmüştür. Program ’m 
Bilimsel ve Teknik îşbirliği’nin Gelişmesinde Ana Yönler L istesi’ııde ener
ji, inşaat mühendisliği ? jeoloji, tarım , ormancılık, icatlar ve patent hak
ları, tıp halk sağlığı hizmetleri gibi konular yer almıştır.

P rogram ’da, her iki ülkenin planlama uzmanlarının, önceden karar
laştırılacak konularda planlama teknikleri ve metodları hakkında tecrübe 
ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere Hüküm etlerarası Türk - Sovyet Eko
nomik İşbirliği Karma Komisyonu Toplantıları sırasında buluşabilmelerı 
öngörülmüştür.

Program ’da, ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik işbirliğinin, Türk 
kuruluş ve firm aları ile Sovyet kuruluşlarının yeni kurulacak sınai te
sislerin ve diğer tesislerin fiz ib ilite le rim  yapılmasına, projelendirilmesi
ne ve kurulm asına katılm aları ile ekonomik işbirliği konularına ilişkin 
bilgi ve tecrübe teatisi, üçüncü ülkelerde ekonomik işbirliği imkânlarının 
araştırılm ası ve Tarafların kuruluş ve firm alarının ilgili projelere ortak
laşa katılm alarının teşviki gibi yollarla gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.
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Program ’ın uygulanmasını izlemek ve uygulamadan doğabilecek so
runların çözülmesine yardımcı olmak görevi Hükümetlerarası Türk - Sov
yet Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu’na verilmiştir. Ayrıca, Prog
ram ın, iki Tarafın yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmaların
dan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyeceği belirtilmiştir.

İmzalandığı ta rih te  yürürlüğe giren ve on sene yürürlükte kalacak 
olan Program , taraflardan  biri yürürlük sürelerinin bitiminden altı ay 
önce aksini istemediği takdirde yürürlük süresi her defasında kendiliğin
den beşer yıl için uzatılabilecektir.

1986 - 1990 yıllarına ait mal mübadelesine dair anlaşma ise, iki ülke 
arasındaki ticaretin  eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre daha da geliş
tirilmesi amacını taşım aktadır.

Anlaşma hükümleri dahilinde ihracat ve ithalat Türkiye Cumhuriyeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nde yürürlükte olan kanun, ka
rar ve yönetmelikler çerçevesinde ve ta ra flar arasında çeşitli tarihlerde 
imzalanmış olan ticaretle ilgili anlaşmaların hükümleri gözönünde bulun
durularak yapılacaktır.

Türkiye’nin Sovyetlere ihraç edeceği mallar ile Sovyetler Birligi’niıı 
Türkiye’ye ihraç edeceği mallar listeler halinde Anlaşmaya eklenmiştir. 
Ancak bu listeler kısıtlayıcı değildir. Türk kamu ve özel kuruluşları ve 
firmaları ve Sovyet dışticaret kuruluşları bu listelerde yer almayan mal
ların da teslim atı için mukavele yapabileceklerdir. İki ülke arasındaki ti
caretin daha da geliştirilmesini teşvik amacıyla iki ülkenin yetkili ma
kamlarınca bu listelerde yer alan malların ticaretine özel ilgi gösterile
cektir. Bununla ilgili olarak, her iki ülke yetkili makamları malların i t 
halat ve ihracatı için lisans mecburiyeti bulunması halinde ilgili ithalat 
ve ihracat lisanslarını derhal vereceklerdir.

Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili hususları görüşmek ve gerektiğin
de iyileştirmek için tavsiye kararları almak amacıyla her yıl sırasıyla 
Ankara ve Moskova’da toplantılar yapılacaktır.

Anlaşma 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve ta 
raflar, uzatılm asına dair b ir m utabakata varmadıkları takdirde 31 Aralık 
1990 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Türkiye ile SSCB arasında 1985 - 1986 yıllarını kapsayan Kültürel 
ve Bilimsel Değişim Program ı ile 1985 ve 1986 yıllarında karşılıklı olaınk 
gerçekleştirilecek faaliyet ve değişimler saptanm akta; bıı çeıçevede Bi
limsel İşbirliği, Bilim Adamı Değişimi, Türk ve Rus dili yaz kursları için 
karşılıklı burs tahsisi, sanatçı, sanat uzmanı, sanat toplulukları ve spoı
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ekipleri, spor eğiticileri, dokümanlar ile çeşitli sergi değişimleri öngörül
mekte, Türk dili edebiyatı, kültür ve sanatının tanıtılm ası hedef alın
maktadır.

Program da yukarıdaki konularda uluslararası toplantılardan ta ra f
ların haberdar edilmesi hususuna, Radyo - Televizyon, Tiyatro, Sinema 
ve Spor alanlarında işbirliği konularına, çeşitli yayın, Katalog ve Bib- 
liografya değişimlerine yer verilmektedir.

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Türkiye - A rnavutluk Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı 
uyarınca^ 3 - 5  Aralık 1984 tarihlerinde A nkara’da A rnavut ressam  Vaııg- 
jush Mio’nun yapıtlarından oluşan bir resim sergisi düzenlenmiştir.

— Türkiye - M acaristan Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı 
çerçevesinde, 3 - 9  Aralık 1984 tarih leri arasında A nkara ve İstanbul’da 
Macar Filmleri H aftası düzenlenmiştir.

— 6 - 7  A ralık 1984 tarihlerinde İslam abad’da yapılan 9. Siret 
Konferansına ülkemizi temsilen Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altı- 
kulaç katılm ıştır.

— Resmi senedi 27 Haziran 1984 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türk - Arap ilişkileri ¡İnceleme Vakfı Kurul toplantısı, Dışişleri Bakam 
V ahit Halefoğlu’nun iştirakiyle 8 Aralık 1984 tarihinde İstanbul’da ya
pılmış ve anılan Vakıf, faaliyete geçmiştir.

— Türkiye -Yugoslavya Kültürel ve Bilimsel Değişim Program ı çer
çevesinde 11 - 29 Aralık 1984 tarihlerinde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi’nde «Makedonya K arikatür Sergisi» açılmıştır.

— Çello Sanatçısı Reşit Erzin 16 - 24 A ralık 1984 tarihlerinde 
SSCB’de Tartu, Kiev, Bakü, Kazan ve Moskova’da resital ve konserler 
verm iştir.

— 1 9 - 25  Aralık 1984 tarihlerinde A nkara’da yapılan görüşmelerden 
sonra, 26 A ralık 1984 tarihinde Türkiye ile SSCB arasında 1985 - 1986 
yıllarını kapsayan Kültürel ve Bilimsel Değişim Program ı imzalanmıştır.
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1 Aralık 1984

İSTANBUL GAZETECİLER CEMİYETİ, 

YUNANİSTAN’IN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

İstanbul ¡Gazeteciler Cemiyeti tarafından İngilizce ve Fransızca 
olarak yayınlanan bir kitapçıkta Ege sorununun çeşitli yönleri «Ege 
Gerçekleri» adı altında ele alınmıştır.

Kitapçıkta, Doğu Ege adalarının silâhtan arındırılması, karasuları, 
k ıt’a sahanlığı ve Ege hava sahası konularında Yunanistan’ın uluslararası 
andlaşmaları ihlâli ve hiçbir temele dayanmayan iddiaları birer birer 
ele alınarak çürütülmekte, gerçek durum ve buna dayalı Türk görüşü 
etraflı olarak açıklanmaktadır.

H arita, şema ve fotoğraflar da içeren kitapçıkta, Türk - Yunan 
ilişkilerinin bir tarihçesi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin, 
açlıkla karşı karşıya kalan işgal altındaki Yunanistan’a yaptığı gıda yar
dımı ile ilgili belgeler de yeralmaktadır.

1 Aralık 1984

YAVUZTÜRK BRÜKSEL’DE

Avrupa Grubu ve NATO Savunma ve Plânlama Komitesi toplantı
ları vesilesiyle Belçika’ya giden Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk 
Brüksel havaalanında verdiği bir demeçte, «Limni konusunda uluslararası 
anlaşmalarla tesbit edilmiş statülerin erozyona uğratılm asına kesinlikle 
karşıyız» demiş ve NATO’daki görüşmeler sırasında Limni meselesi gün
deme gelmediği takdirde, Türkiye’nin bu sorunu kendiliğinden gündeme 
getirmeyeceğini açıklamıştır.

1 -10 Aralık 1984

MERKEZ BANKASI BAŞKANI CANEYİ TOKYO’YA GİTTİ

Merkez Bankası Başkanı Yavuz Can evi başkanlığındaki bir ban
kacılar heyeti Japonya’ya gitm iştir.

Bankacılar Japonya’da, «Bank of Japan»^ «Eximbaıık», «Dai-ichi 
Kangyo Bank», «Industrial Bank of Tokyo», «Fuji Bank» ve «Bank of 
Tokyo» yetkilileri ile görüşmeler yapmışlardır.
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TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞININ 20 NCİ YILI

İktisadî Kalkınma Vakfı (IKV) tarafından İstanbul’da «Türkiye 
AET ortaklığının 20 nci yılı» konulu bir toplantı düzenlenmiştir.

Türkiye ile AET arasında bir ortaklık kuran A nkara anlaşmasının 
yürürlüğe girişinin 20 nci yılı dolayısiyle düzenlenen toplantının açış 
konuşmasını yapan ÎKV Başkanı Asım Kocabıyık, Türkiye ile Ortak 
Pazar arasında tam  üyeliğe giden yolda bazı sorunlar olduğunu h a tır
la tarak şunları söylemiştir : «Sorunlardan biri, Topluluğun ortak üyelik 
statüsüne verdiği değeri giderek azaltmasıdır. Diğer b ir konu, A vrupa’daki 
bazı çevrelerin Türkiye’nin Ortak Pazar’a girmesine karşı olan tutum la
rıdır. Avrupalı dostlarımız Türkiye’nin sorunlarını abartıyorlar. Oysa 
Türkiye’nin sorunları onlarınkinden farklı değildir. Ayrıca Avrupalı po
litikacılar, Türkiye potansiyelini ve sorunlara çare bulabirliğini takdirde 
daima hata  ediyorlar.»

Türkiye - AET K arm a Parlam ento Komisyonu Türk ta ra fı Başkanı 
Ayçan Çakıroğulları, Avrupa Parlam entosunun Türkiye’ye karşı takındığı 
katı, olumsuz ve haksız tavrın  ülkemizin demokrasiye geçiş sürecini ko
laylaştırdığını söylemenin son derece güç olduğunu belirtm iştir.

MDP Bitlis Milletvekili Kâmraıı İnan da, Türkiye ile AET arasındaki 
ilişkileri sadece ekonomik açıdan değerlendirmenin yanlış olacağını, Top
lulukla Türkiye arasındaki ilişkilerin temelinde politik b ir olay bulundu
ğunu ifade etm iştir.

Avrupa Parlam entosu üyesi Ludwig Lemmer ise, geleceğe bakıldı
ğında Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında iyi b ir işbirliği görüldüğünü 
belirtmiş, A vrupa’da Türkiye ile yakından ilişkisi olan çevrelerin, ülke
mizin ekonomik açıdan büyük bir gelişme içinde olduğunu söylediklerini 
vurgulayarak «Türkiye’de şu anda büyük bir dinamizm hakimdir» de
miştir.

Dışişleri Bakanlığı İktisadi İşler M üsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
M ustafa Akşin ise konuşmasında, «Sırası geldiği zaman Türkiye’nin 
AET’ye üye olmak için Önünde bulunan im kânları kullanm akta tereddüt 
göstermeyeceği kesindir» demiştir. (Bk. Belge 1)

3 - 4 Aralık 1984 

TÜRKİYE - İTALYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye - İtalya İkinci Karma Ekonomik toplantısı Roma’da yapıl
mıştır. Komisyon toplantılarında Türkiye’yi, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarı Ekrem  Pakdemirli başkanlığındaki b ir heyet temsil etm iştir.

1 Aralık 1984
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Pakdemirli dönüşünde Yeşilköy havaalanında verdiği bir demeçte, 
İtalya Hükümetine Roma’da Türk ekonomisi ve ülkemizin içinde bulunduğu 
durumla ilgili bilgi verdiklerini ifade etmiş^ Ocak ayı başında AET Baş
kanlığı sırasının İtalya’ya geleceğini hatırla tarak  bu ülkenin, Türkiye’nin 
AET ile ilişkilerine yardımcı olmasını istediklerini söylemiştir. Pakde
mirli, görüşmeler sırasında, ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
arttırılm ası ve Türkiye’nin bir takım  projelerine destek kredileri alın
masının planlandığını belirtmiş, İtalya ile ulaştırm a akanında bazı sorun
lar bulunduğunu, bunun çözümü için görüşmeler yapılmasına karar veril
diğini, İtalya ile turizm  alanında da işbirliğine gidilmesi için temasların 
sürdürüleceğini açıklamıştır.

3 - 5 Aralık 1984

NATO GENEL SEKRETER YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

NATO Genel Sekreterinin bilimsel ve çevresel işlerden sorumlu yar
dımcısı H arry  Duran, A nkara’ya gelmiştir. H arry  Duran bu ziyareti 
sırasında Devlet Bakanı İsmail özdağlar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Cenap Keskin, Türkiye Bilimsel ve Teknik A raş
tırma Kurumu Genel Sekreteri Profesör N ejat İnce ve diğer ilgililerle 
görüşmeler yapm ıştır.

3 Aralık 1984

UNİDO İLE TÜRKİYE ARASINDA KURULAN 
«ORTAK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ»

İLK TOPLANTISINI YAPTI

BM Sınai Kalkınma Teşkilâtı (UNİDO) ile Türkiye arasında kuru l
muş olan «Ortak İşbirliği Komitesi» ilk toplantısını A nkara’da yapmıştır. 
Toplantıda Türk tarafına, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Elçi Sönmez Koksal UNİDO tarafına ise, UNİDO 
Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Habib Khouadja Başkanlık etmiştir.

Koksal toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, Türkiye ile UNİDO 
arasındaki ilişkilerin her geçen yıl gelişme kaydettiğini, Türkiye’nin ar
tık UNİDO’daıı yardım alan değil, teşkilâta yardım eden bir ülke oldu
ğunu belirtm iştir. Habib Khouadj’a ise konuşmasında, Türkiye’nin artık  
Öteki gelişme yolundaki ülkelerin smaileşme çabalarına yardımcı olacak 
bir kalkınma düzeyine geldiğini ifade etmiştir.

Ortak Komite Türkiye’nin gelişme yolundaki ülkelere yapacağı tek- 
uik yardımı etkin b ir şekilde gerçekleştirilmesi ve UNİDO ile Koordinas
yonun sağlamlaşması için kurulm uştur.
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Türkiye son birkaç yıl içinde gelişme yolundaki 57 ülkeden 350’den 
fazla kursiyeri, demir - çelik, şeker, çimento ve dökümcülük alanlarında 
eğitm iştir, önümüzdeki yıl bunlara tekstil ve cam sektörleri de dahil 
edilecektir. Kamu sektörü tarafından yürütülen bu teknik yardım faali
yetlerinin geliştirilmesi ve buna Türle özel sektörünün katılması imkân
larının araştırılm ası, toplantıda ele alınacak başlıca konuları teşkil ede
cektir.

3 - 5 Aralık 1984

ÜRUĞ VE YAVUZTÜRK NATO TOPLANTILARINDA;

LİMNİ KONUSU NATO BELGELERİNDE YER ALMADI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ NATO Askeri Ko- 
m itesi’nin 3 Aralık 1984 tarihinde Brüksel’de yapılan Genelkurmay baş- 
kaııları düzejündeki toplantısına katılm ıştır.

Milli Savunma Bakanı Zeki Y avuztürk ise, Avrupa Grubu ve NATO 
Savunma Plânlama Komitesi’nin sırasıyla, 3 - 4  Aralık ve 4 - 5 Aralık 
tarihlerinde Brüksel’de yapılan toplantılarına, beraberinde Genelkurmay 
Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerin
den oluşan bir heyetle katılm ıştır. Sözkonusu toplantıların sonunda birer 
ortak  bildiri yayınlanmıştır. (Bk. Belge 2, 3)

NATO Savunma Plânlama Komitesi toplantısının sonunda bir basın 
toplantısı düzenleyen Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Lirimi ko
nusunda Devlet politikamıza uygun sonuç alındığını belirterek şunları 
söylemiştir : Limııi’nin şu veya bu şekilde NATO belgelerine geçmemesi 
sağlanmıştır. Bu bizim haklı davamızın sonucudur. Türkiye ve Yuna
n istan’ın kuvvet tahsis belgelerinin bulunmaması sorunu, iki üç ay içe
risinde daimi temsilciler düzeyinde ele alınacaktır.

Bakan, Daimi Temsilcilerin NATO bünyesinde baş gösteren anlaş
mazlığın «şekli yönünü çözmeye çalışacaklarını», Limni sorununun ken
disine çözüm aram ayacaklarına işaret etm iştir. Savunma Bakanı Ya
vuztürk «şimdi ne olacak?» sorusuna verdiği karşılıkta, Türk kuvvetle
rinin eski statüleri içinde kalacaklarını ifade ederek, ta tb ikatlara  katıl
mama veya alt yapı yatırım larından yararlanm am a gibi b ir durumun 
sözkonusu olmadığını kaydetm iştir.

Yunanistan Başbakanı Papandreou ise, toplantıdan sonra, Yunanlı 
gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Yunan «couııtry chapter»ı onaylan
madıkça Yunan kuvvetlerinin NATO emrinde olamayacaklarını, dolayı- 
siyle Y unanistan’ın hiçbir NATO ta tb ikatına iştirak  edemeyeceğini ileri 
sürmüş, Limni konusunun Türkiye ile ülkesi arasında ikili b ir sorun
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olmadığını, böyle deyip sorunla ilgilenmek istemeyenlerin yanıldıklarını 
iddia etm iş? Ege’deki Yunan haklarının hiçbir şekilde müzakere edileme
yeceğini tekrarlam ıştır.

NATO Genel Sekreteri Lord Carriııgton da düzenlediği basın top
lantısında, Türkiye ve Yunanistan’ın tutum larına ilişkin vaki soruları da 
cevaplandırmıştır. Yöneltilen sorular ve Carringtoıı’un verdiği cevaplar 
özetle şöyledir :

Soru : (Mehmet Ali Birand)

DPC Toplantısında 12 ülkenin «COUNTRY CHAPTER»ı kabul edil
miştir. Türkiye ve Yunanistan’ın «COUNTRY CHAPTER»larının onay
lanmamasının pratik  sonuçları ne olacaktır?

Cevap : Savunma plânlama usulüne göre Bakanlar her yıl ülkelerin 
yıllık «COUNTRY CHAPTER»lerini onaylarlar. Bu yıl Limııi üzerindeki 
Türk - Yunan anlaşmazlığı nedeniyle bu iki ülkeninkiler onaylanamadı. 
Türkiye, Limııi’deki Yunan kuvvetlerinin NATO’ya tahsis edilmesini 
kabul etmeyince, Yunanistan COUNTRY CHAPTER’i üzerinde anlaşma 
sağlanamadı. Yunanistan bu durumda Türkiye «COUNTRY CHAPTER»iııi 
onaylamadı. Bunun pratik  yansımalarının ciddi olmayacağını ümid edi
yorum. Biz önümüzdeki birkaç ay içerisinde bazı çözüm yollarının beli
receğine inanıyoruz. Bu sorunu büyütmemeliyiz. Bu konuda ittifakın ya
pacağı çok şey yoktur. Zira sorun «Bilateral»dir ve iki ülkenin anlaş
maya varmasını gerekmektedir. Benim yapabileceğim bir şey varsa yar
dıma hazırım.

Soru : (Yunanlı bir gazeteci)
Bu durumda, Yunan ve Türk kuvvetlerinin NATO’nun kuvvet plâ

nına teorik olarak dahil olmadığını ancak pratik te dahil olduğunu söy
leyebilir miyiz?

Cevap : Kuvvetlerin «COUNTRY CHAPTER’larda yer almadığını 
söyleyebiliriz. P ratik te  ise bu konunun iki ülke tarafından nasıl düşünül
düğüne bağlı. Türkiye ile Yunanistan arasında bunun dışında da çözümü 
gereken sorunlar vardır.

Soru : (Yunanlı Gazeteci)

Ortak Bildirinin 8. Paragrafında Yunanistan, Portekiz ve Türkiye’ye 
daha fazla ve daha çok ülke tarafından yardım yapılması istenmektedir. 
Yardım için spesifik b ir rakam  tasrif edilmiş midir?

Cevap : Hayır. Yardım yapan ülkelerin de malî problemleri mev
cuttur. Yapabilecekleri yardım sınırsız değildir. Almanlar ve Amerikalılar, 
Türkiye’ye bu konuda cömert davranıyor. Ancak, Türklerin bu yardımı 
«Cömert» olarak teakki ettiğini sanmıyorum.
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Som : (Yunanlı Gazeteci)
Bildiride 7. paragrafta  yer alan eııfrastruk tur program ları Limni’yi 

de içeriyor mu?
Cevap : Bu bildiride sizin iyi bildiğiniz nedenlerle Limııi konusunda 

hiçbir şey dahil edilememiştir.

3 - 4  Aralık 1984

«TÜRKİYE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE
BAŞARILI»

U luslararası uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesi için alman 
tedbirlerle ilgili görüş alış verişinde bulunmak amacıyla A nkara’ya gelen 
ABD Dışişleri Bakanının Uluslararası N arkotik İşler Yardımcısı Johıı 
Thomas tem aslarından sonra düzenlediği basın toplantısında, Türk Hü
kümetinin uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği başa
rıdan dolayı teşekkür ettiğini belirtmiş, Türkiye’nin başarısının, diğer 
ülkelerce de örnek olarak alınması gerektiğini vurgulam ıştır. John Thomas, 
uluslararası kaçakçılık şebekesinin Türkiye'yi, eskisine kıyasla çok zorda 
olsa hâlâ b ir köprü olarak kullanmak istediklerini, Orta Doğu ve «çevre» 
ülkelerinden sağlanan yasa dışı uyuşturucu maddelerin, Avrupa üzerin
den Amerikaya gönderildiğini kaydetmiş ve «Türk yetkililer de kaçak
çılığın son bulmasını umuyorlar, kaçırılan m iktar giderek düşüyor ve 
sınırlardaki sıkı kontroller nedeniyle ele geçen uyuşturucu m iktarı gi
derek yükseliyor» şeklinde konuşmuştur.

4 Aralık 1984

TÜRK - YUGOSLAV PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türkiye - Yugoslavya Ekonomik İşbirliği Komisyonu 5. nci toplan
tısı sonunda imzalanan Protokol, Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. 
Protokol, iki ülkenin ticaret, bankacılık ulaştırm a, tarım , turizm  ile bi
limsel ve teknik alanlarda işbirliğinde bulunmalarını öngörmektedir.

5 - 7 Aralık 1984

TÜRK KADININA SİYASİ HAKLARIN TANINMASININ 
50 NCİ YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

Kadın Dernekleri Federasyonu ve gönüllü kuruluşlar tarafından or
taklaşa düzenlenen «Türk Kadınına Siyasî Hakların Tanınmasının 50 nci 
Yılı U luslararası Konferansı» A nkara’da düzenlenmiştir.
22



Konferansa katılan yerli ve yabancı kadın bilim adamları ve dem ek 
temsilcileri çeşitli bildiriler sunmuşlardır.

Konferansın sonunda alman kararlar b ir bildiri halinde açıklanmış
tır. Bildiride, kadınlara eğitim imkânlarının sağlanması nüfus plânlaması 
sorunları ve bu konuda kadının eğitilmesi, partilerde seçimlere girecek 
adaylar arasında kadınlara belli bir kontenjan ayrılması gibi hususlara 
yer verilmiştir.

6 - 14 Aralık 1984

BARUTÇU’NUN SİYASİ DANIŞMANLARI

Dışişleri Bakanlığı M üsteşar Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Ec- 
mel Barutçu İtalya, İngiltere ve AET ile siyasi danışmalarda bulunmuştur.

Barutçu bu çerçevede 6 - 8  Aralık 1984 tarihlerinde Roma’da İtalyan 
Dışişleri Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Bottai ile Doğu - Batı ilişkileri, 
Orta Doğu sorunu, Türk - İtalyan ikili ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Silah
sızlanma konularında görüşmeler yapmıştır.

Barutçu, 9 - 1 1  Aralık tarihlerinde ise Londra’da, İngiltere Siyasi 
İşler D irektörü Derek Thomas ile Türk - İngiliz ilişkileri ile İtalya ile 
görüşülen konular üzerinde görüş alış *- verişinde bulunmuştur.

12 -14  Aralık tarihleri arasında AET ile yapılan siyasi danışmalarda 
ise, Türkiye - AET ilişkileri, Doğu - Batı ilişkileri, Orta Doğu sorunu 
ve Avrupa - Arap diyalogu tartışılm ıştır.

6 Aralık 1984
EVREN HİNT CUMHURBAŞKANINA TAZİYET MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Hindistan Cumhurbaşkanı Zail 
Singh’e b ir taziyet m esajı göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Evren, mesajında, H indistan’ın Bhopal kentinde bir 
fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 2500 kişinin ölümünden 
duyduğu üzüntüyü bildirmiştir.

7 Aralık 1984
TÜRKİYE - SSCB DOĞAL GAZ ANLAŞMASI ONAYLANDI

Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye 1987 yılından itibaren 25 yıl sü
reyle doğal gaz satm asını öngören Anlaşma, Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylanmıştır.

18 Eylül 1984’de imzalanan Anlaşma, bitimi tarihinden altı ay önce 
taraflardan birinin bildirimde bulunmaması halinde beş yıl uzayacak.
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8 Aralık 1984

TÜ RK - ARA F  İLİŞKİLERİNİ İNCELEMELERİ VAKFI 

ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Kuruluş Senedi Haziran ayında A nkara’da imzalanan Türk - Arap 
İlişkilerini inceleme vakfı resmen çalışmaya başlam ıştır. Bu vesileyle 
İstanbul’da Yıldız Sarayı K ültür ve Sanat Vakfı binasında düzenlenen 
toplantıda Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Fas Büyükelçisi Ahmet 
Benabud birer konuşma yapmışlardır. Halefoğlu konuşmasında, Vakfın 
yabancıların İslâm toplumları hakkında ileri sürdüğü önyargıları bir yana 
bırakarak arşivlere ve öbür sağlıklı kaynaklara dayanan yeni araştırm a
ları ve incelemeleri özendirmekle yararlı hizmetlerde bulunacağını söyle
m iştir. (Bk. Belge 4, 5)

8 - 1 2  Aralık 1984

KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELERİ

TAMAMLANDI

Kıbrıs sorunuyla ilgili aracılı görüşmelerin 26 Kasım’da başlayan 
üçüncü turuna BM Genel Sekreteri tarafından sunulan «Gözden geçirmiş» 
gündemi KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından kabul edildiği
nin açıklanmasının ardından 10 günlüğüne New York’dan ayrılan ve önce 
K ıbrıs’da bilâhare A tina’da istişarelerde bulunan KRY lideri Kyprianou 
7 A ralık’da New York’a avdetle, 8 A ralık’da Perez de Cuellar ile görüş
müştür.

Bu şekilde yeniden başlayan dolaylı görüşmeler 12 Aralık tarihinde 
tamamlanmış ve BM Genel Sekreteri tarafından ayııı gün yapılan açık
lamada, iki ta ra f arasında bir Zirve Toplantısı düzenlenmesi için yeterli 
ilerlemenin kaydedildiği sonucuna varıldığı bildirilmiştir.

9 - 1 0  Arahk 1984

DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR SÖYLEŞİ

Cumhuriyet Gazetesi m uhabiri Yalçın Doğan, Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu ile bir söyleşi yapm ıştır. Halefoğlu, söyleşi sırasında, Türk - 
Yunan ilişkileri dahil çeşitli dış politika konularında yöneltilen soruları 
cevaplandırmıştır. (Bk. Belge 6)
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10 Aralık 1984

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİNİN KABUL EDİLİŞİNİN 

36. YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin Birleşmiş Milletler tarafından 
kabul ve ilan edilişinin 36. ııcı yıldönümü Türkiye’de kutlanm ıştır.

Başbakan Turgut özal yıldönümü dolayısıyla BM Türk Derneğince 
Ankara’da düzenlenen bir törene gönderdiği mesajda, «Türkiye’nin dün
yada barış, istikrar, refah ve mutluluğu artırıcı yönde sarfedilecek bütün 
çabalara, herzamaııki katkıyı devam ettirm eye hazır olduğunu» belirt
miştir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu da yayınladığı bir mesajda «Ata
türk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi hedefine ulaşabilmek için en 
önemli koşul insan haklarına saygılı bir devlet düzeni kurabilmektir» 
demiştir. (Bk. Bel ge 7, 8)

11 Aralık 1984

ERALP : YUNANİSTAN’IN KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMASI 

KONUSUNDA BİR HESAP HATASI YAPMAMASINDA 

BÜYÜK YARAR VARDIR

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Yalım Eralp, haf
talık mutad basın toplantısında Yunanistan’ın karasularını 12 mile çı
karması konusunda bir hesap hatası yapmamasında büyük yarar oldu
ğunu belirtm iştir.

Türk - Yunan ilişkileri konusunda toplantıda yöneltilen sorular ve 
Eralp’in verdiği cevaplar şöyledir :

SORU : Papandreu, son NATO Savunma Bakanları toplantısında 
Tevfik Rüştü A ras’ın bir beyanatına a tıfta  bulunmuştur. Bu hususta ne 
diyorsunuz ?

CEVAP : Zamanın Dışişleri Bakanı T. Rüştü A ras’ın beyanatı 2. 
Dünya harbi arifesinde, o zamanki harp öncesi şartlar içinde yapılmış 
bir beyan olup çok taraflı bir anlaşmayı değiştirmesi sözkoııusu olamaz. 
(Lozan’ın 12. maddesi). Nitekim Yunanistan da 2 Nisan 1969 tarihli 
ve Adaların silahlandırılamayacağma ilişkin muhtıram ıza 10 Mayıs 1969 
tarihinde, müsbet cevap vermiştir. Türkiye’nin bu konudaki tutum u, uzun 
bir zaman perspektifi içinde istikrarlı ve anlaşmalara uygun bir tutum  
olmuştur.
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SORU : Yunan Hükümet Sözcüsü, Sayın Dışişleri Bakanımızın 
Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan demeci ile ilgili bir açıklama yapmış
tır. Sözcü açıklamasında, Y unanistan’ın Türkiye’den taviz istemediğini, 
ancak Türkiye’nin Ege’deki statükoyu ve Yunanistan’ın karasularını ve 
hava sahasını 12 mile çıkarma hakkını tanıması gerektiğini belirtm iştir. 
Bu açıklama konusunda ne düşünüyorsunuz?

CEVAP : Son zamanlarda Y unanistan’da karasularını 12 mile çı
karmasıyla ilgili bir takım  beyanlar yapılmaktadır. Türkiye’nin hayati 
menfaatlerini alakadar eden bu konudaki kesin tutum u, çeşitli vesilelerle 
ve en yüksek düzeyde açıklıkla belirtilmiş bulunmaktadır.

Yunan tarafın ın  bu konuda bir hesap hatası yapmamasında büyük 
yarar vardır.

Dışişleri Bakanının b ir gazetemize verdiği beyanat, Türkiye’nin 
Yunanistan ile dialog konusundaki tutum u yansıtm aktadır. İki ülke ara
sındaki meseleleri ciddi ve anlamlı b ir müzakere süreci içinde ele al
m aktan yanayız. Böyle bir süreç kendi başına b ir gaye değil bir amaçtır. 
Esasen 1976 tarihli Güvenlik Konseyi Kararında, iki ülkenin sorunlarını 
müzakereler yoluyla çözümlemelerini öngörmektedir. Dışişleri Bakanı 
Halef oğlu da anılan m ülâkatta bunu dile getirm iştir ve Yunan Başbaka
nının geçen haftaki beyanatına atıfla, pek haklı olarak, Yunanistan’ın 
dialogu başlatm ak için taviz isteğine değinmiştir. Esasen Yunan Hükü
met Sözcüsü M arudas’m beyanatında Papandreu’nun anılan konuşmasına 
da a tıf vardır. Yunan Hükümet Sözcüsünün beyanatında savunma kolay
lıkları ifadesiyle ne kastettiğ i de anlaşılamamaktadır.

11 Aralık 1984

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDA,

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPILDI

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye’nin ziyaret etm ekte olan ABD 
Temsilciler Meclisine mensup bir heyet ile yaptığı b ir toplantıda, ulus
lararası terörizm konuları ele alınmıştır.

ABD Temsilciler Meclisi Alt Komite Başkanı Don Edwards baş
kanlığındaki heyetin TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile yaptığı gc 
rüşmeden sonra bir açıklama yapan Komisyon sözcüsü İstanbul Millet 
vekili Bülent Akarcalı, «terörle ilgili olarak Türkiye’nin geçirmiş olduğu 
tecrübeler hakkında bilgi verdik, özellikle m üttefik  ülkelerden Yunanis
tan  ve F ransa’nın Türkiye’ye yönelik teröre karşı ciddi b ir tavırlarının 
olmadığını söyledik. Bu ülkelerde siyasî sığınma adı altında teröre göz 
yumulduğunu belirttik» demiştir.



Akarcalı, toplantıda Ermeni terörünün sık sık ele alındığını kayde
derek, «Ermeni mezalimini anma günü tasarısının büyük bir yanlışlık 
olduğunu ve bunun bir daha tekrarlanm ayacağını söylediler. Ermenilere 
ait meselelerde karar alınmadan önce tasarıya ya karşı çıkacaklarım ya 
da Türk tezini savunacaklarını bildirdiler» demiştir.

ABD Temsilciler Meclisi heyet üyeleri A nkara’da bulundukları süre 
içinde Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu tarafından kabul olunmuşlar ve 
Dışişleri Bakanlığının çeşitli yetkilerinin verdiği brifinge katılmışlardır.

11-14  Aralık 1984

TÜRK- İ RAN  KARMA ULAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye >- İran  Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısı Tahran’da 
yapılmıştır. Türkiye’yi Ulaştırm a Bakanı Veysel A tasoy’un başkanlığın
daki bir heyetin temsil ettiği toplantıda, iki ülke arasındaki karayolu, 
demiryolu, deniz ve hava yolları taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ele 
alınmıştır.

Atasoy, T ahran’da bulunduğu süre içinde Başbakan Müsavi ta ra 
fından kabul olunmuş, İran Ağır Sanayi Bakanı ile de bir görüşme yap
mıştır.

12 Aralık 1984

YUNANİSTAN VE NATO TATBİKATLARI

. Yunanistan Savunma Bakanı Drossoyannis verdiği bir demeçte, 
«Yunan kuvvetlerinin tahsis edilmemiş bulunmalarının Y unanistan’ın 
NATO ta tb ikatlarına iştirakinin engellenmediğini» ifade etmiştir.

Yunan Hükümet Sözcüsü yaptığı bir açıklamada ise, «Yunan kuv
vetlerinin tahsis durumunun Türkiye tarafından bloke edilmesi dolayı- 
siyle, Y unanistan’ın hiçbir NATO tatbikatına katılamayacağını» kaydet
miştir.

12 -13 Aralık 1984

TüRKÎYE-FEDERAL ALMANYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

TOPLANDI

Türkiye Federal Almanya Ekonomik İşbirliği Komisyonu ikinci top
lantısı Bonn’da yapılmıştır. Toplantıdan sonra yayınlanan basın açık
lamasında, Komisyonun, Uluslararası ekonomik gelişmeleri, her iki ül
kedeki ekonomik durumu ve başta ticaret, yatırım  ve sanayi işbirliği 
olmak üzere, ikili ekonomik ilişkilerle ilgili konuları görüştüğü bildiril
i ş t i r .  (Bk. Belge 9)
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12- 16  Aralık 1984

öZBAĞLAR SUUDİ ARABİSTAN YE KUVEYT'TE

Devlet Bakanı İsmail özdağlar Suudi A rabistan ve Kuveyt’i ziya
re t etm iştir. Bakan, Suudi A rabistan’da Ali Ağa rafinerisi, için ham 
madde sağlanması, ortaklık ve a ra  mamullerde karşılıklı işbirliği olanak
larının araştırılm ası konularında görüşmelerde bulunm uştur.

Özdağlar 16 A ralık’ta  Kuveyt’e geçerek yetkililerle alümine ve ali- 
minyum maddelerinde işbirliği konusunda tem aslarda bulunm uştur.

13 - 14  Aralık 1984

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI BRÜKSEL’DE TOPLANDI

NATO Konseyi’nin Dışişleri Bakanları düzeyinde akdettiği olağan 
sonbahar toplantısı Brüksel’de yapılmıştır. Türkiye toplantıya. Dışişleri 
Bakam V ahit Halef oğlu başkanlığında bir heyetle katılm ıştır.

Sözkonusu toplantıda, mutad olduğu üzere, NATO ülkelerinin gü
venliğini ilgilendiren uluslararası konularda siyasî danışmalarda bulunul
muş, bu çerçevede D oğu»- Batı ilişkileri, silâhların denetimi ve silâhsız
lanma gibi güncel meseleler üzerinde durulm uştur. Toplantının sonunda 
bir ortak bildiri yayınlanmıştır. (Bk. Belge 11)

Halefoğlu, Brüksel’de bulunduğu süre içinde ABD, İtalya ve F. 
Almanya Dışişleri Bakanlarıyla ikili tem aslarda bulunmuştur.

13 Aralık 1984

FEDERAL ALMANYA, TÜRK VATANDAŞLARINDAN

1 OCAKTAN İTİBAREN TRANSİT VİZESİ ALMAYACAK

Federal Almanya’nın Türk V atandaşlarına tek ta raflı olarak 5 Ekim 
1980 tarihinde başlattığı vize uygulamasının kaldırılması ve hiç olmazsa 
şartlarının tahfifi konusunda iki ülke konsolosluk heyetleri arasında ya
pılan devrevi görüşmelerde bir çok kolaylıklar sağlanmıştı. Son defa 
7 - 9  Şubat 1984 tarihleri arasında A nkara’da cereyan eden müzakere
lerde de Heyetimiz tarafından, diğer konular meyamııda, vize uygula
masının kaldırılmasına değin vatandaşlarımızın vize harcından muaf tu 
tulması talep edilmişti.

Bu kez, Federal Almanya Makamları, 1 Ocak 1985 tarihinden iti
baren Türk vatandaşlarından transit vizesi harcı alınmayacağını res
men bildirmiş bulunm aktadırlar.
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13 - 14 Aralık 1984

KIBRIS’DA ZİRVE KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILMASI 

MEMNUNLUKLA KARŞILANDI

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Deııktaş ile KRY Lideri Kyprianou’ııun 
17 Ocak 1985 tarihinde New York’da yapılacak bir zirve toplantısında 
biraraya geleceklerinin açıklanması, uluslararası kamuoyunda olumlu 
karşılanmıştır.

ABD ve İngiltere tarafından 13 Aralık’ta  yapılan açıklamalarda, BM 
Genel Sekreterinin çabalarının takdirle karşılandığı belirtilmiştir.

Türk Hükümeti tarafından 14 Aralık’ta  yapılan bir açıklamada da, 
«aracılı görüşmelerin b ir zirve toplantısı kararı ile sonuçlanmış bulun
ması olumlu bir gelişme olarak» addedildiği kaydedilmiştir. (Bk. Belge 10)

Y unanistan Hükümet Sözcüsü de, Zirve konusunda anlaşmaya varıl
masının ülkesinde memnunlukla karşılandığını ifade etmiştir.

13 -14 Aralık 1984

BM GENEL SEKRETERİ «TÜRK TARAFININ ANLAYIŞI,

GÖRÜŞ AYRILIKLARIN! GİDERMEDE YARDIMCI OLDU»

BU BARIŞ GÜCÜNÜN SÜRESİ UZATILDI

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’daki Barış Gücü konusunda Güvenlik 
Konseyine sunduğu rapor yayınlanmıştır. Raporda, dolaylı görüşmeler 
sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşhn tutum u öğülerek «Türk 
tarafının gösterdiği anlayış, görüş ayrılıklarını gidermede yardımcı oldu» 
denilmiştir.

Perez de Cuellar raporunun bir bölümünde «görüşmelerin son tu run
da önemli kararlar alındı. Türk tarafın ın  gerek Anayasa, gerekse toprak 
konularındaki yaklaşımı Önceki yıllardan çok daha belirgin bir gelişme 
içindeydi» demiştir.

«Türk tarafı, önerilerimin tüm  öğelerine olumlu yaklaşım gösterdi» 
diyen Genel Sekreter, son tu r ’a, görüş ayrılıkları nedeniyle ara verildiğini 
ve Kypriaııouhıun Rum kesimine döndüğünü hatırlatm ıştır.

Kyprianou’nun New York’a tek ra r gelişi üzerine başlayan görüşme
lerde, mevcut ayrılıkların giderilmesi konusunda Türk tarafından an
layış beklediğini kaydeden De Cuellar, bu anlayışı gördüğünü belirtmiştir.



Raporda, ta rafların  (Federal K ıbns Cumhuriyeti»ni oluşturm a ko
nusunda kararlı davranarak «geriye kalan zorlukları ve mevcut kuşku
ları» gidermeye çalışacaklarına inandığını vurgulayan De Cuellar ta 
rafların  zirve toplantısında Federal Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması 
için kapsamlı bir çözümün gerekli öğelerini içereğ bir anlaşmaya vara
caklarını umduğunu ifade etm iştir.

BM Genel Sekreteri raporunda, K ıbrıs’daki BM Barış Gücü asker
lerinin görev süresinin altı ay daha uzatılmasını önermiş, BM Güvenlik 
Konseyi de 14 Aralık tarih li toplantısında Barış Gücünün görev süresini 
15 Haziran 1985 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırm ıştır.

Oylama öncesinde Güvenlik Konseyine, Türk ve Rum liderlerle New 
York’da yapılan görüşmelere ilişkin bilgi veren Genel Sekreter De Cuellar, 
Denktaş ile Kypriaııou arasında 17 Ocak’da New York’da yapılacak top
lantının «dönüm noktası» olacağını belirtm iştir.

Konsey kararı «Kıbrıs Hükûmeti»ııe a tıfta  bulunması dolayısiyle 
KKTC ve Türkiye tarafından tümüyle reddedilmiştir.

Denktaş Konsey’de yaptığı konuşmada Genel Sekreter tarafından 
hazırlanan anlaşma taslağına da değinerek «Zirve toplantısında iki liderin 
resmen onayına sunulacak anlaşma taslağına yeni birşey eklenemez. Bi
zim açımızdan görüşülecek tek  şey zirve toplantısında anlaşmaya kon
masına karar verdiğimiz bazı tarihlerdir» demiştir.

Denktaş, Zirve’de bir engelin çıkarılması halinde KKTC’ııin güç
lendirilmesi çabalarının sürdürüleceğini belirtm iştir.

14 Aralık 1984 

TÜRK-YUNAN DİYALOĞU VE LİBYA

Libya lideri Kaddafi’nin, Milliyet Gazetesi Başyazarı Mehmet Bar- 
las’a verdiği ve gazetenin 11 A ralık tarih li sayısında yayınlanan b ir mü
lakatta, Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut sorunların çözümü için 
iki ülke başbakanlarının buluşmalarını sağlam ak üzere arabuluculuk ya
pılabileceğini ifade etmesi ve Başbakan T urgut özal’m da Yunanistan 
Başbakanı ile b iraraya gelmeye hazır olduğunu belirtmesini takiben bir 
açıklama yapan Y unanistan Hükümet Sözcüsü Maroudas, «Başbakan 
Papandreou’nun hangi şartlarda b ir Türk - Yunan buluşmasının mümkün 
olabileceğini defalarca ve açık b ir şekilde belirttiğini» ifadeyle, «bu bu
luşmanın iki Başbakan arasında gerçekleşmesinin gerekmediğini» söyle
miştir.
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YAVUZTÜRK : «EGE’DEKİ HAK VE HUKUKUMUZU KORUMAK 

KARAR VE AZMİNDEYİZ»

TBMM Genel K urulu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüşmeler sırasında konuşan Milli Savunma Bakamı Zeki Yavuztürk, 
Ege denizinin Türkiye’nin milletlerarası andlaşmalardan doğan hak ve 
m enfaatleri ile yakından ilişkisi olduğunu bildirmiş ve «Ege’deki hak 
ve hukukumuzu korumak karar ve azmindeyiz» demiştir.

Lozan ve benzeri birçok anlaşmalara rağmen Ege denizinin istism ar 
konusu edildiğini, statüsünün yıpratılm aya çalışıldığını belirten Bakan, 
«bu gelişmelerin farkında ve idrakinde olarak, kararlılığımızı ve haklı
lığımızı beynelmilel plâtform larda her zaman savunacağımızı ve bir 
(oldu bittiye) ğelmiyeceğimizi ifade etmek isterim» şeklinde konuşmuş
tur.

Görüşmeler sırasında Halkçı P arti Grubunun görüşlerini açıklayan 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Türkiye ve Y unanistan’ın NATO İ tt i
fakı içinde bulunmalarına rağmen Yunanistan’ın 20.nci yüzyılın sonların
da anlamsız hale gelmiş olan yayılmacı ve megalo iddiasını gerçekleştir
meye çalıştığını söylemiş, Y unanistan’ın anlaşm alara aykırı olarak ada
ları silâhlandırmaya devam ettiğini, denizde ve havada silâhlandığını, 
bunu görmezlikten gelinemeyeceğini belirtm iştir.

Anavatan Partisi görüşlerini açıklayan A rtvin Milletvekili Hüseyin 
Şen de konuşmasında, Yunanistan’ın adaları anlaşm alara aykırı olarak 
silâhlandırdığını ve bunu açıkça gösterdiğini kaydederek, bu ülkeye ve
rilecek hiçbir tavizimizin olmadığını belirtm iştir.

~  *
MDP Grubu Sözcüsü Niğde Milletvekili Emin Alpkaya’da, Türki

ye’nin jeopolitik konumunun ortak güvenlik sistemlerinden asla çıkma
ması gerektiğini bildirerek, caydırıcılık açısından silâhlı kuvvetlerin güç
lü olması gerektiğini ifade etmiştir.

14 Aralık 1984

PEREZ DE CUELLAR, DİPLOMATLARA KARŞI GİRİŞİLEN 

ŞİDDET EYLEMLERİNİ SONA ERDİRMEK İÇİN 

ACİL ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, diplomatlara karşı girişilen 
Şiddet eylemlerinin sona erdirilmesi içiıı acil önlem alınmasını istemiştir.

14 Aralık 1984

31



Perez De Çuellar yayınladığı bir bildiride, son zamanlarda insanlığın 
çeşitli te rö r eylemlerine tanık olduğunu kaydetmiş ve bu çerçevede BM 
Sosyal Kalkınma ve İnsanî İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Evner Er- 
ğun’uıı ermeni teröristlerce şehit edilmesi olayına değinerek, «bir ulus
lararası memur, hiçbir ulusun ya da grubun lehinde ya da aleyhinde tavır 
almamıştır» demiştir.

15 Aralık 1984

ÖZAL’IN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Turgut özal İstanbul’da düzenlediği yılın son basın top
lantısında iç politik ve ekonomik konuların yanısıra İran - Irak  savaşı, 
Y unanistan’la ilişkiler, Kıbrıs sorunu, uluslararası terörizm gibi dış po
litika konularına da değinmiş ve yöneltilen soruları cevaplandırmıştır. 
(Bk. Belge 12).

15 Aralık 1984

HALEFOĞLU ANKARA’YA DÖNDÜ

Brüksel’de NATO Bakanlar Konseyi toplantısına katılan Dışişleri 
Bakanı Y ahit Halef oğlu, dönüşünde Esenboğa havaalanında yaptığı açık
lamada, «Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin biran evvel rayına oturmasını 
ve beklenen noktaya gelmesini istediğimizi, NATO Bakanlar Konseyi 
toplantısında ifade ettik» demiştir.

Halefoğlu, toplantının ikili görüşmeler sağlaması açısından ayrı bir 
önem taşıdığını belirtmiş, ikili ilişkilerin iyi yönde geliştiğinin memnu
niyetle müşahade edildiğine işaretle, «Ancak ikili görüşmelerdeki iyi 
durumun çok taraflı topluluklarda da ayııı şekilde kendisini göstermesi 
gerektiğinin önemi üzerinde durduk. Zannediyorum ki muhataplarımız bu 
konuda bizim hassasiyetimizi ve arzularımızı bir kere daha öğrendiler, 
bu istikam ette de ellerinden gelen çabayı harcayacaklarını ifade ettiler» 
demiştir.

Halefoğlu, NATO toplantısında b ir konuşma yaparak, uluslararası 
terörizm konusu üzerinde durduğunu, terörizm  ile mücadele de uluslar
arası işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu belirttiğini ve ortak bildiriye bu 
konuda bir madde konulmasını önerdiğini de bildirerek «bildiride böyle 
bir ifade yeraldı» şeklinde konuşmuştur.

16 Aralık 1984

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ TBMM’BE GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı bütçesi TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir.
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Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu bütçeyi sunuş konuşmasında Hü
kümetin çeşitli dış politik konulardaki görüşü ve dünyadaki siyasal ge
lişmeler hakkında bilgi verm iştir. (Bk. Belge 13)

Görüşmeler sırasında A navatan Partisi grubu adına sözalaıı İstan
bul milletvekili Bülent Akarcalı^ Türkiye’nin Arap ve İslâm alemi ile 
gelişen ilişkilerine değinmiş, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorun
ların uluslararası alanda değil, ikili görüşmelerle çözümlenebileceğine 
inandıklarını kaydetmiş, çeşitli ülkelerde değişik şekiller altında ortaya 
çıkan terörün tek hedefinin demokratik ülkelerdeki rejim leri is tik rar
sızlığa sürüklemek olduğuna işaret etmiştir.

MDP Grubu adına konuşan Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, Kıbrıs 
davasında Hükümetin tutum unu endişe verici olarak gördüklerini, 
KKTC’niıı tanınm asında Hükümetin hiçbir ciddi teşebbüsü olmadığını, 
Y unanistan’ın genişleme ve emrivakiler yaratm a politikasına karşı Hü
kümetin tutum unun açık olmadığını belirtmiş «Hükümetten ricamız, dış 
politika alanındaki tutum larını gözden geçirmeleridir» demiştir.

Halkçı P arti Grubunun görüşlerini açıklayan Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagil, Türk diplomasisi üzerinde kara bulutlar dolaştığını, Kıbrıs 
sorunu konusundaki son gelişmeler hakkında TBMM’ye bilgi verilmedi
ğini, Türk - Yunan anlaşmazlıklarının Türkiye’nin tek taraflı ödünleriyle 
çözülür hale getirildiğini, Türk - Amerikan ilişkilerinin adeta Yunan 
iznine tabi olmaya ve onayından geçmeye bağlandığını ifade etm iştir.

17 Aralık 1984 

DENKTAŞ ANKARA’DA

New York’daki dolaylı görüşmelerin tamamlanmasından ve zirve 
toplantısının kararlaştırılm asından sonra, Lefkoşe’ye gitmek üzere An
kara’ya uğrayan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’e b ir ziyarette bulunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden verilen 
bilgiye göre, Denktaş, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e görüşme sırasında 
New York’da varılan sonuç hakkında bilgi verm iştir. Görüşmede, Baş
bakan T urgut özal Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet üruğ , Devlet 
Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci de bulunmuşlardır.

Görüşmeden sonra KKTC’nin Ankara Büyükelçiliğinde bir grup ga
zeteciyi kabul eden Denktaş, kabul sırasında Cumhurbaşkanı Kenan Ev
ren’e New York’daki üçüncü tu r  görüşmelerle ilgili bilgi sunduğunu be
lirttikten sonra «Daima olduğu gibi Anavatan, Kıbrıs Türk halkını destek
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lemeye devam etmektedir. Anavatan, bizi? her alanda destekleyecektir. Ba
rış döneminde ve barış yapma mücadelesinde A navatan’m bizi destekle
diğini teyid etmek, tabiatıyla benim için b ir sevinç olmuştur. Anlaşma 
belgesi Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan bir belgedir. BM Genel 
Sekreterinin kendi belgesi olarak bu belgeyi ortaya koyması da önemlidir. 
Rum ta ra fı b ir tepki, b ir kargaşalık içerisindedir. Bu durum bizi etkile
mez. Çünkü onlar bu belgeyi kabul etmemiş olsalardı, zirveye gelmez
lerdi. Kabul ettiklerine göre, zirveye gelecekler. Zirvede bu belge ta rtışı
lamaz. Çünkü belgenin tartışılm a safhası bitm iştir. T ekrar edilemez» 
şeklinde konuşmuştur.

1 7 - 19  Aralık 1984

TÜRKİYE - FİNLANDİYA 

KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANTISI

Türkiye - Finlandiya üçüncü dönem Karm a Ekonomik Komisyonu 
toplantısı A nkara’da yapılmıştır.

Toplantının sonunda imzalanan Protokol’de, iki ülke arasında, enerji, 
m etalürji madencilik, çelik enstüstrisi, kontroplâk üretimi, inşaatçılık 
alanlarında ve teknik konularda işbirliği yapılması, orman ve orman ürün
leri sanayiinde ve liman hizmetleri konusunda ortak yatırım a gidilmesi 
öngörülmüş, turizm  alanında da ortak  yatırım  im kânlarının araştırılm ası 
hususunda görüş birliğine varılm ıştır.

17 Aralık 1984

YUNANİSTAN, BULGAR SINIRINDAKİ BİRLİKLERİNİ 

TÜRK SINIRINA KAYDIRIYOR

Yunanistan Başbakanı Papandreou’nun 15 A ralık’ta  toplanan PASOK 
Küçük K urultayında yaptığı b ir konuşmada, Yunan Silahlı K u v v etler in in  
«Tehlikenin Kuzeyden değil Doğu’dan geldiği» varsayım ına istinaden' oluş
turulacak «Yeni b ir savunma doktrini» çerçevesinde yeniden konuşlandı
rılmasına geçileceği yolundaki ifadeleri, Yunan Hüküm et Sözcülüğünce 
doğrulanmıştır. Hükümet Sözcülüğünün bu konudaki açıklamasında Silâhlı 
Kuvvetlerin konuşlandırılma düzenini değiştirecek yeni savunma doktri
ninin aslında 1982’den üzerinde çalışılmakta olduğu kaydedilerek taslağın 
Ocak ayında Silâhlı Kuvvetler Komuta kademesinin m üşterek b ir top
lantısında görüşüleceği, bilâhare Dışişleri ve Savunma Konseyi’nin ona
yına sunulacağı belirtilm iştir.
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18 Aralık 1984

ERALP : «PAPANDREOU SUNİ TÜRKİYE TEHDİDİ FOBİSİNDEN 
BİZZAT KENDİSİNİN KORKMAYA BAŞLADIĞI ANLAŞILIYOR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp basın 
mensuplarının «Yunan Silâhlı Kuvvetlerinin konuşlandırılma şekli sözde 
Türk tehdidine g-öre yapılıyormuş. Ne diyorsunuz?» biçimindeki sorusunu 
şöyle cevaplandırm ıştır :

«Papandreu’nun iç politika amaçlarıyla yarattığ ı suni «Türkiye teh 
didi» fobisinden bizzat kendisinin korkmaya başladığı anlaşılmaktadır. 
Yunan Silahlı Kuvvetlerinin konuşlandırılmasının, tehdidin Türkiye’den 
geldiği varsayım a dayandırılarak düzenleneceği yolundaki açıklama, ayrı
ca, Y unanistan’ın NATO içindeki mevcudiyetinin fik tif olduğunu göster
mektedir. NATO üyelerinin Y unanistan’ın bu gibi davranışlarına artık  
ciddi bir teşhis koymaları zamanı gelmiştir.

ABD Dışişleri Sözcüsü de, aynı gün m uhatap olduğu benzer bir so
ruya karşılık, «Yunanistan’ın yeni savunma plânlarının, bu ülkenin NATO 
Savunma gücüne katkısını azaltmıyacağım» ümit ettiklerini söylemiştir.

18 - 22 Aralık 1984
İSLAM KONFERANSI DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

İslâm Konferansı örgütü  Dışişleri Bakanları toplantısı Kuzey Ye- 
men’in başkenti Saııa’da yapılmıştır. Toplantıda, Türkiye’yi Dışişleri Ba
kanı Vahit Halef oğlu temsil etmiş ve Konferansta bir konuşma yapmış
tır. (Bk. Belge 14)

Halefoğlu, Sana’da bulunduğu süre içinde ayrıca, Bangladeş, Fas, 
Tunus, İran, Ürdün, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt Birleşik Arap 
Emirlikleri, Endonezya, Iraly Malezya ve Mali Dışişleri Bakanları ve Pa
kistan heyetine başkanlık eden Maliye ve Ekonomi Bakanı, Kuzey Yemen 
Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile görüşmeler yapmış, Kuzey Yemen 
Devlet Başkanı Albay Ali Abdullah Salih’i makamında ziyaret etmiş, 
İstanbul’daki İslâm, Tarih, Sanat ve Kültür A raştırm aları Merkezinin 
hazırladığı b ir fotoğraf sergisini ziyaret etmiştir.

Halefoğlu, dönüşünde Esenboğa havaalanında basma yaptığı bir açık
lamada, Konferansta, 35 sayfalık bir bildirinin yayınlandığını, ekonomik, 
kültürel konularda birçok kararı içeren bildirinin, Türkiye’yi ilgilendiren 
en önemli yanının, İslâm ülkeleri Çimento Birliği merkezinin Türkiye’de 
kurulması kararı olduğunu belirtmiş, Konferans sırasında yaptığı ikili 
temaslar sırasında meslekdaşlarıyla ikili konular ve uluslararası sorunlar 
hakkında bilgi alış verişinde bulunduğunu kaydetmiştir.
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18 Aralık 1984

BM GENEL SEKRETERLİĞİ,

DENKTAŞ - KYPRİANOU DORUĞUNUN AMACI KONUSUNDA 

BİR AÇIKLAMA YAPTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri De Cuellar adına BM Sözcüsü 
tarafından Denktaş - Kyprianou Zirvesinin amacı konusunda b ir açıklama 
yapılmıştır. Açıklamada şu görüşlere yer verilm iştir :

«Şu anda siyasal bazı amaçları vurgulam ak yerine, Kıbrıs sorununda 
gerçekten bir sayfanın çevrilebileceğini kanıtlam ak gerekmektedir. Genel 
Sekreter, kendisinin b ir arabulucu değil sorunun çözümü yönünde dostça 
girişimde bulunan b ir kişi durum unda olduğunun bilincinde olarak, bu 
üst düzeydeki toplantıya en uygun şekilde ve daha önce New York’da 
yapılmış olan görüşmeler doğrultusunda düzenleyecektir.»

KKTC Cumhurbaşkanı D enktaş? zirvenin sadece Ada’da bir Federal 
Devlet Kurm asına ilişkin anlaşmayı imzalamak üzere yapılacağını söy
lerken Kyprianou, anlaşma tasarısı üzerinde görüşmelere devam edil
mesi gerektiğini savunmaktadır.

I -8 20 Aralık 1984
TÜRKİYE YE KKTC ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye’nin 1985 yılında KKTC’ye yapacağı yardım  konusunda Tür
kiye ve KKTC heyetleri arasında A nkara’da resmi görüşmeler yapılmış
tır. Görüşmelerde Türk heyetine Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, KKTC 
heyetine de Ekonomi ve Maliye Bakanı Salih Coşar başkanlık etmişlerdir. 
Görüşmeler sonunda b ir protokol imzalanmıştır.

Coşar A nkara’da bulunduğu süre içinde Başbakan T urgut özal ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem tarafından  kabul olunmuş, Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci’yi ziyaret etm iştir.

18 Aralık 1984

YUNAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ : YENİ SAVUNMA STRATEJİSİ, 

YUNANİSTAN’IN NATO’YA KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ

ETKİLEMEMEKTEDİR

Y unanistan Hükümet Sözcüsü Maroudas yaptığı yeni bir Açıklamada^ 
yeni savunma stratejisin in  Y unanistan’ın NATO’ya karşı olan yüküm
lülüklerini etkilemediğini ileri sürmüş, «savunmamız, bizim için gerçek 
tehlikenin sözkonusu olduğu alanlarda güçlendirilecektir» şeklinde konuş
m uştur.
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19 Aralık 1984

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : «YUNANİSTAN TÜRKİYE’YE KARŞI 

BİR EMRİYAKİYE HAZIRLANIYORSA,

BUNUN VAHİM SONUÇLARINA BİR KERE DAHA 

DİKKAT ÇEKMEK İSTERİZ»

Dışişleri Bakanlığınca Türk - Yunan ilişkilerinde meydana gelen son 
gelişmelerle ilgili olarak yapılan bir açıklamada, «Yunan Hükümetinin 
Türkiye’ye karşı düşmanca bir politika izlemekte İsrar etmesi, Ege’de 
karasuları ile ilgili olarak girişebileceği emrivakilerin b ir hazırlığı ise, 
bunun vahim sonuçlarına b ir kere daha dikkat çekmek zorundayız» de
nilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesince yapılan açıklama şöyle-
dir :

«Yunanistan Başbakanı, ülkesinin Türkiye tarafından tehdit edildiği 
yolundaki asılsız iddiasını tek ra r ileri sürerek, bu defa, Yunan Silahlı 
Kuvvetlerinin Türkiye’ye karşı konuşlandırılacağını açıklamış bulunmak
tadır. Y unanistan’ın kuvvetlerini Türkiye’ye karşı konuşlandırması, NATO 
İttifak ı’nm kuruluş amacına tamamen aykırıdır. Böyle bir konuşlandırma, 
Yunanistan’ın NATO savunma sistemi içindeki yerinin bütün sonuçlarıyla 
tartışılır hale gelmesini kaçınılmaz kılacaktır.

Yunanistan, kendi yarattığ ı Türk tehdidi efsanesini, bu kere NATO 
savunmasını tahribe yönelik bir alet olarak kullanmaya başlam ıştır. Bu 
gelişmenin bütün ilgililerce doğru olarak değerlendirilmesinde yarar 
vardır.

Türkiye Yunan Hükümetinin bu sorumsuz hareketine karşı kendi 
yönünden gerekli olan tedbirleri elbette alacaktır.

Komşu ve m üttefik olarak Yunanistan’la ortak hayati menfaatleri 
bulunan, bütün ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmeyi ve işbirliği yapmayı dış 
politikasının şiarı edinmiş olan Türkiye’nin Y unanistan’ı tehdit etmesi 
düşünülemez. Bu husus Türk Hükümetlerince her fırsa tta  vurgulandığı 
ve Y unanistan’la mevcut sorunlarımızın müzakerelerle çözümlenmesi de
vamlı olarak önerildiği halde Yunan Hükümeti kendi yarattığ ı tehdit ef
sanesinde, malûm tak tik  amaçlarla kasıtlı ve bilinçli şekilde ısra r etmek
tedir. Yunan Hükümetinin Türkiye’ye karşı düşmanca bir politika izle
mekte ısrar etmesi, Ege’de karasuları ile ilgili olarak girişebileceği em
rivakilerin b ir hazırlığı ise, bunun vahim sonuçlarına bir kere daha dik
kat çekmek zorundayız. Tabiatıyla, böyle bir durumda hatanın sorumlu
luğu da tam am en Y unanistan’a ait olacaktır.»
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19 Aralık 1984

ODTÜ «EGE DENİZİ SORUNLARI» SEMİNERİ

ODTÜ İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile A nkara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin birlikte düzenledikleri «Ege’de Deniz So
runları» konulu seminer A nkara’da yapılmıştır.

Ege sorununun çeşitli yönlerinin tartışıldığı seminerde konuşan 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gönlübol, Ege denizindeki sorunların 
temelini, Ege’de varolduğu sanılan «petrolün» oluşturduğunu ifade e t
miştir.

Emekli Büyükelçi Namık Yolga, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ilişkilerde sorun çıkaran tarafın  sürekli Yunanistan olduğunu belirterek, 
«Ege’deki komşumuz, Y unanistan olmasaydı, sorunlar çok daha kolay 
çözülürdü» demiştir. Eski Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarından 
Haşan E sat Işık ise, NATO İttifakının Türk - Yunan ilişkilerinde tarafsız 
davranması gerektiğini belirterek, «Türkiye’nin NATO’ya girmesinin ne
deni, Ege haklarının Y unanistan’a devri olmamalıdır» demiştir.

SBF öğretim  üyesi Doçent Dr. Hüseyin Pazarcı, Türkiye’nin, Ege 
üzerindeki tezlerini son gelişmeler ışığında yeniden değerlendirmesi ve 
kuvvetlendirmesi gerektiğini söylemiş, Ege’de adalar dışında başka so
runlar olduğuna dikkat çekmiştir.

Seminerde sözalan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Rıza Türmen, «Yunanistan Ege’de statükoyu 
bozmaya çalışırken, Türkiye’nin anlaşm alarla kurulan bu durumu koru
mayı amaçladığını söylemiş? «Yunanistan bir yandan Limni’deki birlikle
rini NATO’nuıı savunma plânlarına dahil etmeye çalışırken, öteyaııdan 
Varşova Paktını değil, Türkiye’yi tehdit sayıyor. Bu b ir çelişkidir» şek
linde konuşmuştur.

19 Aralık 1984

DIŞİŞLERİ : «ABD’NİN KARARI ÜZÜNTÜ VERİCİ»

ABD Ticaret Bakanlığı’nm Türkiye’den ithal edilecek hazır giyim 
eşyasına % 17, bunun dışındaki tekstil ürünlerimiz© ise, % 16 oranında 
«ek gümrük vergisi» uygulaması kararı ile ilgili Dışişleri Bakanlığınca 
şu açıklama yapılm ıştır :

«ABD tarafından alman bazı tekstil mamullerine ilişkin fark  gide
rici vergi kararın ı üzüntü ile karşılıyoruz. Bu tedbir geçici bir nitelik 
taşım aktadır. Bu tedbirin görüşmeler sonunda kısa sürede kaldırılmasını 
beklemekteyiz. Bu konuda esasen Vaşington Büyükelçiliğimiz bir açıkla
ma da yapmış bulunmaktadır.»
38



ERALP : «YUNANİSTAN NATO’YU TAHRİBE YÖNELİK 

BİR HAREKET İÇİNDEDİR

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, 
«Yunanistan’ın kuvvetlerini Türk sınırına kaydırmasının, NATO’yu tah 
ribe yönelik bir hareket olduğunu» söylemiştir.

Eralp gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırırken, olayın, 
Türkiye’nin yanısıra NATO’yu da yakından ilgilendirdiğini belirterek, 
«NATO, bu olaydan rahatsızlık duyuyor» şeklinde konuşmuştur.

Brüksel’de, NATO merkezinde 19 A ralık’ta  yapılan Savunma Plân
lama Komitesi’nin Daimi Temsilciler düzeyindeki toplantısında, Türkiye 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Osman Olcay’ın konuyu gündeme getirdiğini 
hatırlatan Eralp, NATO’nun ilgili makamlarının incelemelerini sürdürdük
lerini kaydetm iştir.

Öte yandan, Yunan Hükümet Sözcüsü yaptığı bir açıklamada, Yu
nanistan’ın da, «diğer NATO üyesi ülkeler gibi», NATO’ya tahsisli ol
mayan kuvvetlerini konuşlandırmak hususunda îttifa k ’a bildirimde bu
lunma yükümlülüğünde olmadığını söylemiş; Türkiye’yi örnek gösterip, 
ülkemizin Ege’de Dördüncü bir ordusu olduğunu, bu orduya bağlı 120 
adet çıkarma gemisi bulunduğunu ve çok m iktarda da hava indirme ve 
sevkiyat yapabileceek helikopterin mevcudiyetini ileri sürerek bunlardan 
hiçbirinin NATO’ya tahsisli olmadığını belirtm iştir.

20 Aralık 1984

ABD AÇIKLAMASI : «KKTC’DE ASKERİ ÜS TALEBİMİZ YOK»

ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs özel Koordinatörü Richard Haas 
KKTC’de inşaası süren Geçitkale havaalanı için ABD’nin hiçbir şekilde 
katkıda bulunmadığını açıklamıştır.

Richard Haas Londra’da yayınlanan «Times» gazetesinde Ameri
ka’nın Geçitkale havaalanı inşasına maddi katkıda bulunduğu yolunda 
yeralan b ir haber üzerine gazeteye bir mektup göndermiştir. Haas mek
tubunda gazetedeki bu haberin gerçek dışı olduğunu belirtmiş, Amerika’nın 
havaalanı inşasına doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir katkıda bulun
madığım ve bu projeyi finanse etmediğini vurgulamıştır.

Richard Haas mektubunda, ABD Silahlı Kuvvetlerinin, KKTC’niıı 
herhangi b ir yerinde askeri amaçla bir üs elde etmeye ilişkin hiç bir 
diyeti olmadığını da belirtm iştir.

20 Aralık 1984
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Richard N. Haas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez De Cuel- 
larkn enerjik ve iyi niyetli çabaları ile Kıbrıs sorununun çözümleneceğine 
inandıklarını söyleyerek, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı 
bir çözüm bulunması yolundaki çabalarını tamamiyle desteklemeye söz 
verdiklerini bildirmiştir.

20 Aralık 1984

TUNABAŞ DENKTAŞ’A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Bedrettin Tunabaş, Cumhurbaşkanı 
Rauf D enktaş’a güven mektubunu sunm uştur.

KKTC’nin ilânından sonra akredite olan ikinci Türkiye Büyükelçisi 
Bedrettin Tunabaş bu görevine 1 A ralık’ta  başlamıştı.

22 Aralık 1984

RUMLAR TÜRKİYE’NİN KKTC’NE BÜYÜKELÇİ ATAMASINI 

BM’YE ŞİKAYET ETTİ

KRY, Türkiye’nin KKTC’ııe yeni Büyükelçi atam asını BM Güvenlik 
Koııseyi’ne şikâyet etm iştir.

Bu konuda Lefkoşe’de bir demeç veren KKTC Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü, KRY’nin bu girişimini eleştirerek «nefes alışımıza karışıp şi
kâyet ediyorlar» demiştir. Sözcü, «bundan 3 - 5  gün önce Rum tarafı, 
bizden habersiz başka bir ülkenin Büyükelçisinden agrem an almıştı. İM 
ayrı devlet olduğumuza göre, bu tü r  gelişmeleri doğal karşılamamız ge
rekir. İki ayrı devlet bazında iki kesimli Federal bir Cumhuriyete gidile
cekse, Türk tarafın ın  doğal yaşamını kısıtlam a ve engelleme eylemle
rinden vazgeçmelidir» şeklinde konuşmuştur.

22 Aralık 1984

DENKTAŞ : «TÜRKİYE’NİN GARANTİSİ OLMAYAN 

BİR ANLAŞMANIN HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 21 Aralık «Mücadele ve Şe
hitler Haftası» dolayısiyle Bayrak Radyosuna verdiği bir demeçte, «Tür
kiye’nin etkin garantisi olmayan yeni b ir anlaşmanın hiçbir değeri bulun
madığını» söylemiştir.

Denktaş «Türkiye’nin garantörlüğü ve müdahale hakkı olmamış ol
saydı, Kıbrıs adası son 21 sene içinde 21 kez Y unanistan’a bağlanmış, 
Kıbrıs Türkleri de toplu m ezarlarda yok edilmiş olurdu» demiş ve bu ne
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denle Türk tarafın ın  Türkiye’nin etkin garantisinin devamında direnece
ğim ve 17 Ocak’ta  New York’da yapılacak zirvede de başka bir garanti 
şeklinin görüşülemeyeceğini belirtm iştir.

22 Aralık 1984

PAPANDREOU : «YUNANİSTAN’A EGE’DEN SALDIRAN 
BUNU PAHALIYA ÖDER

Yunanistan Başbakanı Andrea Papandreou Sisam’da yerel yönetici
lere hitaben yaptığı bir konuşmada, Yunanistan’ın Türkiye ile Ege konu
sunda müzakere edilecek birşeyi olmadığı iddiasını tekrarlam ış Ege’nin 
halihazır hukukî statüsünün dünyaca da tanındığını söylemiş ve bu de
nizde ülkesine yapılacak bir saldırının pahalıya maloiacağını ifade etm iş
tir.

Başbakan T urgut özal’m diyalog çağrılarının hedefi olmak gere
ken görüşmelerde nelerin ele alınmasının öngörüldüğünü beklemedikle
rini öne süren Papandreou, 1950’lere kadar devam eden iyi ilişkilerin 
«İstanbul Elenizmine uygulanan» baskı ve göçe zorlama politikası ile 
bozulduğunu, Türk - Yunan meselelerinin hepsinin «Türkiye’nin taleple
rinden» kaynaklandığını, yeniden iddia etmiş, bu durumdan Türkiye’deki 
«siyasî ve askerî liderliğin» sorumlu olduğu görüşünü savunmuştur.

23 Aralık 1984

DENKTAŞ, KIBRIS KONUSUNDA HAZIRLANAN BELGENİN 
BİR BÜTÜN OLARAK KABUL YEYA 

REDDEDİLECEK DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş verdiği bir demeçte, Türk ta 
rafının New York’daki görüşmeler sırasında varılan m utabakata riayet 
hususunda kararlı olduğu kadar, anlaşma taslağının değiştirilmesine de 
kesinlikle rıza göstermeyeceğini vurgulamış, Genel Sekreterin taslağın 
birleşik bir bütün teşkil ettiği, içeriği hakkında herhangi bir kayıt-ı ih ti
raz! dermeyan olunamayacağı, metninin nihaî m ahiyet taşıdığı ve zirvede 
taraflar arasında aynen imzalanacağı hususlarındaki taahhütlerini h a tır
latmıştır.

24 Aralık 1984

DIŞİŞLERİ AET’NİN,
TÜRK TEKSTİLİNE KISITLAMA GETİRME KARARINI ELEŞTİRDİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye menşeli üç kategori tekstil maddesine 
1 Ocak 1985 tarihinden itibaren AET tarafından uygulanmasına m iktar 
kısıtlamasını «üzüntü ile karşıladığımızı» açıklamıştır.
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Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesince bu konuda yapılan açık
lama şöyledir :

«AET Komisyonu 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli 
üç kategori tekstil maddesine, m iktar kısıtlaması uygulamasını başlat
mayı kararlaştırm ıştır.

Topluluğun geçmiş yıllarda da Ortaklık Anlaşmalarımızın lafzına ve 
ruhuna aykırı biçimde, tekstil ürünlerimize, tek ta raflı m iktar kısıtla
m aları uyguladığı hatırlanacaktır.

Topluluğun adeta devamlılık kazanan bu kısıtlayıcı uygulamaları 21 
A ralık 1984 günü yürürlüğe giren Yönetmelikle yeni bir boyut kazan
mıştır.

Komisyon, kısıtlam aları bu defa 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren 
uygulayacak olmakla «pazar bozulması» tarifine keyfi ve objektif ölçü
lere göre kabulü mümkün olmayan b ir yorum getirm iştir.

Ortaklık Anlaşmalarının bekçiliğini yapmakla yükümlü olan Ko
misyonun bu yeni kısıtlam asının üzüntüyle kaydetmek isteriz.

Türkiye’nin, AET ile ortaklığını ve bu arada ticari ve ekonomik iş
birliği ilişkilerini geliştirm e arzusu ortada iken, mevcut Ortaklık Anlaş
malarımıza olduğu kadar, serbest ticaret anlayışına da aykırı bu uygu
lamaların karşılıklı ticaretim iz üzerinde menfi tesirler icra etmemesini 
temenni etmekteyiz.

Türkiye^ Topluluk organlarında konunun bütün veçhelerinin ele 
alınması için gerekli girişimlerde bulunacaktır.»

24 Aralık 1984
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA 

175 MİLYON DOLARLIK EKONOMİK YARDIM ANLAŞMASI
İMZALANDI

1984 yılı OECD - Türkiye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde, ABD 
ile Türkiye arasında 85 milyon doları kredi, 90 milyon doları da hibe 
olmak üzere 175 milyon dolarlık ekonomik yardım  anlaşması imzalan
m ıştır.

Anlaşmayı Türkiye adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kaya Erdem, ABD adına da Büyükelçi Robert Strausz Iiupe imzalamış
lardır.

Kaya Erdem imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’ye OECD 
Konsorsiyumundan son yıllarda da önemli ölçüde yardım sağlandığını be
lirterek, şunları söylemiştir :
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«ödemeler dengesi alanında sağlanan olumlu gelişmeler ülkemizin 
dış kredi itibarını ve döviz rezervlerini arttırm ış, geçmişte döviz darbo
ğazı nedeniyle karşılaşılan tıkanıklıklar, alman önlemler sonucu tamamen 
ortadan kaldırılmıştır.»

İmzalanan ekonomik yardımın 90 milyon dolarlık bölümünün hibe 
olmasının, bunun Türkiye’ye maliyetini azaltacağını kaydeden Erdem, 
ABD ile 1984 yılı için, ekonomik yardımın yanı sıra 750 milyon dolarlık 
bir de askeri yardım anlaşması yapıldığına dikkate çekmiştir. Ekonomi
nin büyümesi ve dışa açılması süreci içinde ABD ile ticari ve ekonomik 
alanda işbirliğinin artırılm ası gerektiğine işaret eden Erdem, «Amerikan 
iş çevrelerinin Türkiye’deki yatırım  hacminin artm asını istiyoruz. Ame
rikan ve Türk işadamlarının karşılıklı temaslarım arttırm ası ve bir 
Türk - ABD işadamları demeği kurulması için ön tem asları başlattık» 
şeklinde konuşmuştur.

ABD’niıı A nkara Büyükelçisi Robert Strausz Hupe de, .1984 yılının 
Türkiye için başarılı geçtiğini belirterek, «Türkiye’nin ekonomik politi
kasını yönlendirenler, 1984 yılındaki başarılarıyla övünebilirler. Türki
ye’yi bir serbest pazar konumu içinde, güçlü bir ekonomik gelişme süre>- 
cine sokan bir seri girişimler yapılmış bulunmaktadır» demiştir.

İmzalanan ekonomik yardımın, iki hükümet ve iki halk arasındaki 
dostça ilişkileri somut olarak belirttiğim  kaydeden Hupe, daha sonra şun
ları söylemiştir. «Bu, aynı zamanda Başbakan Turgut özal’ııı ve hüküme
tinin planladığı güç fakat önemli ekonomik politika değişikliklerinin, 
Türkiye ekonomisi içinde kendilerini hissettirdikleri b ir zamanda? ABD 
hükümetinin verdiği desteği yansıtan bir olaydır.»

İmzalanan yardım anlaşmasının 90 milyon dolarlık bölümünün hibe, 
58 milyon dolarlık bölümünün de uygun koşullarla verilecek borç olduğu
nu kaydeden Hupe, «Geçmişte olduğu gibi bu fonlar derhal sağlanacak 
ve kullanılması yönünden hiç bir bağlayıcı koşul taşım ayacaktır» de
miştir.

25 - 27 Aralık 1984 

TİKHANOV TÜRKİYE’DE

Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Nikolai Tikhanov Baş
bakan Turgut özal’ın resmi konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etm iştir. 
Ziyaret sırasında 10 yıllık «Ekonomik, Ticarî, Bilimsel ve Teknik İş
birliğinin Geliştirilmesine ilişkin Uzun Vadeli Program», 1986 - 1990 dö
nemini kapsayan «Mal Mübadelesine dair Anlaşma», «Kültür ve Bilimsel 
Değişim Programı» imzalanmıştır.

43



Ziyaret sırasında heyetler arasında yapılan görüşmelerin yanısıra 
Tikhaııov Cumhurbaşkanı Kenan. Evren tarafından da kabul olunmuş, 
özal konuğu onuruna ayrıca bir akşam yemeği verm iştir. (Bk Belgeler : 
15, 16, 17, 18, 19, 20)

26 Aralık 1984

EVREN İTALYA CUMHURBAŞKANI PERTİNİ’YE 

TAZİYET MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İtalya Cumhurbaşkanı Aleksandro 
Pertin i’ye b ir mesaj göndererek, İtalya’da bir trende meydana gelen pat
lama sonucu çok sayıda insanın ölümünden duyduğu üzüntüyü bildirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden verilen 
bilgiye göre^ Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in m esajı şöyledir :

«Kısa bir süre önce İtalya’da vukubulan ve çok sayıda masum in
sanın ölümü ve yaralanm ası ile sonuçlanan te rö rist saldırıyı derin bir 
üzüntü ve büyük b ir infial ile öğrenmiş bulunuyorum. Duyduğum bu his
ler uluslararası terörizmin dünyamız için yara ttığ ı ciddi tehdit ve tehli
keyi geçirmiş olduğu tecrübelerle yakıııen bilen Türk milletince de aynen 
paylaşılmaktadır.

Demokratik camiaya mensup milletleri bölmeyi ve yıkmayı amaçla
yan uluslararası terörizmle mücadelede özellikle buna hedef olmuş ülke
ler arasında çok yakın b ir işbirliği ve ortak bir cephe oluşturulması za
ru re ti her geçen gün daha iyi anlaşılm aktadır. Bu anlayış uluslararası 
alanda ne derece somut ve etkin tedbirler manzumesi haline dönüşürse, 
uluslararası tedhişin kökünün kurtulm ası da o derece süratle imkân da
hiline girecektir.

Bu m enfur saldırıyı şiddetle te l’in ederken, Türk milleti adına zat-ı 
alilerinizin şahsında bütün İtalyan milletine içten taziyelerimi sunar, ya
ralananlara acil şifalar dilerim.»

26 - 27 Aralık 1984

TÜRKİYE MISIR SEMİNERİ

Türkiye Odalar Birliği ile Dış Politika Enstitüsünce düzenlenen Tür
kiye ile Mısır arasındaki tarihi, kültürel, ekonomik ve ticarî ilişkileri ele 
alan Seminer İstanbul’da yapılmıştır.
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27 Aralık 1984

TÜRKİYE - AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

ONAYLANDI

Bakanlar Kurulu Türkiye ile A vusturya arasındaki Sosyal Güvenlik 
anlaşmasının idari uygulamasına ait anlaşmayı onaylamıştır.

28 Aralık 1984

PROF. ATAÖV’ÜN ERMENİ SORUNUNA İLİŞKİN 

8 KİTABI DAHA YAYINLANDI

A nkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’ün Ermeni sorunu
nun çeşitli yanlarına ilişkin yabancı dillerde hazırlamış olduğu kitaplar
dan sekizi daha yayınlanmıştır. Bunlardan üçü daha önce yayınlanmış ve 
kısa sürede tükenmiş olan araştırm aların ikinci baskısıdır. Tekrar ba
sılmış olan bu kitaplar Talât Paşa’ya atfedilen Andoniaıı «belgeler»inin 
sahteliği ve gene A tatü rk ’e atfedilmek istenen başka bir sözde «açıkla- 
ma»nm yanlışlığı üstüne olup, üçüııcüsü de Ermeni sorunu hakkında 
İngilizce genel bir kitaptır.

Yeni yayınlardan biri bağımsız Ermeni Cumhuriyeti’ııin ilk B aşba
kanı Hovhannes Katchaznouni’ııin Ermeni militanlarınca dünya kitaplık
larından yok edilmek istenen ve D aşnaklann Yapacak Birşeyleri Kalma
mıştır başlıklı İngilizce kitabına dayanılarak dört dilden hazırlanmış bir 
araştırm adır. Katchazııouni bu kitapta bugünkü Ermeni militanlarının 
görmezlikten geldikleri birtakım  itiraflarda bulunmakta, A nkara Hükü
metinin onlara dostluk eli uzattığı halde Ermenilerin kazanmak umuduyla 
savaşı yeğlediklerini, Türklerin güçlü olduklarını kestiremediklerini ve 
ortaya çıkan sonucu hem Bolşeviklerden önceki Ermeni Hükûmeti’niıı, 
hem Bolşevik Ermeni iktidarının, hem de Sovyet Rusya’nın kabul e tti
ğini ve statükonun andlaşmalarla perçinlendiğini belirtmektedir. Prof. 
Ataöv günümüzde unutturulm ağa çalışılan bu değerlendirmeleri can alıcı 
alıntılarla Anglö-Amerikan, Fransız, Alman ve İspanyol okuyucularına 
sunmaktadır.

Başka b ir yayın gene tanınmış bir Ermeni olan K.S. Papazian’ııı 
Ermeni teröristlerinin ne oldukları hakkında Amerikan yurttaşlarını ve 
bu arada Ermeııileri de aydınlatmak için kaleme aldığı ve Çarpık Y urt
severlik başlıklı bir kitabı üstünedir. Prof. Ataöv dünya kitaplıklarından 
günümüzde gene Ermeni militanlarınca yok edilmekte olan bu yayını

45



çarpıcı yanlarıyla özetlemekte ve bundan sonuçlar çıkarm aktadır. Yazar 
Papazian Erm eni teröristlerinin, geçen yüzyılda da, yalnız Türkleri de
ğil, kendileriyle uyuşmayan Ermenileri de katlettiklerini, demokratik eği
timden tüm üyle yoksun olduklarını ve iftihar edilecek hiçbir şey yap
madıklarını belirtmektedir.

Bu seriden çıkan başka bir kitap da Talât Paşa’ya atfedilmek iste
nen sahte belgelere ilişkin yazının Ermenice, Arapça, ve Farsçasm ı içer
mektedir. Gene başka bir kitap da Une «Déclaration» Faussement attri
buée à Mustafa Kemal Atatürk adıyla fransızça yayınlanmıştır.

31 Aralık 1984

HALEFOĞLU 1984’ü  DEĞERLENDİRDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu ANKA Ajansı ve Güneş gazetesi
ne verdiği özel demeçlerde, 1984 yılını dış politika açısından değerlendir
mesini yapm ıştır. (Bk. Belge 21 ? 22)
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BELGE : 1

TÜRKİYE İLE AET ARASINDA İMZALANAN 

ANKARA ANDLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİNİN 

20 NCİ YILI DOLAYISİYLE 

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI TARAFINDAN

1 ARALIK 1984 TARİHÎNDE 

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İKTİSADİ İŞLER MÜSTEŞAR YARDIMCISI 

BÜYÜKELÇİ MUSTAFA AKŞİN TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA 

«Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri 

Sayın Misafirler,

Bnııdan 20 yıl önce bugün AET ile ülkemiz arasında ortaklık ilişkisi 
kuran A nkara Andlaşması yürürlüğe girm iştir. Avrupa ile çeşitli tarihi, 
siyasi, iktisadi, kültürel ve sosyal bağları olan Türkiye, bu anlaşma ile 
AET’ııin başlattığı bütünleşme sürecine giderek dahil olmayı ve mevcut 
bağlarını daha da güçlendirmeyi amaçlamıştır. Aynı şekilde AET ta ra 
fı da siyasi yaşam tarzı olarak parlam enter demokrasiyi seçen, çok özel 
bir çoğrafi konuma ve geniş beşeri ve tabiî kaynaklara sahip olan Tür
kiye ile ilişkilerine süreklilik kazandırmak istem iştir. Bugün, aradan 20 
yıl geçtikten sonra böylesine önemli b ir anlaşma konusunda geriye değil 
geleceğe dönük b ir değerlendirme yapmak, çeşitli yönlerden önem taşı
maktadır. Bu fırsa tı bizlere verdiği için İKV’ye Bakanlığım ve şahsım 
adına teşekkür etmek isterim. Bu toplantıya katılmak nezaketi gösteren 
yabancı m isafirleri ve Türk iş hayatının güzide temsilcilerini bu vesileyle 
selamlamaktan bahtiyarım .

Sayın Başkan,
A nkara Anlaşması, Batı Avrupa ile Türkiye arasındaki bağların bir 

hukukî temele oturtulm ası konusunda tarafların  açık ve kesin iradelerini 
göstermesi bakımından önemli b ir belge niteliğindedir. Bu belgenin altın
da, AET’nin kurulm ası ve gelişmesinde önemli hizmetleri dokunmuş olan 
mümtaz ta rih i kişilerin imzalarının bulunması bu anlaşmayı daha da 
anlamlı kılmaktadır.
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Ankara Anlaşması imzalanırken taraflarca yapılan beyanlar ve ya
yınlanan ortak bildiri, ilişkilerin geleceği açısından ta rafların  büyük 
um utlar içinde olduğunu ortaya koym akta ve kurulan ortaklık ilişkisinin 
hem iktisadi hem de siyasi önemini vurgulam aktadır.

Nitekim, Anlaşmanın imza töreninde konuşan zamanın Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal E rkin şöyle dem iştir : «Bugünkü m anzara ile biraz 
sonra imzalayacağımız anlaşmanın iktisadi bir belge olduğuna şüphe 
yoktur. Bununla beraber, Anlaşmanın siyasi bakımdan da Türk milletinin 
hayatında bir dönüm noktası teşkil ettiği m uhakkaktır. Nitekim, Cumhu
riyet Hükümetinin 2. Dünya Savaşından sonra imzaladığı belgelerden, BM 
Anayasası, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Anlaşması, Avrupa Kon
seyi Statüsü, Kuzey A tlantik Aııdlaşması ve Ekonomik İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilatı Anlaşmasını takiben bu ortaklık anlaşması da, muayyen 
bir hedefe erişmeye azimli milletlerin işbirliği yapması amacını güden bir 
munzam vesika olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hedef insanlığın refah ve 
huzurunun barış içinde sağlanmasıdır. Bu bakımdan, Anlaşmanın siyasi 
veçhesinin de en az ekonomik veçhesi kadar önemli olduğuna inanıyorum. 
Türkiye’nin hayatında yepyeni bir devir açılmaktadır. Bu, Türkiye’yi 
A vrupa’nın bir parçası olmak emel ve hüviyetiyle kati surette  teyid ve 
tescil eden, barış ve refah yolunda ilerleme vaadleriyle dolu şerefli bir 
devredir.»

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yayımlanan ortak bildiride ise, 
«yıllardan beri Türkiye, A vrupa’daki yakınlaşma ve işbirliği hareketlerini 
takip etmiş ve hür dünyanın bütün siyasi ve iktisadi teşekküllerine ka
tılm ıştır. Türkiye ile O rtak Pazar arasında b ir ortaklık yaratan  anlaşma, 
Türkiye’nin bu ananevi politikasında yeni b ir merhaledir» demiştir.

Roma Antlaşm asının ilke ve mekanizmalarından esinlenerek yapılan 
A nkara Anlaşmasında, ayrıca «Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kal
kınmasını ve Türk halkının çalıştırılm a seviyesinin ve yaşama şartlarının 
yükseltilmesini sağlama gereğini tüm ü ile gözönünde bulundurarak» Ta
rafla r arasındaki ilişkilerin aralıksız ve dengeli olarak güçlendirilmesi 
amaçlanmış ve Anlaşmanın giriş kısmında «Türk halkının yaşama seviye
sini iyileştirme çabasına, Avrupa Ekonomik Topluluğunun getireceği 
desteğin, ileride Türkiye’nin Topluluğa katılm asını kolaylaştıracağı» kar 
bul edilmiştir.

Sayın Başkan,

A nkara Anlaşmasında belirtilen bu siyasi ve iktisadi amaçlar Tür
kiye için bugün de geçerliliğini korum aktadır. Ancak, Ortaklık Anlaşma
sının 20 yıllık uygulanmasının karşılıklı beklentilerimizin maalesef geri
sinde kaldığı b ir gerçektir. Tarafların, anlaşm anın uygulanmasında titiz
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davrandıklarını söylemek mümkün değildir. Haliyle bu aşamada bu du
rumu haklı gösterecek çeşitli sebepler ortaya koymak, ta ra fla r için olduk
ça kolaydır. Ancak bu şekilde geçmişin muhasebesini yapmaktansa, biz 
ilişkilerimizin geleceğine ağırlık vermenin daha yararlı olacağına inanıyo
ruz. Bu çerçevede ileriye dönük değerlendirmeleri, konunun iktisadi ve 
siyasi veçheleri üzerinde ayrı ayrı durarak yapmayı düşünüyoruz.

İktisadi alanda, ortaklık anlaşmalarının beklenen dinanizmi yara t
mada yetersiz kalmasına ve uygulamalardaki çeşitli sapmalara rağmen, 
son 20 yıl içinde Türkiye’de meydana gelen kalkınma hamlesi fevkalâde 
başarılı olmuştur, ülkede giderek artan  bir dinaııizm ve süratle harekete 
geçirilen b ir potansiyel mevcuttur.

Ekonomik alanda sağlanan bu ilerlemenin ortaklık anlaşmalarımızın 
nihai hedefi doğrultusunda ilişkilerimizin sağlıklı biçimde geliştirilme
sini temelde kolaylaştıracağı tabiidir. Dolayısiyle, bu olumlu perspektif 
içinde ileriye umutla bakmak için her türlü ııedell m evcuttur. Ancak, ne 
hazindir ki Türk ekonomisinin böylesine hızla geliştiği ve dış dünyaya 
açıldığı bir dönemde, Toplulukla olan ortaklık ilişkilerimiz bizce artık  
makul sayılması mümkün olmayan sebeplerle kopuk bulunmaktadır. Oysa, 
ilerideki bütünleşme sürecinin arızasız b ir şekilde gerçekleşmesini sağ
lamak için ta ra fla r arasında sağlıklı ve açık ilişkilerin sürdürülmesi bu
gün her zamandan daha fazla önem taşımaktadır..

Sayın Misafirler,

Konunun siyasi yönüne gelince, önce 1963 yılında ta ra flar arasında 
geçerli olan siyasi anlayışı dikkate alarak, bugünkü durumla bir muka
yesesini yapmak istiyorum. Bizim değerlendirmemize göre, o günden bü 
yana uluslararası ilişkilerde meydana gelen siyasi gelişmeler, ta ra fla r 
arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesini zaruri kılmaktadır. Şartlar böyle 
iken, karşılaşılan fiili manzara, bunun tersi izlenimini vermektedir. Tür
kiye ile Batı Avrupa arasındaki siyasi anlayışın zedelenmesine fırsa t ve
rilmemesi önem taşım aktadır. Bu sebeple, bazı çevrelerin tahriklerine ve 
maksatlı değerlendirmelerine yol açtığı ekonomik ve sosyal endişelere iti
bar etmemeğe özen göstermeliyiz.

T araflar arasında siyasi alanda güvenin sarsılmasının orta ve üzün 
vadede yaratabileceği sakıncalar açıktır. Böylesine bir gelişmenin tüm  
Batı Avrupa ülkeleriyle temelde mevcut ortak çıkarlarımıza uygun düş
meyeceği kuşkusuzdur.

Sayın Başkan,

Şimdi izninizle Toplulukla olan siyasi ilişkilerimizi etkilemesi açısm- 
dan belli başlı üç önemli husus üzerinde ayrıca durmak istiyorum. Büm-
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lar, Türkiye’de 12 Eylül 1980 tarih li askeri müdahale, Topluluğun 1980’den 
sonraki ikinci genişlemesi ve nihayet ülkemizin AET ile ilişkilerinin ge
leceği konularıdır.

Türkiye’yi 12 Eylül müdahalesine getiren sebepler hepimizce bilin
mektedir. ülkede hüküm süren te rö r nedeniyle aksayan dem okratik ya
şamın ve güvenlik koşullarının tek ra r normale avdet etmesi için bir askeri 
müdahale gerekm iştir. Bu müdahalenin getirdiği rejim , başlangıçta da 
açıklanan takvime uygun biçimde, üç yıllık b ir dönemden sonra 6 Ka
sım seçimleriyle sona ermiş ve ik tidar sivillere devredilmiştir. Türkiye, 
halen, 1980 öncesi döneminin yaralarının sarıldığı, üç yıllık askeri yöne
tim  sırasında zorunlu olarak alınan tedbirlerin giderek ııormalleştirildiği 
bir geçiş dönemi yaşam aktadır. Türkiye’deki kısa süreli askeri yönetimi 
Ispanya’da 40 yıl, Portekiz’de 48 yıl süren diktatörlüklerle ve Yunanis
ta n ’daki 7 yıllık Albaylar Cuntasına benzetmek peşin hükümlü bir yak
laşımdır ve m ahiyeti itibariyle de yanıltıcıdır. Üç yıllık b ir askeri yöne
timden sonra 6 Kasım genel seçimlerinin ve bilahare 25 M art mahalli se
çimlerinin yapılmış olmasına rağmen, Türkiye ile AET arasındaki ilişki
lerin hala askıda tutulm asını mukııi b ir sebeple izah etmek mümkün de
ğildir. Ortaklık ilişkilerimizin normale dönmesinde, 6 Kasım’dan bu yana 
meydana gelen olumlu gelişmelerle uyumlu biçimde b ir sonuç almanın 
mümkün olamamasının ve ta ra fla r arasında siyasi b ir diyalogun hala ku
rulamamış bulunmasının bizlerde yarattığ ı memnuniyetsizliği, bu vesileyle 
ifade etmek isterim.

Biz, Türkiye ile Topluluk arasındaki diyaloğun süratle kurulmasını 
bir zaruret olarak görmekteyiz. Böyle bir diyalogla bazı çevrelerin art 
niyetli tu tum  ve davranışları daha iyi teşhis edilebilecek, ayrıca bunların 
makul sınırları aşan ve ortaklığımızın geleceğini tehdit edebilecek nüfuz 
ve etkilerinin denetim altına alınması kolaylaşacaktır.

Ortaklık ilişkilerimizin süratle normale dönmesi ve karşılıklı anla
yış ve güven havasının yeniden teessüsü hiç kuşkusuz, Türkiye’deki ge
lişmelere olumlu katkıda bulunacak, bu süreci daha da hızlandıracaktır.

Sayın Başkan,

Üzerinde önemle durmak istediğim diğer b ir konu Topluluğun 
1980’den sonra başlayan genişleme sürecidir. Toplulukla Türkiye ¿İrasın
daki siyasi anlayışın esasen güçlüklerle karşılaştığı b ir dönemde vuku- 
bulan yeni katılm a ve bunun sonucunda A ET’nin ve özellikle Avrupa Par
lamentosunun Türkiye ile Yunanistan arasında gözetilmesi gereken has
sas dengeye yeterince özen göstermemesi ilişkilerimizi daha da güçleş
tirm iştir. Hatırlanacağı üzere, 10 uncu ülkenin katılm a arifesinde Toplu
luk, Türkiye’de bu vesileyle ortaya çıkmış m eşru kuşkulan  dağıtmak
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amacıyla, ortaklığımızın geleceğine ilişkin olarak güvence anlamına gelen 
önemli beyanlarda bulunmuştur. Topluluklar Komisyonu, 10 uncu üyelik 
m üracaatı ile ilgili olarak hazırladığı görüşte, hem Türk - Yunan ihtilaf
larının özelliğine ve Topluluğun ta ra f tutm am a politikasına işaret etmiş, 
hem de bu ülke için «katılma öncesi dönem» önermiştir.

Türkiye, Topluluğun, iki ülke karşısında öteden beri takip ettiği 
denge politikasından inhiraf anlamına gelen tutum lardan titizlikle kaçı
nacağına inanm aktadır. Buna ilaveten, bize göre iki ülke arasındaki gü
ven ortam ının teessüsü için Topluluk müessir bir çerçeve oluşturabilecek
tir. Avrupa Topluluklarının 30 yıllık geçmişinin de ortaya koyduğu gibi 
ayııı ideal ve amaçları paylaşan bir Topluluk içinde üye ülkelerin birbir- 
leriyle çatışma yollarını aram aları mümkün değildir. Bu açıdan da, An
kara Anlaşması ve diğer ortaklık belgelerinin, ana hedef doğrultusunda 
bir aıı önce faaliyete geçirilmesi önem kazanmaktadır.

Topluluk kurulduğundan bu yana önce üye sayısını 6’dan 9’a, sonra 
da 10’a çıkarm ıştır. 12 üyeli olmanın zamanı ise ufukta görünmektedir. 
Topluluğun böylece Batı Avrupa’da aynı idealleri paylaşan ülkeleri aynı 
çatı altında toplamasını Türkiye memnuniyet verici bir gelişme olarak 
karşılam aktadır. Bu gelişmelerle, Topluluğun Akdeniz boyutunun daha 
da önem kazanacağı bir vakıadır. Haliyle bu sürecin, ancak Türkiye’yi 
de içine almasıyle tabiî sınırlarına ulaşacağına inanıyoruz.

Türkiye’nin aynı zamanda b ir Orta Doğu boyutu da bulunan bir 
Avrupa ülkesi olarak Topluluğa getireceği katkılar vardır. Bu katkıların 
gerek önem? gerek hacim bakımından pek çok üye ülkenin katkısından 
az olmayacağı açıktır.

Son olarak Türkiye’nin Toplulukla ilişkilerinin geleceğine değinmek 
istiyorum. Üyelik konusunun bazı çevreleri rahatsız ettiği ve h a tta  or
taklık ilişkilerimizin normale dönmesini engellemek için b ir bahane ola
rak değerlendirilmek istendiği görülmektedir.

H atırlanacağı üzere, Türkiye 12 Eylül müdahalesini müteakip bir 
açıklama yapmış ve parlam enter demokrasiye dönülünce üyelik başvuru
sunu yapabileceğini belirtm iştir. Bu açıklamanın asıl amacı, o dönemde 
Türkiye’nin Batı ideallerine bağlılığını vurgulamak ve bu alanda doğabi
lecek kuşkuları kesinlikle ortadan kaldırmaktı.

Biz üyelik konusunu, üzerinde önemle durulması gereken çok yönlü, 
ciddi bir olay olarak görüyoruz.

Sırası geldiği zaman Türkiye’nin tam  üye olmak için önünde bulu
nan imkanları kullanmakta tereddüt göstermeyeceği kesindir. Roma Aııd- 
laşmasının 237. madde hükümlerinin hukuken her demokratik Avrupalı
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Devlete açık olduğu bilinmektedir. Nitekim, Yunanistan, İspanya ve Por
tekiz bu yolu tercih etmişlerdir. Türkiye, Roma Andlaşmasmda mevcut 
bu hukuki hakkının, herhangi bir üye ülkenin emel ve ih tirasları için 
ipotek altına alınmasını haliyle kabul etmeyecektir.

Sayın Başkan,

Sayın Misafirler,

Son 20 yılda karşılaşılan bütün güçlüklere rağmen, Türkiye’nin ik
tisadi kalkınmasında önemli başarılar elde ettiği kuşku götürmez b ir ger
çektir. Gelecek 20 yıl için çok daha iyimser bir tablo çizmek için her türlü 
neden mevcuttur. Parlam enter dem okratik rejim e inanan, liberal ekono
misinin yaratıcı gücünü ortaya koyarak zengin yer üstü ve yer altı kay
naklarını harekete geçiren, İslâm ülkeleriyle sıla ilişkiler içinde bulunan, 
nüfusu 60 milyona doğru yol alan Türkiye’nin, Topluluk ülkeleri ile iliş
kilerinin ta rafların  ortak m enfaatlerine hizmet edeceğine inanıyoruz.

Gerçekleşmekte olan güçlü ve istikrarlı Türkiye’nin, dünya sahne
sinde ergeç yer alacak Birleşik Batı A vrupa’nın oluşumuna katkıda bu
lunması ve bu oluşumun içinde yer alması, sadece siyasi, ekonomik ve 
sosyal açılardan değil? fakat aynı zamanda Batı Avrupa insanının kül
türüne getireceği yepyeni boyutla da, bölgemizde ve dünyada barış ve 
güvenliğe de önemli katkılarda bulunacaktır.

BELGE : 2

AYRUPA GRUBU TOPLANTISINDAN SONRA 

4 ARALIK TARİHİNDE YAYINLANAN BİLDİRİ

1. Defence M inisters of the  EUROGROUP countries met a t  NATO 
Headquarters in Brussels on 3 and 4 December 1984 under the Chair
manship of the R t Hon Michael Haseltine MP, Secretary of S tate for 
Defence of the United Kingdom.

2. M inisters confirmed the ir conviction th a t th e  vital partnership 
between the nations of the N orth A tlantic Alliance, based on common 
traditions and shared values, provides the  best possible guarantee of 
security for all its members. They will continue to work through 
EUROGROUP, which offers a valuable forum both for informal discus
sion and for practical cooperation, to strengthen the Alliance by ensu
ring th a t the European contribution to the common defence remains 
strong, cohesive and recognised.
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3. M inisters reaffirm ed th a t deterrence and arms control are comp
lementary and integral parts of the security policy of the Alliance. Minis
ters of the EUROGROUP countries participating in the integrated mili
ta ry  structure expressed the ir resolve to m aintain NATO’s deterrent 
strategy  of flexible response and forward defence while seeking a  stable 
balance of forces a t the lowest possible level commensurate with security 
and to strengthen peace and international security through equitable and 
verifiable measures of arm s control. Ministers welcomed the decision of 
the United States and Soviet Union to meet in January  with a view to 
entering into new negotiations with the stated objective of reaching 
agreements «on the whole range of questions concerning nuclear weapons 
and outer space arms.»

4. In th is context Ministers emphasised the importance of carrying 
forward the deployment of LRINF weapons as scheduled in the  absence 
of a concrete negotiated result obviating the need. They underlined the 
Alliance’s willingness to reverse, halt or modify these deployments - inc
luding the  removal or dismantling of missiles already deployed - upon 
achievement of a balanced, equitable and verifiable agreement calling for 
such action.

5. M inisters recognised the contribution of strong conventional 
forces to deterrence. W ith their North American Allies the EUROGROUP 
countries will continue to carry their full share of the burden of the 
common defence effort. The standing forces of the European Allies num
ber more than 3 million and their total mobilised strength, including 
reserves, approaches 7 million. Their defence expenditure has been ex
panding for well over a decade a t an average ra te  of over 2 % a year 
in real term s. W ith continuing and increasing pressure on resources and 
the rising costs of defence equipment, Ministers agreed th a t greater ef
forts m ust be made to obtain the  best value for money. Details of some 
new equipment which EUROGROUP countries plan to introduce into 
service in 1985 are given in the attached annex. Ministers noted th a t 
significant improvements are under way in the provision of warstocks, 
particularly ammunition, and infrastructure.

6. Effective collaboration in the research, development, production 
and maintenance of defence equipment can make a significant contribution 
to the Alliance’s defensive capability, by, for example, reducing costs 
and improving interoperability and standardisation. Ministers agreed th a t

Denmark and Greece reserved their positions on paragraph 4. 
Spain was not a party to the 1979 decision.
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the recent IEPG Ministerial meeting1 a t the Hague had marked a political 
breakthrough towards the attainm ent of these objectives and reaffirm ed 
the ir resolve, expressed in the Declaration issued a t th a t meeting, to give 
strong support to the efforts of the IEPG to achieve concrete results. 
M inisters also welcomed the efforts which the IEPG was making to 
redress the present imbalance in transatlantic arm am ents cooperation, 
particularly by seeking to improve cooperation with the United States in 
the  development of emerging technologies. They stressed th a t Europe’s 
ability to continue to provide modern defence equipment for the armed 
forces depended upon the maintenance of a strong European industrial 
and technological base. They acknowledged the importance of protecting 
W estern technology with m ilitary value from acquisition by the W arsaw 
Pact.

7. M inisters noted as a positive development the outcome of the 
30 th  anniversary meeting in Rome of the  WEU, which is aimed at 
strengthening the  common defence of all countries of the A tlantic Alli
ance. This aim is shared by all EUROGRGUP countries. M inisters stres
sed th e  importance they a ttach  to keeping Alliance members informed 
of WEU activities on a continuing basis through the WEU Presidency.

8. A t the invitation of the meeting Mr Vreven, th e  Belgian Defence 
Minister, agreed to take over the M inisterial Chair of EUROGROUP 
from January  1985. M inisters agreed to meet again in the Spring of 
1985.»

ANNEX TO EUROGROUP COMMUNIQUE :

STRENGTHENING CONVENTIONAL DEFENCE

Equipment Modernisation :

1. This statem ent describes some of the  m ajor equipment acquisi
tions and improvements planned for 1985 by EUROGROUP countries 
participating in NATO’s integrated m ilitary structure. These improve
ments contribute directly and significantly to the strengthening of 
NATO’s conventional defence.

Land Forces :

2. Land forces will be strengthened by the introduction into service 
of some 740 main battle  tanks, most of them  of the  advanced Leopard 
2 and Challenger types. Some EUROGROUP members will be putting 
tanks displaced from  the  front-line into w ar maintenance reserve in or
der to improve sustainability. Well over 600 other armoured vehicles
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and 140 heavy and field artillery pieces will enter service. Programmes 
aimed a t enhancing the capability of existing armoured forces will con
tinue, including the fitting  of poor-visibility sighting devices and impro
ved fire-control systems.

3. Among other improvements in anti-arm our capability, 850 an ti
armour guns, 300 anti-arm our missile launchers of the MILAN and 
TOW type, and 3,000 man-portable anti-tank rocket launchers will enter 
service.

Air Forces :

4. The a ir  forces of EUROGROUP countries plan to introduce well 
over 300 new aircraft in 1985; of these some 280 will be combat aircraft, 
predominantly of the  advanced Tornado and F  -16  types. A ir defence 
capability will be enhanced by the introduction of tankers and airborne 
early warning airc raft as force multipliers. A ircraft survivability will be 
increased through the  improvement of electronic counter-measures equip
ment and radar warning systems and the fitting  of IR decoy flare and 
chaff dispensers.

Naval Force's :

5. A t sea the EUROGROUP countries plan to introduce 1 airc raft 
carrier, 5 modern escorts and destroyers, 13 mine-warfare vessles, a fleet 
support vessel and a submarine. Almost 50 new aircraft will enter service 
in a m aritim e röle. There is a continuing programme to upgrade existing 
vessels and weapons. W arships are being fitted  with advanced sensors, 
radars and sonors, and with improved ECM and communications equip
ment.»

ŞELGE : 3

NATO SAYUNMA PLANLAMA KOMİTESİNİN

TOPLANTISINDAN SONRA 5 ARALIK 1984 TARİHÎNDE 

YAYINLANAN BİLDİRİ

«The Defence Planning Committee of the N orth Atlantic Treaty 
Organization met in Ministerial Session in Brussels on 4th and 5th 
December 1984.

2. NATO preserves the peace and security of its members through 
the maintenance of m ilitary forces sufficient for deterrence and defence 
and through the  continuing attem pt to develop a stable E ast - West 
relationship. The search for equitable and verifiable arms control measu
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res remains an integral part of this security policy. We welcome the 
recent announcement s tating  th a t the United States and the Soviet 
Union have agreed to enter into new negotiations with, the objective of 
reaching m utually acceptable agreements on the whole range of questions 
concerning nuclear and outer space arms. We call on the Soviet Union 
to take a forthcoming approach in these negatiations.

3. In the  absence of a concrete negotiated result obviating the 
need for such deployment, we emphasize NATO’s determ ination to con
tinue the deployment of Longer - Range IN F (LRINF) missiles as sche
duled. NATO is willing to reverse, halt or modify the LRINF deploy
ments - including the removal and dismantling of missiles already dep
loyed - upon achievement of a balanced, equitable and verifiable agree
ment calling for such action. (1)

4. The steady growth of W arsaw Pact capabilities compared to 
NATO’s continues to give us cause for concern. The strategy  of flexible 
response and forward defence remains the most effective basis for ac
hieving NATO’s prim ary objective of deterring possible W arsaw Pact 
aggression. We are determined to do everything possible to enhance the 
flexibility and therefore the credibility of our strategy  by maintaining 
an effective nuclear deterren t and through the  strengthening of NATO’s 
conventional capabilities.

5. Improving our conventional forces constitutes a considerable 
challenge in today’s economic climate. I t requires a sustained commit
ment of resources and also a more effective use of those resources so as 
to achieve the best output from  them, both in accordance with existing 
resource guidance.

6. I t  was with th is background in mind th a t we discussed the 
results of the  1984 Annual D efence' Review and adopted the NATO 
Force Plan for 1985 - 1989.

7. We recognize th a t the Alliance has made and continues to make 
significant improvements to its conventional forces, particularly in the 
area of equipment modernization. We also emphasized the need for mea
sures to improve fu rth er NATO’s ability to sustain its forces in combat. 
Recalling decisions taken a t earlier meetings of Defence M inisters we 
welcomed the progress made in the following areas :

(I) Denmark and Greece reserve their positions on paragraph. 3.
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— We have approved the allocation of 3 thousand million Infrastruc
ture Accounting Units (IAUS) for the next six year period of the 
infrastructure programme. This figure is more than double the funding 
agreed for the previous period. The infrastructure programme provides 
essential facilities for the collective needs of Alliance forces. A m ajor 
effort is needed in th is field in order to provide a whole range of im portant 
programmes. In particular, we have agreed th a t within the increased 
sum allocated, special provision needs to be made for the programmes 
which furnish  support for tactical air reinforcements to Allied Com
mand Europe. These revised programmes will now provide for over 70 
% of the total outstanding support requirements for tactical air reinfor
cements including hardened aircraft shelters.

— We have examined comprehensive reports prepared for us 011 the 
state of NATO’s ammunition war reserve stocks. Some improvements 
have already been made and others are now firm ly planned to remedy 
deficiencies in the next few years. None the less, some critical deficien
cies will remain under these plans. We are determined to make a special 
effort to make good these shortfalls and have therefore under taken 
further to improve holdings in a selected number of key munitions.

— We welcomed recent decisions by some nations to cope with de
mographic trends, and the work on mobilizable forces th a t has been put 
in hand by the NATO M ilitary Authorities, The availability of sufficient 
manpower, regular and reserves, is an im portant component of sustaina
bility and contributes vitally to the overall conventional capability.

— We agreed th a t the continued exploitation of new technology 
offers the potential for considerable enhancement of both current and 
future conventional capabilities. In this context we noted the progress 
made within the  Independent European Programme Group (IEPG) to
wards the co-ordination of research, development and procurement in 
Europe and, consistent with the need to protect militarily relevant techno
logy, look forw ard to greatly improved co-operation in this area between 
the European and N orth American members of the Alliance.

— We stressed th a t obtaining better conventional forces also requi
res a greater emphaisis on long term  planning. We welcome the conti
nuing development of long term  planning guidelines as well as the work 
°f the NATO Military Authorities in formulating a conceptual military 
framework. This should help us better to indentify overall priorities and 
should assist the more effective implementation of NATO’s existing 
strategy.

59



8. We agreed th a t redressing1 the steadily growing conventional 
imbalance favouring the W arsaw Pact is necessary to strengthen deter
rence and reduce dependence on the early use of nuclear weapons. In 
th is regard, we invited the  Secretary General and the Defence Planning 
Committee in Perm anent Session to come forward with proposals for a 
coherent effort to improve NATO conventional defences. This should, 
in ter alia, include an early conclusion to ongoing work on a conceptual 
m ilitary framework, establishm ent of priorities for conventional defence 
improvements harmonization of ongoing national efforts to improve 
conventional defence capabilities, the encouragement of current interna
tional efforts to co-ordinate defence procurement, Alliance-wide efforts 
to make the necessary resources available, optimization of use of available 
resources, and integration of the results into the planning process of the 
Alliance. The approach and initial results of th is work should be reported 
to us a t our next meeting.

9. The 1984 Defence Review has shown again th a t despite com
mendable efforts by some Allies, more aid, and by more nations, is essen
tial to help Greece, Portugal and Turkey to improve the ir forces and to 
carry out the ir missions more effectively to the advantage of all.

10. Recalling the Bonn Summit documents, we reaffirm  the  posi
tion adopted in previous communiques concerning developments outside 
the NATO Treaty area th a t m ight th rea ten  the vital interests of mem
bers of the Alliance. A gainst the  background of United S tates planning 
for its rapidly deployable forces, we reviewed continuing work on measu
res necessary to m aintain deterrence and defence w ithin the NATO 
area, noting in particular th a t a number of force goals on compensation 
have been added to the 1985 - 1990 force goal package. We will ensure 
th a t NATO defence planning continues to take account of the need for 
such measures.

11. Determined th a t defence planning will remain responsive to the 
defence needs of the Alliance, we rem ain equally determined to seek 
mays to reduce those needs. We look forward to reneval of a dialogue 
th a t can lead to mutually acceptable, verifiable arm s control agreements 
which reduce the levels of nuclear and other arm am ents on both sides 
and enhance international stability. We hope th a t the forthcoming 
meeting between the United S tates Secretary of S tate and the Soviet 
Foreign M inister will advance such a  process.

The M inister of Defence of Spain reserves his Government’s 
position on the  present Communique.
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 

TÜ R K -A R A P İNCELEMELERİ VAKFENİN

8 ARALIK 1984 TARİHİNDEKİ KURULUŞ TOPLANTISINDA

YAPTIĞI KONUŞMA

«Kardeş Arap ülkelerinin seçkin temsilcileri,

Sayın konuklarımız ve
Kurucu Arkadaşlarım,

Vakfımızın bu günden itibaren resmen çalışmalara başlamasından 
büyük b ir mutluluk duyuyorum. Vakıf çalışmalarını şimdilik Dışişleri 
Bakanlığının Ü sküdar’daki mütevazi bir binasında yürütecek, yakın bir 
gelecekte de kendi merkez binasını yaptırınca oraya geçecektir.

Biraz önceki oturum da yaptığımız seçimle Vakfın Mütevelli Heyeti 
Başkanlığına Büyükelçi Fuat Bayramoğlu, Başkan Vekilliğine Prof. Dr. 
Emel Doğramacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına Büyükelçi İsmail Soysal, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine ve Denetleyiciler Kuruluna da gene değerli 
arkadaşlarım seçildiler. Tüm bıı arkadaşlarım a görevlerinde başarılar di
lerim.

Ben de Vakfın Onur Başkanlığını kıvançla kabul etmiş bulunuyo
rum.

Vakfın Resmi Senedinin A nkara’da geçen Haziran ayında imzası ve
silesiyle yaptığım  konuşmada da belirttiğim  üzere, Türkiye ile Arap 
ülkelerinin dostluk, kardeşlik ve kültür ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan 
bu Vakıf, çalışmalarını Türkiye’nin dış politikası ile uyum içinde yürü
tecektir. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin-ki doğal tiye sayıîmaktadır- 
Dışişlerı Bakanlığı mensubu olması bu uyum için gerekli danışma meka
nizmasını oluşturacaktır.

Vakfımızın, Arap ülkeleriyle aramızdaki bir boşluğu -biraz gecikmiş 
tfe olsa- dolduracağı kanısındayım.

Biz bugün Arap kardeşlerimizle yalnız, yakın komşular olarak, yan- 
yana oturm akla yetinmeyip elele vermek, geniş işbirliğinde bulunmak, iyi 
günlerimizin sevinçlerini, kötü günlerimizin acılarını paylaşmak istiyoruz.

İşte bu düşüncelerle kurduğumuz Vakıf, girişeceği araştırm alar ve 
incelemelerle devletlerimize de yardımcı olacaktır.

BELGE : 4

61



Herşeyden önce, Türklerle A rapların İslâm uygarlığı içinde geçen 
1300 yıllık ilişkileri üzerine eğilmek, saptırılan gerçekleri gün ışığına çı
karm ak gerektiğine inanıyorum.

A raplar İslâm dinini yaratm akla kalmamış, Ortaçağda büyük ve 
evrensel bir uygarlığı da başlatmışlardır. Müslümanlığı içtenlikle benim
seyen Türkleriıı de bu uygarlığa geniş katkıları olmuştur.

İslâm uygarlığının yalnız Doğu’da değil, B atı’da da büyük etkiler 
yarattığ ın ı biliyoruz, özellikle, akıl yolu ve bilimsel düşünce öncülerinin, 
Ortaçağda, 9. yüzyılda b ir «Felsefe» ekolü oluşturmakla, evrensel uygar
lığa hizmet ettiklerini bugün Batılılar da kabul etmektedir. Bu ekolü 
başlatan M aşrik Araplarm dan Kindi’yi, Farabi ve İbni Sina gibi Türk 
filozofları izlemiştir. Gene o dönemde Batıkların Aristo ve E flatun’un 
düşüncelerini Doğu’da arapçadan lâtinceye yapılan çevirilerden öğrendi
ğini görüyoruz. Çin uygarlığının yarattığ ı değerlerin de A raplar aracılığı 
ile Batıya geçtiğini biliyoruz. Arap bilim adamları m atematik, geometri, 
kimya, astronomi gibi bilim dallarında insanlık tarihine eşsiz katkılarda 
bulunmuşlardır. 12. yüzyılda Endülüs’te îbni Bacce, ibni Tufeyl ve özel
likle ibni R üst’ün felsefe çalışmaları B atı’da yankılar uyandırm ıştır. Kor- 
doba Medreselerine P aris’ten, İngiltere’de Oxford’dan, İtalya’dan öğren
ciler geldiğini, bugün biz gururla okuyoruz. 14. yüzyılda M agrip’de ibni 
Haldun’un tarih  felsefesine ve toplumbilimine yeni ufuklar açtığını biz 
'de, B atıklar da hayranlıkla görüyoruz.

11. yüzyıldan itibaren, İslâm dünyasında bir duraklam a başladığı 
bilinmektedir. Gerçi Batıda, Endülüs’te  Arap uygarlığı daha birkaç yüzyıl 
parlaklığını sürdürecek ve Doğuda Osmanlı İm paratorluğu 15 ve 16. yüz
yıllarda yeni b ir hamle ortaya koyacaktır. Ama zamanla üstünlük Batıya 
geçecektir. Şimdi bize düşen görev bunun nedenlerini bilimsel biçimde 
araştırm aktır. Bu araştırm alardan çıkarılacak sonuçlar bizim toplumları>- 
mızııı geleceğine ışık tutabilir. Kurduğumuz Vakıf, yabancıların İslâm 
toplumları hakkında ileri sürdüğü önyargıları b ir yana bırakarak, ar
şivlere ve öbür sağlıklı kaynaklara dayanan yeni araştırm aları ve incele
meleri özendirmekle bu vadide yararlı hizmetlerde bulunacaktır.

Eğer ta rih te  Türkler ve A raplar arasında zaman zaman çekişmeler 
ve çatışm alar olmuşsa -ki bunlar dünyanın başka yerlerindekilerden çok 
daha azdır- bu bizim birlikte çalışmamızı engellemez. Gerçeklerden kork
mayalım. Herhalde tarih i kendi tarihçilerimizden öğrendiğimiz zaman, 
birbirimizi daha çok seveceğimizden kuşku duymuyorum.

Bugün, çok şükür hepimiz bağımsız devletlere sahibiz. Siyasal rejim
lerimizdeki ya da dış politikalarımızdaki farklılıklar aramızdaki anlayış, 
hoşgörü (eski deyimle tesam uh) ve kardeşliği sarsamaz. Bunun böyle ol-
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duğunu 1969 yılından beri İslâm Konferansı içinde kanıtlam ış bulunuyo
ruz. Şimdi, Vakfımızın bugünkü ilişkilerimizin daha ileri götürülmesinin 
çareleri üzerinde incelemeler yaptıracağına inanıyorum.

Tarihte kültür ilişkilerimiz 1300 yıllık bir etkileşim süreci içinde 
geçmiştir. Türkler Araplardan çok şey almış ve öğrenmiştir. Başta İslâm 
dini ve onun ortaya koyduğu toplumsal değer hükümleri olmak üzere, dil, 
edebiyat, sanat ve bilim alanlarında Arap etkisi geniş olmuştur. Türkler 
dê  kültürün hemen tüm  alanlarında kendi dehalarını evrensel İslâm uy
garlığının hizmetine koymuştur. Devlet örgütlenmesinde, orduda, mima
ride, ha t sanatında, tezhipte, minyatürde, m utfakda ve öbür alanlarda 
geniş katkılarda bulunm uştur.

Vakfımızın, bu kültür etkileşim alanında üstünlük savlarına yer 
vermeden, objektif incelemeler yaptıracağına inanıyorum.

Günümüzde ekonomik ilişkilerin önemi ortadadır. Bizler, çağımızın 
koşulları içinde, ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye götürmek isterken, 
Vakfımızm, yaptıracağı incelemelerle, ortak sosyo - ekonomik sorunları, 
birbirini tamamlayıcı biçimde ele alıp öneriler ortaya koyacağına kuşku 
duymuyorum. Kuruluş Senedinde de öngörüldüğü üzere, Vakıf Arap ül
kelerine çalışmak ya da incelemeler yapmak amacıyla giden Türklere, bil
gi sağlamak, eğitim programları düzenlemek gibi çalışmalar yapacaktır. 
Buna paralel olarak, Vakfın, Türkiye’de incelemeler, temaslar, eğitim, 
öğrenim yapmağa gelecek A raplara da ilgi ve kolaylıklar göstereceğinden 
eminim.

Şurasını özellikle belirtmek isterim  ki, Türkiye ile Arap ülkeleri a ra
sında bugün gelişmekte olan ekonomik ilişkilerin gerisinde bilim, kültür, 
insan ilişkileri ve iletişim alanlarında sürekli bir işbirliği oluşturamazsak, 
yarın birçok şey aksayabilir, bundan da her iki ta ra f zarar görür. O ne
denle, Vakfın önayak olacağı böyle bir işbirliğini Türk kamu kuruluş
ları gibi ilgili özel kuruluşların da destekleyeceğine inanıyorum. Kardeş 
Arap ülkelerinin burada hazır bulunan değerli temsilcilerinin de kendi 
ilgili kuruluşlarınca Vakfımıza gerekli ilginin gösteı ilmesi için girişim
lerde bulunacaklarını umut ediyorum.

v
Vakfın Genel Kurul toplantılarında, onur üyelerimiz olarak, Arap 

ülkeleri temsilcilerinin düşünce ve önerileri her zaman Yönetim Kurulu’na 
!§ık tutacaktır.

Hepinizi saygı ile selâmlarım.»
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BELGE : 5

FAS BÜYÜKELÇİSİ AHBIED BENABUD’UN 

TÜ R K -A R A P İNCELEM ELERİ VAKFENİN 

■ 8 ARALIK 1984 TARİHİNDEKİ KURULUŞ TOPLANTISINDA

YAPTIĞI KONUŞMA

«Your Excellency,

Excellencies Ladies and Gentlemen,

To S tate the opportunity to make a few rem arks here, today is a 
privilege and a  g reat honour for me.

The inauguration of the  Foundation of Turco - Arab Studies is an 
event of m ajor importance, th a t constitutes a corner stone and a turning 
point in the  h istory of the  relations between Turkey and the Arab 
countries.

H.E. M. Halefoğlu, touched on some salient points, which bring to 
focus, the  valuable contributions, th a t the  arab civilization and Turco - 
Arab culture and science have made to enhance and spread knowledge 
and civilization, not only in Europe, bu t in the world a large.

Suffice it to mention Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Kaldoun, and Ibn 
Batouta who started  his travels from  Tangier, which is next door to 
my home Town Tetouan-to realize the greatness of these men and their 
works.

I compare the studies to be undertaken by the Turco-Arab Foun
dation, to D eath Meetings in Medicine. Death, does not sound to be an 
appropriate word to use, but the scruting of the causes which brought 
about the  death of a patient, could be of utm ost benefit to humanity.

T urco-A rab Studies, m ight seem to be of academic and historic 
interest, but undoubtedly they are of immense value. They should how
ever, in my opinion, be carried out in a  way, th a t will result in 
positive concrete conclusions, th a t could be applied to the benefit of the 
present and fu ture generations.

Our meeting here today is a  vivid testim ony and a positive sign of 
the strong ties of friendship, fra te rn ity  and solidarity th a t have charec- 
terize the  relations between Turkey and the  Arab countries along the 
centuries. Together, they have in the past seen th a t th e ir common efforts 
and continous struggle have accomplished g reat progress in different
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fields and gave birth  to a unique and prosperous civilization. Today the 
same common efforts, carried out on solid basis of cultural, scientific 
and economic cooperation, can lead to the realization of great achieve- 
menfe from the s tra it of Bosphorus, in front of our eyes, to the s tra it of 
Gibraltar, to s tra it Bab el Mandel, to the  Golf, Turkey and the Arab 
countries occupy a vast strategic area of great potentialities and possi
bilities, th a t disposes of im portant human and m aterial resources.

The experience of Turkey and its riches when amalgamated toget
her with those of the Arab countries would produce a vital ferm ent th a t 
could open new horizons towards emancipation and promotion of progress 
in different fields.

There is no getting away from the fact th a t Turkey and the Arab 
countries are condemned to live together. We should live together face 
to face, hand in hand, side but never back to back. This is the most 
essential factor which guarantees a constructive cooperation between our 
people.

I have the firm  conviction tha t our coordinated joint ventures cannot 
but bear fru it. Our common heritage, our traditional historic ties, our 
vast potential and common resources, are rooted factors, th a t should 
contribute to the realization of miraculous achievements, for the welfare 
and stability of our people.

Your Excellency,

We had our glorius times in the past. The arab civilization and its 
amalgamation with the Turkish in the East, and its dissimulation to the 
East and the West. The Arab and moorish civilization in the Anadolous. 
The university of Quaraouiyine established in Fez, some 1200 years ago, 
was the centre of knowledge, culture and science, to which Europeans 
came to learn.

Then we passed through a period of stagnation or w hat might be 
described as a period of solerosis Sclerosis for different reasons does 
effect at one stage or another, the civilization.

The Works of the Turco-A rab Studies Foundation, can be a basic 
factor in dispelling the sequels of the stagnation or solerosis period, and 
111 fhe revitalization of our civilization.
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Lastly but not least, I venture to say? th a t having had the pleasure 
of knowing and working with H. E. V ahit Halefoğlu, since fairly  long 
years, I am certain tha t, w ith his ability, foresight, perception and a 
back ground of a vast diplomatic and political experience, th e  Turco- 
Arab Studies Foundation, under his wise guidance, will lay a solid 
lasting foundation, for a springboard, from  which a dynamic fru itfu l 
and enterprising Turco - Arab cooperation will take off. From now on, 
the relations between Turkey and the arab countries will have a new 
date; before the Foundation and after, before Halefoğlu and after.

Thank You»

BELGE : 6

CUMHURİYET GAZETESİ MUHABİRİ YALÇIN DOĞAN’IN

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU İLE YAPTIĞI VE 

GAZETENİN 9 -10 ARALIK 1984 TARİHLİ NÜSHALARINDA 

YAYINLANAN SÖYLEŞİ

SORU : Sayın Bakan, Limni Adası’nın Yunanistan tarafından si
lahlandırılması ve bunun NATO’ya getirilmesi, NATO Savunma Bakan
ları Toplantısında ele alındı. O rtaya ilginç b ir sonuç çıktı: NATO’nun 
yıllık kuvvet hedefleri raporu, Türkiye ve Y unanistan ülke bölümleri 
olmaksızın onaylandı. Bunun anlamı nedir?

HALEFOĞLU : Bunun anlamı önümüzdeki günlerde ve aylarda 
daha iyi anlaşılabilecektir. Bugünkü anlamı bence şudur: Yunanistan, 
Limni Adası’ndaki silahlı kuvvetlerini NATO’ya ve NATO kanalıyla he
pimize, Türkiye’ye kabul ettirm ek hususunda giriştiği manevrada başa
rı kazanamam ıştır. Başarı kazanamayınca ve bunu NATO kanalıyla bize 
kabul ettiremeyeceğini anlayınca, o da Türkiye’nin kuvvetlerine rezerv 
koymuştur. Binaenaleyh, NATO raporunda her iki ülkenin de kuvvetleri 
gösterilmem iştir. Biz, bundan sonra da NATO içerisinde şimdiye kadar 
oynadığımız rolü oynamaya devam etmek niyetinde ve kararındayız. Ya
ni m anevralar olursa katılacağız, bizim kuvvetlerimizin nerede olduğunu 
zaten NATO biliyor. Biz bugüne kadar NATO ile her bakımdan son de
rece sıkı işbirliği yapmış b ir ülkeyiz ve b ir üyeyiz. Onun için bizim bakı
mımızdan bunun fazla b ir sakınca yaratacağını sanmıyoruz ve NATO’yla 
işbirliğine devam etmeye de hazırız.

SORU : Türkiye’nin NATO’nun m anevralarına katılacağını söyledi
niz. NATO raporunda Türkiye’nin yer almayışı, NATO’dan Türkiye’ye 
yapılacak askeri yardımla ilgili herhangi b ir kısıtlam aya yol açar mı?
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HALEFOĞLU : Zannetmiyorum.
SORU : Yani askeri yardım normal olarak böyle akmaya devam 

edecek mi?
HALEFOĞLU : Askeri yardımın, normal olarak akmaya devam 

edeceği tabiidir. Aksi b ir netice doğuracağını sanmıyorum. Zaten NATO5'1 
nun yardımını üye ülkeler yapıyor, Almanlar, Amerikalılar yapıyor. As* 
keri yardım lar NATO’dan doğrudan gelmiyor zaten. NATO çerçevesi için 
de ikili yardım lar yapılıyor.

SORU : Sayın Bakan, siz «NATO’da başarılı çabuk ve istediğimiz 
sonuca ulaştık» dediniz. Limni sorununun çözümü açısından bu toplantı 
Türkiye’ye ne sağladı? Başarının ölçüsü ne burada?

HALEFOĞLU : Limni sorununu bir NATO sorunu olarak kabul e t
mememiz lazım. Biz buna daima karşı çıktık. Limni, Türkiye ile Yuna
nistan arasında mevcut Ege sorunu çerçevesine girebilecek bir konu.

Türkiye ile Y unanistan arasında çoğu kez Yunan tarafın ın  sivrileştir
diği, bazen yarattığ ı FIR ha ttı gibi, kıta sahanlığı gibi, on millik hava 
sahası gibi problemler vardır. Biz daima Y unanistan’la bu konuların ikili 
düzeyde ve ikili anlaşm alar çerçevesinde oturulup konuşulmasının yara
rına inanmışızdır. Daima kendilerine de bunu önermişizdir. Ama bunu 
yalnız Türkiye’nin yararına olduğu için değil, aynı zamanda Y unanistan’
ın yararına, bölgenin yararına, NATO’ııun yararına ve dünya barışının 
yararına olduğuna inandığımız için öneriyoruz. Yoksa, yalnız Türkiye’
nin yararına olarak bir şey önermiş değiliz. Onun için de, biz daima Ege’
nin, Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, Başbakan da söyledi, biz de çeşitli 
vesilelerle tek ra r e ttik ; biz Ege’nin iki ülkeyi birbirine yaklaştıran bir 
barış denizi olmasını arzu ediyoruz. Bunu sağlayabilmek için iki ülkenin, 
eğer aralarında anlaşamadıkları noktalar varsa, bunları görüşerek hal
letmelerinin en doğru yol olacağını sanıyoruz. Bunu diğer ülkeler de ay
nı şekilde görmektedirler. Ama bunun için de hiçbir taviz verme niyetin
de değiliz. Bunu da bilmeleri lazım. Çünkü bunu bir taviz karşılığında, 
bir şey koparmak niyetiyle değil, her iki ülke arasındaki iyi ilişkileri, 
hem iki ülkenin, hem de bütün dünya ve bölge barış, adına istediğimiz 
için yapıyoruz. Biz, Y unanistan’la komşuyuz. Y unanistan’la asırlarca be
raber yaşadık ve aynı şekilde de yaşayabileceğimize ve bu ilişkileri de
vam ettirebileceğimize inanıyoruz. Binaenaleyh, ülkeler arasındaki anlaş
mazlıklar, ancak oturarak, konuşarak ve yerinde halledilir. Bunların hal
ledilme yerleri m illetlerarası forum lar ve bölge dışındaki toplantılar de
ğildir. Bunlar, ancak iki ülke arasında görüşülerek halledilir.

SORU : özetlediğiniz noktalar, Türk dış politikasının bu konuyla 
ilgili ana hatların ı çiziyor. Biz sürekli tekrarlıyoruz ki, masaya oturalım
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ve ikili görüşelim. Ege sorunlarını b ir bütün olarak görüşelim, konuşa
lım, fakat Papandreu ve Y unanistan buna yanaşmıyor. Bu arada fiili 
durum lar da ortaya çıkıyor. Buna karşın Türkiye ne yapacak?

HALEFOĞLU — Biz, şunu da söyledik. Hiçbir taviz vermek niye
tinde değiliz.

SORU : Ek bir taviz mi istiyorlar?

HALEFOĞLU : İstediler. Brüksel’deki son basın toplantısında, Tür
kiye şunu, şunu, şunu yaparsa, ancak ben görüşmeye otururum  gibi bir 
şey söylüyor. Şu hayale kapılmaması lazım Y unanistan’ın: Yani Türki
ye m utlaka görüşmeyi istiyor, binaenaleyh ben Türkiye’den taviz alır, 
ondan sonra görüşmeye otururum . Türkiye’nin dış politikasının ilk te
meli hem cum huriyet hüküm etleri tarafından ve en son olarak da bugün 
sorumluluk taşıyan hüküm et tarafından açıklanmış bulunm aktadır. Bun
lar, en yüksek düzeylerde şimdiye kadar tekrarlanm ıştır. Emrivakilerle 
m illetlerarası ihtilafların  halledilebileceğine inanmıyoruz ve buna da el

bette ki ta ra f ta r  değiliz. B irtakım  emrivakilerin kabul edilmiş gibi telak
ki edilmesi de mevzubahis değildir. M illetlerarası anlaşm aları ihlal eden 
ta rafların  bu ihlalin bir gün hesabını vermeleri ve bunu düzeltmeleri, ken
dilerinden elbetteki istenir ve bu bütün dünyada böyledir, yalnız bunun 
ne şekilde ve ne zaman yapılacağı da dış politikanın ve o ülkenin men
faatlerinin hesaba katılm asıyla ayarlanm ası gerekir.

SORU : Şimdi, m asaya oturacağız dedik. Oturmadı. Y ar olaıı sorun
lara b ir de Limııi’yi ekledi. Şimdi tek ra r oturalım  diyoruz, tek ra r otur
muyor ve yeni bir sorun yaratıyor.

HALEFOĞLU : Biz, yeniden oturalım  diye bir şey söylemedik. Söy
lediklerimizi tek ra r ettik  ve Limni’yi NATO’ya götürmekle b ir kurnazlık 
yapıp, bunu milletlerarası alanda kabul ettirebileceğini zannetti ve aldığı 
sonuç herhalde bu gibi hareketleri bundan sonra teşvik edici m ahiyette 
değildir. Çünkü gördü ki, bu m etotlarla, bu kurnazlıklarla bir yere ya
rılamıyor, b ir de kendi lehine olmuyor.

SORU : Tamam, faka t bir de ortada farklı b ir durum  var. Limni’- 
nin silahlandırılması. Şimdi Türkiye fiili b ir durum karşısında. Yani Yu
nanistan bir adım attı, NATO’ya götürdü, bu kabul edilmedi, ama Lim- 
ni’nin silahlandırılması gerçeği de ortadan kalkmadı.

HALEFOĞLU : Demin de söylediğimiz gibi m illetlerarası anlaşma
lar, iyi niyetle yapılır ve ta ra fların  bu anlaşm alara riayet etmeleri gere
kir. M illetlerarası kurallar da böyledir. B ir ülke m illetlerarası kurallara 
uymazsa, bir ülke milletlerarası anlaşm alarla yüklendiği vecibeleri yeri
ne getirmezse, buna karşı ne şekilde hareket edileceği bilinmektedir.
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SORU : Nedir bu vecibeler?

HALEFOĞLU : Bu şudur: Bunu, bu fiili durumu, emrivakiyi asla 
kabul etmeyeceğimiz defalarca beyan edilmiştir. Buna karşı ne şekilde 
hareket edileceği de hükümetin, devletin menfaatleri, m illetlerarası iliş
kileri ve imkânları hesaba katılarak, göz önünde tutularak, yavaş yavaş 
yerine getirilecektir.

SORU : Bu fiili durum lar bir yerde nasıl önlenecek? Türkiye buna 
ne yapacak? Bu konudaki çizdiği politika nedir?

HALEFOĞLU : M illetlerarası ilişkilerde daima bir denge vardır. 
Bir kuvvetler dengesi vardır. Bir m enfaatler dengesi vardır ve millet
lerarası bir denge vardır. Onun için her ülke, sonuna kadar hep istedi
ğini tek ta raflı olarak ve haksız olarak yürütemez. Bu mümkün değih 
dir. Bunun karşısında hem milletlerarası kuruluşlar, hem de bu hare
ketlerden rahatsız olan diğer ülkeler, elbette ki reaksiyonlarını göste
rirler. Türkiye bunun karşısında gereken tepkisini göstermektedir. Bun
dan sonra da gereken reaksiyonları göstermeye devam edecektir. Bu 
reaksiyonların şeklini, tarzını ve ağırlığını da konjonktüre göre ayarla
yacak ve ona göre hareket edecektir.

SORU : Şekli, tarzı ve ağırlığı konjonktüre göre ayarlanacak poli
tika üzerine daha somut bir şey söyleyebilir misiniz?

HALEFOĞLU : Şimdi, daha somut bir, şey söylemek lüzumunu 
hissetmiyorum. Çünkü bu yeteri kadar somuttur.

SORU : Limni nedeniyle başka bir problem ya da bir başka ta rtış 
ma daha gündeme geldi. Günümüzdeki moda deyişle size göre Lozan 
delindi mi delinmedi mi? Bir de şöyle bir şey var: Lozan A ntlaşm asının 
bundan altmış yıl önce yapıldığı dikkate alınırsa, antlaşmada var olan 
dengelerin korunarak günün koşullarına uyarlanması üzerinde durulu
yor?

HALEFOĞLU : Dış politikanın çeşitli alternatifleri vardır. Bunlar, 
zaman ve mekân içerisinde ta tb ik  edilir, Lozan delindi mi, delinmedi mi? 
Bugünün moda deyişidir. Bildiğiniz gibi bir ara tapulaı delindi mi, delin
medi mi sloganı çıkmıştı. Lozan, Türkiye ile Yunanistan arasında bir 
denge kurmuş. Bu denge sayesinde uzun yıllar bu bölgede iki ülke ara
sında bazen yakın dostluklar, bazen de iyi ilişkiler devam ettirebilmiş. 
Hatırlarsınız, A ta tü rk ’le Venizelos’un iki ülke arasındaki ihtilafları sona 
erdirdikten sonra yarattık ları atm osferin sonucu olarak, b ir ara Yunanis
tan’la Türkiye arasında gümrük birliği kurulması da düşünülmüş. Yani 
bugün A vrupa’da birçok ülkenin yapmak istediği gümrük birliği, yani 
Türkiye ile Y unanistan’ın birbirine bu kadar yakınlaştırılması istenmiş

69



ve bu yine bildiğimiz gibi 1950’li yıllara kadar devam etmiş. 1930’larda 
Balkan Paktı imzalanmış. O zaman Balkan ülkelerinin arasında gayet 
sıkı bir işbirliği yapılmış. 50’li yıllardaki Kıbrıs buhranı dolayısıyla mü
nasebetler biraz gerginleşmiş, h a tta  1959-60’ta  da Zürih, Londra anlaş
malarıyla tek ra r bir yumuşamaya kavuşmuş. 1963’te, Makarios, Kıbrıs 
A nayasası’m değiştirmek isteyince yine ihtilaf çıkmış. Çünkü bir denge 
konusu mevzubahis. Bu on bir sene devam etmiş. 1967’deki hadiseleri de 
hatırlayacaksınız, 1974’e kadar devam etmiş. 1974’te Sampson adındaki 
zat, Y unanistan’daki albaylar cuntasının teşvikiyle M akarios’u devirip 
K ıbrıs’ı Y unanistan’a ilhak etmek istemişti. Onun üzerine, garanti an
laşmasına dayanarak, Türkiye müdahale etmişti.

Şimdi 1974’ten 1984’e kadar bu ihtilaf devam etm iştir. Papandreu 
seçim kampanyası sırasında «Kıbrıs faciasına sebep olanları mahkemeye 
vereceğim. Bunun dosyasını açacağım» diye verdiği beyanatlarını unut
muş görünüyor. Hiç bunlardan bahsetmiyor. Nitekim üsleri kapatacağım, 
A merika’yla ilişkileri, anlaşm aları sona erdireceğim. Ayrıca A vrupa Eko
nomik Topluluğu ile müzakereleri yeniden başlatacağım. Yeni şartlarla 
müzakere edeceğim diye söylediklerinden de bugün hiç bahsetmiyor.

SORU : Bunlar bizim dışımızda değil mi?

HALEFOĞLU : Geliyorum oraya. Şimdi karşısına birisi çıkıp da 
«Peki bunlar ne oldu, seçim kampanyasında bütün bunları söylediniz. 
Bugün yerine getirmiyorsunuz» dediği zaman bunlara vereceği bir ce
vap lazım. Cevap ne oluyor? «Efendim» diyor. «Ben bütün bunları yapa
cağım, ama bir Türk tehdidi var» diyor. Türk tehdidi böyle çıkıyor or
taya ve onun için bütün bu buhran devam ediyor. Maalesef çünkü Sa
yın Papandreu, bildiğiniz gibi bütün bunları haftalarca, aylarca, binlerce 
kişilere ve kalabalıklara bu şekilde, h a tta  AvrupalIlara, Amerikalılara 
da bu şekilde anlattı. Şimdi bundan nasıl döneceğini bilemiyor.

SORU : Lozan A ntlaşm ası’na dönersek?

HALEFOĞLU : Şimdi Lozan’a dönersek... Lozan’da bir denge var
dır. Buna riayet etmemiz lazımdır. Binaenaleyh Türkiye ile Yunanistan 
arasında barışı sağlamamız lazımdır denilmesi, Papandreu’nun hesabına 
gelmiyor. H er gün yeni b ir buhran yaratıp, Türkiye’nin tehdidini ortaya 
atıp bu politikasını devam ettirm ek istiyor.

SORU : O zaman bizim masaya oturalım  çağrıları oldukça uzakta 
b ir gerçekleşme?

HALEFOĞLU : Ama coğrafya ve gerçekler, bazen devlet adamları
nı da hükümet adamlarını da bazı noktalarda akıllıca ve daha gerçekçi 
hareket etmeye zorlayabilir. Biz, bunu bekliyoruz. Dünya konjonktürü



nün, bölgedeki konjonktürün, Yunan halkının isteklerinin bir gün Pa- 
pandreu’yu bu noktaya getireceğine inandığımız için bekliyoruz. O za
man, oturup konularımızı konuşabileceğimizi zannediyorum. Çünkü bu 
denge olmadan Ege’de barış içerisinde iki ülkenin komşuluk ilişkilerini 
devam ettirm eleri zor olacaktır. Bizim bakımımızdan bir problem yok. 
Şunun için yok: Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye 50 milyonluk bir 
devlettir ve Türkiye’nin Y unanistan’dan korkması için bir neden yoktur.

SORU : Şu anda Türkiye’den gelen bir tehdidi son zamanlarda sık
ça tek ra r etmesi kendi iç politikasına bağlanabilir. İşte önünde seçim 
var. Seçim sonrasında da büyük olasılıkla yine kazanacaktır. Bilemeyiz, 
ama öyle gözüküyor şu günden. Seçim sonrasında Papandreu’nun Türki
ye ile masaya oturm ası olasılığı bu özetlediğiniz çerçeve içinde daha 
yakın mı gözüküyor sizce?

HALEFOĞLU : Böyle b ir izlenim edinip edinmediğimiz bir tarafa, 
önümüzdeki seçimleri Papandreu kazanırsa, bunu, seçmenlere Türk düş
manlığından çok, Türkiye ile daha iyi ilişkiler sürdürebileceğine dair 
işaret verdiği takdirde sağlayacaktır. Kazandıktan sonra umuyorum ki, 
ikinci bir Papandreu’yla karşı karşıya geleceğiz. O zaman belki bu yeni 
Papandreu’yla oturup birçok konuları daha kolaylıkla görüşüp, hallede
bileceğimizi umuyorum.

SORU : Yani Yunan seçimlerinden sonra oldukça iyimsersiniz?
HALEFOĞLU : Evet evet. O zaman daha değişik bir Papandreu çı

kacak ortaya. Bu ikinci hükümet döneminde bugüne göre daha kolay 
hareket edebilecek.

SORU : NATO’da ortaya çıkan son olaya dönersek... NATO içinde 
benzer b ir durumla daha önce karşılaşıldı mı hiç?

HALEFOĞLU : 1976 yılında gene bir ikili ihtilaf dolayısıyla, Yu
nanlılara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, bu gibi ikili konula
rın iki ülke arasında konuşulması lazım geldiği ve Türkiye ile müzakere
lere yönelmeleri gerektiği açıkça ifade edilmişti.

SORU : Neydi o anlaşmazlık?

. HALEFOĞLU : Ege Deııizi’ne bizim gemi çıkmıştı. Hora gemisi. 
Yunanistan Lahey Adalet Divanı’na gitti. Divan usul yönünden reddetti, 
düveıılik Konseyi’ne gitti. Konsey bunu Türkiye ile görüş dedi.

SORU : Bu arada gazetelerde bir haber var. NATO Başkomutanı 
Rogers’in yeni b ir önerisi var mı?

HALEFOĞLU : Hayır, o şurdan çıktı. Şöyle izah edebilirim. Zeki 
Tavuztürk ve eşi, Rogers’in evine gece yarısı ziyarete gitti. Esasında
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bu görülmemiş bir şey değil. Her yeni bakana NATO Başkomutanı 
böyle bir davet çıkartır. Bizim bakan ziyaret edince bu Rogers’in yeni 
bir planı varmış gibi ortaya atıldı. Böyle bir şey yok.

SORU : Sayın Bakan, şöyle bir tez var : Papandreu K ıbrıs’ta bir 
ödün istediği için Limııi’de bunalım yara ttı deniyor.

HALEFOĞLU : Anlamadım nasıl? Limni’yi NATO’ya aniden ge
tirm esinin nedeni K ıbrıs’ta  bir tavize mi bağlanıyor? Orada...

SORU : Yani Limni’de bir pazarlık gücü oluşturup, buna karşılık 
K ıbrıs’ta  bir ödün isteyecektir. Papandreu, Limni’den vazgeçecek diyelim. 
Biz de o zaman K ıbrıs’ta  belki bir ödüne yanaşacağız. Böyle bir değerlen
dirme var.

HALEFOĞLU : Basında tabii yazarlar. H er gün yazarlar. Her gün 
bir yorum yapm aları lazım. H er gün bir konu bulmaları lazım. Bu konu
larında bazen enteresan konular olması lazım. Okuyucuyu çekebilmesi 
için. Bununla birlikte Papandreıı’nuıı kafasından böyle bir şey geçmiş ol
ması muhtemeldir. Yalnız şunu söylemek isterim  ki, Türkiye^ bilhassa dış 
politikada ve diplomasi sahasında asırlarca im paratorluk idare etmiş bir 
ülkenin devamıdır. Geniş bir birikime, geniş b ir tecrübeye sahiptir. Tabii 
küçük oyunlarla büyük m enfaatlerini feda edeceğini ve birtakım  tavizler 
vereceğini düşünmek herhalde yerinde olmaz.

SORU : Hayır, Sayın Bakan. Yunanistan bu yolla b ir ödün almayı 
umabilir deniyor.

HALEFOĞLU : Türkiye, ancak Türkiye’nin yararlarına uygun 
olan ve ülkenin barışm a uygun düşen şekilde hareket edebilir. Başka türlü 
Türkiye’den böyle tek  taraflı veyahut lüzumsuz tavizler beklemek, zan
nediyorum ki yersiz olur. Biz K ıbrıs’ta  barış istiyoruz ve K ıbrıs’ta  şim
diye kadar söylediğimiz yıllardır. Tekrarladığımız gayet tu ta rlı bir du
rumumuz var. K ıbrıs’ta  iki bölgeli, iki toplumlu, federal b ir hükümet 
kurulm asının yegâne hal tarzı olduğuna inanıyoruz. Zannediyorum ki 
buna da birçok ülkeler, birçok insanlar inanm aktadır. Zaten bugün Kıb
rıs ’taki durumun kâğıt üzerine dökülmesi bu sonucu verecektir. Bugün 
Türkler kuzeyde, Rumlar güneyde yaşam aktadır. Nüfus mübadelesi ya
pılmıştır. H er iki ta ra f  tarafından kabul edilmiştir. Bu, Birleşmiş Millet- 
ler’in de aracılığıyla olmuştur. Binaenaleyh artık  K ıbrıs’ta  demokratik 
durumu yeniden değiştirmek gibi b ir şey mevzubahis olamaz. Zaten bu 
insanların da aleyhine olur. Hem onların, hem öbürlerinin. Şimdi bütün 
yapılmak istenen, bu iki toplumlu iki bölgeli federal hükümete kâğıt 
üzerinde bir temel veyahut da bu binayı oturtacak bir temel bulmak. 
Onun müzakeresi yapılıyor.
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SORU : Türk ta rafına bırakılacak toprak oranı hakkında bir açık
lamada bulunabilir misiniz?

HALEFOĞLU : Sayın Deııktaş beyanatında zannediyorum ki, 
«Türk ta ra fı olarak yüzde 30 toprakla yetinebiliriz» dedi. H atta  «yüzde 
30’un biraz da altına inebiliriz» dedi.

SORU : Ne kadar aşağıya inebilir?

HALEFOĞLU : Flerhalde yüzde 29’un üstünde, yüzde 30’un biraz 
altında. Benim anladığım kadarıyla.

SORU : Türkiye’nin Kıbrıs politikası Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri ile görüşmeler sırasında bugüne kadar görülmeyen bir esnekliğe 
kavuştu birdenbire. Bunun zamanlamasında dikkat çekici bir unsur var 
mı?

HALEFOĞLU : Olaylar buraya getirdi. Biz gerek birinci toplum
lararası görüşmelerde, yani bu aracılı görüşme dediğimiz birinci rauııdda, 
gerekse ikinci raundda aynı esnekliği gösterdik. Esnekliği göstermeyen 
Rum tarafıydı. Şimdi üçüncü raundda gene aynı esnekliği gösteriyoruz. 
Bu defa Rum ta ra fı b ir telaş veya bir çaba içerisinde. Bunun için hiçbir 
neden yok. Çünkü dediğim gibi. Bana sorarsanız, Kıbrıs meselesinde şimdi 
yapılan, önceki egzersizleri kâğıt üzerine dökmekten ibaret.

SORU : Bu arada Türkiye’nin esnek davranması konusunda Ame
rika’dan bir telkin geldi mi? Bir mesaj başkandan?

HALEFOĞLU : Kıbrıs meselesinin bir an evvel halledilmesi ve bu 
konunun iki m üttefik arasında bir çıban başı olmaktan çıkarılması için 
yıllardır bütün dostlarımız hem bize, hem Yunanistan’a, hem Kıbrıslılara 
birçok fik irler beyan etmektedirler. Bu fikirler de bu meselenin barışçı 
bir yolla iki toplum arasında müzakerelerle halledilmesi noktasında dü
ğümlenmektedir. Yani herkesin söylediği iki toplum otursun, bu meseleyi 
görüşsün ve meselesini halletsin ve bir an evvel de sona ersin.

SORU : Belki çok ayrıntı gelebilir, ama Kıbrıs sorununun bütünü 
içerisinde önemli Yeşilırmak diye bir bölge var. Ekonomik açıdan Kıb
rıs’ın eıı verimli bölgelerinden biri. Tarımsal açıdan, yıllar yılı da hep 
Türkler oturmuş, toprak ödünleri arasında Yeşilırmak’ııı da Rum kesimine 
bırakılacağı konusunda bir yayın var. Bu doğru mu?

FIALEFOĞLU : Hangi bölgenin bırakılacağı konusunda benim de 
bilgim. yok. Onu doğrudan doğruya Kıbrıs Türk yönetimi kararlaştıra
caktır.
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SORU : Sayın Bakan, biraz da isterseniz başka konulara yönele
lim. önümüzdeki günlerde zannediyorum siz Yemen’e gideceksiniz. Ye- 
men’de İslâm Konferansı Dışişleri Bakanları Toplantısı var. 1984’ün şu
bat aynıdaydı galiba. Kazablaııka’da İslâm ülkeleri M ısır’ın yeniden İslâm 
Konferansı’na katılm ası kararını almışlardı. Şimdi bazı radikal Arap ül
keleri Mısır’a Kazablaııka kararm a rağm en yeniden bir karşı tav ır alma 
eğilimini belirtiyorlar. Türkiye’nin bu konudaki tavrı ne olacak?

HALEFOĞLU : Arap ülkelerinin en büyüğü Mısır’dır. Mısır olma
dan Arap dünyasının tamamlanmış olabileceğini kabul etmek mümkün 
değildir. Mısır, son yıllarda takip ettiği politikayla, dünya meselelerine, 
bölge meselelerine ılımlı bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösterm iştir. 
Gerek A raplar arasında, gerek İslâm dünyasında, gerekse uluslarara
sı ilişkilerde bir işbirliği arzusuyla hareket eder görünmektedir. Onun 
için biz Kazablanka’da M ısır’ın İslâm Koııferansı’na dönmesini memnuni
yetle karşılayan ülkelerden biriydik. Zannediyorum ki, aynı yolda da de
vam edeceğiz. Bu ihtilafın b ir çatışmaya, bir sürtüşm eye meydan ver
meden halledilmesi, İslâm Konferansı bakımından en doğru hal tarzı olur.

SORU : Yakın bölgemize, İran  ve Irak ’la ilişkilere gelirsek, İçiş
leri Bakanı, son Tahran gezisinde Türkiye’nin bölgede karşılaştığı terör 
eylemlerine karşı İran ’dan yardım istediğinde* orada sanki mesafeli bir 
davranışla karşılaştı. Fakat daha sonra oradan gelen Dışişleri Bakan 
Yardımcısı galiba gayet olumlu bir mesaj getirdi. Şimdi şunu söyleyebilir 
miyiz artık  : İran ve Irak  sınırında Türkiye’nin Doğu bölgesinde, Tür
kiye’nin karşılaşabileceği te rö r eylemlerine karşı her iki ülke Türkiye 
ile işbirliği yapacaktır, diyebilir miyiz? „

FIALEFOĞLU : Diyebiliriz. Diyebiliriz.

SORU : Bu noktaya geldik. Bir problem yok değil mi?

HALEFOĞLU : Hayır, b ir problem yok. Türkiye’nin tutum u ba
şından beri ayındır. Biz İran - Irak  savaşında 4 yılı aşkın bir zamandan 
beri takip ettiğimiz ta ra f  tutm am a politikası ile son derece iyi bir noktada 
bulunuyoruz. Çünkü her ikisi ile de rahatça konuşabilen, her ikisine de 
yardım etmeye çalışan ve bölgenin istikrarına, barışm a bir gün belki de 
büyük katkıda bulunabilecek devlet rolünü oynayabilme imkânlarımızı 
daima elde taze olarak muhafaza ediyoruz. Biz bugün İraklılarla da rahat 
konuşabiliyoruz. İran ’la da rah a t konuşabiliyoruz. Bu konuşmalarımız 
daima bölgeye barış getirmek, anlayış getirm ek istikâm etinde oluyor. Ba
zen ufak tefek konularda bazı anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Mesela işte bu 
son hudut hadiselerinde olduğu gibi. Sonunda daima Türkiye’nin iyiniyetli 
politikasının değişmediğini ve bölgede Türkiye’ye büyük ihtiyaç olduğu
nun şuurunu herkes hissediyor.
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SORU : Türkiye’nin Ortadoğu’da ve İslâm dünyasında oynamakta 
olduğu rolden tedirgin olanlar var mı? Mesela Batı tedirgin mi bundan?

HALEFOĞLU : Bilakis, memnun. Çünkü bizim söylediğimiz şu : 
Türkiye B atı’nm bir parçasıdır. B atı’nm bütün kuruluşlarına üyedir. Ama 
aynı zamanda bir Ortadoğu ülkesidir. Bir Müslüman ülkedir. Onun için 
diyoruz ki biz, Türkiye B atı’nın Doğu’ya ve Doğu’nun da B atı’ya uzantı
sıdır, köprüdür. Şimdi bir slogan haline geldi. Türkiye köprüdür diye. 
Türkiye hakikaten köprüdür. Çünkü Batı kuruluşlarında üye olan yegâne 
Müslüman ülke Türkiye’dir. Aynı zamanda İslam dünyasında büyük ağır
lığı olan ve İşlâm dünyasında daima müsbet yapıcı rol oynayan bir ülke 
olarak tanınm aktadır.

SORU : Fakat buna rağmen, Türkiye’nin de temsil edildiği B atı’nm 
bazı kurum larm da zaman zaman Türkiye’ye tepkiler var. Avrupa Kon- 
seyi’nde, Avrupa Parlam entosu’nda, AET’de.

HALEFOĞLU : Bu çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor. Bazıları bil
gi eksikliğinden, kötü niyetten, bazıları da küçük politik hesaplardan. 
Teşhisi iyi koymamız lazım. Türkiye’nin gerek sosyal, gerek politik ba
kımdan is tik rar içinde, kuvvetli bir ülke, kuvvetli bir devlet olmasında 
kimin yararı var, kimin yararı yok? Ekonomik olarak kuvvetli b ir Tür
kiye, is tik rar içerisinde kuvvetli bir Türkiye, ekonomik olarak potansi
yelini kullanabilen b ir Türkiye bütün bölgeye hem bir model oluşturuyor, 
hem de bölgenin is tik rar içerisine girmesine yardımcı oluyor. Binaenaleyh 
Türkiye’nin bu rolü oynaması mı? oynamaması mı daha yerinde? 1980’e 
Türkiye’yi getiren hadiseler malum. O zaman birçok Batılı ülkeler bize, 
«Neden bir an evvel bir müdahaleyle buna mani olmuyorsunuz? Türki
ye’nin bu şekilde uçuruma sürüklenmesine göz yumuyorsunuz?» diyorlar
dı. Bu 1980’de durduruldu ve herkes dedi ki, Türkiye’de askerler daima 
reformistir. Türkiye’de askerler daima A tatürk  çizgisindedir. Türkiye’de 
askerler demokrasi yozlaştığı zaman müdahale ederler. Demokrasi ku
rulduktan sonra kışlalarına çekilirler.

Şimdi Avrupalı diyor ki, demokrasiye geçtiniz. H er şey normale dön
sün. Şimdi burda da teşhis hatası var.

SORU : Demokrasiye dönüldü diyorlar da, size göre nerede teşhis 
hatası yapıyorlar?

HALEFOĞLU : Bazıları bunu kullanıyor. Bir kısmı diyor ki, ha
pishanelerde, polis istasyonlarında, şurda burda işkence yapılıyor diyor, 
öteki diyor ki, memleketin yarısında hâlâ sıkıyönetim vardır diyor, öbürü, 
bazı partiler hâlâ seçimlere girm em iştir diyor. H er biri bunun bir ta ra 
fını kullanıp Türkiye’yi şu veya bu forumda rahatsız etmek için elinden
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geleni yapıyor. Biz, 1980’le 1983 arasında üç sene gibi kısa bir zamanda 
bu zararı mümkün mertebe azalttık ve tek ra r parlam enter demokrasiye 
döndük. Ancak bir süre daha geçiş döneminden geçmeye ihtiyaç vardır.

SORU : Hem parlam enter demokrasiye döndük, hem geçiş dönemi 
yaşıyoruz diye itiraz ediyor Batıklar. Değil mi?

HALEFOĞLU : Görüyorsunuz, ülkede bugünden yarm a sıkıyöne
tim i kaldıramıyoruz. Hâlâ bazı hadiselerle karşı karşıyayız. Fakat her 
birkaç ayda bir sıkıyönetimi tedricen azaltıyoruz. İşkence diyorlar. Tah
kik ediyoruz, işkence vaki olmuşsa cezalandırıyoruz. Şu kadar polis me
muru cezalandırılmış durum dadır ve gerekeni yapıyoruz. Bunun gibi bir
çok konular dışarıda bazı çevreler tarafından Türkiye aleyhine geliştirili
yor, kullanılıyor ve bazı çevreler de maalesef buna ya isteyerek, ya bilgi 
azlığından yahut da bazı iç politika nedenleriyle ya alet oluyor, ya da 
olmak istiyor. Teşhis bu. Biz bildiğimiz yolda ve Türkiye’nin yararına 
olduğuna inandığımız yolda sonuna kadar yürüme kararındayız. Türki
ye’yi çok yakın gelecekte bütün bunlardan aynim m iş, tam am ıyla serbest, 
sıkıyönetim olmayan, daha geniş özgürlüklere kavuşmuş bir ülke haline 
getirmeye çalışıyoruz. Geçenlerde bir sual sordular : «Bundan sonra par
lamento seçimleri yapılırsa^ mevcut olan bütün partiler girecek mi?» Ga
yet tabii girecek ve bu hüküm etin daha 4 sene veyahut da bu Meclisin 
daha dört sene işbaşında kalacağını düşünecek olursak, 4 sene sonra belki 
yepyeni b ir m anzara ortaya çıkacak.

SORU : Geçiş döneminin sona ermesinden sonra siz Dışişleri Ba
kanı olarak Türkiye’nin B atı’yla olan ilişkilerinde şu an karşılaşılan di
rencin kırılacağına inanıyor musunuz?

HALEFOĞLU : O zamana kadar da kalmayacak. Çünkü Türkiye, 
Batı için bulunmaz bir ortak. Çünkü Türkiye, A ta tü rk ’ün çizdiği yolda 
yıllardır haysiyetli b ir şekilde rolünü oynamış, bunu bütün dünyaya gös
term iştir. B atı’nm, İslâm âlemiyle, İslâm ülkeleriyle nasıl işbirliği yapı
labileceği hususunda Türkiye modelini göz önünde tu tm ası lazım. Eğer 
Türkiye’yi böyle köşeye sık ıştırır da şunu sağlarım, bunu sağlarım poli
tikası güderse, bu B atı’nın güvenilirliğini ve B atı’nın inanılırlığını zedeler. 
Diyor ki Türkiye : «Ben bu Batı ailesinin bir üyesiyim.» Geçiş döneminin 
hızlandırılmasına katkıda bulunacağına her gün önüme bir mani çıkarıp 
da bunu geriletmek B atı’nm lehine midir?

SORU : Amerika, biraz farklı bakıyor galiba, değil mi?

HALEFOĞLU : Amerika daha realist bakıyor. Bazı Batı ülkeleri 
daha realist bakıyor. Bizim bugün için dış politika bakımından, dışişleri 
bakımından Batı ülkeleriyle problemimiz yok. Hiçbir problemimiz yok.
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Bugün bizim Almanya’yla ilişkilerimiz gayet iyidir. İngiltere’yle ilişkile
rimiz gayet iyidir. İtalya’yla ilişkilerimiz gayet iyidir. F ransa’yla ilişkile
rimiz düzelme yolunda olduğuna dair işaretler vermektedir.

SORU : Bir başka konuya geçmek istiyorum. Sayın Bakan, E r
meni terörüne... Buna karşı Türkiye bir devlet politikası geliştiriyor mu? 
Bunun hemen bir yan unsuru olarak uluslararası terörle mücadele konu
sunda, işbirliği çağrıları konusunda somut adımlar atılıyor mu, atıldı mı?

HALEFOĞLU : Bana sorarsanız, terörizmle mücadelenin b ir tek 
yolu var. O da teröristi moral bakımında, izole etmek. Terörist moral ba
kımından izole edildi mi, terörizmin kökü kazınmaya başlanm ıştır de
mektir.

SORU : Biz nasıl izole edeceğiz Ermeni teröristini?

HALEFOĞLU : Şimdiye kadar birçok ülkeler kendi başlarına gel
mediği için bizim m illetlerarası sorunlarda terörizmin izole edilmesi, la
netlenmesi çağrılarımıza m üttefik  davranmıyorlardı. Halbuki F ransa’daki 
son hadiselerden sonra, F ransa’da terörizme karşı büyük bir şuur başladı 
ve tekrar, acaba giyotini getirelim mi demeye başladılar. İngiltere’deki 
son terör hadiselerinden sonra İngiltere de başladı. Şimdi, terörizmin Al
manya’da Baader Meinhoff’tan  sonra alman tedbirleri hatırlıyorsunuz. 
Terörizm gelip de onlar ızdırap çektikleri zaman biraz daha kolaylıkla 
anlıyorlar, ülkeler kendi başlarına geldiği zaman bu hususta daha tedbirli 
olmayı düşünüyorlar, daha tedbirli oluyorlar. Şimdi, iş bu noktaya geldi. 
Terörizmi de Ermeni terörizmi, şu terörizmi, bu terörizmi diye ayırmak 
de belki doğru değildir. Çünkü terörizm, terörizmdir.

SORU : Sayın Bakan, sohbetimizi yine NATO ile bağlayalım is- 
terseniz. Siz NATO’ya gidiyorsunuz. NATO Dışişleri Bakanları Toplan
tısına, geçen hafta  Brüksel’de ortaya çıkan durumdan sonra Türkiye ora
ya şimdi yeni b ir tez götürüyor mu? Yeni bir öneri?..

HALEFOĞLU : Dışişleri Bakanları Koııseyi’ııde, yani bu toplantı
da çok başka şeyler görüşülecek.

SORU : Ne gibi?

HALEFOĞLU : Milletlerarası konular, Doğu - Batı ilişkileri, si
lahsızlanma, şu, bu...

SORU : NATO Genel Sekreteri’ııiıı bir sözü var. Türkiye ve Yu
nanistan’ın NATO belgelerinde yer almayışı ortaya yeni b ir durum çı
kardı diyor. M üttefikler arasında hukuki olarak bir çözüme bağlanacak
tın, bir formül bulunacaktır diye ekliyor.
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HALEFOĞLU : Bu defa görüşülecek o mesele.

SORU : Bu defa görüşülecek mi? Buraya biz yeni bir tez götü
recek miyiz?

HALEFOĞLU : Benim bildiğim onu delegasyonlarla yapacaklar. 
Genel Sekreterin kendisi de bilmiyor. Bir şey söylemiş zannediyorum. 
Kendisi de bilmiyor ne olacağını.

Teşekkür ederim.

BELGE : 7

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİN 

36 INCI YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK DERNEĞİNCE DÜZENLENEN 

TOPLANTIYA GÖNDERİLEN MESAJ

«Bugün, İnsan H akları Evrensel Beyannamesinin 10 Aralık 1948 ta
rihinde Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından kabul ve ilân edilmesinin 
36. yıldönümünü dünyadaki tüm  milletlerle beraber kutlamaktayız.

İnsanlık ailesinin bütün fertlerinin devredilemez ve eşit nitelikteki 
temel haklarının ta rih  önünde tescil edildiği gün olması itibariyle 10 
Aralığın önem ve anlamı büyüktür.

Bu münasebetle, ta rih  boyunca hürriyet, adalet, eşitlik gibi temel 
ilkeler doğrultusunda mücadele vermiş, zayıfa elini uzatmış, zalime göğ
sünü germiş bir milletin evlatları olarak temel hak ve hürriyetler konu
sundaki milli tecrübe birikimimizin ne kadar engin olduğunun da burada 
kaydedilmesinde yarar görüyorum. Bu tecrübelerimizden yararlanarak, 
dünyada barış, istikrar, refah ve mutluluğu arttırıc ı yönde sarfedilecek 
bütün çabalara her zamanki katkımızı devam ettirm eye hazır olduğumuzu 
belirtm ek isterim.

İnsan Hakları Gününü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına candan 
kutlarken, bu vesileyle tertiplenen toplantı için de başarı dileklerimizi 
sunarım.
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BELGE : 8

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİN 
36 INCI YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 
> YAYINLANAN MESAJ

Bugün İnsan H akları Evrensel Bildirisi’nin yürürlüğe girmesinin 
36 mcı yıldönümüdür. Türkiye gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirisine, 
gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ta ra f bir ülke olarak bu bel
gelerde yer alan ilkeleri benimsemiş ve devletin temel taşlarından biri 
haline getirm iştir. A ta tü rk ’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi hedefine 
ulaşabilmek için en önemli koşul insan haklarına saygılı b ir devlet düzeni 
kurabilmektir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve Hükümet programımızda in
san haklarına verilen önem bu anlayışın somut bir ifadesidir.

İnsan Hakları olarak belirtilen hak ve özgürlükler demetinin ba
şında, yaşam a hakkı ve kişi emniyeti gelir. 12 Eylül’den önce, bu hak
ların bile sağlanamadığı karanlık bir dönemden geçtik. Temel hak ve 
özgürlüklerin bizatihi bu hakların yokedilmesi amacıyla istism arı çaba
larının acı örneklerini yaşadık. Bu nedenlerle bugün, başta yaşama hakkı 
olmak üzere bütün temel hak ve özgürlüklerin sağlandığı ve güvence 
altına alındığı b ir toplumda yaşamanın mutluluğunu daha iyi idrak ede
bilmekteyiz.

İnsan hakları sta tik  değil, dinamik bir kavramdır. Sürekli bir ge
lişme gösterm ektedir. Nitekim, son yıllarda insan hakları sosyal ve eko
nomik boyutlar da kazanmıştır. Biz de devlet olarak bu gelişmelere ayak 
uydurmaya ve elde ettiklerimizle hiçbir zaman yetinmeyip temel hak ve 
özgürlüklerden yararlanm ayı daha ileri bir noktaya ulaştırm aya karar
lıyız ve bu yönde de çaba göstermekteyiz.

Bu m üstesna günün, milletimize ve bütün insanlığa kutlu olmasını 
dilerim.»

BELGE : 9

FEDERAL ALMAN KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISI
SONUNDA YAYINLANAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Türk - Alman Karma Ekonomik Komisyonu İkinci toplantısı 12 -13 
Aralık 1984 tarihinde Bonn’da yapılmıştır. Alman heyetinin başkanlığını 
Federal Dışişleri Bakanlığı, Dış Ekonomik Politika, Kalkınma Politikası
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çözümünü mümkün kılabilmesi, her şeyden önce, Rum tarafın ın  Ada’da 
âdil bir çözümü içine sindirebilmesine ve BM Genel Sekreterinin takdire 
şayan yoğun gayretleri neticesinde hazırladığı ve Kıbrıs Türk tarafınca 
kabul edilen Anlaşma esaslarına aynen sadık kalmasına bağlı olacaktır. 
Rum tarafın ın  malûm oyalama taktiklerinden bu sefer vazgeçmesi Zirve
nin başarısı için kesin zaruret arzetmektedir.

Zirve ToplantısTm mümkün kılan bu sonuca varılmasında, KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş’m dirayetli önderliğinde Kıbrıs Türk ta
rafının her bakımdan yapıcı, sorumlu ve uzlaşıcı tutum u başlıca âmil 
olmuştur.»

BELGE : 11

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TONLANTISINDAN SONRA 

YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

«The N orth A tlantic Council met in M inisterial Session in Brussels 
on 13th and 14th December 1984. M inisters agreed as follows :

1. The last few years have been difficult ones for E ast - West 
relations. The difficulties have not been of our making. In particular, the 
constant Soviet build-up of arm s of all kinds requires us to maintain 
adequate forces to guarantee our collective security and to preserve the 
peace. The Alliance has continued to show streng th  and political solida
rity, which remain the basis for our security.

2. The principles of the  «W ashington S tatem ent on E ast - West 
Relations» of May 1984, which reaffirm s our commitment to the Harmel 
Report, continue to quide the Alliance. Deterrence and defence, combined 
with arm s control and disarm ament, as well as constructive dialogue 
with the East, are for us integral parts  of a  coherent policy for stable 
peace. We remain ready to play our full p a rt in a realistic effort to bring 
about an improved E ast - W est relationship and increased co-operation. 
Regular bilateral high-level contacts can contribute to these objectives. 
We call upon the Soviet Union and its allies to adopt a similarly positive 
approach towards genuine détente.

3. We will m aintain our close consultations on all m atters of com
mon concern. As we approach w hat may be a  new phase in the a rm s 
control process, consultations on arm s control and disarm am ent remain 
of particular importance.
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4. We welcome the forthcoming meeting of Secretary Shultz and 
Foreign M inister Gromyko to discuss new negotiations on the whole 
range of questions concerning intercontinental and interm ediate »- range 
nuclear weapons and arms in outer space.

Nuclear weapons should be substantially reduced by negotiations 
between the United States and the Soviet Union leading to equitable, 
verifiable and balanced agreements is which all concerned can have con
fidence.

5. The Allies concerned are willing to reverse, halt or modify the 
Longer Range IN F (LRINF) deployments - including the removal and 
dismantling of missiles already deployed - upon achievement of a balanced, 
equitable and verifiable agreement calling for such action. In the absence 
of a concrete negotiated result obviating the need for such deployment, 
the Allies concerned emphasised their determination to continue the dep
loyment of longer - range INF missiles as scheduled, (i)

6. The best approach to the problem of chemical weapons is the 
most radical : They should be eliminated world - wide. We remain deeply 
concerned about the use of such weapons. We call on the international 
community to work for the objective of a verifiable, comprehensive and 
global ban on chemical weapons. We attach high priority to the efforts 
to achieve this objective a t the Conference on Disarmament in Geneva.

7. Confidence and security are complementary. In Stockholm 
(CDE), we seek agreement on militarily significant and concrete confi
dence and security building measures to be applied in the whole of 
Europe thereby giving new effect and expression to the existing duty 
of all participating states to refrain from the th rea t or use of force. In 
Vienna, the  Allies participating in the MBFR negotiations are actively 
working towards a verifiable agreement involving reductions of conven
tional forces to parity  a t lower levels^ thereby enhancing confidence and 
improving m ilitary stability in Europe.

8. We remain firm ly committed to the balanced development of the 
CSCE process. The experts meting on human right, which will take 
place in O ttawa in May 1985 will be one important step in this piocess. 
Full implementation by all participating states of the political underta
kings made in Helsinki and Madrid is essential. The tenth anniversary 
°f the signing of the  Final Act in August 1985 should be commemoiated 
ky a meeting of the participating states at political level, on the assump-

Denmark and Greece reserve their positions on paragraph. 5.
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tion th a t the  international climate would make this appropriate. The 
CSCE process could thereby receive a new impulse.

9. I t is unacceptable th a t the Soviet Union, in disregard of its 
obligation not to threaten  or use force, continues to violate the  inde
pendence, sovereignty and territorial in tegrity  of Afghanistan.

O ther issues also remain of deep concern to us. Recent events in 
Poland again dem onstrate the  need to achieve national reconciliation.

We, for our part, respect the sovereignty and independence of all 
states. We will remain vigiland and will consult on events outside the 
T reaty  area which m ight th reaten  our common security.

10. The maintenance of a calm situation in and around Berlin 
remains an essential element in E ast - W est relations. In th is regard 
unimpeded traffic  011 all access routes is of fundam ental importance.

We support the  efforts of the  Federal Republic of Germany to 
continue and develop dialogue and co - operation with the German 
Democratic Republic as a contribution to strengthening peace in Europe 
and to obtain fu rth e r practical improvements to benefit the  German 
people, particularly the Berliners. On the question of the division of 
Germany, we reaffirm  our W ashington S tatem ent of 31st May 1984.

11. We seek to improve th e  quality of the peace. As a community 
of free nations sharing common values, we remain fully committed to 
strengthening free institutions arid to promoting stability, well - being 
and economic co-operation, in the  spirit of Article 2 of the North 
A tlantic Treaty.

We remain determined to prevent and suppress terrorism , which 
seeks to undermine stability  and destroy our democratic institutions.

12. The continued expansion of Soviet m ilitary potential remains 
a m ajor Allied concern. We are therefore determined to maintain a 
sufficient level of both conventional and nuclear forces to ensure the 
credibility of deterrence. Those Allies participating in the m ilitary struc
tu re  of the Alliance will work in particular to strengthen the ir conven
tional capabilities.

The security we seek for ourselves is not security a t the expense 
of the Soviet Union or any one else. None of our weapons will ever be 
used except in response to attack. Our Alliance is designed to prevent 
w ar and to preserve peace in freedom.

13. The Spring 1985 Meeting of the  Council in M inisterial Session 
will be held in Lisbon in June.

The Minister of Foreign A ffairs of Spain reserves his Government’s 
position on the present Communiqué.
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EXTRACTS FOR PUBLICATION FROM THE MINUTES 

OF THE MINISTERIAL MEETING OF THE COUNCIL

In addition to the Communiqué^ the Foreign Ministers decided to 
publish the following extracts from the Minutes of the ir Meeting of 
13th and 14th December 1984.

Armaments Co-operation :

M inisters examined the report by the Conference of National Arma
ments Directors (CNAD). Reaffirming the importance they attach to 
the Transatlantic Dialogue between the European nations and their 
North American Allies, they agreed th a t the decision to use the CNAD 
structure as the  prim ary forum for this dialogue fu rther demonstrated 
the effectiveness of NATO’s consultative machinery. Ministers welcomed 
the determined efforts being made by the CNAD to exploit emerging 
technologies in order to improve conventional defence, and they reviewed 
CNAD follow - on to the 1982 Bonn Summit and Luxembourg Ministerial 
Meetings in the areas of armaments planning, and technology sharing 
and transfer. M inisters also noted with satisfaction m ajor CNAD project 
achievements, such as the signing of Feasibility Memoranda of Unders
tandings for a Short Range Anti-Radiation Missile (SRARM) by seven 
nations, and a Long Range Stand - Off Missile (LRSOM) by three na
tions. Ministers furtherm ore noted with interest the CNAD discussions 
on upgrading current inventory equipment as a valuable complementary 
effort to acquisition of new systems.

Ministers stressed the need to hnake a special effort to facilitate 
the participation of countries with less developed industries in joint 
projects.

Economic Co-operation and Assistance Within the Alliance :

Ministers took note of the Secretary Generals peisonal iepo it on 
«Economic Co-operation and Assistance within the A.liance», reviewing 
the economic situation and prospects of the Alliance s three less prospe
rous member countries, paying special attention to their needs, calling 
upon all countries in a position to do so to provide more aid as a visual 
Proof of Allied solidarity and to help these countries to overcome their 
most pressing problems which are inhibiting their necessary economic 
and defence modernization.

Terrorism :
Referring to paragraph 11 of their December 1984 Communique 

Ministers strongly reaffirm ed their condemnation of increasing acts of
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terrorism  world-wide. They noted with grave concern th a t these acts 
th reaten  democratic and free institutions and the  conduct of normal in
ternational relations. Ministers again stressed the need for the most ef
fective ca-operation possible to prevent and suppress this scourge.

Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS) :

Ministers took note of the Secretary General’s annual report on the 
work of the Committee 011 the Challenges of Modern Society and expres
sed satisfaction a t the continuance a t its high level of activities. A study 
on the most efficient ways to restore contaminated land has been suc
cessfully achieved; another pilot study, on air pollution impact modelling, 
is nearly finished. Two new studies, one on health and medical aspects 
of disaster preparedness, and another 011 estuarine management (Phase 
II) have been accepted by the Committee. Two fu rth er seminars, both 
dealing with the environmental impact of m ilitary land requirement, have 
been held.

The Situation in the Mediterranean :

M inisters noted the  report on the situation in the M editerranean. In 
view of the actual and potential impact on Alliance security of events in 
the area, they requested the Council in Perm anent Session to continue to 
consult on the question and to subm it fu rth e r reports a t the ir future 
meetings.

O ut-of-A rea :

Referring to paragraph 9 of the ir December 19S4 Communiqué, 
Ministers reaffirm ed th a t events outside the  T reaty  area may affect 
their common interests as members of the  Alliance. They will engage in 
timely consultations on such events, if it is established th a t the ir com
mon interests are involved. Sufficient m ilitary capabilities m ust be as
sured in the Treaty area to m aintain an adequate defence posture. Allies 
who are in a position to do soo will endeavour to support those sovereign 
nations who request assistance in countering th rea ts  to the ir security 
and independence. Those Allies in a  position to facilitate the deployment 
of forces outside the T reaty  area may do so, on the basis of national 
decision.

'
E ast - W est Trade :

Recalling the ir statem ents in previous Communiqués? Ministers 
reaffirm ed th a t trade conducted on the  basis of commercially sound 
term s and mutual advantage, th a t avoids preferential treatm ent of the 
Soviet Union, contributes to constructive E ast - W est relations. A t the
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same time, bilateral economic relations with the Soviet Union and the 
countries of E astern  Europe m ust remain consistent witll broad Allied 
security concerns. These include avoiding- dependence on the Soviet Union, 
or contributing- to Soviet m ilitary capabilities. Thus, development of Wes
tern energy resources should be encouraged. In order to avoid fu rther 
use by the Soviet Union of some forms of trade to enhance its military 
strength, the  Allies will remain vigilant in their continuing review of 
the security aspects of E ast - West economic relations. This work will 
assist Allied governments in the conduct of their policies in th is field.

BELGE : 12

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 15 ARALIK 1984

TARİHİNDE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA DIŞ 

POLİTİKA KONULARINDA BELİRTTİĞİ GÖRÜŞLER VE 

YÖNELTİLEN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR

«Değerli Basın Mensupları,

Bir yıllık icraatımız döneminde, bir yandan Türk DIŞ POLİTİKA’- 
sının geleneksel esas ve doğrultularına sadık kalan Hükümetimiz, diğer 
taraftan  oluşturduğu çok yönlü ve dengeli siyasetinin icaplarını da özen
le yerine getirm iş bulunmaktadır.

Dış politika yaklaşımlarımızda, her şeyden evvel akılcı ve serinkan
lı davrandık. Şartlar ne olursa olsun, ortamın heyecanına kendimizi hiç 
bir zaman kaptırm adık. Meselelerin üzerine kararlı ve ak tif b ir şekilde 
gitmekle birlikte, ih tiyatı hiç bir şekilde elden bırakmadık.

Y urt içinde olduğu gibi, dış politikamıza da istik rar ve tutarlılık 
hakim oldu, önce ne yapmak istediğimizi iyice tesbit ettik. Yani burada 
da, her şeyi hesaba kitaba vurduk. Sonra, politikamızı herkesin rahatça 
anlayabileceği şekilde açıkça ortaya koyduk. Çünkü inanıyoruz ki, dos
tun da düşmanın da düşüncelerimizi sarahatle bilmesinde yarar vardır.

Dış meselelerimizin halk önünde açıkça tartışılm asından çekinme
dik. Bilâkis, dış politikanın da halka malolmasıııdan yana olduğumuzu 
gösterdik. Zira, halkın istek ve beklentilerine cevap veren bir siyaset 
demokratik hayatın  en tabii icaplarındandır.

Y urt dışında Türkiye'nin gerek siyasi, gerek ekonomik itibarını 
arttırdık. Ekonomik itibarı son dört yılda en hızlı artan  Türkiye’dir. Bu 
itibar artışının, önümüzdeki dört yılda da aynı tempo ile devam ede
ceğine kesinlikle inanıyoruz. Y urt sathında sulh ve sükûna kavuşmuş,
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siyasî ve ekonomik alanlarda istikrarlı bir Türkiye, dosta güven, düş
mana teenni telkin etti. Ekonomi ile dış politikanın iç içe, el ele hareket 
etmesi gerektiğinin tam  şuuru içinde bir Hükümet olarak temayüz ettik.

Değerli Basın Mensupları,

Tabiatıyla, burada, bütün dış âlem ile münasebetlerimizin ayrın tı
larına girmenin mümkün olmadığını takdir edersiniz. Bu itibarla, ge
nel olarak, bazı grup ülkelerle ilişkilerimizin durum una ve önemli so
runlarım ıza işaretle iktifa edeceğim.

Bir çoğu ile ittifak  ilişkisi içinde bulunduğumuz Batı ülkeleri ile 
münasebetlerimizi daha da ileriye götürmek, ana hedeflerimizden biri 
olmuştur. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya olmak 
üzere Batı ile işbirliğimizde gayet olumlu gelişmeler kaydedildi. Fede
ral Almanya’ya özel bir münasebetle yapmış olduğum ziyaret, dört başı 
mamur resmî bir ziyarete dönüştü. Gerek ikili, gerek çok taraflı seviye
de yapmış olduğumuz tem aslarda, Batı ile sarsılmaz bağlarımızı daha 
da kuvvetlendirmenin birlikte arayışı içinde olduk. Bu ülkelerle müna
sebetlerimizi, karşılıklı çıkarlara dayalı, eşit bir ortaklık ilişkisi anla
yışı içinde yürüttük. Gelecek yıl Batı ülkeleri ile temas trafiğim izin a rt
ması tabiîdir. Türkiye’nin, dem okratik düzene avdeti ile, A vrupa Kon
seyi içindeki meşru yerimizi kararlı b ir tu tum  sonucu tek ra r aldık. Bü
tün  bu olumlu gelişmelere rağmen, Batı Avrupa ile ilişkilerimizde bir 
takım  pürüzlü meselelerin çözüm beklediğine de şüphe yoktur. AET ile 
ilişkilerimizin canlandırılması hususunda gösterilen ayak sürümenin ne 
ekonomik, ne de başka gerekçelerini inandırıcı bulmak mümkün değil
dir. Batı ile ilişkilerimizin sadece ortak savunma alanına inhisar etti
rilmesi düşünülemez, ö te  yandan, aynı dem okratik idealleri paylaştığı
mız ülkelerle b ir araya geldiğimiz A vrupa Konseyi’nde veya başka her
hangi bir forum da dostça eleştiri sınırlarını aşan baskı veya müdahale 
teşebbüslerine prim yaptırm ak niyetinde olmadığımızı da, tereddüte ma
hal bırakmayacak şekilde göstermiş bulunuyoruz.

Hükümetimiz, İslâm Ülkeleri ile münasebetlerimizin geliştirilmesine 
özel b ir önem atfetm iştir. Bir çoğu ile ta rih î ve kültürel bağlarla da 
bağlı olduğumuz bu ülkelerle gerek siyasi, gerek ekonomik ve ticari te
maslarımız elle tu tu lur, gözle görülür şekilde a rttı. Şuna inanıyoruz ki, 
Türkiye, İslâm alemi içinde lâyık olduğu mevkii bulduğu ölçüde, Batı’da 
ve dünyanın her köşesinde itibarı ve ağırlığı artan  bir ülke haline gele
cektir. Aynı çerçevede, B atı’da ağırlığı olmasının, İslâm ülkeleri nez- 
dinde Türkiye’nin değerini a rttıran  bir unsur teşkil ettiğinin gözden 
uzak tutulm am ası lâzımdır. Bu sebeplerledir ki, Türkiye, İslâm âlemi 
ile Batı dünyası arasında olumlu b ir köprü meydana getirdiğine ve bu 
rolünün giderek artacağına gönülden inanm aktadır.
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İktidara geldiğimiz günden bu yana, Suudi A rabistan gibi birçok 
İslâm ülkesi ile aramızda samimi ve verimli bir işbirliği anlayışı doğ
muş bulunm aktadır. Bu gelişmeler, Türkiye’nin İslâm ülkeleri arasında 
ekonomik alanda liderlik rolünü üstlenebileceğini de ortaya koymuştur. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kazablanka zirvesinde, İslâm Konferansı 
Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlığı’mn tevcih edil
miş olması ve İstanbul’da geçen ay düzenlenen Komite’ııiıı ilk toplantı
sının sağladığı başarı, bu kardeş ülkelerin Türkiye’ye gösterdiği itim at 
ve itibarın göstergesini de teşkil etmiştir.

Doğumuzdaki komşularımız İran ve Irak ile münasebetlerimizi, a ra
larındaki savaş karşısında, tarafsız kalma politikamız çerçevesinde yü
rüttük. Ancak, tarafsızlığımız, ilgisizlik şeklinde değil, bilâkis insancıl 
ve ekonomik bakımlardan yardımcı bir zihniyet içinde tezahür etmiştir. 
Siyasî alanda, bu iki ülke arasındaki tra jik  savaşın biran önce sona er
dirilmesi ve her iki ta ra f  için de kabul edilebilir b ir çözüme kavuşturu
labilmesi için, gerek ikili gerek çok taraflı seviyede gayretlerimize ak tif 
şekilde devam ettik. Ben, Nisan - Mayıs aylarında Pakistan ve Libya ile 
birlikte İran ve Irak ’ı da ziyaret ettim. Tabiatıyla, en halisane temen
nimiz, İslâm âlemini derinden yaralayan bu savaşın sona erdirilmesine 
müncer olacak barış ortamının biran önce oluşmasıdır.

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere, sosyalist ülkeler ile münase
betlerimizi karşılıklı anlayış ve çıkar esaslarına dayandırdık. Bu ülke
lerle ticaretim izi artırabilm ek maksadıyla bir takım yeni düzenlemeler 
getirdik. Bunun neticesinde de, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yeni bir 
canlılık kazanmaya başladı. Karşılıklı birçok delegasyonun ziyareti ger
çekleşti. Sovyetler Birliği Başbakanının pek yakında ülkemizi ziyaret 
edecek olması, sosyalist ülkelerle kurduğumuz olumlu diyalogun bir teza
hürü olduğu kadar, çok yönlü ve dengeli dış politikamızın bir ifadesidir.

Komşumuz Yunanistan ile münasebetlerimizin, bütün iyi niyetimi
ze rağmen, henüz olumlu bir mecraya girememesinden, iki ülke arasında 
bir diyalog ortam ının noksanlığından kimin sorumlu olduğunu artık  bü
tün dünya bilmektedir. Bir yıl boyunca, yorulmadan, usanmadan uzat
tığımız zeytin dalını karşı ta ra f bir türlü ucundaı tutm ak cesaretini 
gösteremedi. Sebebi ne olursa olsun, hangi çıkar esaslarına dayanırsa 
dayansın, Yunan Hükümetinin bu tutum u gerçekçilikten uzak ve hata
lıdır, Yunan halkının da bunun şuuru içinde olduğuna eminim. Başba
kan Papandreu’nun NATO’da yarattığı sun’i Limni krizi, bu yaklaşımın 
ue ölçüde zararlı olabileceğini bir kere daha sergilemiştir. Biz, herkesin 
Şunu iyi bilmesini istiyoruz : Türkiye, Ege’deki hak ve meşru m enfaat
lerinin korunması hususunda azimlidir. Bunu yaparken de Yunanistan’
la, meselelerin barışçı yollarla çözümüne döndük olumlu bir diyalog ara
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yışı içinde olmaya devam edecektir. Yunan Başbakanının, samimiyetle 
uzattığımız bu dostluk elini ergeç sıkacağına olan inancımızı yitirm ek 
istemiyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin in  başlattığı aracılı görüşmeler 
sonucunda, Kıbrıs’ta  iki toplum arasında diyaloğun yeniden tesis edil
mekte olmasından memnuniyet duyuyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sa
yın Rauf DenktaşTn yapıcı yaklaşımı sayesinde, Ocak ayında iki toplum 
liderinin eşitlik esası üzerinden bir zirvede bir araya gelecek olmaları, 
K ıbrıs’ta  kalıcı ve adil b ir çözüm bulunması süreci içinde bizi yeniden 
ümitlendirm iştir. Büyük sabır ve fedakârlıklarla gelmiş olduğumuz bu 
noktada, temennimiz, Rumların bu fırsa tı da heder etmemesidir. Me
seleyi yakından takip eden memleketlere bu hususta büyük sorumluluk 
düşmektedir. Zira, Türk tarafın ın  yapıcılık ve iyiniyet sınırlarının daha 
fazla zorlanmasının mümkün olmadığını herkesin iyi bilmesi lâzımdır.

Değerli Basın Mensupları,

Son olarak, U luslararası terörizme kısaca temas etmeden geçeme
yeceğim. Sayısız değerli insanımızı şehit verdiğimiz, günümüzün insan
lığa karşı bu iğrenç cinayetlerinin, hiçbir ülkeye veya gruba fayda ge
tirmeyeceğinin iyice anlaşılması zamanı çoktan gelmiştir. Terörizmin ta 
cirliğini yapanların da bu melanetin içinde boğulabileceklerini gözden 
uzak tutm am alarını tavsiye ederiz. Biz medenî ülkelere düşen görev, 
U luslararası terörizmle mücadele yolunda etkin bir işbirliğini vakit ge
çirmeden gerçekleştirm ektir.»

SORU YE CEVAPLAR

Başbakan T urgut özal, basın toplantısında bir gazetecinin «ReagaıT- 
dan bir süre önce içeriğinde bir esneklik kavram ında bahseden bir mek
tup geldi. Mektubun ardından Çankaya’da b ir toplantı yapıldı. Denktaş 
ile de görüşmeler yapıldı. New York’daki görüşmelerde ödünler verildi
ğine dair haberler var. Reagan’m m ektubunun içeriği nedir? Bu ödün
ler nereye kadar, ne biçimdedir ve nerede bağlanacaktır» şeklindeki so
rusuna şu cevabı verm iştir :

«— ABD Cumhurbaşkanı Reagan’dan gelen mektup genel mahiyet
te bir m ektuptur. İçinde spesifik bir teklif yoktur. Yazdığı mektup esas 
itibarıyla, bizim de, Kıbrıs Türk toplumuna gerekli desteği ve anlayışı 
göstererek, buna bir nevi yardım ederek, bu meselenin çözümüne katkı 
sağlanması şeklindedir. Mektup tamamiyle geneldir. Spesifik herhangi 
bir şeyi ihtiva etmemektedir.
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Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ile görüşme konusu da bir 
defa olmuştur. Gayet tabii, New York’daki ikinci tu r konuşmalarına gi
derken, Türkiye’ye geldi, görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı, ben, Dışişleri 
Bakanımız beraberce görüştük. Şunu hemen söyleyeyim: Denktaş’ın 
Türkiye’ye gelip bizimle görüşmesi niçin garip görülsün. Hem de çok 
az görüşmüşüzdür. Halbuki Kipriyanu hemen her haftaya A tina’ya gidi
yor, veya bir yerde görüşüyor. Bu garip görünmüyor da, bizimki niye 
garip görülsün diye düşünürüm.

Kaldı ki, bu konuda Denktaş’m yetkisi ondan daha fazla. Bizim 
görüşmemiz fevkalade azdır. Denktaş yıllardır bu işi biliyor. Kendisine 
de bu konuda büyük itimadımız vardır.

Kıbrıs için şu manada ödün olarak bir şey verilmiş değil.

Gayet tabii bir anlaşma için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
ortaya koyduğu esaslar vardır. Esas itibarıyla onun bir iki önemli ko
nuda teklifini Denktaş kabul etmiştir. Nedir bunlar? Bir tanesi toprakla 
ilgili konudur. Yüzde 30’un altına düşmeyi prensip itibarıyla kabul e t
miştir. Yüzde 30’uıı biraz altında da derken yüzhe 29.95’de olur. Üçlü 
değil de ikili rakam. Ondan sonra zannediyorum ikinci bir konu. H atı
rımda kaldığına göre, Cumhurbaşkanlığının münavebe ile yapılmaması 
konusu. Cumhurbaşkanlığı muavinliği ve veto müessesesi konusu gel
miştir. Bu da eski Kıbrıs Anayasasında da mevcut olan bir sistem dir 
zaten. Senatodaki durum, Bakanlar Kurulundaki durum. Detayına şim
di girmek istemiyorum. Bu konularda da Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin teklif ettiği esaslar Denktaş tarafından uygun görülmüştür. 
Hadise bundan ibaret. Bu şartlar altında bir zirve toplantısı yapılacak
tır. üm it ediyorum ki, zirve toplantısı bir prensip anlaşmasıyla sonuçla
nacaktır. Sonuçlanması lazımdır diye düşünüyoruz.»

Bir gazetecinin «Libya Lideri Kaddafi’nin Yunan Başbakanı Papan- 
drou ile görüşmeye aracılık edeceği yolunda basında .ıaber yeraldı. Böyle 
bir buluşma için, bugünkü ortamı m üsait buluyor musunuz?» sorusunu 
da özal şöyle cevaplandırmıştır.

«Böyle toplantılarına hazırlık yapıldığı takdirde daha iyi sonuç ve
receğini söylemiştim. Ama buna rağmen, Kaddafi ile buluşmaktan her
hangi bir endişemiz, korkumuz da yoktur. Onu da ifade ettim. Oturulur, 
konuşulur, hiç olmazsa, insanlar birbirlerini daha yakından tanımış olur
lar.»
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BELGE : 13

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN 16 ARALIK 1984 TARİHİNDE 

TBMM’DE GÖRÜŞÜLMESİ VESİLESİYLE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Bugün tasviblerinize sunulm akta olan Bakanlığım. 1985 Malî Yılı 
Bütçe Tasarısı, 53 milyar 484 milyon Türk Lirası tu tarında bir ödenekler 
bütününü ihtiva etmektedir.

Bu m iktarın,
24 m ilyar 173 milyon 571 bin Türk Liralık kısmı personel giderlerine,
10 milyar 729 milyon 429 bin Türk Liralık kısmı diğer carî giderlere,
351 milyon Türk Lirası yatırım  harcamalarına,

18 m ilyar 230 milyon Türk Liralık bölümü ise transfer harcamala
rına ayrılmış bulunmaktadır.

Bakanlığım bütçesinin 1985 gider bütçesi içindeki payı binde dokuz 
oranındadır. 1985 Malî Yılı Bütçe T asarısında bir önceki yıla kıyasla % 
57’lik bir artış  öngörülmüştür. Zarurî ve kaçınılmaz bir ayarlam a nite
liğindeki bu artışın  sebeplerini kısaca arzetm ek istiyorum.

Bütçe tasarım ızda yer alan m asraf tahm inlerinin % 80’ninden faz
lası dövizle yapılan harcam alara ilişkindir. Dolayısıyla Bakanlığımız kur 
değişikliklerinden en fazla etkilenen kurum lanıl başında yer almaktadır.

Öte yandan, Türkiye’nin üyesi bulunduğu m illetlerarası teşekküllere 
karşı yüklenmiş olduğu malî taahhütle r ile, diğer kamu kuruluklarımıza 
ait bazı devlet giderleri, doğrudan görev alanımıza girmediği halde, Ba
kanlığımız bütçesinden karşılanm aktadır. Bahse konu giderler için, hu
zurlarınızdaki tasarıya cem’an 9 m ilyar 770 milyon Türk Lirası ödenek 
konulmuştur. Bu m iktar tenzil edildiğinde, Bakanlığımın bütçesinin ger
çekte 43 m ilyar 714 milyon Türk L irası’m geçmediği görülecektir.

Yurtdışmda hedef olduğumuz terör eylemlerine karşı dış temsilci
liklerimizde alınmakta olan fizikî güvenlik tedbirleri takviye edilmektedir.

Personelin, topluca ve güvenlikleri sağlanmış b ir düzenleme içinde, 
devlet malı binalarda ikametlerini temin için hazırlanan proje, 1984 ba
şından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu amaçla 1985’de yürütülecek 
çalışmalar için 1 milyar 300 milyon Türk Lirası tu tarında ödenek öngö
rülmektedir.
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Ayrıca, personelimizin korumalı taşım a projesinden yararlandırıl
ması amacıyla, tüm  temsilciliklerimiz zırhlı taşıtlarla teçhiz olunmuştur.

Dış hizm ette güvenlik ve korunma önlem ve düzenlemelerinin müm
kün olan azamî etkinlikle gerçekleştirilebilmesi için hiçbir fedakârlıktan 
kaçmılmamaktadır. Bu imkânları bize tanıyan yüce heyetinize bu vesile 
ile şükranlarımızı arzediyorum.

Nihayet, hemen hemen her ülkede, mal ve hizmet alımı fiyatlarının 
yıldan yıla artışlar gösterdiğine işaret etmek isterim.. Dış temsilcilikle
rimizin bulunduğu 69 ülke arasından % 25 örnekleme metodu ile seçilen, 
ekonomileri istikrarlı ve istikrarsız 17 ülkede mal ve hizmet almalarındaki 
fiyat a rtış  ortalam ası % 30 olarak tesbit edilmiştir. Ancak, kısıtlı bütçe 
imkânları çerçevesinde bu artış bütçe tasarım ıza yaıısıtılamamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarım dikkate alındığında, 53 milyar 484 mil
yonluk 1985 Malî Yılı Bütçemizin, tasarru f ilkelerine azamî riayetle ha
zırlanmış bulunduğu takdir buyurulacaktır.

Konuşmamın diğer bölümlerine geçmeden önce Bakanlığımın yapı
sına ilişkin bir hususu daha Yüce H eyet’in dikkatine sunmak istiyorum.

Yıllardan beri sınırlı bir kadro ile görevlerini yerine getirmeye ça
lışan Bakanlığım, giderek yoğunlaşan uluslararası ilişkilerimiz muvace
hesinde, meslek memurları sayısının değişmemesi ve h a tta  azalma eği
limine girmesi ile güç durumda kalmıştır. Son olarak açtığımız meslek 
memurluğu giriş sınavına sadece 44 kişi m üracaat etmiştir. Bunun ne
denlerini, yurtdışı görevinde ortaya çıkan güç şartlar, maaşların yeter
sizliği ve bilhassa özel sektörün daha cazip hale gelmesinde aram ak gere
kir. Ayrıca, m üracaat eden adayların hepsi gereken asgarî niteliklere sa
hip bulunmadığından, sınavı kazanabilenlerin sayısı azdır. Bu durumda, 
personel ihtiyacımızın giderilmesi, ancak Dışişleri memurluğunun, daha 
elverişli im kânlar sağlanarak, cazip hale getirilmesi ile mümkün olabile
cektir.

Sayın Başkan,

Muhterem Milletvekilleri,

Doğu - Batı arasında diyalog eksikliği ve sürekli gerginlik, son yıl
larda uluslararası ilişkilerin hakim vasfı haline gelmiştir. Ayrıca, bütün 
dünya ülkelerini etkileyen global ekonomik bunalım, mahallî çatışmaların 
Çözülememesi ve çeşitli yeni ihtilâfların ortaya çıkması uluslararası şart- 
karı giderek ağ ırla ş tırm ış tı. 1970’li yıllar tarihe esas itibariyle yumuşa
ma dönemi olarak geçecektir. Son beş yılda ise, devletler arasında güven
sizlik, endişe ve kötümserlik yaygın hale gelmiştir. Silahlanma yarışı hız

93



lanmış, özellikle gelişme yolundaki ülkeler çok ciddi ekonomik sorunlarla 
karşılaşm ışlardır. M illetlerarası mekanizmalar mevcut meselelerin çözü
münde yeterince etkili olamamıştır. İki süper devlet arasındaki çekişme, 
özellikle demokratik ülkelerde, toplumlarm pek çok kesiminde korku ve 
yılgınlığın yerleşmesine neden olmuştur.

Kısaca tasvirine çalıştığım bu tehlikeli çatışma ortamının sona er~ 
dirilebileceği ümidini veren bazı gelişmelerin 1984 yılı içinde ortaya çık
masını memnunlukla karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Sov- 
yetler Birliği^ aralarındaki diyalogu yeniden tesis etmeye ve silahların 
denetimine ilişkin meseleleri yeni bir anlayışla ele almaya kara r vermiş
lerdir. Doğu - Batı ilişkilerinin kilidi, nükleer silahların denetimi müza
kereleridir. Bu alanda kaydedilecek ilerlemeler uluslararası gerginliğin 
giderek yumuşamasını ve diğer çok ta raflı müzakerelerin verimli b ir mec
raya sokulabilmesini sağlayacaktır. Bu itibarla önümüzdeki Ocak ayında 
gerçekleşmesi beklenen Shultz - Gromyko buluşmasına özel bir önem at
fediyoruz. Nükleer silah teknolojisinin bugün vardığı aşamada, insanlığı 
bir felâketten koruyabilmenin tek yolu, silah dengesini tesis ve muhafa
za etmek ve müzakereler aracılığıyla mümkün olabilecek en aşağı düzeye 
indirmektir. B ir bütün olarak silahların denetimi çalışmalarında ilerleme 
sağlanabilmesi, devletler arasında asgari düzeyde de olsa karşılıklı gü
ven duygusunun yerleştirilmesine bağlıdır. Bu m aksatla 1984 başından 
itibaren Stokholm’de çalışmalarına başlayan Avrupa Silahsızlanma Kon
feransı (ASK) henüz gerçek müzakere aşam asına gelememiştir. Onbir 
yıldır V iyana’da devam etm ekte olan Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet 
İndirimleri (KDKİ) görüşmeleri de halâ sonuç vermiş değildir. Türkiye, 
gerek bu iki forumda, gerek NATO içi çalışmalarda ve Cenevre'deki Si
lahsızlanma Konferansı ile Birleşmiş Milletler gibi forumlarda, yapıcı, 
esnek, gerçekçi ve olumlu bir tu tum  izlemektedir. M illetlerarası müzake
relerde mevcut tıkanıklığın 1985 yılı içinde aşılmasını ve çekişmenin ye
rini diyalogun, çatışmanın yerini karşılıklı anlayışın almasını ümit ve 
temenni ediyoruz.

Sayın Başkan^

Muhterem Milletvekilleri,

Türkiye’nin güvenlik ve dış politikasının ana unsurunu teşkil eden 
Kuzey A tlantik İttifak ı bu yıl kuruluşunun 35. yılını idrak etmektedir. 
Bu süre içinde ittifak , sorumluluk bölgesinde, barış, is tik rar ve güvenliği 
başarı ile koruyabilmiştir.' ülkemizin NATO ile ilişkileri karşılıklı anla
yış ve işbirliği zihniyeti içinde yürütülm ektedir. Ancak, ortak  savunma 
çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerine düşen görevleri lâyıkıyla 
yerine getirebilmesi, silah ve teçhizat ihtiyaçlarının gerekli düzeyde sağ-
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lanmasma bağlıdır. Bu alanda Türkiye, kendi payına düşeni yerine getir
mekte ve sınırlı kaynaklarının çok önemli bir bölümünü savunmaya ayır
maktadır. Dünyanın en istikrarsız addedilen bölgesinde yeralmaktayız. 
Bölgemizdeki siyasî coğrafyanın değiştirilmesi yolunda sürekli çabalar 
mevcuttur. Bu şartlarda güçlü bir Türkiye bölge barışının en güvenilir 
teminatıdır. Bu gerçeğin bilinciyle, başta Amerika Birleşik Devletleri ol
mak üzere, müttefiklerimiz, Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon ça
balarına destek olmaktadır. Bu katkıları memnunlukla kaydediyoruz. 
Yalnız gerçek şudur ki, bugüne kadar yapılanlar ihtiyaçlarımızı k a r
şılamaktan uzaktır. Amerikan yardımının Yönetim’in arzuladığı dü
zeyde gerçekleşmesini engelleyen ve böylece, sadece Türkiye’nin değil, 
BatTnm savunm a' çıkarlarının da aleyhine çalışan çevrelerin faaliyetleri 
malûmdur. Federal Almanya dışındaki Avrupa’lı müttefiklerimizin kat
kıları ise sembolik olarak tanımlanabilir. Biz bir savunma sanayii kur
mak amacındayız. Konuya sadece hibe yardımı veya tercihli krediler açı
sından yaklaşmıyoruz. Acil ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şüphesiz 
bunlar önemlidir. Ancak uzun vâdede çözümü, Türk savunma sanayiinin 
geliştirilmesinde görmekteyiz. Bunun için de müşterek imalât, teknoloji 
transferi gibi hususların üzerinde önemle duruyoruz. Bu alanlarda, gerek 
NATO’dan gerek müttefiklerimizden, daha çok anlayış ve destek bekli
yoruz.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında siyasî alanda her
hangi bir ih tilâf bulunmamaktadır. Türk - Amerikan siyasî ilişkileri geç
mişteki ambargo dönemi dışında istikrarlı bir çizgi takibetm iştir. Ame
rikan Kongresi’nde grup ve zümre çıkarlarını hertürlü mülâhazanın üs
tünde tu tan  sorumsuz kişiler, dış politikaya ilişkin çeşitli konularda, bi
zatihi Amerika Birleşik Devletleri’nin milli menfaatlerine aykırı davra
nışlar içine girebilmektedirler. Bu mihrakların bir seçim öncesi dönemin 
özel şartlarından istifade ederek, Koııgre’de başlattıkları ve Türk kamuo
yunda haklı olarak büyük infial uyandıran son girişimleri, bilindiği gibi, 
amacına ulaşam amıştır. 1984 yılı içinde teşebbüslerinden umdukları so
nucu alamamış olmaları, önümüzdeki yıl benzeri girişimlerde bulunma
larını engellemeyecektir. Bu gerçeğin bilincindeyiz ve iki ülke ilişkileri
nin sorumsuz grupların faaliyetleri sebebiyle zedelenmemesi için alına
bilecek karşı tedbirler üzerinde çalışmaktayız. Bu çevrelerin faaliyetleri, 
Amerikan yardımının 1985 için bir önceki yıldan daha yüksek düzeyde 
gerçekleşmesini ve daha iyi şartlarla verilmesini engelleyememiştir. Ay- 
nca, Türk - Amerikan işbirliğinin sadece askerî yardım ve ortak savun
ana konularına m ünhasır kalmayıp, aynı zamanda ekonomik, teknik, tir 
carî ve benzeri alanlarda geliştirilmesi için gayret sarfedilmektedir.
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Muhterem Milletvekilleri,
T ürk iye; siyasî düzeni, sosyo - ekonomik yapısı ve çağdaş uygarlığa 

ulaşmayı amaç bilen hayat tarzıyla bir Batı ülkesidir. Serbest piyasa eko
nomisi başarı ile işletilebildiği ölçüde, çoğulcu dem okratik düzenin temel
leri sağlam laştırılacak ve Türkiye Batı âlemiyle bütünleşecektir. Genel 
olarak Batı camiası, özel olarak Batı Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi bu 
temel inanç ve anlayış doğrultusunda yürütm eye çalışmaktayız.

Kişi hakları ve insan haysiyetine en büyük değeri veren Batılı hayat 
felsefesini içtenlikle benimsediğimiz için iyi niyetli uyarılara daima açık 
kaldık; h a ttâ  anlayışsızlıkları sabırla karşıladık. Ancak, belli bir sınırı 
aşan davranışlara karşı tepki göstermemiz tabii addedilmelidir. Bu yol
daki davranışların son örneklerinden biriyle A vrupa Konseyi’nde karşı 
karşıya kaldık. Bilindiği gibi 12 Eylül 1980’den sonra da, Bakanlar Ko
m itesi çalışmalarına kesintisiz olarak iştirak  edilmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin teşekkülünü müteakip ’ milletvekillerimiz de Danışma 
M eclisindeki yerlerini almışlardır. Bu şartlarda Türkiye’nin 1981 yılın
da kendi arzusuyla, dem okratik düzene dönüşüne kadar ertelediği Bakan
lar Komitesi başkanlık sırasının, bu defa geçiştirilmesi için bahaneler 
aranm ası üzüntü vericidir. Demokratik düzenimizin bu gibi tu tarsız dav
ranışlarla zan altında tutulm ası eğilimlerine karşı infial duyduğumuz açık
lıkla ortaya konmuştur. Daha önce de belirttiğim  gibi Türkiye, demok
rasiye hiçbir ülkeye ya da ülkeler topluluğuna hoş görünmek için dön
memiştir. Her ülkenin coğrafyası, ta rih i ve sosyal yapısı nedeniyle karşı 
karşıya kaldığı sorunlar farklıdır. Bu yüzden her ülke karşılaştığı sorun
lara kendine özgü şartları dikkate alan çözümler aram ak zorundadır. 
Önemli olan bu gibi çözümleri araştırırken  bir ülkenin yöneldiği 
ana istikam et ve gözettiği temel prensiplerdir. Türkiye Cumhuriyeti ba
kımından bu mesele A ta tü rk ’ün önderliğinde ebedî bir çözüme bağlan
mış bulunmaktadır. Demokratik düzenin temel prensipleri artık  Türk 
halkına malolmuştur. Hedef çağdaş Batı uygarlığının düzeyine erişmek
tir. Bu teşhis üzerinde birleş ildiğinde, bazı Batılı ülkeler tarafından 
önemli meseleler gibi ortaya sürülen pek çok hususun gerçekte ciddiyet 
taşımadığı ortaya çıkacaktır. 'Nitekim, son b ir yıl içinde, başta Federal 
Almanya, İngiltere ve İtalya gibi A vrupa’nın ileri gelen ülkeleri olmak 
üzere, ön yargılı olmayan çeşitli Batılı ülkelerle ilişkilerimizde olumlu 
gelişmeler kaydedilmiş, işbirliğimiz arttırılm ıştır. Bize sorun çıkarmakta 
ısrar eden az sayıdaki bazı ülkeler, Türkiye’yi B atı’dan uzaklaştırmak 
isteyen kasıtlı m ihrakların oyununa geldiklerini zamanla farkedecekler- 
dir. Türkiye’nin gerçeklerini teşhis edebilmek bu ülkelerin de menfaati
nedir. Gerçeği daha fazla gecikmeden görebilmeleri için biz elimizden ge
leni yapmaktayız.

Sayın Başkan^
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6 Kasım seçimleriyle Türkiye Parlam enter düzene dönmüş ve de
mokrasi bütün kuram larıyla işlemeye başlamıştır. Nitekim, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi’nin muhterem  üyeleri Batı Avrupa forumlarındaki yer
lerini alm aktadırlar. Milletvekillerimiz 8 Nisan 1984’de Kuzey A tlantik 
Assamblesi’ne kabûl edilmişler; Mayıs 1984’de Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisi’nde parlamenterlerimizin yetki belgeleri onaylanmıştır. Ekim 
1984’de Avrupa Konseyi Mahallî İdareler K onferansında, mahallî idare 
temsilcilerimizin yetki belgeleri kabûl edilmiştir. Görülüyor ki, aleyhi
mizdeki m ihrakların çabalarına rağmen Batı Avrupa ile ilişkilerimiz bir 
yandan da tabii seyrini takibedebilmektedir. Ancak, bazı Batı Avrupa 
ülkelerinde Türkiye’den kaçan terörist ve aşırı uçlara mensup gruplar 
tarafından yürütülen aleyhimizdeki faaliyetler maalesef devam etm ekte
dir. Sayın Başbakanımızın 17 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’n
de yaptıkları konuşmada belirtildiği gibi, «6 Kasım seçimleriyle yeni
den demokrasiye geçilmesi, demokratik müesseselerin süratle işlerliğe 
kavuşturulması, bu grupları ümitsizliğe sevkettiğinden tekrar sıkı yöne
tilen bir rejim  tahrikçiliği yapılmaktadır.» Başka bir deyişle, bu grupla
rın gerçek amacı Türkiye’de demokrasinin yıkılmasıdır. Bu gruplara men
sup kişilere bazı ülkelerde siyasî iltica hakkı tanınmasını, yayın organla
rının Türkiye .aleyhindeki propagandaya alet olmalarını, hükümetlerce 
finanse edilen bazı kuruluşların kendilerine dolaylı ya da dolaysız destek 
sağlamalarını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Demokrasi ve insan hak
ları bir paranın iki yüzü gibidir. Ayrılmaz bir bütündür. Gerek Yüce 
Meclis’in gerek Hükümetimizin bu konuda ne derece hassas olduğu bilin
mektedir. Bu hususu ayrıca tevsike ihtiyaç yoktur. Batılı ülkelerin yala
na dayanan propagandaların altında yatan gerçek amaçlara doğru teş
hisler koyabilecekleri yolundaki ümidimizi muhafaza ediyoruz. Hüküme
timiz, m aksatlı olarak yaratılm aya çalışılan engelleri aşmaya ve Türki
ye’nin Avrupa’daki yerini kabûl ettirm e yolundaki gayretlerini, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan böyle de, sürdürmeye kararlıdır.

6 Kasım seçimlerini müteakip Avrupa Ekonomik Topluluğu ile iliş
kilerimizin normale dönmesini beklediğimizi gerek Topluluk Komisyonu 
yetkililerine, gerek üye ülkeler dışişleri bakanlarına çeşdli vesilelerle yap
tığımız görüşmelerde açıklıkla bildirdik. Türkiye-Avrupa Ekonomik Top- 
luluğu Karma Parlam ento Komisyoııu’na seçilen milletvekillerimiz de, 
Türkiye’de ve S trasbourg’da Avrupa’h parlamenterlerle görüşmüşler ve 
ülkemizdeki gelişmeleri izah etmişlerdir. Ekim ayı başında Avrupa Par- 
^mentosu’nun ülkemize ilişkin olarak aldığı karardan sonra Topluluklar 
Ronseyi’nin, Türkiye-AET ilişkilerinin normale dönmesinde üstüne dü 
§en Önemli siyasî sorumluluk ve görevin gereğini yerine getirmesini 
beklemekteyiz. Eylül başında Dışişleri Bakanları Konseyi’nde ortaya çı
kan olumlu havanın, maalesef henüz bir sonuç vermediği bilinmektedir.
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Türkiye, tam  üye olarak Toplulukta yerini almak kararındadır. Hüküme
timiz, bu amaçla, AET ile ilişkilerimizin biran önce normal mecrasına 
sokulabilmesi yönünde gerekli girişimleri yapmış ve yapm aktadır. Bu 
gayretlerimizin karşılıksız bırakılmayacağını umuyoruz. Zira, çıkarları
mızın ortak olduğu inancındayız.

Sayın Başkan,

M uhterem Milletvekilleri,

O rta Doğu sorununun esasını teşkil eden Arap-İsrail ihtilâfı devam 
etmektedir. Bu ihtilâf sadece bölge istikrarını değil, yolaçtığı gerginlik 
ortam ıyla dünya barışını da tehdit etmektedir. 1984 yılı boyunca maa
lesef sorunun çözümü yolunda mesafe alınamamıştır. Aksine, dikkatler 
Lübnan’da cereyan eden ve bu ülkeyi parçalanmanın eşiğine getiren ha
diselerin üzerinde toplanmış; bu nedenle Arap-İsrail ihtilâfının halline 
yönelik çabalar geri plânda kalm ıştır. Bölgede son aylarda vuku bulan 
bazı gelişmelerin sorunun çözümüne yönelik olumlu ortam a zemin ha
zırlamasını temenni ederiz.

Herşeyden önce Lübnan’da devletin birliğini tesis yönünde ilk 
adımların atılm ış olmasını ve İsrail işgalindeki güney Lübnan’ın tahli
yesi için görüşmelerin başlamasını olumlu gelişmeler olarak değerlendi
riyoruz. U luslararası plânda, Filistin halkının temsilcisi sıfatıyla belli 
bir yer ve ağırlık kazanmış olan Filistin K urtuluş Teşkilâtı, bünyesinde 
başgösteren anlaşmazlıkların yara ttığ ı zaafiyetten kurtulm ak için çaba 
sarfetm ektedir. Geçtiğimiz ay Amman’da düzenlenen Filistin Millî Kon
seyi toplantısı, Teşkilâtın gelecekteki faaliyetlerinin çerçevesini ve yö
nünü tesbit etm iştir. Bu toplantıda barış için Filistin-Ürdün ortak hare
keti konusunda yoğun görüşmelerin cereyan etmesi dikkat çekicidir. Öte 
yandan, Ürdün ile yeniden diplomatik ilişkiler kuran M ısır’ın Arap dün
yası içindeki bu ortak çabalara katılm ası, barış yönündeki hareketliliği 
arttırabilir.

O rta Doğu bölgesinin kendine has özellikleri ve O rta Doğu sorunu
nun çok boyutlu niteliği muvacehesinde, arzettiğim  bütün bu gelişmeler, 
bölgede barış dinamiğini harekete geçirecek ortam ı hazırlam ak bakı
mından önem taşım aktadır. Bu ortam ın, barış için tek  geçerli vasıta olan 
müzakere sürecine yolaçabilmesi İsrail’in de tu tum una bağlı bir keyfi
yettir. Türkiye, sorunun kalıcı b ir çözüme ulaştırılabilm esi için Birleş
miş Milletler kararları ile Arap dostlarımızın ortaklaşa savundukları gö
rüşleri başından beri desteklemiştir. Dolayısıyla, bu çerçevedeki giri
şimlerin yeniden ön plâna geçmesi ve uzlaşma için gerçekçi bir zemin 
telâkki edilmeye başlanması memnuniyet vericidir.
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Bölgede barış ve istikrarın  yerleşebilmesi, İsrail’in - Kudüs dahil - 
işgal etmiş olduğu Arap topraklarından çekilmesine bağlıdır. Ayrıca, 
Filistin halkının isteklerini dikkate alan âdil bir çözüm bulunmadan 
bu sorun halledilemeyecektir. Türkiye, bu gerçekçi teşhis doğrultusun
da, Filistin halkının kendi mukadderatını tayin etme hakkını kullan
masını desteklemektedir. En kısa sürede haksızlıkların tam iri ve ada
letin tesisi ile bölgemize barış ve sükûnun gelmesini içtenlikle arzu edi
yoruz. O rtak bir geçmişi paylaştığımız bölge ülkeleri, istikrarlı bir or
tamda güç ve kaynaklarını kalkınmaya ve refahın yaygınlaştırılmasına 
hasredebilmelidir. Görüşlerimiz, yıl boyunca, ikili tem aslar veya çok 
taraflı faaliyetler vesilesiyle ortaya çıkan her f ırsa tta  muhataplarımıza 
izah edilmiş ve bu yöndeki girişim ve gayretler tarafım ızdan desteklen
miştir. Bu tutum um uzu gelecekte de sürdürmeye kararlıyız.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz, ortak bir tarih  ve kültür mirasım paylaştığımız 
Arap ve İslâm ülkeleri ile aramızdaki ilişkileri ve işbirliğini mümkün 
olabilecek en yüksek düzeye çıkarmaya kararlıdır. Bu yolda sarfettiği- 
miz gayretler bir yandan ülkemizin gittikçe büyüyen ekonomisine yeni 
alanlar ve im kânlar açmakta, öte yandan aramızdaki dayanışmayı a r tt ı
rarak İslâm âleminin güçlenmesine ve uzun yıllardır kronik ihtilâflara, 
silahlı çatışm alara sahne olan bölgemizde barış ve istikrarın  yeniden 
ihdasına zemin hazırlam aktadır.

Sayın Milletvekilleri,

Daha önce her vesile ile belirttiğim  bir hususu bir kere daha vurgu
lamak isterim. Biz, İslâm ülkeleriyle özel ilişkilerimizi hiçbir zaman Batı 
ile ilişkilerimizin b ir alternatifi olarak görmedik. A sırlardır Doğu ile Ba- 
tı’mn çeşitli özelliklerini bünyesinde meczeden Türkiye’nin her iki âlemle 
de yakın ve özel ilişkiler içinde bulunması tabiidir. Bu anlayış içinde 
daima gerçekçi ve dengeli bir politika izlemeye, ülkemizin menfaatlerini 
ön plânda tu tan  uzun vâdeli, yapıcı, esnek ve tedbirli bir yol takibine 
kararlıyız.

1984 Ocak ayında Kazablanka’da IV. İslâm Zirve Konferansı’ııa Sa
yın Cumhurbaşkanımızın katılmış olmaları, ülkemizin İslâm âlemine gös- 
terdiği ilgi ve yakınlığın en önemli örneğini teşkil etmiştir. Türkiye’nin 
îslâm Zirvesi’ne bu şekilde en üst düzeyde iştiraki, katılan diğer ülkeler
de açıkça müşahede edilen bir memnunluk yaratm ıştır. Bugün Türkiye’
min İslâm âlemindeki ağırlık ve saygınlığının büyük ölçüde arttığ ı söy
lenebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantının başkan yardımcılıkların
dan birine seçilmesi ve kendilerine, Koııferans’m en önemli organların
dan biri olan Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi Başkanlığı’nm 
da tevdii, bu görüşümüzü doğrulayan örneklerdir. Ayrıca Sayın Cum-
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hurbaşkanımızın bu yıl Suudî A rabistan’a yaptıkları resmî ziyaret ile Bir
leşik Arap Em irlikleri Devlet Başkam ’nın Türkiye’yi ziyaretinin son de
rece olumlu şartlarda cereyan etmesi ve bu ziyaretlerden sağlanan ne
ticeler, memleketimize gösterilen itibarın  diğer anlamlı örnekleri olarak 
zikredilebilir.

Hükümet sorumluluğunu üstlendiğimizden bu yana Arap ve İslâm 
ülkeleri ile temaslarımız sıklaştırılm ış; Sayın Başbakanımız ilk yurtdışı 
gezilerini İran, Irak, Libya ve Pakistan’a yapm ış; Suudî A rabistan Baş
bakanı, Irak  Başbakan Birinci Yardımcısı ile İran ve Pakistan dışişleri 
bakanları Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir. Ben de İran ve Pakistan’a res
mî, Irak  ve Ürdün’e de iş ziyaretlerinde bulundum. Bu temaslardan, ikili 
ilişkilerimiz bakımından önemli sonuçlar alınmıştır, özellikle belirtmek 
istediğim bir husus, karşılıklı ziyaretlerde bulunduğumuz bu ülkelerin ba
zılarının, aralarında görüş ayrılıkları bulunan, h a ttâ  ihtilâflara ta ra f  du
rumda ülkeler olmalarıdır. Bizim bu ülkelerin hepsiyle yakın ve sıcak iliş
kiler sürdürebilmemiz, hepsinden dostluk ve saygı görmemiz, bölge so
runları karşısındaki yapıcı ve dengeli siyasetimizin sonucudur.

M uhterem Milletvekilleri,
Komşularımız İran  ile Irak  arasındaki savaş beşinci yılma girmiş 

bulunuyor. İki kardeş İslâm ülkesinin beşerî ve maddi kaynaklarını tüke
ten ve bölgede esasen mevcut istikrarsızlık unsurlarını daha da körükle
yerek barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan bu savaşın devamın
dan derin üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Çatışmanın biran önce sona erdi
rilmesinde Türkiye’nin m enfaati, muhariplerle sınırdaş olmamızdan ötü
rü, diğer tüm  ülkelerinkinden daha fazladır. Bu nedenle Türkiye, ihtilâ
fın âdil ve barışçı bir çözüme kavuşturulm ası için ısrarla  çaba harcamak
tadır. Bu çerçevede, savaşın başlangıcından beri sürdürdüğüm üz titiz ta
rafsızlık politikasının yarattığ ı güven duygusundan kuvvet alarak, mu- 
hasem atm  devamından doğabilecek tehlikeler hakkında, gerek İran ’lı ge
rek Irak ’lı dostlarımıza kardeşâne telkinlerde bulunmaktayız. Savaş’m 
Körfez bölgesine de sirayet etm esi; ayrıca, yılın ikinci yarısında güney
doğu bölgemizde cereyan eden olaylar, telkinlerimizin isabetli, endişele
rimizin yerinde ve haklı olduğunu açıkça ortaya koym uştur. Binaenaleyh, 
her iki dost ve kardeş ülkeyle bu konudaki diyalogumuzu devam ettir
mek hususunda kararlıyız. İleride şartla r m üsait hale geldiği takdirde, 
barışa ulaşılmasında önemli rol oynayabilecek bir mevkide bulunuyoruz. 
Bu aşamaya en kısa b ir zamanda varılmasını temenni ederiz.

Sayın Başkan,

Yüce Meclis’in Değerli üyeleri,

Türk ekonomisinin dışa açılma süreci içinde, 1984 yılı, özellikle dost 
ve kardeş Arap ve İslâm ülkeleri ile yoğun ekonomik tem as ve müzak^
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relerin yapıldığı b ir dönem olmuştur. Bu yıl içinde 14 Ortadoğu ve K u
zey A frika ülkesi ile karm a ekonomik komisyon toplantıları yapılmış, Ka
sım ayında İstanbul’da düzenlediğimiz İslâm Konferansı Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Daimî Komitesi’nin toplantısında üye ülkelerin sanayi ve 
ticaret bakanları b iraraya gelmişler ve İslâm camiasının ekonomik ba
kımdan güçlendirilmesi için önemli kararlar almışlardır. Bunlara ilâveten 
gene ekonomik konuların ağırlıklı biçimde ele alındığı çok sayıda ikili 
temas ve ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Şurası bir gerçektir ki, ülkemiz ekonomik alanda dış dünyaya açıl
dıkça, Bakanlığım görev ve sorumluluklarında da, ekonomik konular gi
derek artan  bir önem ve ağırlık kazanmaktadır. Gerek merkez, gerek dış 
teşkilât olarak ihracatımızın arttırılm ası, ülkemiz mamûllerine yeni pa
zarlar bulunması, başta dış müteahhitlik sektörü olmak üzere Türkiye’
nin diğer ülkelere verebileceği hizmetlerin geliştirilmesi çabalarına faâl 
bir şekilde ve bütün imkânlarımızla katkıda bulunmaktayız.

Bu yılın 10 aylık verilerine göre İslâm ülkelerine yönelik ihracatı
mız, genel ihracatımızın % 40’ını teşkil etmekte ve büyüme eğilimini ko
rum aktadır. Bu bölge içinde bilhassa İran, Irak, Suudî Arabistan, Libya, 
Mısır, Cezayir ve Ürdün’e yönelik ihracatımız önemli rakkam lara baliğ 
olmaktadır.

Bu ülkeler arasında halen dış ticaretimizde çok önemli bir paya 
sahip olan İran  ile gerek ikili plânda, gerek Pakistan’ın da iştiraki ile 
yeniden canlandırdığımız Ekonomik İşbirliği örgütü  çerçevesinde daha 
geniş ve kapsamlı bir işbirliği tesisine çalışılmaktadır. Aynı şekilde Irak ’a 
yönelik ihracatımız, bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla oranla % 100’ü aş
kın bir a rtış  göstererek 692 milyon Dolar’ı bulmuştur. Ayrıca Sayın 
Başbakanımızın önerisi üzerine Irak ile varılan m utabakat uyarınca ku
rulması öngörülen ikinci b ir petrol boru hattına ilişkin çalışmalar hızla 
ilerlemektedir.

Bölge ile ekonomik ilişkilerimiz sadece ithalât ve ihracattan ibaret 
değildir. Libya’dan başlayarak, diğer Ortadoğu ülkelerine yayılan dış 
müteahhitlik hizmetlerimiz 14 milyar Dolar’ı aşkın b ir taahhü t hacmine 
ulaşmıştır. Petrol ihracatçısı ülkelerin son yıllarda kaynak güçlüğü çek
melerine ve yatırım larını azaltmalarına rağmen Türk firm aları bu pi
yasadaki varlıklarını sürdürm ekte ve geliştirmektedirler. Nitekim, sa
dece bu yılın ilk 10 ayında 735 milyon Dolar tu tarında yeni projeler 
alınmıştır. Türk bilgi ve birikimini bölgeye tanıtan, Türk el emeğine 
yeni istihdam alanları açan bu hizmetleri Bakanlık olarak destekliyor ve 
gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
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Türkiye’nin çok yönlü dış politikası çerçevesinde bugüne kadar ye
terli ilgi gösteremediğimiz bölgelere de açılmak ve bu bölgelerle ekono
mik ilişkilerimizi geliştirm ek arzusundayız. Bu anlayış içinde özellikle 
Asya ülkelerine büyük önem atfediyoruz.

M uhterem Milletvekilleri,
Türkiye, sosyalist ülkelerle bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütün

lüğüne karşılıklı saygı, içişlerine karışm am a ve hak eşitliği esasları çer
çevesinde ilişkilerini geliştirm e siyasetini sürdürm ektedir. Bu ülkelerle, 
ekonomik, ticarî ve kültürel tem asların yapıcı b ir işbirliği zihniyeti ile 
arttırılm asına gayret sarf ediyoruz.

Hükümetimiz, Sovyetler Birliği ile istikrarlı iyi komşuluk münase
betleri idamesine önem atfetm ektedir. Sovyet Başbakanı Tikhonov’un bu 
ay sonundaki resmî ziyaretinin, ülkelerimiz arasında karşılıklı anlayış ve 
işbirliğinin arttırılm ası ve iyi komşuluk bağlarının güçlendirilmesinde 
önemli bir merhale teşkil edeceği inancındayız.

1984 yılı Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa memleketleriyle ekono
mik ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından verimli bir dönem olmuştur. 
Bu alanda iki önemli örnek olarak, Sovyetler Birliği’nden doğal gaz mü- 
bayaası için imzalanan anlaşm a ile Türk-Polonya işbirliğiyle yapımı ka
rarlaştırılan  Kemerköy Term ik E lektrik  Santralı projesine işaret edile
bilir.

Doğu Avrupa ülkelerine yönelik ticaretim izi geliştirm ek ve dengeli 
hale getirm ek amacıyla bu yıl başında tatbikine girişilen özel tedbirler 
etkilerini göstermeye başlam ıştır, özellikle işadamlarımızdan oluşan grup
ların bu ülkelere yaptıkları ziyaretlerle, yeni ticarî bağlantılar kurulması 
yoluna gidilmektedir. Ayrıca, Sovyetler Birliği ve bazı Doğu Avrupa ül
keleri ile, önümüzdeki dönemde, uzun vadeli ekonomik ve teknik işbirliği 
ve uzun vadeli ticaret anlaşm aları akdi için gerekli hazırlıklar yapılmak
tadır.

Muhterem Milletvekilleri,

Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizin geliştirilmesine ayrı b ir önem a t
fetmekteyiz. Bu ülkelerle temaslarımız 1984 yılı içinde de yoğun biçimde 
sürm üştür. Yugoslavya Devlet Başkam ’mn, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
konuğu olarak, memleketimize yaptığı ziyaret; Romanya B a şb ak an ı’nın, 
B ulgaristan ve Romanya dışişleri bakanları ile A rnavutluk Dışişleri Ba
kan Y ardım cısının Türkiye’yi ziyaretleri, bu ülkelerle aram ızda karşı
lıklı anlayış ve dostluğun güçlendirilmesi, ikili işbirliği faaliyetlerinin 
arttırılm ası açısından faydalı olmuştur. Balkanlardaki bu olumlu tablo 
içinde tek  istisnayı teşkil eden Y unanistan’la ilişkilerimize daha ileride 
değineceğim.
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Yüce Meclis’in Değerli Üyeleri,

Asya ve Uzak Doğu memleketleri ile münasebetlerimizin her alanda 
geliştirilmesi amacıyla, 1984 içinde karşılıklı yüksek düzeyli ziyaret ve 
temaslar yapılmıştır. Bu cümleden olmak üzere, M art aynıda Çin Halk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Malezya Kralı’nm, Sayın Cumhurbaş
kanımızın konukları olarak, ülkemize yaptıkları resmî ziyaretlere bilhas
sa işaret etmek isterim.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne geçtiğimiz Ekim ayında yaptığım ziyaret, 
ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacına m atuf
tu. Bu ziyaretim  sırasında ayrıca Tayland’a da uğrayarak, Güneydoğu 
Asya Ülkeleri Topluluğu (ASEAN) bünyesinde özel ağırlığa sahip bu 
ülkenin Dışişleri Bakanı ile yararlı görüşmelerde bulundum.

Japonya ile aramızdaki ilişkileri, öncelikle ekonomik ve teknik iş
birliği alanlarında, daha da geliştirmek ve çeşitlendirmek amacındayız. 
Bu yıl, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile b ir Japon parlamento 
heyeti Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir. Sayın Başbakanımızın 1985’de bu 
ülkeyi resmen ziyareti m ukarrerdir, ö te yandan, Mart-Eylül 1985 ta 
rihleri arasında Tsukuba’da düzenlenecek Uluslararası EXPO-85 fuarına, 
Türkiye’yi tarihî, kültürel, ekonomik ve ticarî yönleriyle tanıtacak zen
gin bir sergi ile iştirak  edeceğiz.

Son yıllarda ekonomik bakımdan büyük gelişme göstererek dünya 
ticaretindeki paylarını önemli ölçüde a rttıran  Asya ve Uzak Doğu ül
kelerinden biri olan Kore Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz 1984 içinde can
lılık kazanmış, parlamento heyetleri ve bakanlar düzeyinde ziyaretler 
teati olunmuştur.

Pakistan ve Bangladeş’le ilişkilerimiz, tarihin derinliklerinden kay
naklanan dostluk, kardeşlik, dayanışma ve işbirliği anlayışı içinde yürü
tülmektedir. 1984’de Sayın Başbakanımızdan sonra ben de, her Türk’ün 
kendisini yurdunda hissettiği dost Pakistan'ı resmer. ziyaret ettim . Si
yasî bir çözüme ulaştırılamayan Afganistan meselesinin tra jik  sonuçla
rından biri olan 3 milyona yakın mültecinin durumu, Pakistan m büyük 
fedakârlıklarda bulunmasını gerektiren ıstıraplı bir sorundur, ö te  yan
dan, H int-Pakistan ilişkilerinde, müteveffa Bayan Gandhi yi istihlâf eden 
yeni yönetim döneminde olumlu ve ciddi gelişmeler sağlanabilmesi en sa
bim i dileğimizdir.

Asya ve Uzak Doğu’daki Endonezya, Malezya, Tayland, Singapur 
takriben 120 000 T ürk’ün yaşadığı Avustralya gibi ülkelerle ilişkileri

mizi geliştirmek ve i ş b i r l i ğ i m i z i  arttırm ak için elden gelen her türlü 
gayreti sarfetm eye devam edeceğiz,

Sayın Başkan,
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Yüce Meclis’in Değerli üyeleri,

1984 yılında A frika kıtasının müzminleşmiş problemlerinden hiçbi
rine çare getirilemem iştir. A frika’nın meselelerini yakından takip et
mekte, bu kıtada ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının tasfiyesi gayretlerine 
destek olmaktayız. Güney A frika’daki ırkçı rejimle hiçbir alanda işbir
liği yapmama prensibini titizlikle uyguluyoruz. Sömürgecilik döneminin 
kalıntısı olan pek çok ciddi sorunla karşı karşıya bulunan A frika ülke
leriyle mütekabil yararlar sağlayabilecek alanlarda işbirliğimizi a r ttır
mak arzusundayız.

Latin Amerika memleketleri ile aram ızda dostâne münasebetler sür
dürülmesine ve bu ülkelerle özellikle uluslararası kuruluşlar çerçevesin
de yürüttüğüm üz istişareler ve işbirliğinin idamesine önem vermekteyiz. 
Bu çerçevede, geçen Eylül ayında New York’da bazı Latin Amerikalı 
meslekdaşlarımla yaptığım  tem aslar faydalı olmuştur. Son yıllarda ciddi 
ekonomik ve siyasî buhranlar ve bunlarla irtibatlı iç ve dış tehditler 
karşısında kalan O rta Amerika ülkelerinin içinde bulundukları mesele
lerin çözümü ve bölgede barışın ihyası maksadıyla Contadora Grubu’nca 
yapılan girişimleri takdirle izlemekteyiz.

Şili ile A rjan tin  arasında asırlık bir ih tilâf olan Beagle Boğazı 
meselesinin müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulabilm esi, iyiniyetli 
görüşmeler yönteminin sebatla takibi halinde başarıya ulaşılabileceğinin 
en yeni ve dikkate değer örneğini oluşturm aktadır. Türkiye, ülkelerara
sı anlaşmazlıkların iyiniyet, anlamlı müzakereler ve diyalog aracılığıyla 
çözümüne yanaşmayanların, bu gelişmeden almaları gereken ciddi bir 
ders olduğu kanaatindedir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Konuşmamın milletlerarası İktisadî durum a dair görüşlerimize ve 
Türkiye’nin sosyal, konsüler ve kültürel alanlardaki dış ilişkilerine ayır
mış bulunduğum kısım larına geçmeden önce, Y unanistan’la münasebetle
rimiz, Kıbrıs sorunu ve uluslararası tedhişçilik ve Erm eni terörizmi ko
nuları üzerinde duracağım :

Hükümetimizin Y unanistan’a ilişkin politikasının esasları açıklıkla 
bilinmektedir. Bu ülke ile ilişkilerimizi komşuluğun ve aynı İttifaka men
subiyetin tabii bir icabı sayılması gereken olumlu düzeye çıkarmayı arzu 
ediyoruz. Karşılıklı anlayış, güven ve yakın işbirliği esaslarına dayalı 
istikrarlı ilişkiler sürdürm ek istiyoruz. İki ülke arasında mevcut sorun
ların ancak, ciddi ve anlamlı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyoruz.

Sayın Başkan,
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Y unanistan’ın iki ülke ilişkilerine bakışı ise, bizimkinden hayli fark
lıdır. PASOK Hükümeti, Türkiye ile münasebetlerini bir İttifak  ilişkisi 
olarak değil, b ir rekabet ilişkisi olarak değerlendirmektedir. 1981’de ik
tidara gelir gelmez Türkiye ile o tarihe değin sürdürülmekte olan diya
logu kesmiş «Türkiye ile görüşülecek veya Türkiye’ye verecek birşeyi 
olmadığını» ileri sürmeye başlamıştır. Yunanistan’ın Türkiye tarafından 
tehdit edildiği yolundaki hayâl mahsulü ve maksatlı iddia da bu tutum un 
sözde gerekçesini oluşturmaktadır.

Türkiye’nin ne Yunanistan’dan, ne de diğer herhangi bir komşu
sundan toprak talebi olmadığı defalarca en yüksek düzeyde açıklanmış
tır. Türkiye, toprak meselesini, Misak-ı Millî’niıı Lausanne Andlaşması’- 
na yansıyan çerçevesi içinde nihaî biçimde çözümlemiştir. Ancak, Tür
kiye’nin Ege’deki hak ve çıkarlarının, aşındırma politikasıyla veya emr-i 
vâkiler yoluyla ortadan kaldırılmasına suret-i kafiyede müsaade edeme
yiz.

Ege’nin, bu denizdeki adalardan birçoğunun Anadolu kıyılarına ya
kınlığından kaynaklanan bir özelliği bulunmaktadır. Nitekim, Lausaıı- 
ne’de kurulmuş bulunan denge, bu durumun Türkiye’nin güvenliği açı
sından doğurduğu sakıncaların bir Ölçüde giderilmesine ve bu denizdeki 
hak ve çıkarlarımızın korunmasına yöneliktir. Oysa Yunanistan, bu 
adaları - mevcut uluslararası andlaşmalara aykırı olarak - silahlandır
makta ve biraz önce değindiğim kendine özgü coğrafî durumu, Ege’nin 
tümüne sahiplenmek için bir bahane olarak kullanmak istemektedir. 
Diğer bir ifadeyle Yunanistan, Ege’de uluslararası anlaşmalarla saptan
mış status quo’yu kendi lehine bozmak için çaba göstermektedir. Türki
ye’nin bunu kabûl etmesine imkân yoktur.

Yunanistan, Türkiye’ye karşı izlediği kontrollü gerilim siyasetine 
bir de NATO boyutu getirm iştir. Amacı, Türk-Yunari ikili meseleleımde 
tek taraflı avantaj sağlamak için İttifakın Yunanistan m çıkarma kul
lanılmasıdır. Bu tutum un ne gibi aşırılıklara kadar vardırılabileceğini, 
Kararlılık Gösterisi-84 tatbikatı arifesinden, son NATO Savunma Ba
kanları Toplantısı ertesine uzanan dönemde gördük. NATO ııun, yıllar
dan beri izlediği isabetli tutum  çerçevesinde, Türk-Yunan ikili sorunla
rına m ethaldar olmaktan dikkatle kaçınmaya devam etmesi ve Yunanis
tan’ın İttifak  dayanışmasını zedeleyen bu davranışlarına prim verilme
mesi, üzerinde hassasiyetle durduğumuz çok önemli biı noktadır.

Türk-Yunan ilişkileri bakımından hiçbir zaman hatırdan çıkarıma- 
ması gereken husus, taraflar aralarındaki sorunları görüşemedıklerı su
rece, bu ilişkilerin b ir türlü  arzulanan noktaya gelemıyeceğıdır. Türkiye, 
öteden beri, Y unanistan’la mevcut sorunlarını, herhangi bir on-şarta 
bağlı olmaksızın başlatılacak ciddi ve anlamlı biı müzakeıe süıeeı ıçm
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de çözümlemeyi arzulam ıştır. Bu çerçevede, öncelikle ekonomik işbirliği 
ve turizm  gibi, kolaylıkla ilerleme kaydedilmesi mümkün konulardan işe 
girişmeye hazır olduğumuzu ortaya koyduk. Türkiye’ye gelmek isteyen 
Yunan uyrukluların vize alma mükellefiyetlerini kaldırarak, iki ülke hal
kını yakınlaştıracak bir adım attık . İttifak  ilişkileri bir yana, iyi kom
şuluk, h a ttâ  sadece normal komşuluk ilişkilerinin Y unanistan bakımın
dan gerektirdiği asgarî davranış, Türkiye’nin bu yaklaşımlarını olumlu 
karşılam ak olmalıydı. Bu yöndeki ümidimizi m uhafaza etmek istiyoruz. 
Zira böyle bir yaklaşım yalnız Türkiye’nin değil, aynı zamanda Yuna
nistan’ın, bölgemizin ve dünya barışının da yararınadır. Bu nedenle, ara
mızdaki diyalogun yeniden kurulması için Türkiye’nin taviz vermesi dü
şünülemez.

M uhterem Milletvekilleri,

Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’niıı iyi niyet 
görevi çerçevesinde Ağustos 1984’de V iyana’da başlattığı ve ilk iki turu 
Eylül ve Ekim aylarında yapılan aracılı görüşmelerin üçüncü tu ru  12 
A ralık’ta  tam am lanm ıştır. Genel Sekreter Kıbrıs Türk ve Rum tarafları 
arasında 17 Ocak 1985 tarihinde bir zirve toplantısı yapılacağını açıkla
mış bulunm aktadır. Zirvede, Genel Sekreter’in üçüncü tu run  başında ta
rafla ra  sunduğu ve ilk iki tu run  sonuçları ile Kıbrıs Türk ve Rum ta
raflarının karşılıklı görüşlerini kaale alarak hazırladığı anlaşma taslağı
nın imzalanması iktiza etmektedir. Bu itibarla, aracılı görüşmelerin bir 
zirve toplantısı yapılması hususunda anlaşmayla sonuçlanmış olmasını 
Türkiye olumlu bir gelişme addetmektedir. Temennimiz, zirveyi müte
akip anlaşmadaki ilkeler doğrultusunda nihaî çözüme ulaşılmasıdır. Tür
kiye Genel Sekreter’in iyiniyet görevini her zaman içtenlikle destekle
m iştir. Ayrıca, Genel Sekreter’le yapıcı bir yaklaşımla işbirliğinde bulu
nan Kıbrıs Türk tarafın ın  bu tutum unu daima teşvik etm iştir. Rum ta
rafı Genel Sekreter’in iki ta rafın  siyasî eşitliği ilkesini esas alan bu son 
teşebbüsünü bidayetten beri hazmedemediği, engellemeye ve sonuçsuz 
bırakm aya çalıştığı izlenimini verm iştir. Nitekim, Kypriaııou zirve konu
sunda cevabını son âna kadar geciktirm iştir. Rum tarafı, zirve öncesin
de giriştiği yozlaştırma çabasını, zirve sırasında da devam ettirerek Ge
nel Sekreter’in sunduğu anlaşmanın imzalanmasını engellediği takdirde, 
fevkalâde önemli bir f ırsa t heba edilmiş olacaktır. Genel Sekreter’in bu 
son teşebbüsü meselenin iki toplumlu, iki kesimli ve iki toplumun eşitliği 
ilkelerine dayalı federal b ir devlet esasına göre çözüme kavuşturulması
nı öngörmektedir. Bu çerçevede Rum tarafın ın  asgarî iyiniyetle hareket 
etmesi ve âdil b ir çözümü içine siııdirebilmesi halinde Kıbrıs meselesinin 
âdil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulm ası için bir engel yoktur.
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Hükümetimiz, Kıbrıs Türk Toplumunun İktisadî bakımdan güçlü 
ye kendi kendine yeter durumda bulunmasının Ada’da istikrarın  idamesi 
için zarurî bir şa rt olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Kıbrıslı soydaşla
rımızın ekonomik ve sosyal refahın sağlanmasına yönelik gayretlerine 
gereken ölçüde katkıda bulunmaya devam edilecektir. Türkiye, bugün ol
duğu gibi, yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin başlıca tem inatı 
olma görev ve sorumluluğunu gururla yerine getirecektir.

M uhterem Milletvekilleri,

Teröristlerin başlıca amacı, sözde dâvalarının propagandasını sağ
lamaktır. üzüntüyle müşahade ediyoruz ki, dünya basın ve yayın or
ganları teröristlerin  bu oyununa düşmekte ve her câniyaııe eylemden 
sonra, asılsız ve dayanaksız Ermeni iddialarım yaym aktadırlar. Bu alda
nış neticesi, terörün propagandayı beslediği; propagandanın da yeni ted
hiş eylemlerini teşvik ve tahrik  ettiği bir fâsit daire ortaya çıkmaktadır.

Bu propaganda faaliyetleri ile etkili mücadele için her türlü  çaba 
harcanmaktadır. Karşımızda, çeşitli ülkelerin resmî veya özel kurum ve 
kuruluşlarında doğrudan doğruya veya ta raftarla rı vasıtasıyla uzun yıl
lardan beri yuvalanmış; tarih î gerçekleri tahrife yönelik propagandasını 
70 yıldır sürdürm üş ve - kısmen de olsa - dünya kamuoyunu aldatabilmiş 
bir kesim vardır. Bu kesimin ne derece zararlı faaliyetler içine girebile
ceğini gösteren en son örnekler Amerikan Kongresi’ne ve Avrupa Par- 
lâmeııtosu’na sunulan malûm karar tasarılarıdır. Bir ta ra ftan  Yüce Mec- 
lis’in halkımızın hissiyatını yansıtan tepkisi, öte yandan Hükümetimiz
ce yapılan girişimler, Amerikan Kongresi’ne getirilen tasarıların sonuç
landırılmasına imkân vermemiştir. Avrupa Parlâm entosu’nda da bir ön
ceki dönem kadük olan ve bu dönemin başında bir benzeri yeniden ileri 
sürülen bir tasarı vardır. Terörü önlemek maskesi altında gerçekte ci
nayetlere gerekçe arayan bu sorumsuz girişimin sonuçsuz bırakılması 
İÇİn ilgilileri uyarmaktayız. Bu uzun vâdeli bir mücadeledir. Milletçe 
elele vererek kazanmamız gereken bir mücadeledir. Şu hususu memnun
lukla kaydetmek isterim  ki, artık  dünyada pekçok ülke, Türkiye’nin bu 
konuda uzun zamandan beri savunduğu görüşlere yakınlaşmış, ulus
lararası terörizmin, dünya milletleri ailesini müşterel en tehdit eden bir 
salgın olduğu fikrini yavaş da olsa benimsemeye başlamıştır.

Bugün Türkiye, uluslararası terörizme karşı mücadele alanında, çe
şitli ülkelerle işbirliğini geliştirme gayreti içindedir. Bu işbirliğini yay
gınlaştırmak ve müessiriyetini arttırm ak yönündeki faaliyetlerimizi, iki
li Plânda olduğu kadar milletlerarası forumlarda da sürdürmeye devam 
edeceğiz. Savunageldiğimiz işbirliği zihniyetinin uluslararası ortamda 
giderek ta ra f ta r  bulması sonucu, terör eylemleri fâillerinin artık  daha 
Ç°k sayıda tutuklandıklarını ve adlî merciler önüne çıkarıldıklarını mü- 
Şahade etmekteyiz.
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Terörizm konusundaki m aruzatım ı bitirirken, caniyâne saldırıların 
yurtdışm daki memurlarımızın göreve bağlılıkları ve çalışma azimlerimde 
hiçbir zaaf yaratm adığım  belirtmek isterim.

Sayın Başkan,

Yüce Meclis’in Değerli Üyeleri,

1980-82 resesyonunun ardından, dünya ekonomisi tedricen bir «can
lanma» dönemine girm iştir. Dünya üretim  ve ticaret hacmi 1983’de yak
laşık % 2 oranında artm ıştır. 1984’de de devam eden bu canlanma eğili
minin önümüzdeki kısa vâdede de geçerliliğini sürdürm esi beklenmekte
dir. Bu olumlu gelişmeye rağmen, ekonomik canlanmadan yararlanma 
ve pay alma oranlarının ülkeden ülkeye ve ülke grupları arasında de
ğiştiği gözlenmektedir. Nitekim, kuzey Amerika memleketleri ile Japon
ya gayri safî millî hâsıla düzeylerini önemli ölçüde yükseltirlerken, Av
rupa daha mütevazî bir çizgide kalm ıştır. Gelişme yolundaki ülkelerin 
büyük çoğunluğu ise ekonomik kriz döneminin etkilerini ekan hissetmek
tedirler.

Sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerindeki canlanmaya rağmen, hali
hazır uluslararası ekonomik faaliyetlerin yeterince sağlam temellere da
yandığını söylemek güçtür. Reel faiz hadlerinin yüksekliği, ticarî banka 
kredilerindeki daralm alar, Amerikan Doları’nm sürekli yükselişi, geliş
me yolundaki ülkelerin dış borç sorunları ve nihayet, canlanmaya rağ
men boyutları büyüyen himayeci eğilimler, bu hususta iyimser değer
lendirmeler yapılmasını engellemektedir.

Sanayileşmiş Batılı ülkelerde görülen canlanma belirtilerinin istik
rarlı ve devamlı bir büyümeye dönüşebilmesinin, yatırım ların teşviki ka
dar, gelişme yolundaki memleketlerin temel sorunlarının çözümüyle de 
irtibatlı olduğu kanaatindeyiz. Zira gittikçe küçülen bir dünyada yaşıyo
ruz. Milletlerin karşılıklı bağımlılığı artm akta, ekonomiler entegre ol
m aktadır. Buna mukabil halihazır uluslararası ekonomik uygulamalar 
Kuzeyde Güney, başka bir ifadeyle sanayileşmiş ülkelerle gelişme yolun
daki ülkeler arasında esasen mevcut dengesizlikleri daha da arttırm ak
tadır. Bir organizmanın bazı kısım larında dengesizlik varsa, bu hastalık 
ve tehlike alâmetidir. Bu nedenle uluslararası ekonomik faaliyetlerin mil
letler camiasının bugünkü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni esas
lara göre düzenlenmesi fikri değişik b ir ortam da tek ra r gündemdedir. 
Kanaatimizce uluslararası ekonomik bunalımın yara ttığ ı sorunlara ku
rumsal ve yapısal köklü çözümler aranm ası gereklidir. Bu çerçevede «kü
resel müzakereler »den beklediğimiz, sözkonusu süreç içinde alınacak kısa 
vadeli tedbirlerin uzun vâdede gerekli yapısal değişiklikleri kolaylaştıra
cak özellikler taşım ası; bunun yanısıra, gelişme yolundaki ülkelerin öde
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meler dengesi açıkları, enerji yetersizliği ve anamadde problemleri ile 
geneldeki himayecilik eğilimleri gibi hayatî önem arzeden konuların çö
zümüne katkıda bulunmasıdır.

Türkiye, Kuzey-Güney diyalogunun yanında, gelişme yolundaki mem
leketlerin kendi aralarındaki işbirliğinin de büyük önem taşıdığı kanaa
tindedir. Hükümetimiz bu işbirliğini Kuzey-Güney diyalogunun bir alter
natifi olarak değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirmekte; gelişme yo
lundaki ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin arttırılm asına yönelik ikili 
ve çok ta raflı çalışmaların önemine inanmakta, bu yönde çaba sariet- 
mektedir. İslâm Konferansı üyeleri arasındaki ekonomik ve ticarî işbirli
ğini a rttırm a  gayretlerimizi bu çerçevede mütalâa etmek gerekmekte
dir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Halen yurtdışm da bulunan 2,5 milyona yakın vatandaşımıza hizmet 
götüren dış temsilciliklerimiz, mahdut kadrolu 49 Başkonsolosluk ve 69 
Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi’nden ibarettir. Dış temsilciliklerimizin, 
vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırıldığı, yaşadık
ları yabancı ülkelerin mevzuatı ile ülkemizin yeni mevzuatı hakkında 
aydınlatıldıkları, zorluklarının giderildiği ve Devletimizin varlığını yanla
rında hissettikleri birer «yuva» olmasına çalışmaktayız. Yabancı ülkeler
de mukim vatandaşlarım ıza götürdüğümüz kamu hizmetlerinin arzetti- 
ğım anlayış içinde, daha süratli, düzenli, etkin, verimli, ayrıca tasarru fa  
uygun şekilde yürütülmesi amacıyla yeni önlemlerin alınmasına birinci 
derecede önem atfediyoruz. Bu amacın gerçekleşebilmesi yönünde bir ön
lem olarak, Federal Almanya’daki 13 konsolosluğumuzun, merkezi Bonn’
da kurulacak bir bilgisayar sistemi ile teçhiz edilmesi ve bu merkezin 
de Bakanlığımıza bağlanması projesi üzerinde çalışılmaktadır.

Yurtdışıııdaki vatandaşlarımızdan 860.000’mi çocuklar oluşturdu
ğundan, bunların eğitimi önemli bir sorun olarak o r'aya çıkmaktadır.

Bu çocuklarımızın bulundukları ülkenin eğitim sisteminin tüm  hak 
ve imkânlarından, fırsa t eşitliği içinde yararlanarak, iyi bir öğrenim gör
meleri esastır. Bunun yanısıra, çocuklarımızın Türkçe bilgilerinin a r tt ı
rılması ve millî kültürümüzle bağlarının korunup geliştirilmesine büyük 
önem vermekteyiz. Bu amaçla, çocuklarımıza Türkçe, Türk Kültürü ve 
Bin dersleri verilmekte olup, yeterli nitelikleri haiz adaylar arasından 
sınavla seçilen öğretmenler bıı dersleri vermek üzere yurtdışm a tayin 
edilmektedir. Halen, bu şekilde atanmış 1059 öğretmen görev yapmak
tadır.
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Vatandaşlarım ızın dinî hizmet ihtiyacını karşılayacak Türk diyanet 
vakıflarının kurulm ası için çalışmalar yürütülm ektedir. Brüksel’de Türk 
Diyanet Vakfı ve Berlin’de bir Türk Diyanet Cemiyeti kurulmuş olup; 
Köln’de kurulacak Cemiyet için çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

Federal Almanya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaş
larımız arasında birlik ve dayanışmayı geliştirm ek ve güçlendirmek ama
cıyla Türkevleri açılmıştır. Türkevleriııin en önemli amaçları yurttaşla
rımızın memleket ile tem aslarının m uhafazasına yardımcı olmak ve bu 
ülkelerde Türk lobby’leri oluşturm alarını sağlam aktır.

Çeşitli ülkelerde bulunan işçi vatandaşlarım ızın sosyal haklarının 
iyileştirilmesi ve güvenceye kavuşturulm ası için bu ülkelerle sosyal gü
venlik anlaşm aları im zalanm akta; ayrıca, mevcut anlaşm aların günün 
koşullarına uydurulm aları sağlanm aktadır. Bu cümleden olarak, Federal 
Almanya, Avusturya, Libya ve F ransa ile yeni anlaşm alar imzalanmış; 
diğer bazı ülkelerle de uygulamaya ilişkin ayrıntıları günün ihtiyaçlarına 
göre düzenleyen İdarî anlaşm alar sonuçlandırılmıştır.

Pasaport ve Nüfus kanunları ile 2299 sayılı Bedelli Askerlik Kanu- 
nu’nda yapılan tad ilât ve ilâveler sayesinde, yurtdışm daki vatandaşları
mızı yakından ilgilendiren birçok işlem basitleştirilm iş ve bu hususu 
tem in amacıyla dış temsilciliklerimize yeni görevler yüklenmiştir. Büyük
elçilik ve başkonsolosluklarımız, kendi bünyeleri içinde aldıkları tedbir
lerle bu munzam görevleri de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmak
tadırlar.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Yurdumuzun ve Türk ulusunun çok eskilere giden kültür ve sanat 
birikimini dış dünyaya tanıtm ak, bilim ve sanat adamlarımızın yabancı 
meslekdaşlarıyla tem aslarını sağlamak Bakanlığımın kültür alanındaki 
faaliyetleri meyanmdadır. Türkiye’nin halihazırda 37 ülke ile kültür an
laşm aları vardır. Bu 37 ülke ile ve aram ızda anlaşm a mevcut olmayan 
diğer sekiz ülkeyle kültürel ilişkilerimiz, ta tb ik a tta  iki ilâ üç yıl süreli 
kültür değişim program ları hazırlanarak yürütülm ektedir. Bu faaliyetler 
başta Türk sanatı ve müziği olmak üzere, bütün güzel sanatlar dallarını, 
Türk dili, ta rih i ve edebiyatını kapsam aktadır, özellikle gençlere yönelik 
faaliyetlerde, yurtdışm da Türkoloji kürsüleri ve kü ltü r merkezleri ku
rulması, gençlik gruplarının Türkiye’ye dâvet edilmesi ve Hükümetimiz
ce sağlanan yüksek öğrenim bursları önemli yer tu tm aktadır. 1984/85 
öğretim  yılında, 80 ülke ve 1 uluslararası kuruluş emrine toplam 550
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burs tahsis edilmiştir. Bunun dışında, bazı dost ülkeler emrine, üniversi
te düzeyinde 90 kişilik kontenjan tanınmış bulunmaktadır. Halen, Türki
ye üniversiteleri ve yüksek okullarında, 10 bine yakın yabancı uyruk- 
lu öğrenci okumaktadır.

Türkiye’nin, uluslararası kuruluşlarca yürütülen kültür faaliyetleri
ne etkin bir şekilde iştirakini sağlamaya çalışmaktayız. 1985 yılı Avrupa 
Konseyi’nce «Avrupa Müzik Yılı» olarak ilân edilmiştir. Yıl vesilesiyle 
tertiplenecek faaliyetler sırasında Türkiye’nin sesini gereğince duyura
bilmek maksadıyla, iki önemli projemizin «Avrupa Müzik Yılı Projeleri» 
olarak kabûlü sağlanm ıştır. Bu çerçevede, Avrupa Genç Yıldızlar Şenli
ği ile U luslararası Modal Müzik Kongresi, önümüzdeki yıl memleketimiz
de düzenlenecektir.

Yüce Meclis’in Sayın Üyeleri,

Kitle iletişim vasıta ve sistemlerinin çok hızlı bir gelişme göster
diği bilinmektedir. Bu gelişme, günümüz insanının millî sınırlar ötesinde 
meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinmesini kolaylaştırmış, öte yan
dan uluslararası konu ve sorunlara duyulan ilgiyi de arttırm ıştır. Dola
yısıyla, günümüz diplomasisinde, kamuoyu faktörünün rolü ağırlık ka
zanmış; devletlerin dış politika uygulamalarının, halk efkârına yönelik 
faaliyetlerden soyutlanabilmesi imkânsızlaşmıştır. Bir başka ifadeyle, dış 
politikada başarılı sonuçlar alınabilmesi tanıtm a faaliyetlerindeki etkin
lik derecesi ile doğrudan ilişkili hale gelmiştir.

Türkiye, dış tanıtm a faaliyetlerine gereken önemle eğilme açısın
dan geç kalmış ülkeler arasındadır. Bu amaçla ayırabildiğimiz kaynaklar 
mahduttur. Binaenaleyh, sözkoııusu faaliyetleri şimdilik, ulusal çıkarları
mızı dikkate alarak saptadığımız belli ülkeler üzerinde teksif etmek du
rumundayız. Bununla beraber, ülkemizin 6 Kasım 1983 seçimleri ile de
mokrasiye geçişinden ve Hükümetimizin uyguladığı ekonomik politika
ların dış âlemde uyandırdığı ilgiden azamî ölçüde yararlanılarak, olduk
ça etkili b ir dış tanıtm a çabasının gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. 1984 
yılı zarfında, aralarında Financial Times, F rankfurter Allgemeine Zeitung, 
The London Times, The Economist ve Japonya’daki Nihon Keizai 
Shimbun’un da bulunduğu önemli ve prestij sahibi gazete ve dergilerde, 
ülkemiz ve ekonomimizle ilgili özel ilâveler yaymlatılmıştır. Bunların ya- 
nısıra, bilhassa O rta Doğu ülkeleri basınında, Türkiye’nin özellikleri, eko
nomisi ve A rap ülkeleri ile ilişkileri konularında çeşitli makalelerin neşri 
sağlanmıştır.

Sadece belirli zamanlara inhisar etmemesi ve süreklilik göstermesi 
gereken dış tanıtm a faaliyetlerinin, malûm mihrakların dünya kamuoyu
na Türkiye aleyhine yanıltma ve şartlandırm a yönünde sergiledikleri
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oyunların boşa çıkarılması açısından taşıdığı öncelik açıktır. Bu nedenle 
Bakanlığımız, diğer ilgili devlet birim ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde, 
bu alandaki çabalarımızın etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılm ası çalış
malarını özel bir dikkatle sürdürecektir.

Sayın Başkan,

Yüce Meclis’in Değerli üyeleri,

Bakanlığımın faaliyet alanına giren çeşitli konulardaki maruzatımı 
burada bitiriyorum . Hükümetimizin, dış politikaya yaklaşımının ana 
esaslarını kısaca arzetmeye çalıştım. Dış politikamız, A ta tü rk ’ten bu 
yana, millî b ir politika hüviyetini korum uştur. Amacı, ülkemizi çağdaş 
ve ortam ı hazırlam aktır. Bu nedenle Cumhuriyet Hükümetleri daima böl- 
Batı uygarlığı düzeyine yükseltmek için gereken en elverişli dış şartları 
gemizde ve dünyada barış ve istik rarın  idamesi; m illetlerarası işbirliği
nin geliştirilmesi yönünde gayret sarfetm işlerdir. Filhakika, Cumhuri
yetin kuruluşundan bu yana Türk insanı millî tarihim izin en uzun barış 
dönemini yaşamış, ülkemizin kaynakları ekonomik ve sosyal kalkınmaya 
tahsis edilmiştir.

A ta tü rk ’ün dış politikasını, başkalarının haklarına saygılı, ancak 
millî çıkarlarımızın da zerresinden taviz vermeyen bir anlayışla devam 
ettirm ekteyiz. En büyük desteğimiz milletimizin ve Yüce Meclisimizin 
bizimle beraber olduğunu bilmemizdir.

Bakanlığım bütçesini takdir ve tensiplerinize arzeder, Yüksek Heye
tinize saygılar sunarım.

BELGE : 14

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 

İSLÂM KONFERANSI ÖRGÜTÜ 

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDA 

20 ARALIK 1984 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Chairman,

Mr. Secretary General,

Honourable Delegates,

I t  is indeed a great pieasure for me to express my siııcere thaııks 
and my heartfelt g ratitude for the rem arkable arrangem ents and the 
genuiııe hospitality of the Government of the Yemen Arab Republic. 
Our hosts have made us feel righ t a t home here in th is captivating city
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of Sanaa which is associated with some of the most glorious chapters 
of the history of the Islamic world. This auspicious setting should inspire 
us to work w ith renewed dedication to achieve the fru itfu l results from 
which the entire Islamic world would benefit.

I would like to extend to Your Excellency our sincere congratulations 
for your election to chair this session. This election is a fitting  tribute 
to Your Excellency as a talented and experienced statesm an whose 
vigilance and wise judgement will have a marked effect on making this 
Conference a  resounding success.

I should also like to add how much we appreciate the noble and 
masterly inaugural speech His Excellency the President of the Yemen 
Arab Republic has made and how much we value the clear sighted ideas 
which will definitely guide our deliberations.

The holding of this conference in the wake of the Casablanca 
Summit which was another historical event of inspiration for harmony 
and cooperation should prompt us to consider the means to fulfill our 
goals under the  directives and resolutions of the Summit which, 
despite the ir significance per se do not produce the results strongly 
desired by our leaders unless they are effectively implemented.

The Turkish nation has always had an abiding interest in the 
lofty work and ideals of this Organization and has been deeply impressed 
by its persistent efforts to fu rther close the ranks among the member 
states in order to unite us in peace, progress and stability. The partici
pation of our President Kenan Evren in the Casablanca Conference 
as the f irs t Turkish President ever to attend an Islamic Summit is yet 
another proof of the  utm ost importance my country attaches to foster 
the cooperation in the  Islamic Community.

Turkey fully associates itself with the profound overgrowing aspi
ration th a t Islamic solidarity should become a permanent, active and full 
fledged process to provide us with the required dynamic appioach to 
overcome our difficulties. This Conference may very well be a most 
opportune venue where we can embark upon a path which would tes
tify tha t we, the Islam ic countries, stand united not only in faith, but 
also in our dedication to the cause of peace, harmony, reconciliation 
and cooperation among ourselves as well as in our joint lesolve to meet 
the challenges facing us.

Foremost among these challenges is the prevailing situation of 
conflict in the  Middle East. The motives underlying this concern can 
vary from one country to another. But as we are collectively facing
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this challenge, the responsibility of seeking the ways and means for the 
best solution which would correspond to our common requirements falls 
upon all of us.

The usurpation of the righ ts and territo ries of the Arab and Pales
tinian people lies in the roots of the Middle E ast problem. The rever
sal of th is situation can only be possible by the re tu rn  of the occupied 
territo ries to the ir real owners as well as by the  recognition of the 
legitim ate righ ts of the Palestinian people. Only thus, the elements of 
instability  can be eliminated from the region and, peace and tranquillity 
be established. This m ust constitute the  final goal upon which we 
should all agree.

Diverse methods and means can be used to reach th is goal. But we 
should never forget th a t the method should neither be an end in itself 
nor gain priority  over it. Therefore, as long as a consensus exists on 
the final goal, we should avoid rendering the secondary considerations 
a m atte r of discord.

We are of the opinion th a t the resolutions adopted by the United 
Nations on both Middle E ast and Palestinian problems reflect the 
growing awareness and the  support of the world community to the 
Arab cause and the collective initiatives already undertaken by our 
Arab brothers provide the elements for an appropriate common ground 
for the  search of a comprehensive solution. By intensifying our efforts 
to exploit all the possibilities and closing our ranks around the essen
tial aim pursued by the Islamic world, we can achieve considerable 
progress towards our final goal. These are some general considerations 
th a t I  w anted to share w ith you. Meanwhile, I would also like to take 
th is opportunity to reiterate  our long established views on the Middle 
E ast issue.

Turkey believes tha t, the Palestinian problem constitutes the core 
of the  Middle E ast conflict and considers th a t a  ju s t settlem ent of the 
Palestinian problem based on the recognition of the legitim ate and ina
lienable rights of the Palestinian people, including the  righ t of self- 
determination, as well as the  w ithdraw al of Israel from  the occupied 
Arab territo ries are the essential prerequisites for peace in the region. 
We attach special importance to the preservation of the Islamic character 
of the  Holy City of Jerusalem . We condemn on evey occasion and 
refuse the fait-accomplis and crimes committed by Israel whether in 
the W est Bank, Golan H eights or Lebanon and we will continue to do 
so.
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On the other hand, the conflict between Iran  and Iraq remains to 
be another source of deep anguish for us. This tragic war continues 
to m ark a serious fissure in the  structure of Islamic solidarity which 
we all seek to bolster. We, in Turkey, while steadfastly m aintaining a 
strict neutrality  between our two neighbours, have exerted untiring 
efforts and worked diligently, both unilaterally and as a member of the 
Islamic Peace Committee to help contain th is conflict and to bring it to 
a speedy end. The Islamic Peace Committee undertook its noble task 
with all the possible zeal, bu t it was not possible so fa r to achieve the 
aspired solution. Despite the complexity of the problem and the diffi
culties th a t confront our good offices, I am certain th a t this Committee, 
with the support of th is August Assembly and acting from the premise 
tha t we all are determined to resolve this difference with goodwill will 
continue to play its im portant role in the search of a ju s t and honourable 
solution. We also believe in the necessity of implementing the rules of 
quiet diplomacy w ith a realistic approach to this problem for the success 
of the Committee’s endeavours.

Dear Brothers,

In a few days it will be five years since the invasion of Afghanis
tan. To our reg re t the  situation in this country has worsened and the 
hardships faced by our Afghan Muslim brethren have increased during 
the course of the months following our last meeting in Dhaka.

Inevitably, the impacts of this tragic situation have not remained 
confined to A fghanistan and its implications for the regional peace and 
stability as well as the international relations are more serious today 
than they were five years ago.

On the other hand, we realize th a t the problems of the Afghan 
refugees who continue to flee their countries because of the conditions 
prevailing there, continues to place a heavy burden on Pakistan. Tur
key greatly appreciates the endeavours of this brotherly country in 
her sacrifices to provide hum anitarian relief assistance to these unfor
tunate people.

We have already reached, long ago, the point where all should 
realize th a t there  is no alternative to the political solution of the ques
tion. As we have affirm ed on various occasions, a political solution in 
Afghanistan should entail the restoration of Afghanistan s independence 
as a Muslim country, the righ t of self-determination for its people, the 
withdrawal of all foreign troops and the return  of all Afghan refugees 
home. We continue to support the efforts of the U.N. Secretaiy General 
and hope th a t the next round of the proxim ity talks which will take
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place in spring will m ark a step forw ard toward the settlem ent of the 
crisis. We believe it is as im portant as ever th a t, while maintaining 
our solidarity in supporting such a settlem ent, we should continue to 
dem onstrate, a t every opportunity, our undiminished and determined 
opposition to the  continuing invasion of A fghanistan.

A nother problem which comes forem ost in our attention is the 
system  ¡of institutionalized racial discrimination which is currently in 
force in South Africa. The principles of Turkish foreign policy are 
strongly opposed to oppression, colonialism and racial discrimination. 
U nfortunately, despite continuous appeals and demands by the  inter
national community, the South A frican Government has remained stub
bornly and definitely undeterred.

In Namibia, we are still confronted w ith one of the last but most 
im portant vestiges of colonialism, illegal occupation and repression. As a 
founding member of the United Nations Council for Namibia, Turkey, 
together w ith other Islamic countries resolutely supports the legitimate 
and ju s t struggle of the  people of Namibia towards their independence 
under the  leadership of the South W est A frica People’s Organization 
(SWAPO).

My country is gravely concerned w ith the famine currently  rava
ging Africa, particularly as th is disaster also affects some of our brot
herly Islamic countries in th a t continent. Hence, my government welco
mes the international relief efforts aimed a t alleviating the  sufferings 
of the famine-stricken countries and regions. To contribute to the said 
hum anitarian undertaking - be it in a modest term  - we have decided 
to donate, through the OIC, a sum of 10 million Dollars.

One of the prime duties specified in our Supreme Faith  is for the 
Muslim to lend a helping hand to his bro ther to wrench him from the 
claws of poverty and need and to enable him to face up to all kinds of 
disasters.

Accordingly, it is m y Government’s earnest wish th a t coordinated 
action in this field is continued in a sustained m anner until the menace 
is completely eliminated.

Mr. Chairman,

The in terest which our Conference vests in economic and cultural 
issues is no less than  its growing in terest in political problems.

Taking into consideration the current world economic situation, we 
believe th a t steps towards resolving our economic difficulties require 
more than ever the strengthening of our economic cooperation. This
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will not only help us achieve economic growth and transform ation in 
our respective countries but also reinforce our relations with the in
dustrialized world. This kind of approach necessitates well planned new 
lines of action and an effective mechanism for coordinating economic 
activities. The Standing Committee for Economic and Commercial Coo
peration provides us a good opportunity in this regard. In fact, the 
first session of th is Committee, under the chairmanship of our Presi
dent Kenan Evren, proved to be a very useful and promising step in 
devising and implementing policies to enhance economic cooperation 
in the most rational manner within the OIC framework.

We are pleased to note th a t the Organization of Islamic Conferen
ce attaches g reat importance to the activities in the field of Islamic 
culture and art.

Allow me to express the pleasure of my Government in hosting the 
two im portant cultural bodies of the, Islamic Conference Organization 
in Istanbul, namely, the Research Centre for Islamic History, A rt and 
Culture and the  Commission for . the Preservation of Islamic Cultural 
Heritage.

Dear Brothers,

Acts of te rro r in our time have unfortunately become instrum ental 
in carrying out political aims in a covert form of warfare. Terrorists 
have established international connections, both with organized crime 
and political strateg ists . As a result, international terrorism  has grown 
to such dimensions as to pose a threat, not only to individual countries, 
but to regional and even world peace and stability.

Turkey is on record for her resolute stand in combating terrorism . 
We have, on numerous occasions, declared and reaffirmed our readiness 
to establish a common front against international terrorism  to eradicate 
this scourge. We have also become parties to the relevant international 
agreements and conventions th a t served this purpose.

In th is spirit, we naturally view with regret tha. another manifes
tation of th is te rro r is the hijackings of civilian airplanes and killing in
nocent passengers which still continue unabated. We earnestly nope 
that this Conference takes a firm  stand on this issue and icsolves to 
urge its members to take the necessary measures to suppress interna
tional terrorism .

Mr. Chairman,
The Islamic World is now familiar with the ongoing struggle of
Turkish Cypriot people to m aintain and to protect its existence
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and to defend its legitim ate rights. A comprehensive account in this 
regard has already been given by the distinguished Foreign Minister 
of the Turkish Republic of N orthern Cyprus. I shall therefore dwell not 
so much on the past, but more on the fu tu re  of Cyprus.

One th ing has never changed in Cyprus. This is the fact th a t the 
Turkish Cypriots have always sought to bring about a ju s t and lasting 
solution to the problem by peaceful means and on the basis of the politi
cal equality of the two peoples on the island. This was also the case 
when the Turkish Cypriots declared the ir independence on which occa
sion they extended the hand of peace once more to the Greek Cypriots,

I t is now more than  a year since the Turkish Republic of Northern 
Cyprus came into being and the prospects for a  negotiated settlement 
are better today than  they have been in the recent past. A fter intensive 
efforts by the United Nations Secretary General and due to the extre
mely constructive attitude of the Turkish Cypriot side, the way has been 
paved for a  /Summit m eeting between President Denkta§ )and 
Mr. Kyprianou. A t th is summit, it is hoped th a t the d ra ft agreement 
pu t forw ard by the Secretary General will be signed by the two sides 
and th a t direct negotiations based on the guidelines contained in that 
agreem ent world begin shortly thereafter.

As you know there were three rounds of the so-called proximity 
talks', initiated by the Secretary General w ithin the mission of good 
offices entrusted to him by Security Council Resolution Number 367. 
The Secretary General’s initiative aims a t the  establishm ent of a bi- 
communal, bi-zonal federal state, independent, sovereign and non-aligned. 
The governing principle put forw ard by the Secretary General is the 
political equality of the two sides in Cyprus. I t  was on th is basis that 
the Turkish Cypriots co-operated fully w ith the Secretary General and 
accepted the ideas he presented to the two parties. The Government of 
Turkey, always supportive of the Secretary General’s efforts, encouraged 
the  Turkish Cypriot side in its positive approach to and cooperation 
w ith the Secretary General.

There is now a new opportunity and a new set of circumstances 
for the two sides to reach a m utual agreement. Progress will now de
pend on how much goodwill the Greek Cypriot side is prepared to show 
during this process in search for a peaceful solution and to w hat extent 
they  will remain faithful to their agreem ents w ith the Turkish Cypriots.

On this im portant occasion, I would like to express our appreciation 
to the brotherly Islamic countries for the ir sympathy, understanding 
and support toward the Turkish Cypriots. The Islamic Conference adop
ted in Dhaka a very helpful resolution on Cyprus. This was subsequently 
confirmed a t the Casablanca Summit.
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BELGE : 15

SOVYETLER BİRLİĞİ BAKANLAR KURULU BAŞKANI 

NİKOLAİ TİKHONOV’UN

.25 ARALIK 1984 TARİHİNDE ANKARA’YA YARIŞINDA 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 

ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPILAN KONUŞMA

«Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı 
Sayın Nikolai Tikhonov vaki davetimizi kabul ederek üç günlük resmi bir 
ziyaret için ülkemize gelmiş bulunmaktadır.

Bu değerli konuğumuzu ve kendisine refakat eden Heyetin seçkin 
üyelerini Türkiye’de görmekten büyük memnuniyet duymaktayım.

Türkiye, Kuzey komşusu Sovyetler Birliği ile mevcut iyi komşuluk 
ve dostça işbirliği ilişkilerine büyük önem atfetm ekte bu ilişkilerin kar
şılıklılık esasına göre istik rar içinde geliştirilmesini arzulamaktadır.

Sayın Tikhonov ile bu yılın başlarında seçkin Sovyet lideri Andro- 
pov’uıı cenaze töreni münasebetiyle Moskova’da bulunduğum sırada ya
rarlı bir görüşme yapmıştım. Bu görüşmemizin ikili ilişkilerimizin daha 
da geliştirilmesi açısından bende bıraktığı çok olumlu izlenimleri bugün 
de aynen m uhafaza ediyorum.

Hükümetimiz işbaşına geldiğinden bu yana Sovyetler Birliği ile t i 
cari ilişkilerimizi ve ekonomik işbirliğimizi karşılıklı yarar ilkesi çerçe
vesinde geliştirmek kararlılığı içinde olmuştur.

Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı ile A nkara’da yapacağımız görüş
meler sırasında ilişkilerimizi gözden geçirerek bu ilişkilerin ve işbirliği
mizin daha da arttırılm ası imkânlarını arayacak, ayııı zamanda bölgemizi 
ilgilendiren konularla uluslararası güncel meseleler üzerinde de çok ya
rarlı olacağına inandığım bir görüş teatisinde bulunacağız.

Bu ziyaretin Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki iyi komşuluk 
^e dostluk ilişkilerine yeni b ir g’üç ve hız kazandıracağına iııanıyoıum.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı nııı 
bu ziyaretinin en iyi şekilde geçmesi dileği ile kendilerine, ülkemize hoş 
Seldiniz diyorum.»
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BELGE : 16

SOVYETLER BİRLİĞİ BAKANLAR KURULU BAŞKANI 
NİKOLAİ TİKHONOV’UN

25 ARALIK 1984 TARİHİNDE ANKARA’YA VARIŞINDA 
ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Basın mensuplarını selamlar ve Türkiye’ye vaki resmi ziyaretimizi, 
ilişkilerimizin ilerlemesine her zaman yardımcı olan Sovyet - Türk zirve 
tem aslarının devamı olarak telakki etmekte olduğumuzu ifade etmek 
isterim. Sövyetler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler ve bu 
ilişkilerin Vladimir İlyiç Leniıı ve Kemal A tatü rk  tarafından atılan te
mellerinin sağlam laştırılm asını istiyor. Burada, A nkara’da Türk yöneti
cileriyle, aramızdaki işbirliğinin çeşitli yönleri ve her iki ta ra fı da ilgilen
diren güncel uluslararası sorunlar üzerinde önemli görüşmeler yapıla
caktır. Görüşme sonuçlarının, geleneksel iyi komşuluk ilişkilerinin sağ
lamlaşmasına ve her iki ülke halkları ve dünya barışının pekişmesine 
yarıyacak şekilde Sövyetler Birliği ile Türkiye arasında iki ta ra fa  da yarar 
sağlayan eşit haklı ekonomik işbirliğinin genişlemesine hizmet edeceğini 
ummaktayız.

Bu fırsa ttan  yararlanarak Türk halkına Sovyet halkının en iyi 
selamet ve refah dileklerini sunarım.»

BELGE : 17

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 25 ARALIK 1984 TARİHİNDE
SOVYETLER BİRLİĞİ BAKANLAR KURULU BAŞKANI 

NİKOLAİ TİKHONOV ONURUNA VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPTIĞI KONUŞMA.

Sözlerime Ekselanslarını ve heyetinizin üyelerini Türkiye’de gör
mekten duyduğum memnuniyeti ifade etmekle başlamak istiyorum, ü l
kemize yapm akta olduğunuz bu ziyaretin, Türk-Sovyet ilişkilerindeki ge
lişmeye yeni ve olumlu bir canlılık getireceğine olan samimi inancımı 
belirtm ekten memnunluk duyuyorum.

Bu yılın başında Sövyetler Birliğinin seçkin lideri Andropov’un ce
naze töreni münasebetiyle Moskova’da bulunduğum sırada Ekselansları 
ile yaptığım  görüşme hakkm daki çok olumlu izlenimleri bugün de mu
hafaza etmekteyim. Görüşmemizden bu yana Türk - Sovyet ilişkilerinde 
görülen gelişmeler, Siz Sayın Başkan Tikhonov’un ilişkilerimize ve iş- 
birliğimize büyük katkılarda bulunduğunuzu ortaya koymaktadır. Bu 
kanımız yapm akta olduğunuz ziyaret ile güç kazanm aktadır.
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Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında son yirmi yıl içinde gelişen 
iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri ile işbirliğinin, ülkelerimizin olduğu 
kadar bölge ve dünya barışının da yararına olduğuna inanıyoruz. Tür
kiye’de birbirini izleyen hükümetlerin katkılarıyla süreklilik kazanan 
Türk - Sovyet iyi komşuluk ilişkilerinin istikrarını korumak Türkiye’nin 
titizlikle izlediği b ir politikadır. İlişkilerimize hakim olan temel ilkeler, 
bu istikrarın  tem inatını teşkil eden vazgeçilmez unsurlardır. Türkiye 
bu anlayış içinde Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi ve sosyo
ekonomik sistemleri farklı ülkeler arasındaki ilişkilere örnek olacak bir 
işbirliği ortam ı yaratılm asını istemektedir.

Türkiye büyük değer verdiği SB ile ilişkilerini uluslararası ortam 
daki dalgalanmalardan korumak kararındadır. Bu husustaki kararlılığını 
Türkiye gelişmeler karşısında benimsediği somut tutum lar ile birçok 
defa açıkça ortaya koymuştur.

Sayın Başkan,

Bir yıl önce işbaşına gelen Hükümetimiz, Sovyetler Birliği ile tica
ret ilişkilerimize ve ekonomik işbirliğimize hak eşitliği ve karşılıklı ya
rar ilkeleri üzerinden yeni boyutlar kazandırmak istek ve kararlılığıyla 
hareket etmektedir. Bu yönde, geçen Şubat ayında Moskova’da yaptığı
mız görüşmede ilke m utabakatına vardığımız hususların somut anlaş
malarla uygulama alanına geçmekte olmasından memnunluk duyuyoruz. 
Geçen Eylül ayında imzalanan Doğal Gaz Anlaşması ile 1985 yılma iliş
kin ticaret protokolünü bu açıdan önemli birer adım olarak görüyoruz. 
Doğal Gaz Anlaşması, sadece ülkelerimiz arasında karşılıklı yarara da
yalı yeni b ir işbirliği alanı belirlemekle sınırlı kalmayacak, fakat ticari 
ilişkilerimize de kapsamlı bir hareketlilik getirecektir. 1985 yılına iliş
kin ticaret protokolü ise, ülkelerimiz arasındaki büyük potansiyeli sü
ratle değerlendirme yönünde atılmış olumlu bir adım teşkil etmektedir.

Hazırlıkları b ir süredir yürütülen ve bu ziyaretiniz sırasında im
zalanması öngörülen uzun vadeli ekonomik, ticari, teknik ve bilimsel iş
birliği Program ı ile Uzun Vadeli Ticaret Anlaşması ise, ticari ve eko
nomik ilişkilerimize yeni ve özlü boyutlar katacak iki önemli belgediı. 
Filhakika ekonomisinde ve dış ekonomik ilişkilerinde büyük bir atılım 
içinde olan Türkiye, kendisine çok yakın komşu olan ve büyük bir eko
nomik potansiyele sahip bulunan Sovyetler Birliği ile ticari ve ekono
mik ilişkilerini, bunlara süreklilik ve dinamizm getirecek uzun dönemli 
Programlara bağlamanın karşılıklı yararına inanmaktadır.

Son bir yıl içinde ekonomik ilişkilerimizin kazandığı bu canlılığa 
mğmen, geçmiş yıllarda bu alanda mevcut bütün imkanlaıııı değeılen- 
dirildigi söylenemez.

Sayın Başkan,
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Bu itibarla bu kez imzalayacağımız belgelerin, iki ülke arasında 
mevcut ancak şimdiye kadar gerektirdiği şekilde değerlendirilememiş 
olan ticaret ve ekonomik işbirliği imkanlarının mümkün olan en yük
sek seviyede kullanılması için bize gerekli yönelimleri sağlayacağını dü
şünüyoruz.

İkili ilişkilerimizde geniş bir alana yayılan kültürel tem asların ge
liştirilmesini de arzuluyoruz. Bu açıdan, yarın imzalanacak olan ve 1985- 
1986 yıllarına ilişkin Kültürel Değişim Programını, bu alandaki işbir
liğimizi düzenleyecek yararlı bir çerçeve olarak görüyoruz.

Sayın Başkan,

U luslararası ortam da ve özellikle Boğu-Batı ilişkilerinde son yıllar
da ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden Türkiye derin kaygı duymakta
dır. Doğu-Batı ilişkilerindeki gerginliğin giderilmesinde başlıca sorum
luluk iki büyük nükleer güce düşmektedir. Bu bakımdan, SB ile ABD’- 
nin önümüzdeki ay Cenevre’de Silahların Denetimi görüşmelerine yeni
den başlam aları kararını büyük memnunlukla karşılıyoruz. ABD ile SB 
arasında özlü bir müzakere sürecinin açılması ve silahların denetimi 
ve silahsızlanma alanında m utabakatlara varılması Doğu ile Batı arasın
daki ilişkilerde olumlu değişikliklere yol açacaktır.

Türkiye Stokholm K onferansında özlü ilerleme sağlanarak, Avru
pa’da güven ortam ının artm asına katkıda bulunacak önlemlerin kabul 
edilmesini dilemektedir.

U luslararası barış ve güvenliğe kendi im kânları ölçüsünde daima 
katkıda bulunmuş olan Türkiye, başta  komşuları olmak üzere bütün 
ülkelerle dostane ilişkiler ve işbirliği sürdürm ek ve geliştirmek ama
cındadır. Bu çerçevede Türk - Sovyet ilişkilerinin barış, güven ve işbir
liği ortam ı içinde gelişmesine önem verilmektedir.

Türkiye diğer komşularıyla olan ilişkilerinde de aynı yaklaşım için
dedir. Komşumuz Y unanistan ile ilişkilerimizin düzeltilmesi ve uyuşmaz
lıklara barışçı çözümler getirilebilmesi amacıyla, hükümetimiz bir çok 
defa müzakere çağırışında bulunmuş ve çeşitli girişim ler yapmıştır. Yu
nanistan hükümetinin diyalogdan ısrarla kaçınarak, Türkiye ile ilişki
lerinde gerilim politikası izlemesi esef vericidir. Ege sorunları ancak 
iki ülkenin hak ve çıkarlarını gözeten ve hakkaniyete dayanan çözüm
lere kavuşturulabilir. Oysa Yunanistan müzakereye yanaşmamaktaıı 
öteye Ege’de mevcut statükoyu bir aşındırm a ve emrivakiler siyaseti 
ile kendi lehine değiştirmeye çalışmaktadır. Türkiye Ege’nin uluslar
arası andlaşmalarla belirlenen statüsünü bozmaya yönelik bütün oldu 
bittilere kesinlikle karşı duracaktır.
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Türkiye’nin Kıbrıs sorunu karşısında izleyegeldiği politika, hiçbir 
tereddüt ve şüpheye yer verilmeyecek kadar belirli ve tutarlıdır.

Türkiye, K ıbrıs’ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü 
ve bağlantısızlık politikasını koruyacak ve Kıbrıs Türklerinin güvenli
ğini ve siyasi eşitlik statüsünü teminat altına alacak iki toplumlu, iki 
kesimli Federal çözümden yanadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti BM 
Genel Sekreterinin bu yönde harcadığı çabalara azami destek ve yardım
cı olmuştur. Türk tarafın ın  esnek ve uzlaşıcı tutum u sayesinde Kıbrıs’
taki iki ta ra f  liderlerinin gelecek ay buluşacak olmalarından memnun
luk duymaktayız. Bu buluşmanın Kıbrıs’ta  barışçı bir çözüme ulaşılması 
yolunu açması içten dileğimizdir. Bu tabiatıyla Rum tarafının da ge
rekli iyi niyeti göstererek zirvede anlaşma taslağını onaylamasına bağ
lıdır. Türkiye geçmişte olduğu gibi, Kıbrıs sorununun ta ra fla r arasında 
doğrudan görüşmeler yoluyla adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması 
için kendine düşeni yapmaya devam edecektir.

O rtak bir ta rih  ve kültür mirasını paylaştığımız Orta Doğu bölge
sinin sahne olduğu anlaşmazlık ve gerginliklerin sürüp gitmesi bizim 
için ayrı b ir üzüntü kaynağını teşkil etmektedir. Çeşitli vesilelerle be
lirttiğimiz gibi, biz Orta Doğu’daki mevcut durumun temelinde Filistin 
sorununun bulunduğuna inanmaktayız. Bölgede barış ve sükûnun yer
leştirilebilmesi için bütün gayretlerin bu sorunun Filistin halkının is
tekleri doğrultusunda ve meşru hakları dikkate alınarak çözümlenme
sine teksif edilmesi gerekmektedir. Bu husustaki en büyük engel İsrail’in 
olumsuz tutum u olmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunca kabul edilen Orta Doğu sorununun barışçı bir çözüme kavuş
turulması amacıyla uluslararası bir konferans toplanması fikrinin gi
derek büyük b ir destek bulmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğü
müzü belirtm ek isterim.

Orta Doğu’da hüküm süren tehlikeli ortamın acı sonuçlarını son 
yıllarda en yakından hisseden bir ülke de Lübnan olmuştur. Halen Lüb
nan’da ülkenin birliğini tesis için atılmış bulunan adımları ve kastedilen 
mesafeyi ilerisi için cesaret verici bulunuyoruz. Bu vesileyle, Tüıkiyenin 
Lübnan’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması
na atfettiği önemi ve İsrail’in halen işgali altında bulundurduğu Lübnan 
topraklarından b ir an önce geri çekilmesi lüzumuna inandığımızı bir ke
re daha vurgulam ak isterim.

Türkiye iki komşusu ve dostu İran ve Irak arasında döı t  yılı aş
kın bir süredir devam eden savaştan büyük endişe duymaktadır.

Sayın Başkan,
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Türkiye çatışmanın başından beri titiz bir tarafsızlık politikası iz
lemekte ve barış çabalarına ak tif bir şekilde katılm aktadır. Bıı savaşa 
bir an önce adil ve şerefli b ir çözüm yolu bulunması istikametinde gay
retlerim izi sürdürmeye kararlıyız.

Sayın Başkan,
Son yıllarda uluslararası terörizm  bütün ülkeleri ve insanlığı teh

dit eden dünya çapında bir müsibet olarak belirmiştir. İçte karşılaştığı 
te rö rist tehdidin üstesinden gelen Türkiye, dışta temsilcilerine ve tem
silciliklerine karşı sürdürülen ve tarih in  çarpıtılmasına dayanan bir te
rö rist saldırı dalgası ile karşı karşıyadır.

U luslararası terörizmle mücadele ancak bütün ülkelerin işbirliği 
ile başarılı şekilde yürütülebilir. Tüm ülkeler, terörizm  ve onu haklı 
göstermeye çalışan siyasal propagandaya karşı açık ve kesin b ir tutum 
almalı ve işbirliğinde bulunmalıdırlar.

Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı,
Ziyaretiniz, büyük önem verdiğimiz Türk-Sovyet ilişkilerine ilişkin 

konular ile uluslararası sorunlar üzerinde yararlı ve yapıcı b ir görüş 
alışverişinde bulunmamıza imkan vermektedir. İki komşu ülke arasın
da bu tü r  fırsatların  düzenli aralıklarla yaratılm asının önemli olduğuna 
inanıyoruz. Birçok konuda görüşlerimizin yakınlık taşım ası memnunluk 
vericidir. Ziyaretinizin Türkiye ile SB arasındaki güven ortamının, iş
birliğinin ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunmasını diliyoruz. Ka
dehimi SSCB Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı, Ekselans Konstantin 
Ustinoviç Chernenko’nun şerefine, Ekselanslarının kişisel mutluluğuna, 
Sovyet heyetinin seçkin üyelerinin sağlığına, komşumuz Sovyet halkları
nın refah ve saadetine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ge
lişmesine kaldırıyorum.

BELGE : 18

SOVYETLER BİRLİĞİ BAKANLAR KURULU BAŞKANI 
NÎKOLAİ TİKHONOV’UN 25 ARALIK 1984 TARİHİNDE 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN ONURUNA 

VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başbakan,

Sayın Bayanlar ve Baylar,
Sayın Yoldaşlar,

Müsaadenizle m azhar olduğumuz konukseverlik ve ülkemiz için* 
halkı için Sizin, Sayın Başbakan, söylemiş olduğunuz iyi sözler için şük
ranlarım ı ifade etmek isterim.
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Bugün başlamış olan görüşmelerimizin bir hayırhahlık havası için
de, bir birimizi iyi anlamaya ve Sovyet-Türk ilişkilerini, iki ülke arasın
daki işbirliğini yakın yıllarda geliştirmeye iki tarafın  da gayret göster
diği bir hava içinde geçmekte olduğunu sevinçle kaydetmek isterim.

Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin 
eski gelenekleri vardır. Bu işbirliğinin temelleri altmış yıldan fazla bir 
zaman önce Türk halkının milli bağımsızlığı uğrunda anti emperyalist 
bir savaş verdiği, Rusya emekçilerinin de devrim sonucu olarak doğan 
dünyanın ilk genç sosyalist devletini sağlamlaştırmak için savaşmakta 
olduğu devirde atılm ıştır.

1921’de aktedilmiş olan Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması, halkların 
eşit haklılığı temeli üzerinde yatan yeni tip devletlerarası ilişkilerin 
parlak bir belirtisi olmuştur. Bu Antlaşma devletlerimizin tarih ine unu
tulmaz bir olay olarak girmiş bulunuyor.

O zamandan sonra geçen devir içerisinde Sovyet-Türk ilişkilerinde 
hem güneşli, hem bulutlu zamanların yer almış olması ile beraber ortak 
tarihsel tecrübemiz teyid ediyor ki, iki ülkemizin halklarının çıkarlarına, 
barış ve güvenlik şartları içerisinde yaşamak isteklerine en çok uyan iyi 
komşuluk ve karşılıklı saygıdır.

Sovyetler Birliği Türkiye ile ilişkilerini her zaman Vladimir İlyiç 
Lenin ve Kemal A tatü rk ’ün temellerini atmış oldukları geleneklere uya
rak geliştirmeye çalışmaktadır. Biz iki ülkemiz arasındaki sınırın her 
zaman barış ve iyi komşuluk sınırı olmasının kesin yanlışıyız.

Sovyet-Türk ilişkilerinde, 1972 Deklarasyonu ve 1978 Siyasal Bel
gesi olumlu b ir rol oynamıştır ve oynamaktadır.

Sayın Başbakan, bugün .Sizinle başlatmış olduğumuz görüşmeler, 
Sovyetler Birliği’ndeıı Türkiye’ye doğal gaz teslimi ile ilgili olarak bir 
süre önce imzalanan anlaşma, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi ile 
ilgili olarak imzalanacak yeni belgeler, Sovyet-Türk işbirliği için gele
cek yüzyıla kadar giden yeni olanakların açıldığını söylememiz için esas 
veriyor.

21. yüzyıl uzaklarda değil. Üçüncü binyıla sağlam barış bayrağı al
tında girmek için daha şimdiden elden geleni yapmanın büyük önemi 
var.

Oysa, uluslararası durumun hali ciddi tedirginlik uyandırmaktan 
geri durmuyor. Bu özellikle Avrupa kıtasındaki duruma aittir. Sovyetler 
Lirliği, bize öyle geliyor ki, Türkiye de bu kıtada olup bitenlere karşı 
kayıtsız kalamaz. Çünkü iki ülkemiz de hem Asya’ya hem Avrupa’ya 
aittirler ki, bu, onların ortak bir özelliğidir.
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Maalesef, son birkaç yıl içerisinde Avrupa güvenliği davasına ve 
yumuşama sürecine ciddi zarar verilmiştir. Devletler arasında politik ve 
ekonomik eşit haklı ilişkilerin gelişmesi yolunda engeller yığılmış, harp 
tehlikesi cidden artm ıştır.

Bunun kabahatlisi Sovyetier Birliği ve m üttefikleri değildir. Biz 
Batı Avrupa’ya yeni Amerikan füzelerinin konumlandırılmasının ne gibi 
sonuçlar verebileceğini açıkça uyarmış bulunuyoruz. Askeri üstünlük elde 
etmeye bel bağlayanlara bunu sağlam alarına izin vermiyeceğimizi vur
gulamış bulunuyoruz. Zaten öyle de oldu. «Pershingler ve «Cruise»ler 
ne Amerika Birleşik Devletlerihıe, ne de nükleer silahı kabul etmiş 
olan ülkelere ek güvenlik sağlamadı. Ve sağlamaz da. Aksine, Avrupa’
daki genel durum daha çok patlayıcı oldu.

A vrupa işlerinde ve genel uluslararası ilişkilerde iyiye doğru bir 
dönemeç yapmak için gerçek olanaklar var mıdır? Derin kanaatimizce 
böyle olanaklar vardır. Sadece bunlardan yararlanm ak gerek.

Her şeyden ince yeryüzünde, hava ve su okyanuslarında, uzayda 
silahlanma yarışı doğrultusundan vaz geçmek gerek. Cepheleşme, halk
ların ve egemen devletlerin iç işlerine karışm a politikasından vaz geçmek 
gerek.

Nükleer yüzyılda barış içinde yanyaııa yaşamanın akılcı alternatifi 
yoktur. Sovyet yönetimi kendi politikasında, uluslararası alandaki ha
reketlerinde bu ilkeden hareket etmektedir. Biz eminiz ki, başka nük
leer devletler de Sovyetier Birliği’nden örnek alarak nükleer silahı ilk 
kullanacak ta ra f  olhıama yükümlülüğünü üzerlerine alırlarsa dünya du
rumu önemli derecede gevşemiş olurdu. Bugün dünyanın bu denli muh
taç olduğu güven havası sağlamlaşmış olurdu. Nükleer çıkmazdan çıkış 
yolu aram adaki ortak gayretlere güçlü b ir dürtü  sağlanmış olurdu. Sov- 
yetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Sov- 
yetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı K onstantin Ustinoviç 
Çernenko’nun önermiş olduğu gibi nükleer devletler arasında belli hare
ket kaidelerinin tesbit edilmesi davasında önemli b ir adım atılmış olurdu.

Uzayın askerileştirilmesinin Önlenmesi sorunu tüm  boyutları ile 
gündeme gelmiş durumdadır. Sebebini anlamak zor değil. Silahın uzaya 
sokulması önüne güvenilir engel konulmazsa, başka doğrultulardaki si
lahlanma yarışı yeni b ir dürtüye kavuşur, sonuç olarak ta  harp tehli
kesi cidden arta r.

Olayların bu yönde gelişmesine meydan vermemeli, nükleer ve uzay 
silahları ile ilgili tüm  sorunlar kompleksine en radikal çözümler bulun
malı. Sovyetier Birliği, kendisinin önerdiği yeni Sovyet-Amerikan görüş
melerine bu kesin niyetiyle gidiyor. Sıra partnörlerim izde: lafta değil
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işleriyle karşılıklı makbul anlaşmalar aram aya kararlılık gösterirlerse 
gezegenimizin barışçı geleceğine götüren yolda büyük bir adım atılmış 
olur.

Büyük küçük tüm  ülkelerle dünyanın değişik bölgelerinde durumun 
sıhhatlendirilmesi, tü ten  yangınların söndürülmesi, yeni yangınların çık
masına meydan verilmemesi davasında dürüstçe ve yapıcı işbirliği yap
maya hazırız.

Dosdoğru sınırlarına yakın bulunan Yakın Doğu’da tehlikeli duru
mun sürmesi, burada olup bitenler, ne Soyyetler Birliği’ni ne de Türki
ye’yi tedirgin etm ekten geri duramaz. Sovyetler Birliği, Filistin K ur
tuluş örgütü  dahil olmak üzere tüm ilgili ta rafların  katılışı ile Yakın 
Doğu üzerine uluslararası konferansın çağrılması yolu ile Yakın Doğu 
sorununa adil ve tam  kapsamlı çözüm getirilmesinden yanadır.

Biz Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler Teşkilatının vaki karar
ları temelinde, dıştan karışm a olmadan, iki toplumun da yasal çıkarla
rının hesaba alınması şartıyla barışçı yolla çözüme bağlanmasından ya
nayız.

Kanaatımızca Akdeniz bölgesinde olsun, A frika’nın güneyinde veya 
Orta Am erika’da olsun başka ihtilaflı durumlar da barışçı yolla, görüş
meler yoluyla çözüme bağlanmalıdır.

Sovyetler Birliği ile Türkiye’nin ayrı bloklara ait olduğuna rağmen, 
iki ülkemiz arasında çeşitli alanlarda işbirliği için reel temeller mev
cuttur.

Memnuniyetle kaydediyoruz ki, bir sıra bölgesel problemlere Sov
yetler Birliği’nin ve Türkiye’nin yaklaşımlarında yakınlık veya ha tta  
aynılık var. Bazı diğer konularda ayrılıyoruz. Bu, ancak çağdaş köksel 
sorunlarda ortak dil bulma yolundaki çabalarımızın artırılm asını ka
nıtlayan bir delildir daha.

Sovyetler Birliği ile Türkiye’nin yapıcı işbirliği Avrupa’daki ve 
uluslararasmdaki gerginliğin yumuşamasında önemli bir faktör olacağı
na güven belirtm ek isterdim.

Müsaadenizle kadehlerimizi Türk Hükümeti Başkanı Sayın Turgut 
özalTn sağlığına, burada bulunan Türk temsilcilerinin sağlığına, Türk 
halkının refahına, Sovyetler Birliği ve Türkiye arasında dostluk, iyi- 
komşuluk ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi için, dünya barışı için 
kaldıralım.
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BELGE : 19

TÜRKİYE, SSCB ARASINDA EKONOMİK TİCARİ, BİLİMSEL YE 

TEKNİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DAİR UZUN 

VADELİ PROGRAMIN 26 ARALIK 1984 TARİHİNDE 

İMZALANMASI SIRASINDA BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL 

TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Sayın Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı,

Sovyet Heyetinin Değerli üyeleri,

Sayın A rkadaşlar ve

Değerli Basın Mensupları,

Sovyetler Birliği Başbakanı Sayın Tikhonov’un ülkemize yapmakta 
olduğu resmi ziyaretin somut sonuçları olarak, iki ülke arasındaki tica
re t ve ekonomik işbirliği ilişkilerinin, hak eşitliği ve karşılıklı yarar 
ilkeleri üzerinden önümüzdeki 10 yıllık dönemde hangi esaslar çerçeve
sinde ve ne gibi ana çizgiler doğrultusunda geliştirileceğini tesbit eden 
iki önemli belgeyi biraz önce imzalamış bulunuyoruz.

Değerli basın mensuplarının burada bulunm alarından istifade ile, 
bu konuda kısaca açıklam alarda bulunm akta yarar görüyorum.

İmzalanan ilk belge, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında 1986-1990 
yıllarını kapsayan 5 yıllık bir dönem boyunca uygulanacak uzun vadeli 
ticaret anlaşmasıdır.

Bu anlaşma ile, ikili ticaretin  uzun vadeli b ir şekilde ve karşılıklı 
çıkar ve ihtiyaçlara uygun olarak çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi ama
cıyla Türkiye’den Sovyetler Birliği’ne ve aksi yönde satılacak malların 
listeleri ayrıntılı olarak saptanm ıştır.

1986-1990 yıllarını kapsayan bu dönemde ikili toplam ticaretin 6 
milyar ABD Dolarlık bir değere varm ası hususunda m utabık kalınmış
tır. Türk Tarafı olarak m utabık katılan bu rakkam a ulaşılması için her 
türlü  gayret sarfedilecektir.

Bu derecede yüksek bir ticare t hacmine ulaşılmasında, Eylül 1984’- 
te  iki ülke arasında imzalanmış bulunan Sovyet doğal gazının Türkiye’
ye, bedeli Türk mallan ile ödenmek suretiyle teslimi konusundaki uzun 
vadeli anlaşmanın önemli katkısı olacaktır.
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Hükümetimizin iş başına gelmesinden itibaren, COMECON üyesi 
ülkelerle ve başta Sovyetler Birliği ile ticaretimizi arttırm ak  hususunda 
sarfettiğim iz yoğun gayretlerin semeresini böylece almaya başlamış ol
maktayız. Bu vesile ile, Sovyetler Birliği ile 1985 yılında yapacağımız 
ticaretin esaslarını da yine Eylül 1984’de bir protokol ile saptamış oldu
ğumuzu hatırlatm ak isterim.

Sayın Tikhonov ile benim imzalamış olduğumuz ikinci belgeye ge
lince; bu belge Türkiye ve SSCB arasındaki ekonomik, ticari, teknik ve 
bilimsel işbirliği ilişkilerini önümüzdeki 10 yıllık dönem için düzenleyen 
ana esasları içeren Uzun Vadeli Program’dır.

Bu Program  çerçevesinde aramızda işbirliğine konu teşkil edecek 
alanlar Program’m 3 ayrı ekinde teferruatlı şekilde belirtilmiştir. Bu 
eklerden birincisi ikili ekonomik işbirliğine konu olabilecek alanları gös
termektedir. Demir-Çelik sanayii, demir dışı metaller sanayii, enerji üre
timi, kimya sanayii, makina sanayii gibi alanlar bu listede yeralan baş
lıca işbirliği alanlarıdır.

Program ’m ikinci eki ile karşılıklı ticarete konu olacak mallar kı
sıtlayıcı olmayan bir şekilde sayılmıştır.

Üçüncü ek ise iki ülke arasında bilimsel işbirliği yapılmasında kar
şılıklı yarar görülen konuları ihtiva etmektedir. Bu konular arasında 
enerji, inşaat teknolojisi, tarım , sağlık gibi alanlarda bilgi ve tecrübe 
alışverişi yeralm aktadır.

Keza bu açıklamadan da görüleceği gibi, imzalanan bu iki belge, 
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, 1960Tı yılların beşinci yarısında 
başlatılan ve birkaç yıldır çeşitli nedenlerle belli bir durgunluğa girmiş 
görünen ekonomik ve ticari ilişkilere yeni ve olumlu bir canlılık geti
recek özlü belgeleridir.

Kanaatime göre, büyük bir ekonomik potansiyele sahip yakın kom
şu Sovyetler Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkilerin ize iki ta ra f için 
de yararlı b ir süreklilik ve dinamizm kazandırılma için bu belgeler çer
çevesinde gerekli im kanlar mevcuttur.

İmzaladığımız her iki belgenin, iki ülke arasında son 20 yıl içinde 
gelişen iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri ile işbirliğine olumlu katkı
m da bulunmasını ve her iki ülke için de hayırlı ve yararlı olmasını dili
yorum.

Teşekkürlerimle.»
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BELGE : 20
TÜRKİYE-SSCB EKONOMİK YE TİCARİ, BİLİMSEL VE TEKNİK

İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DAİR UZUN VADEDE
PROGRAMIN 26 ARALIK 1984 TARİHİNDE İMZALANMASI 

SIRASINDA SOVYETLER BİRLİĞİ BAKANLAR KURULU BAŞKANI
NİKOLAİ TİKHONOV TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

Sayın Başbakan,
Sayın Bayanlar ve Baylar,
Yoldaşlar,
Bugün Sovyet-Türk ticari ve ekonomik işbirliğinin ana doğrultu

larını belirliyen önemli belgeler imzaladık. Bu belgeleri imzalamakla iliş
kilerimizin hukuksal antlaşm a temelini genişletiyor, yapılmış işlerin bi
lançosunu çıkarıyor, ileriye dönük ödevler öne sürüyoruz. Böylece elde 
edilenlerle yetinmemeye, SSCB ile Türkiye arasında iyi komşuluk iliş
kileri ve işbirliğinin bundan böyle de istikrarlı olarak daha ileri boyut
lara gelişmesini sağlamak üzere yeni adımlar atm aya yönelik ortak ar
zumuzu tey it etmiş oluyoruz.

Devletlerimizin ekonomik ve sosyal sistem lerinin tüm farklılığı ile 
beraber, konjonktürel değişikliklerin etkilemediği uzun süreli ortak çı
karları var. Bu çıkar ortaklığının temelini coğrafi yakınlık ve tarihsel 
bağlar, ticari ve ekonomik işbirliği ve kültürel alış-verişe duyduğumuz 
karşılıklı ilgi ve en önemlisi de iyi komşular olarak barış ve dostluk 
içinde yaşama gereği teşkil eder. Bu, bileşik ve gerginliğini koruyan 
bugünkü uluslararası durum  şartlarında özellikle önemlidir.

Daha enerjik olarak ilerlememiz, iyi komşuluk faktörünü daha 
dolgun kullanmamız için gereken tüm  olanaklara sahibiz. Bugün imza
lanan belgeler, ilişkilerimiz binasının üzerinde kurulduğu bloklardır.

Özellikle vurgulam ak isterim  ki, Sovyetler Birliği, bu binanın sa
dece geniş ve yüksek değil, depremlere karşı dayanıklı,olmasını da iste
mektedir. Onun içindir ki, ilişkilerimizde elde edilen olumlu her şeyi sağ
lam laştırm alı ve geliştirmeliyiz.

Halklarımızın iradesini ancak bu yolu takip ederek hayata geçire
biliriz, dünyada barışçı hayat kurma, bölgemizde barışı ve güveni pekiş
tirm e ortak davasına ancak bu şekilde somut katkıda bulunacağız.

Sözümü bağlarken, Sayın Başbakanın hakkımızda söylemiş olduk
ları iyi sözler ve Sovyet-Türk işbirliğine verdikleri değer için şükranı
mızı belirtm ek isterim.

Bu fırsa ttan  yararlanarak komşumuz Türkiye’nin halkına bir kez 
daha refah ve mutluluk dileklerimi belirtm ek isterim .
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BELGE : 21

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN ANKA AJANSINA 
31 ARALIK 1984 TARİHİNDE YAPTIĞI DEĞERLENDİRME

Hükümetimizin göreve başlamasından bu yana geçen bir yıllık sü
re içinde Dışişleri Bakanı olarak başarılı olup olamadığımın takdiri hiç 
şüphesiz kamuoyuna aittir. Ancak şu kadarını söyliyebilirim ki, Dışişleri 
Bakanlığımızın bütün mensupları bu dönem içinde üstün bir görev şuuru 
içinde azim ve cesaretle memleketimizin yüksek menfaatlerinin korun
ması için takdir edilecek bir başarı gösterdiler.

Büyük A tatü rk  tarafından temel ilkeleri tesbit edilen dış politika
mızın yürütülmesinde değerli parlamenterlerimizin sarfettikleri çabalar 
ve basınımızın gösterdiği dikkatli ilgi de hiç şüphesiz bize büyük destek 
sağladı.

1984 yılı dış politika alanında pek çok ülke ile ilişkilerimizin can
lılık ve hareket kazandığı bir yıl oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın gerek Tür
kiye’de gerek y u rt dışında yaptıkları yüksek düzeydeki tem aslar verimli 
sonuçlar doğurm uştur. Hükümetimizin iş başına gelişinden bu yana Ba
tı ülkeleri ile ilişkilerimizin yeniden canlandırılması yolunda önemli adım
lar atıldı, ülkemizde çok partili demokratik düzene geçiş, genel ve ma
halli seçimlerin yapılması ve parlamentoya dayalı bir hükümetin ortaya 
çıkması dem okratik sistemi benimsemiş batı ülkelerinin ülkemizle ilgili 
tutumlarını olumlu yönde etkiledi. Türk Milletvekillerinin Avrupa Kon
seyindeki yerlerini almaları Türkiye’de çok partili demokratik düzeni ye
niden kurma yolundaki gelişmenin Batı Avrupa camiasmca da kabul edil
diğinin b ir göstergesi olmuştur, ülkemizdeki olumlu siyasi gelişmeler 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisini Türkiye aleyhinde istism ar etmek 
isteyen bazı çevrelerin çabalarını boşa çıkartmıştır. Türkiye Batı Av
rupa’nın ve Batı Dünyasının içindeki yerini daha da güçlendirecektir. 
Zira Türkiyesiz b ir Batı Avrupa camiasını düşünmek kabil değildir.

Avrupa Silâhsızlanma Konferansı vesilesi ile yılbaşında Stokholnü- 
de bazı Batılı meslekdaşlarımızla yaptığım temaslar bu bakımdan çok 
yararlı ve verimli oldu. Federal Almanya Dışişleri Bakanı Genscheı in 
ülkemize gelişi, benim Almanya ve İtalya’ya yaptığım resmi ziyaretler 
Ve uluslararası toplantılar vesilesi ile diğer batılı devletlerin önde gelen 
temsilcileriyle yaptığım  tem aslar bu ülkelerle karşılıklı menfaatlere da
yanan ilişkilerimize yeni bir hız kazandırma imkânının mevcut olduğunu 
ortaya koydu. Nitekim  bu ziyaretler sırasında ikili ekonomik ilişkileri
m in  daha da geliştirilmesi için aramızda mevcut ancak yıllardan ben  
isletilememiş olan mekanizmaların yeniden harekete geçirilmesini karar-
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laştırdık. Bımun bir sonucu olarak Türk-İtalyan Karma Ekonomik Ko
misyonu toplantısı 3-4 Aralık 1984 tarihlerinde Roma’da yapıldı. Türki- 
ye-Federal Almanya Cumhuriyeti ekonomik işbirliği komisyonu toplan
tısı da 12-13 Aralık 1984 tarihlerinde Bonn’da yapılacaktır.

NATO toplantısı vesilesi ile Vaşington’a yaptığım  ziyaret sırasında 
gerek ABD, gerek diğer m üttefik  ülkelerin Dışişleri Bakanları ve 
diğer yetkilileri ile çok yararlı görüş alışverişinde bulundum. ABD ile 
dostluk ve ittifak  anlayışına dayanan ilişkilerimiz geçen bir yıl içinde 
olumlu sonuçlar verdi. ABD’nin 1985 yılında Türkiye’ye sağlayacağı yar
dım m iktarında bir önceki yıla nazaran artış  sağlandı ve yardımın ge
rek askeri gerek iktisadi bölümlerinin muhtevası Türkiye için daha el
verişli hale getirildi.

Bunun yanında, ülkemizin sınai ve ticari potansiyelini ABD iş çev
relerine tanıtacak nitelikte temas ve ziyaretler de 1984 yılı içinde artan 
bir seyir izledi. Ülkemizin ekonomik ve ticari potansiyelinin ABD iş ve 
sermaye çevrelerine .tam anlamıyla tanıtılm ası ve dolayısıyla ilişkileri
mizin her yönden geliştirilmesi açısından önem taşıyan bu tü r  faaliyet
ler önümüzdeki yıl zarfında daha büyük boyutlar kazanarak sürdürüle
cektir.

Batı Avrupa ülkeleri arasında Federal Almanya Türkiye’nin Batı 
Avrupa camiası ile ilişkilerinin canlandırılması için çaba gösterdi. İngil
tere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerle de savunma sanayii alanında kayda 
değer gelişmeler sağlandı.

Mensubu bulunduğumuz NATO camiasında Türkiye dürüst ve gü
venilir bir m üttefik  ülke olarak saygınlığını korudu; faka t aynı zaman
da milli m enfaatlerini her zaman inançla ve kararlılıkla savunacağım 
göstererek bu teşkilatın Türkiye aleyhinde bazı politik oyunlara alet 
edilmesine müsaade etmedi.

İslâm ülkeleri arasında da Türkiye ağırlığını ve etkinliğini artan 
ölçüde sürdürm ektedir. Ocak ayında yapılan Kazablanka İslâm Zirvesin
de Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Yardımcılığına ve Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin Başkanlığına seçildi. İslâm Konfe
ransı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesinin Kasım ayı içinde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 37 İslâm Ülkesinden gelen Bakanla
rın  ve yüksek yöneticilerin katılm asıyla İstanbul’da yaptığı toplantı Tür
kiye’nin İslâm alemindeki etkin rolünü bir kere daha gösterdi. Türkiye'
nin ekonomik alanda İslâm dünyası içinde öncü bir rol oynayabileceği 
anlaşılmıştır.
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Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimiz iyi komşuluk ve karşılıklı say
gı ve içişlerine karışm am a ilkelerine dayanmaktadır. Bu ülkelerle geçen 
bir yıl içinde ortak m enfaatlere hizmet edecek önemli ekonomik projeler 
hazırlandı. Bu çerçevede Sovyetler Birliğin’den 25 yıl süreyle bedeli Türk 
mallarının ihracı suretiyle ödenmek üzere doğal gaz satın alınması için 
Eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Bundan başka, Sovyetler Birliği 
ile 1986-90 yıllarını kapsayacak uzun vadeli ve ikili ticareti büyük Öl
çüde arttıracak  bir ticaret anlaşmasının bu yıl sona ermeden imzalan
ması kararlaştırıldı. Pek yakın bir gelecekte bu projelerin meyvelerini 
alacağımıza inanıyorum.

Yunanistan ile ilişkilerimizde milli menfaatlerimizi azami ölçüde ko
ruyan istik rarlı bir barış ve uzlaşma politikası izledik. Yunanistan Hü
kümetinin gerginlik yaratm a amacına yönelik olduğu anlaşılan bazı be
yan ve davranışları Hükümetimizin izlediği soğukkanlı tutum  sonucunda 
etkisiz kaldı. Hükümetimiz son Limni olayında da olduğu gibi Ege’de 
uluslararası anlaşm alardan doğan dengeyi ve Türkiye’nin temel çıkarla
rını korumak için titiz bir dikkat gösterdi. Türkiye ile Yunanistan ara
sında mevcut bütün sorunların müzakereler yolu ile çözülebileceğine ina
nıyoruz. Tabiatıyla böyle bir dialoğuıı başlatılması için Türkiye’nin her
hangi bir tavizde bulunması sözkonusu olamaz. Türk ve Yunan millet
leri dostluk istemektedir. Hükümetlere düşen milletlerin bu arzusunu 
engellemek değil teşvik etmek olmalıdır. Nitekim Hükümetimiz Yunan 
vatandaşlarına vize mecburiyetini kaldırarak bu alanda önemi bir adım 
atmıştır. İnanıyoruz ki, bu ve buna benzer yaklaşımlar iki ülke arasın
daki ciddi sorunların çözüm yoluna kavuşabilmesi için m üsait bir ortam  
yaratacaktır.

Kıbrıs konusunda da K.K.T.C.’nin Ada’daki iki toplumun eşitliği esa
sına dayanan federal bir çözüm bulunması amacıyla sarfettiği samimi 
çabalar Hükümetimizce de desteklendi ve Adada kalıcı bir barışın sağ
lanması için çaba sarf edildi. İki toplum arasında görüşmeler yoluyla 
ve eşitlik esasına göre yapılacak müzakerelerle Kıbrıs meselesinin kalı
cı bir çözüme ulaşmasını temenni ediyoruz. Şimdi adım atmak sırası 
Kıbrıs Rum tarafm dadır.

Dış politikamızda belirttiğim  memnunluk verici gelişmelerin ya
nında hiç şüphesiz sorunlarımız ve güçlüklerimiz de mevcuttur. Bazı 
Çevrelerin Türkiye’nin yakın geçmişte karşılaştığı hayati sorunları ve 
bunları çözümlemek için almak zorunda kaldığı bazı tedbirleri yeterli 
bir anlayışla karşılam adıkları ve Türkiye’nin mensubu bulunduğu batı 
dünyası ile ilişkilerini güçlendirmek için sarfettiği samimi çabaları en
gelleme gayreti içine girdikleri görülmektedir. Geçmişte iyiniyetle eleşti- 
^de bulunanların Türkiye’nin demokrasi yolunda sağladığı gelişmeıer
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karşısında nisbeten makul ve mutedil bir çizgiye geldiklerini memnuni
yetle görüyoruz. Ancak bazı belirli akımların ve yaklaşımların etkisinde 
kalanlar olumsuz yöndeki çabalarını ısrarla sürdürüyorlar. Batılı dost 
Hükümetlerin de kendi ülkelerindeki kamuoyunu olumlu yönde etkile
mek için çaba göstermelerini bekliyoruz.

Geçen yıl içinde de maalesef y u rt dışında görev yapan değerli men
suplarımıza ve bir uluslararası memurumuz ile b ir iş adamımıza Ermeni 
te rö r örgütlerince haince saldırılar yapılmıştır. Bu saldırıların sürdü
rülmesi Türkiye’nin dış dünya ile ilişkilerinde gittikçe güçlü ve itibarlı 
bir ülke haline gelmesini, m enfur metodlara başvurarak engellemek iste
yen çevrelerin hâlâ bu insanlık dışı yöntemlerden vazgeçmediklerini or
taya koymaktadır. Hükümetimiz bütün insanlığın maruz kaldığı müşte
rek bir ızdırap kaynağı olan uluslararası terörizm in etkin b ir milletler
arası işbirliği ile önlenebileceğine kanidir. Bu konuyu ve terör olayları
nın suçlularının ilgili ülkelerin güvenlik makamlarınca yakalanmaları ve 
mahkeme önüne çıkartılarak kanunların öngördüğü en ağır cezalara 
çarptırılm aları hususunu Bakanlık olarak dikkatle izliyoruz. Hiç kimse
nin şüphesi olmamalıdır ki bu gibi insanlık dışı yöntemleri uygulayan
lar Türkiye’nin giderek güçlenmesini ve dış dünya ile her geçen gün da
ha sağlam ve verimli ilişkiler kurm asını engellemeyi hiçbir zaman ba- 
şaram ıyacaklardır.

BELGE : 22

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN GÜNEŞ GAZETESİNE 

31 ARALIK 1984 TARİHİNDE YAPTIĞI DEĞERLENDİRME

Hükümetimizin b ir yıllık çalışma döneminde dış politika alanında 
A tatü rk  ilkeleri ve hüküm et programımızda yer alan esaslar çerçevesin
de ülkemizin millî m enfaatlerinin en yüksek düzeyde korunması için 
çaba gösterilm iştir. Türkiye’nin izlediği açık, dü rüst ve barışçı dış poli
tika  ile bölgesinde güçlü b ir is tik rar unsuru olma özelliği giderek daha 
çok anlaşılm ıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın yaptıkları üst 
düzeydeki temas ve ziyaretler dış politikamıza yeni b ir canlılık kazandı
rılm asına büyük katkıda bulunm uştur.

Batılı dostlarımız zaman zaman bazı çevrelerde görülen aksi yön
deki çabalara rağmen Türkiye’nin A vrupa camiasının güçlü ve vazge
çilmez b ir üyesi olduğunu gittikçe daha fazla anlam aktadırlar.

Gerek yaptığım  ikili ziyaretlerde gerek NATO toplantıları vesilesi 
ile Vaşingtoıı ve Brüksel’deki tem aslarım da bunu görmekten memnun
luk duydum.

134



Tabiatıyla karşılaştığımız güçlükler de mevcuttur. Bunların bir 
yandan Türkiye’deki demokratik gelişme sürecinin bir yandan da karşı
lıklı m enfaatlere dayanan iktisadi işbirliği imkânlarının bazı dostları
mızca daha iyi anlaşılmasının sonucunda ortadan kaldırılacağına inanı
yorum.

ABD ile ilişkilerimiz olumlu bir gelişme gösterm iştir. ABD iktisadi 
ve askeri yardımı önceki yıllara nazaran daha yüksek düzeye çıkarılmış 
re şartları Türkiye’nin lehine olarak değiştirilmiştir.

İslâm ülkeleri ile ilişkilerimiz gittikçe güçlenmektedir. Bu ilişkiler, 
özellikle iktisadi alanda ciddi ve önemli atılımlara imkân verecek bir dü
zeye gelmiş bulunm aktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazablanka’da ya
pılan İslâm Konferansı Zirve Toplantısında Başkan Yardımcılığına ve Eko
nomik Komite Başkanlığına seçilmiş olması ve Kasım ayında İstanbul’da 
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 37 Bakanın iştiraki ile yapı
lan ekonomik komite toplantısının sonuçları, Türkiye’nin bu alandaki 
yüksek potansiyelini ve öncü rolünü açıkça ortaya koymuştur.

Doğu ve Uzakdoğu ülkeleri ile de ilişkilerimiz karşılıklı saygı esası 
çerçevesi içerisinde ortak ekonomik menfaatlere hizmet edici yönde 
olumlu b ir şekilde gelişme göstermektedir, özellikle Sovyetler Birliği ile 
başta enerji olmak üzere iktisadi ve ticari ilişkilerimizde önemli adım
lar atılm ıştır.

Ortadoğu bölgesinde yeralan sıcak çatışmalar Türkiye için derin bir 
üzüntü kaynağı olmaktadır. Hükümetimiz her ikisi de dostumuz olan 
İran ve Irak  arasındaki savaşın sona erdirilmesini samimiyetle temenni 
etmekte ve bu konudaki barış girişimlerini desteklemektedir. Bu arada 
esirlerin teatisi gibi insancıl konularda Türkiye elinden gelen yardımı 
sağlamaktadır.

Özellikle ekonomi ve turizm alanında Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki ilişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olacağına ina
nıyoruz. Bu amaçla Hükümetimiz tek yanlı olarak Yunan vatandaşları
na vize uygulamasını kaldırmıştır. Geçen yıl içinde ülkemize gelen çok 
sayıda Yunan vatandaşı bu ülkede ülkemiz aleyhinde yürütülmeye çalı
şılan propagandaların Yunan halkını etkileyemediğini açıklıkla ortaya 
koymaktadır.

Türk-Yunan ilişkilerinde mevcut olan sorunların müzakereler yo
luyla ve uluslararası antlaşm alarla tesis edilmiş olan dengeyi koruya
cak biçimde çözüm yoluna kavuşturulmasını arzu etmekteyiz. Bu komşu
muzdan gelen yersiz ve mesnetsiz iddiaları Hükümetimiz soğukkanlılıkla 
karşılamakta ve başta  NATO olmak üzere mensup bulunduğumuz Mil
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letlerarası Teşkilâtlarda Yunanistan tarafından yaratılm ak istenen so
runlar karşısında millî menfaatlerimizden hiçbir taviz vermeyen dengeli 
ve istikrarlı bir tu tum  izlemektedir.

K ıbrıs’ta  kalıcı bir çözümün ancak iki toplumun eşitliği ilkesi çer
çevesinde federal b ir devlet oluşturm ak amacıyla yapılacak toplum larara
sı görüşmeler yoluyla sağlanabileceğine inanıyoruz. K.K.T.C.’ııin bu alan
da sarfettiğ i ısrarlı çabalar Hükümetimizce samimiyetle desteklenmekte
dir. K.K.T.C.’nin yapıcı tutum unun dünya kamuoyunca daha iyi anlaşıl
maya başlanmasını memnunlukla karşılıyoruz.

Bakanlığımızın değerli m ensuplarına ve yu rt dışında görev yapan 
diğer vatandaşlarım ıza yönelik saldırılar bu m enfur yola başvurarak ül
kemizin gelişmekte olan dış ilişkilerini baltalam ak amacını güden terör 
odaklarının mevcudiyetlerini sürdürdüğünü gösterm ektedir. Aynı şekilde 
ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bazı insanlık dışı saldırılara yeltenen dış 
kaynaklı te rö rist faaliyetler m evcuttur. Bunlarla en etkin mücadelenin 
ancak bir uluslararası işbirliği ve dayanışma ile gerçekleştirilebileceği 
inancını taşım aktayız. Y urt dışında mensuplarımıza ve diğer vatandaşla
rımıza yöneltilen saldırıların faillerinin ilgili ülkelerin yetkili makamların
ca yakalanıp cezalandırılmaları konusunu da ısrarla takip ediyoruz.

Dış politikada en önemli beş sorunu ayırdetm ek güçtür. Zira dış 
politikayı bir bütün olarak görmek lazımdır. Bazen önemsiz gibi görü
nen bir konunun çok önemli bir meseleyi etkilediği varittir.

Bununla birlikte dış politika alanında üzerinde özel b ir dikkatle dur
duğumuz konular arasında Türkiye’nin Batı Avrupa ile, özellikle AET 
ile ilişkilerini, Ortadoğu’daki sıcak çatışm alara barışçı çözümler bulun
masını, Türk-Yunan ilişkilerinin karşılıklı görüşmeler yoluyla çözüm yo
luna kavuşturulmasını, keza Kıbrıs sorununun iki toplumun eşitliği esa
sına göre kalıcı b ir çözüme kavuşturulm asını ve bütün dünya ülkeleri 
ile ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesini saym ak kabildir. Tabiatıyla 
y u rt dışında görevli arkadaşlarım ızın can ve mal güvenliklerinin korun
ması da üzerinde özel bir hassasiyetle durduğumuz bir konudur.
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Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ya
yınlanmıştır,

\



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





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

HALEFOĞLU’NUN KUVEYT VE BAHREYN’E 

ERDEM’İN SUUDİ ARABİSTAN’A ZİYARETLERİ

Dışişleri Bakam V ahit Halefoğlu’nun 4-6 Ocak tarihleri arasında 
Kuveyt’e, 7 Ocak’ta  da Bahreyn’e yaptığı ziyaretler ile Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ’in 8-9 Ocak tarihlerinde Türkiye - 
Suudi A rabistan Karma Ekonomik Komisyonu İkinci toplantısı vesile
siyle bu ülkeye yaptığı ziyaret, 1985’in ilk ayında Arap ülkeleriyle iliş
kiler açısından önemli temasları oluşturmuştur.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu dönüşünde Yeşilköy havaalanında 
yaptığı açıklamada, her iki ülke yetkilileri ile ikili ilişkiler ve bölgeyi il
gilendiren konular üzerinde görüşmeler yaptığını, Kuveyt ve Bahreyn 
Emirleri tarafından kabul edildiğini, her iki ülkenin Türkiye ile olan 
ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek isteğinde olduklarını belirt
miştir.

Bu ülkelerin nüfuslarının az olmasına rağmen, satın alma güçleri
nin büyüklüğüne dikkati çeken Halefoğlu, «Türkiyeyi Orta Doğu’da bir 
istikrar unsuru, b ir ağabey devlet olarak görüyorlar ve büyük yakınlık 
duyuyorlar» şeklinde konuşmuştur. Bahreyn’in bankacılık ve finans ku
ruluşları konusunda uzman bir ülke olduğunu vurgulayan Dışişleri Ba
kanı, b u . ülkede Z iraat ve Yapı Kredi Bankalarının birer şubesinin bu
lunduğunu, buradan Orta Doğu’daki Bankacılık çalışmalarının izlendi
ğini kaydetmiş, ayrıca 11 Türk Profesörünün de Bahreyn üniversitesin
de görev yaptığını bildirmiştir.

Görüşmelerde İran-Irak savaşı, Orta Doğu sorunu ve İslâm Kon
feransı çalışmaları ile ilgili konuların da ele alındığını kaydeden Dışişleri 
Bakanı, bu ülkeler yetkililerine Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgi verdiğini 
de açıklamıştır.

Her iki ülkeden geçen yıl Türkiye’ye önemli sayıda tu ris t geldiğini 
de belirten Halefoğlu, bu ülkelerle karşılıklı uçak seferlerinin arttırılm a
sının istendiğini sözlerine eklemiştir.
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Dışişleri Bakanı A nkara’ya varışında Esenboğa havaalanında gaze
tecilere yaptığı açıklamada da, Kuveyt ve Bahreyn’e yaptığı ziyaretler
den «memnun» döndüğünü belirterek, «her iki ülkede de Türkiye’ye 
karşı büyük sevgi, saygı ve ilgi mevcuttur» demiştir.

Türkiye’nin bölge barışında önemli bir is tik rar unsuru olarak gö
rüldüğünü kaydeden Halefoğlu, «Her iki ülke, Türkiye’nin bu rolüne 
büyük önem vermektedir» şeklinde konuşmuştur.

Halefoğlu, Kuveyt ve Bahreyn’in çok geniş im kânlara sahip oldu
ğunu, yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin bu im kânlardan daha fazla ya
rarlanm ası için m utabakata varıldığını bildirmiştir.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem de Suudi A ra
b istan’daki tem aslarını tam am ladıktan sonra, yurda dönüşünde Esen
boğa havaalanında yaptığı açıklamada, Türkiye-Suudi A rabistan ikinci 
dönem K arm a Ekonomik Komisyon toplantısında iki ülkenin tüm  eko
nomik sorunlarının ele alındığını söylemiştir.

Erdem, Suudi A rabistan Başbakan Birinci Yardımcısı Veliaht Prens 
Abdullah Bin Aziz ile görüştüğünü, ayrıca Ticaret, Sanayi ve Enerji 
Bakanlarıyla görüşmeler yaptığını bildirmiştir.

Erdem, heyet de bulunan özel sektör temsilcilerinin, Suudi Arabis
tan  özel sektör yetkilileriyle ikili ve topluca görüşmeler yaptığını, gö
rüşmelerde Suudi A rabistan’da iş yapan Türk m üteahhitlerinin sorun
larının ele alındığını belirtmiş, m üteahhitlerim izin bu ülkede gelecekte 
daha fazla iş yapabilme imkânlarının araştırıldığını söylemiştir.

Erdem, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, kuruluş ça
lışmaları sürdürülen Türk-Suudi A rabistan ortak  yatırım  Holding’i ile 
ilgili çalışmaların son aşam aya geldiğini Holding’in çok yakın gelecekte 
faaliyete geçeceğini kaydetm iştir.

Kaya Erdem, Türkiye’nin, Suudi A rabistan’a yaptığı ihracaattaıı 
büyük yeralan canlı hayvan ve et ihracatının arttırılm ası konusunda 
karşılıklı anlaşm aya varıldığını, ayrıca Suudi kredisi ile, özellikle sos
yal içeriki projelerin finansm anının sağlandığını, bu projelerden han
gilerinin Suudi fonundan yararlanacağının ileride belli olacağını, ulaştır
ma alanında da iki ülkenin karşılıklı olarak taşım acılara kolaylıklar sağ
lanması konusunda m utabık kaldıklarını, iki ülke iş adam ları arasın
daki tem asların arttırılm ası ve vize sorunu konusunda gelişmeler sağ
landığını belirtm iştir.
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YUNANİSTAN’IN YENİ SAVUNMA DOKTRİNİ

Yunanistan Başbakanı Papandreou’nun Aralık ayında ortaya atm ış 
bulunduğu «yeni savunma doktrini»nin kapsadığı esasları belirleyen «ulu
sal savunmaya ilişkin plân», Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyi’nin 
8 Ocak’taki toplantısında onaylanmıştır. Bu konuda yapılan resmî açık
lamada plânda özetle şu prensip ve hedeflerin benimsendiği belirtilmiş
tir.

— Yunanistan, coğrafi konumu itibariyle, Avrupa, Akdeniz ve Bal
kanların  doğal b ir parçasıdır.

— İkili ve çok-taraflı düzeylerde kabul etmiş bulunduğu uluslararası 
aııdlaşmalar uyarınca Yunanistan’ın kimseden herhangi bir talebi olma
dığı gibi, egemenlik haklarını ilgilendiren hususlarda kimseye taviz ve
rilmeyecektir.

— Karşılıklı yarar esasına göre ve yumuşamanın, silâhsızlanmanın 
ve barışın konsolidasyonuna katkıda bulunulması için çok-veçheli bir dış 
politika çerçevesinde, tüm  ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilecektir.

— Yeni politikanın temel amacı Yunanistan’ın ulusal bağımsızlığı
nın ve toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

— Yeni plânda, ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasının olum
suz yönde etkilenmemesi esas alınmak suretiyle silâhlı kuvvetler’in iyi
leştirilmesi ve modernizasyonu için gerekli hususlar saptanm aktadır. 
Böylelikle, silâhlı kuvvetler’in doğrudan veya dolaylı tehdide karşı ülke 
bütünlüğünü ve güvenliğini sağlaması temin edilecektir.

Plânla ilgili olarak Yunan basınında çeşitli yorumlar yapılmış, bun
ların bir kısmında prensip ve hedeflere ilişkin açıklamanın ılımlı bulun
duğuna, b ir kısmında ise, açıklama ile gerçek anlamda bir yenilik getiril
mediğine değinilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı 7 alım Eralp 11 
Ocak’ta  bu konuda yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, «biı ülkenin 
silâhlı kuvvetlerini, kendisi ile aynı İttifak  içinde yeralan biı başka ül
keyi hedef alacak biçimde konuşlandırmak istemesindeki tutarsızlık o l
tadır. Y unanistan’ın Türkiye’ye karşı izlediği geıilim siyasetindeki bu 
merdivenleşme tabiatıyla kimsenin gözünden kaçmamış ve tasvip görme
miştir. Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısından sonra yapılan öıtiilü 
nitelikteki açıklamayı bu çerçevede değerlendirmek gerekir» demiştiı.

ö te yandan, Millî Güvenlik Kurulunun 26 Ocak’taki toplantısında, 
Yunanistan’ın «yeni savunma doktrini» de incelenmiş ve anılan ülkenin
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Türkiye’ye yönelik politikası bu vesileyle bir kere de yüksek düzeyde de
ğerlendirilmesi yapılarak, alınması gerekli askerî ve siyasî önlemlerin 
Hükümete tavsiyesi kararlaştırılm ıştır.

Başbakan T urgut özal 27 Ocak’ta, gazetecilerin bu konudaki bir 
sorusuna cevaben, «onlar» (Yunanistan) bir askeri s tra te ji tesbit et
mişler, biz de karşılığında gerekli kararı aldık. Biz devamlı olarak ba
rıştan  söz ediyoruz. Ama bu emrivakileri kabul edeceğimiz anlamına 
gelmemelidir» şeklinde konuşmuştur.

K I B R I S

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak kaydedilen en önemli gelişme, Kıbrıs 
sorununa kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla BM Genel Sekreteri 
Perez de Cuellar’m iyi niyet girişim leri sonucu New York’da KKTC 
Başkanı Rauf Denktaş ile KRY Lideri Kyprianou arasında 17 - 20 Ocak 
tarih leri arasında yapılan zirve toplantısının bir sonuç elde edilemeden 
tamamlanması teşkil etm iştir.

Denktaş görüşmelerin bitiminde yaptığı basın açıklamasında, gerek 
Türk tarafın ın , gerek BMGS’nin, taslak anlaşmayı kabûl etmesi husu
sunda Kyprianou’ya ısrarlı çağrılarda bulunduğunu; ancak KRY lideri
nin toplantıların ilk gününden itibaren, anlaşmanın her paragrafına özlü 
itirazlar getirdiğini, h a ttâ  bir ara, itirazlarını yönelttiği temel belgeyi 
bile reddettiğini belirtm iş; Türk tarafının, görüşmelerden kaçındığına 
dair iddiayı ise reddetm iştir. Denktaş, b u . başarısızlığın geçici olmasını 
ve Ada’daki iki ulusal topluluğun bir çözüme ulaşma konusundaki ka
rarlılıklarını etkilememesini dilediğini bildirm iştir.

BMGS Cuellar ise, düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin üç 
dolaylı görüşme sonucunda ortaya çıkan ve 12 Aralık 1984 tarihinde 
Güvenlik Konseyi’ne sunulan belge üzerinde yapıldığını belirterek, Türk 
tarafın ın  bu belgeyi tüm üyle kabûl ettiğini, Rum tarafın ın  ise bu bel
geyi müzakereler için temel olarak kabûl ettiğini bildirm iştir. Cuellar, 
Kıbrıs sorununa çözüm aram a çabaları bakımından ta ra fla r arasındaki 
görüş farklılıklarının hiçbir zaman bugünkü kadar daralmadığını, her iki 
toplumla da temas halinde olacağını ve Şubat sonundan önce yeniden 
biraraya gelinmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etm iştir.

Zirve toplantısının başarılı b ir sonuca ulaşam aması ile ilgili olarak 
21 Ocak’ta  Türk Hükümeti adına yapılan açıklamada «BM Genel Sek
re te rin in  5 aydır süren yoğun gayretleri neticesinde tertip  ettiği zirve 
toplantısının, BM Genel S ekreterin in  takdire sayan çabaları sonunda or
taya çıkan anlaşm a taslağının Rumlar tarafından reddedilmesiyle başa



rısız kalmış olmasını, T. C. Hükümeti üzüntüyle karşılam akta ve bu 
tarih î fırsa tın  da Rumlarca heba edilmiş olmasını Kıbrıs meselesinin 
çözümüne vurulmuş ağır bir darbe olarak telâkki etmektedir» denilmiş
tir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da New York zirvesi hakkında 22 
Ocak günü Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunmuştur. Halefoğlu 
konuşmasında şu gözlemlere de yer verm iştir :

«... New York zirvesi birçok bakımdan yararlı olmuştur. Bir kere, 
eşit siyasî statüye sahip iki toplum liderini biraraya getirmesi açısından 
faydalı olmuştur. Zira biz, baştan beri, iki toplumun eşit siyasî statüsü 
tanınmadan herhangi bir çözümün sağlanamayacağını, ısrarla belirtm iş
tik. New York zirvesi hangi tarafın  uzlaşıcı ve yapıcı bir tutum  içinde 
olduğunun bütün dünyanın gözleri önünde sergilenmesi bakımından da 
yararlı olmuştur. Böylece, New York’da ayın binada zaman zaman Kıbrıs 
Türkleri’ne yöneltilen tenkidlerin ne kadar yersiz, haksız ve isabetsiz 
olduğu açıklıkla ortaya çıkmıştır...»

Filhakika, uluslararası basın ajanslarından başlıcaları da, bazıları 
«BM Sekretaryası yetkililerine ve bunlara yakın çevrelere» a tıfta  bulun
mak suretiyle, bu değerlendirmeyi paylaşan yorumlarda bulunmuşlardır. 
Keyfiyet Kıbrıs Rum tarafınca tepkiyle karşılanmış; Sözcü Hristofides 
bu hususta m ükerreren açıklamalar yaparken, Kypriaııou yönetiminin 
BM Genel Sekreteri katında protesto girişiminde bulunduğu haber, ve
rilmiştir. Zirve’nin başarısızlıkla sonuçlanmasının kusurunu Türk ta ra 
fında göstermeye çalışan KRY açıklamaları, Yunan Hükûmeti’nin konuya 
ilişkin bildirisinde de (22 Ocak) benzer ifadelerle tekrarlanm ıştır.

BM Genel Sekreteri’nin konuya ilişkin ihtiyatlı beyanlarında olduğu 
gibi, ABD ve İngiltere’nin resmî açıklamalarında da, kamuoyları ve ba
sındaki tahlillerden biraz farklı olarak, esas itibariyle Zirve’nin sonuç
suz kalmasından duyulan «hayâl kırıklığı» ve «üzüntü» dile getirilmiş; 
barış için diyalogun devamının temini gayesiyle buna ihtiyaç duyulduğu 
gerekçesiyle, Rum tarafın ın  tutumunun takbihinden kaçmıldığı gözlen
miştir.

Öte yandan, New York zirvesinin başarısızlıkla dağılması, dünya ka
mu oyunun geniş bir kesiminde Rumların sorumluluğunu taşıdıkları 
menfi bir gelişme olarak değerlendirilmiş, Kypriaııou bizatihi Kıbrıs Rum 
kesiminde ciddi eleştiri ve kınamalara (Rolaııdis, Kleridis ve bu liderler 
paralelindeki basın organları) muhatap kalmıştır.

Diğer ta raftan , Denktaş New York zirvesi ertesinde ortaya çıkan 
durumun geniş çaplı bir değerlendirmeyi gerektirdiğini belirtmiş, Kıbrıs 
Türk Hükümeti ve siyasî Partiler yetkililerinin istişarelerinden sonra,
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yapılan bir açıklamada ise, KKTC’de 23 H aziran’da genel seçimlere gidil
mesi kararı alındığı belirtilm iştir. Denktaş, bu arada verdiği demeçlerde, 
KKTC’nin kurum sal ve siyasî konsadilasyonuııa yönelik tabii adımların, 
müzakere sürecini engellememesi icabettiğini vurgulamış, KKTC’nin iç 
siyasî hayatının ve demokrasisinin işleyişinin, K ıbrıs’da Federal bir Cum
huriyet tesisi imkânlarının aranm ası çabalarını baltalayıcı bir süreç ola
rak  gösterilemeyeceğini hatırlatm ıştır.

İRAN BAŞBAKANININ ZİYARETİ

İran Başbakanı Mir Hüseyin Müsavi Başbakan özal’m resmi davet
lisi olarak 20-22 Ocak tarih leri arasında Türkiye’yi ziyaret etm iştir. İki 
ülke ilişkilerinin özellikle ekonomik, ticarî ve kültürel alanlarda daha da 
geliştirilmesi bakımından ciddi bir merhale teşkil eden bu ziyaret sıra
sında, siyasî münasebetler açısından da verimli bir fik ir teatisinde bu
lunulmuş, ta rafları m üştereken ilgilendiren bölgesel ve uluslararası so
runlarda önemle gözden geçirilmiştir.

Z iyaret sırasında, ikili dış ticaret, hacminin arttırılm asını ve 1985 
sonuna kadar 3 m ilyar dolara yükseltilmesini öngören Karm a Ekonomi 
Komisyonu Protokolü, petrol ve tabii gaz boru hatları inşa projelerine 
m ütedair ön anlaşma ve üç yıllık kültürel değişim protokolü imzalan
m ıştır. Siyasî yönde de iki ta ra f  özellikle ortak sınır bölgelerinde birb ir
leri aleyhine yönelik faaliyetlere müsaade etmeme iradelerini teyiden 
tekrarlam ışlar ve Ermeni tedhişçiliği dahil, uluslararası terörizm e taviz 
vermeme hususundaki kesin kararlıklarını da yeniden vurgulam ışlardır.

Başbakan T urgut özal 23 Ocak’ta  TBMM Genel Kurulunda, Müsavi 
ile yaptığı görüşmeler konusunda bilgi verm iştir. Ekonomik ilişkiler ko
nusunda çok yararlı görüşmeler yaptıklarını belirten özal, İran Başba
kanı Musavi’ye Güney Doğu bölgemizde vukubulan olaylar konusunda 
bir kere dah bilgi verdiklerini belirtm iş, Türkiye’nin bu tü r  olaylara 
karşı kendi topraklarında her türlü  tedbiri aldığını komşularının da 
kendisi gibi davranm asını istediğini bildirmiştir.

Başbakan T urgut özal Ticaret Protokolünün imza töreninde yap
tığı konuşmada, Protokolün iki ülke ilişkileri açısından yeni bir mer
hale olduğunu, Protokol’de öngörülen iki ülke arasındaki ticaret hac
minin yanısıra kapsamının daha önemli olduğunu belirterek «çünkü, bu 
Protokolle beraber, ekonomik işbirliğimizin alanlarını genişlettik» de
m iştir.

Başbakan özal, Protokolle ticaret, sanayi, ulaşım, elektronik, ha
berleşme alanlarında işbirliği ve ticaretin  öngörüldüğünü ifade ederek 
şöyle konuşm uştur :
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«Biz bu protokolle sanayi işbirliği sahasında düzenleme yaptık, 
îki ülke arasında daha sık teması esas aldık, üm it ediyorum ki, bütün 
bu konular, bu yeni anlayış, İran’la geçen sene ekonomik meselelerimiz
deki ufak tefek tıkanıklıklarda, bu görüşmelerimizle halledilmiş olacak. 
Daha büyük hacimki mal mübadelesi, teknik, sınaî işbirliği, çok daha iyi 
şartlar altında bu sene yeni bir hızla gerçekleştirilecek.»

Başbakan, İran Başbakanı ile ekonomik konuların yanısıra, siyasi 
alanlarda ve iki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili çok yararlı görüş
meler yapıldığını sözlerine eklemiştir.

İran Başbakanı da imzalanan Protokolün ekonomik ve ticarî yönü
nün yanısıra, siyasî bakımdan da her iki ülke arasında anlamlı bir gö
rüşme sağladığını kaydetmiştir.

Müsavi, bu görüşmelerin iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kül
türel yönden daha fazla ilişkiye girmeleri açısından ilk adımlar olduğu
na inandığını belirterek, bu Protokolle ulaşılan rakam ların çok önemli 
olduğunu sözlerine eklemiştir.

Başbakan Turgut özal, petrol ve tabii gaz boru hatları inşaa pro
jelerine m ütedair ön anlaşmanın imza töreninde ise yaptığı konuşmada, 
yıllardan beri gerçekleştirilemeyen bu iki projenin, bugünkü düzeye 
gelmesinden mutluluk duyduğunu belirtm iştir. Başbakan, petrol boru 
hattı projesi ile İran petrolünün Akdeniz veya Karadeniz’de bir term i
nale taşınacağını, buradan üçüncü ülkelere satışın yanısıra, Türkiye’nin 
de ihtiyacının bir kısmının karşılanacağını kaydetmiştir.

İran doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya naklini öngören 
doğal gaz boru ha ttı projesinin gerçekleşmesi için iki ülke hükümetle
rince tesbit edilecek özel bir ortak komite oluşturulacağını, komitenin 
yapacağı ilk toplantıda müşavir firm aları belirleyeceğini kaydeden Baş
bakan, bu firm aların hazırlayacakları fizibilite raporlarının daha sonra 
her iki ülkenin onayına sunulacağını, bu raporlar her iki ülke ta rafın 
dan benimsendiği takdirde nihaî kararın verileceğini ifade etmiştir.

İran Başbakanı da bu işbirliğinin diğer İslâm ülkelerine örnek ol
ması dileğinde bulunduktan sonra, petrol ve doğal gaz boru hatları pro
jelerinin ilk araştırm alara göre ekonomik olduğunu vurgulamış, nihaî 
kararın fizibilite raporlarından sonra verileceğini belirtmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Finlandiya Grafik Sanatlar Cemiyeti 2-15 Ocak 1985 tarih leri ara
sında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Grafik Sanatlarını ser
gilemiştir.

— Cumhurbaşkanlığı Senfoni O rkestrası Şefi ve Devlet Sanatçısı Hik
m et Şimşek 11 Ocak 1985 tarihinde A vusturya’nın Salzburg kentinde, 
Mozarteum O rkestrası ile ve 23 Ocak 1985 tarihinde Helsinki’de Helsinki 
Radyo Senfoni O rkestrası ile, P iyanist Gülsin Onay’m solist olarak ka
tıldığı iki konser verm iştir.

— Türkiye-Bulgaristan K ültür ve Bilimsel Değişim Program ı çer
çevesinde P iyanist Judith  Uluğ ile Kemancı Çağıl Yücelen 13-18 Ocak 
1985 tarihlerinde B ulgaristan’da konserler verm iştir.

— Vangjush Mio’nuıı yapıtlarından oluşan A rnavutluk Resim Sergisi 
17-31 Ocak 1985 tarihlerinde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisin
de sergilenmiştir.

— Ülkemizle İspanya arasındaki Kültürel Değişim Program ı çerçeve
sinde K ültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür- 
Yardımcısı Cevat Bozkurtlar ile Y ayınlar Koordinasyon Şubesi Müdürü 
Emel örgen, 18 Ocak 1985 tarihinde inceleme ve araştırm alarda bulun
mak üzere Madrid’e gitmişlerdir.

— A nkara Devlet Konservatuarı öğrencisi Yeşim Alkaya 20 Ocak 
1985’de Ürdün Kraliyet Merkezi Konser salonunda piyano resitali ver
miştir.

— 21 Ocak Pazartesi ülkemiz ile İran  İslam  Cumhuriyeti arasmda- 
1985-1986-1987 yıllarını kapsayan K ültürel Değişim Program ı imzalan
m ıştır.

— Devlet Sanatçısı kemancı Suna Kan, 28 Ocak 1985 günü Selanik’te 
Selanik Filarmoni O rkestrası eşliğinde bir konser verm iştir.
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1 Ocok 1985

HALEFOĞLU 1985 AVRUPA’YA YENİDEN AÇILMA YILI
OLACAK

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu «Ekonomide Diyalog» adlı der
giye verdiği özel b ir demeçte, 1984 yılının dış politika açısından genel 
bir değerlendirmesini yaptıktan sonra Türkiye’nin Batı Avrupa ülkeleri 
ile ilişkilerine değinmiş ve 1985’in A vrupa’ya yeniden açılma yılı ola
cağını belirtm iştir. (Bk. Belge 1)

2 Ocak 1985

PAPANDREOU «KIBRIS SORUNUNUN ADİL VE GEÇERLİ
BİR ÇÖZÜME ULAŞMASI YOLUNDA TÜRKİYE ÖNEMLİ

ADIMLAR ATTI»

Y unanistan Başbakanı A. Papandreou Yunan Radyo ve Televizyo
nuna verdiği bir demeçte, Kıbrıs sorununun adil ve geçerli b ir çözüme 
ulaşması yolunda Türkiye’nin önemli adımlar attığını, tu tulan yoldan 
çok iyimser olduğunu belirtmiş, aynı iyimserliği Ege konusunda da vur
gulamak dileğinde olduğunu, ancak bu konunun çözümünün tamamen 
Türkiye’nin elinde bulunduğunu, Y unanistan’ın Ege’de hiçbir talebi ol
madığını öne sürm üştür.

2 Ocak 1985

ERALP PAPANDREOU’NUN KIBRIS VE EGE İLE İLGİLİ 
KONUŞMASINI CEVAPLANDIRDI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp dü
zenlediği haftalık  basın toplantısında «Papandreou’nım Kıbrıs ve Ege 
konusundaki beyanatı hakkında ne düşünüyorsunuz» biçimindeki bir so
ruyu şöyle cevaplandırm ıştır :

BM Genel Sekreteri Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, kendi 
belgesinin bütün unsurlarının Kıbrıs tarafınca kabul edilmiş olduğunu, 
beyanla, Türk tarafın ın  olumlu b ir yaklaşım gösterdiğini zaten açıkla
mış bulunm aktadır. Bu nedenle Yunan Başbakanının aynı sözleri Rum 
ta ra fı için düşünmesi daha doğru olur. Zira zirvenin başarısı Rum ta 
rafının da Genel Sekreterin görüşlerini kabul etmesine bağlı kalmak
tadır.

Ege ile ilgili ifadelerine gelince, Türkiye’nin Ege’deki futum u açık 
ve basittir. Türkiye’nin Ege’de hiçbir toprak talebi yoktur. Ancak ken
di haklarına ve Ege’nin statüsüne saygı gösterilmesini istemesi tabiidir. 
Yunan tarafının buna saygı göstermesi halinde halledilemeyecek sorun 
yoktur.»

14



4-6 Ocak 1985

HALEFOĞLU KUVEYT’DE

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu Kuveyt’e resmi bir ziyarette bu
lunmuştur.

Halefoglu’nun Kuveyt Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Enform as
yon Bakanı Şeyh Sabah ile ikili ve heyetler halinde yaptığı görüşme
lerde, Türkiye ve Kuveyt arasındaki siyasî, ticarî ve ekonomik ilişkiler 
ele alınmış, bölge sorunları, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Îran-Irak 
savaşı konularında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Halefoğlu ayrıca, Kuveyt Emiri Şeyh Jaber Al-Sabah tarafından 
kabul edilmiş, Veliaht Prens ve Başbakan Şeyh Saad Al Abdullah’ı zi
yaret etm iştir.

4 Ocak 1985

DENKTAŞ : «TÜRKİYE’NİN ETKİN GARANTÖRLÜĞÜ ŞART»

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş verdiği bir demeçte, Kıbrıs’ın 
bağımsız b ir ülke olarak yaşayabilmesi ve bu bağımsızlık içinde Kıbrıs 
Türklerinin eritilip yok edilmemeleri için Türkiye’nin etkin garantör
lüğünün şa rt olduğunu tekrar vurgulamış, zirvede, Rumların esas niye
tinin, Türkiye ve Yunanistan’ın garantilerinin güçlendirilmesi mesele
sine gelindiğinde açıklıkla anlaşılacağını ifade etmiştir.

5 Ocak 1985

YILMAZ «BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN TüRKLERE YAPILDIĞI 
SÖYLENEN BASKILARIN KALDIRILMASINI İSTEMEK VE 

DİPLOMATİK YOLDAN GİRİŞİMDE BULUNMAK GÖREVİMİZDİR»

Bursa’daki göçmen aileleri, Bulgaristan’da yaşayan yakınlarına bas
kı yapıldığı ve Türk isimlerinin yerine Bulgar isimlerinin verilmeye zor
landıkları yolundaki şikâyetlerini Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ile Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemocin’e iletmişlerdir.

Göçmen ailelerinin mensupları, Bulgaristan’daki akraba ve yakın
larına, siyasî, kültürel, millî ve dinî baskılar yapıldığını, Türkçe isim
lerin yasak edilerek, Bulgar isimlerinin verildiğini ve Türkçe konuşan
lara da baskı yapıldığını belirtmişlerdir.

Şikâyetleri dinleyen Devlet Bakanı Mesut Yılmaz «Bu ülkedeki 
Türklere yapıldığı söylenen baskıların kaldırılmasını istemek ve diplo
matik yoldan girişimde bulunmak görevimizdir. Hükümetin, elinden ge~ 
Jen her türlü  çabayı göstereceğine inanmanızı istiyorum» demiştir.
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7 Ocak 1985

HALEFOĞLU BAHREYN’DE

Dışişleri Bakam Halefoğlu Kuveyt’e yaptığı resmî ziyaretten sonra, 
Bahreyn’i ziyaret etm iştir.

Bahreyn’e gelişinde anılan ülke Dışişleri Bakanı tarafından karşı
lanan ve kendisi ile başbaşa bir görüşme yapan Halefoğlu, daha sonra 
Em ir Şeyh İsa Bin Salman El Halifa tarafından kabul edilmiştir. İkili 
ilişkilerin geliştirilmesi arzu ve iradesinin vurgulandığı bu görüşme sı
rasında, İran-Irak savaşı, Orta Doğu’daki durum ve Filistin sorunu üze
rinde özellikle durulduğu bildirilmiştir.

Heyetler arasında yapılan resmi görüşmelerde ikili ekonomik, ti
carî ve kültürel ilişkiler gözden geçirilmiş, ta rafları m üştereken ilgilen
diren uluslararası siyasî sorunlardan başlıcaları üzerinde de fik ir teati
sinde bulunulmuştur.

8 Ocak 1985

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak 17 Ocak’da New York’da yapılacak 
zirve öncesinde Cenevre’de tertiplenen hazırlık görüşmelerine katılan 
KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı N. M. E rtekün Lefkoşe’ye dönüşün
de Cenevre’de BM Genel Sekreteri Danışmanı Picco ile yaptığı görüş
melerle ilgili olarak yöneltilen bir soruya şu cevabı verm iştir :

«Kurulacak olan Federal Cumhuriyet, bağımsız, bağlantısız, iki ke- 
kimli, iki toplumlu Cumhuriyet olacak.

Federal Cumhuriyetin toprağı. Her iki Federe Devletin toprakların
dan oluşacak. Yani ayrı ayrı Federe Devletlerin topraklarından oluşacak.

1960 Anayasasında olduğu gibi, Federal Cumhuriyetin lisanları eşit 
şekilde Türkçe ve Rumca olacaktır.

Federal Cumhuriyetin Bayrağına, ek olarak Federe Devletlerin de 
ayrı bayrakları olacak ve Federe Devletler kendi ulusal günlerinde bay
raklarım  kullanmaya serbest olacaklardır.

Federe bayrakların yanısıra, Federe Devletlerin Federal Anayasa 
yanında kendi ayrı Anayasaları olacak.»

Ertekün başka bir soru üzerine. Cenevre’deki görüşmelerde de New 
York görüşmelerindeki yöntemin izlendiğini, Rum Temsilcisi Mavromatis 
ile yüz yüze görüşmediğini söylemiş. Toprak konusunun Cenevre’de ele 
alınmadığını belirtm iştir.
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8-9 Ocak 1985

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN KARMA EKONOMİK 
KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonunun ikinci 
toplantısı Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ile Suudi 
A rabistan Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanının eş-başkanlığmda, Riyad’- 
da tertiplenm iştir.

Ulaştırm a, ticaret, endüstri ve elektrik bakanlarıyla da tem aslar 
yapan Kaya Erdem, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulusal Muhafız 
Ordusu Komutanı Veliaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz ile de görüş
müştür. Bilâhare, Kral Fahd Erdem’i kabul etmiştir.

Toplantılar, ekonomik işbirliği ve plânlama, ticarî ilişkiler ve hiz
metler ve teknik işbirliği konularında üç Komisyon teşkili suretiyle ce
reyan etmiş, özel sektör mensuplarından oluşan bir Türk grubu da bir 
Suudi özel sektör grubu ile ayrıca görüşmelerde bulunmuştur.

Karma Ekonomik Komisyon çalışmaları sonunda, m utabakat tu ta 
naklarını içeren bir protokol imzalanmıştır.

8 Ocak 1985

YUNANİSTAN SAVUNMA KONSEYİ, YENİ STRATEJİK 
POLİTİKAYI ONAYLADI

Başbakan Papandreou bir süre önce ortaya atmış bulunduğu «Yeni 
savunma doktrini»nin kapsadığı esasları belirleyen «Ulusal Savunmaya 
İlişkin Plân», Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyinin toplantısında 
onaylanmıştır.

Bu konuda yapılan resmi açıklamada, Plânda benimsenen prensip 
ve hedefler belirtilmiş ve bu çerçevede uluslararası andlaşmalar uyarın
ca Yunanistan’ın kimseden herhangi bir talebi olmadığı gibi egemenlik 
haklarını ilgilendiren hususlarda kimseye taviz verilmeyeceği vurgulan
mıştır.

8-12 Ocak 1985

HOLLANDA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI DEVLET SEKRETERİ
TÜRKİYE’DE

Hollanda Eğitim  ve Bilim Bakanlığı Devlet Sekreteri Gérard Van 
Leijenhorst resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.

Devlet Sekreteri A nkara’da bulunduğu süre içinde, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, Devlet Bakanı Kâzım Oksay 
tarafından kabul edilmiş, ayrıca heyetler arasında görüşmeler yapılmış
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tır. Görüşmelerde Hollanda’daki Türk işçi sorunlarının eğitim sorunları 
üzerinde durulm uştur.

8 Ocak 1985

TÜRK-SOVYET DEVLET HUDUT HATTININ AKARSULARDA
GEÇİŞİNİN KONTROLÜNÜ YAPAN TÜRK-SOVYET ORTAK 

KONTROL KOMİSYONU II. NCİ DÖNEM TOPLANTISI 
ANKARA’DA TAMAMLANDI

Türk-Sovyet devlet hudut hattın ın  akarsulardan geçişinin kontrolü
nü yapmak üzere kurulan Türk-Sovyet O rtak Kontrol Komisyonu II. 
dönem toplantısı A nkara’da yapılmıştır.

14 A ralık’tan  bu yana devam eden toplantılarda 1984 yılında her 
iki ta ra f  teknisyenlerince akarsularda kendi sahillerinde yapılan tesbit- 
ler değerlendirilerek, bundan sonraki çalışmaları düzenleyen bir Proto
kol imzalanmış, ayrıca arazide yürütelecek faaliyetlerle ilgili Talimatlar 
ve O rtak Kontrol Komisyonu 1985 Çalışma Plânı kabul edilmiştir.

Bu suretle başta Aras nehri olmak üzere Türk-Sovyet sınırını oluş
tu ran  akarsularda yatak değişikliklerinin düzeltilmesi ve bunları önle
yici tedbirlerin alınmasına m atuf çalışmalar 1985 yılında m üştereken yü
rütülecektir. Bu işbirliği çerçevesinde, 630 km. uzunluğundaki Türk- 
Sovyet sınırının yarısını akarsular oluşturduğundan, bu akarsularda sık 
sık vuku bulan yatak değişikliklerinin önlenmesi ve sınır hattın ı teşkil 
eden nehir yataklarının m uhafazasına dair önem arzeden tedbirler alın
mış olacaktır.

9 Ocak 1985

TüRKÎYE-POLONYA PROTOKOLÜ ONAYLANDI

Türkiye ile Polonya arasında ticarî ilişkilerin geliştirilmesi amacıy
la Kasım ayında Varşova’da imzalanan Protokol Bakanlar Kurulunca 
Onaylanmıştır.

10 Ocak 1985

DIŞİŞLERİ, KARAYOLU İLE BATI AVRUPA ÜLKELERİNE 
GİDECEK VATANDAŞLARLA İLGİLİ DUYURU YAYINLANDI

Dışişleri Bakanlığı Karayolu ile Batı Avrupa ülkelerine gitmek 
isteyen vatandaşlarımız ile ilgili olarak aşağıdaki duyuruyu yayınlamış
t ı r :

«Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlarım ızın yola çık
madan önce bu ülkelerin memleketimizdeki Temsilciliklerinden vize al
maları gerektiği daha önce Sayın vatandaşlarım ıza duyurulm uştu.
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Bu defa, A vrupa’daki Temsilciliklerimizden alman haberlerden, ka
rayolu ile Bulgaristan ve Yugoslavya üzerinden Batı Avrupa ülkelerine 
gitmek isteyen vatandaşlarımızın Yugoslavya, A vusturya veya İtalya 
hududuna vardıklarında üzerlerinde yeterli m iktarda para bulunmadığı 
veya pasaportlarında gidecekleri müteakip ülkenin vizesinin mevcut ol
madığı gerekçeleri ile geri çevrildikleri anlaşılmaktadır.

Karayolundan Batı Avrupa ülkelerine seyahat edecek vatandaşları
mızın yukarıda belirtilen durumla karşılaşmamaları için aşağıdaki hu
suslara dikkat etmeleri menfaatleri gereğidir.

Batı Avrupa ülkelerine gidecek olan vatandaşlarımızın dönüş bileti 
ile, bu ülkelerde kalacakları süre zarfında ihtiyaçlarını karşılamaya yete
cek m iktarda yabancı parayı yanlarında bulundurmaları ve ayrıca, va
tandaşlarımıza vize uygulayan ülkelere gidildiği takdirde de, yola çık
madan öııce bu ülkelerin memleketimizdeki temsilciliklerinden mutlaka 
vize almaları,

İş teması için gidecek olanların ayrıca, temas edecekleri firm a ta 
rafından gönderilmiş davet yazısını bu ülkelerin hudut makamlarına gös
termeleri,

Akraba ziyaretine gidenlerin ziyaret edecekleri yakınları ta rafın 
dan mahalli dille yazılmış bir davet mektubunu hamil olmaları,

Batı Avrupa ülkelerinden vatandaşlarımıza vize uygulayan Fede
ral Almanya, İsviçre, Liechtenstein, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hol
landa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da çalışan veya ikâmet 
eden vatandaşlarımızdan bu ülkelerin makamlarından çalışma ve ika
met iznini almış bulunanlar yukarıda belirtilen uygulama dışında kala
caklardır.

Sayın vatandaşlarımıza önemle duyurulur.»

10 Ocak 1985
TüRKİYE-PAKİSTAN PROTOKOLÜ ONAYLANDI

Türkiye ile Pakistan arasında karşılıklı ticaret hacminin ve ekono
mik işbirliğini artırm ayı öngören Protokol Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylanmıştır.

11 Ocak 1985

ERALP : «YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE’YE KARŞI İZLEDİĞİ 
GERİLİM SİYASETİNDEKİ MERDİVENLEŞME, TABİATIYLA 

KİMSENİN GÖZÜNDEN KAÇMAMIŞ YE TASVİP GÖRMEMİŞTİR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp ga
zetecilerin, «Yunanistan Dışişleri ve Savunma Konseyinin ’Ulusal Sa- 
vunma Politikası’na ilişkin plânı onaylamasından sonra yapılan açıkla-

19



ma Yunan basınında çeşitli yorum lara yol açtı. Açıklamayı ılımlı bulan
lar da var. Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?» şeklindeki sorusunu 
şöyle cevaplandırmıştır.

«Bir ülkenin, silahlı kuvvetlerini, kendisi ile aynı ittifak  içinde 
yeralan bir başka ülkeyi hedef alacak biçimde konuşlandırmak isteme
sindeki tutarsızlık ortadadır. Y unanistan’ın Türkiye’ye karşı izlediği ge
rilim siyasetindeki bu merdivenleşme tabiatıyla kimsenin gözünden kaç
mamış ve tasvip görmemiştir.

Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısından sonra yapılan örtülü 
nitelikteki açıklamayı bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Açıklama
da kullanılan üslup, yeni savunma doktrininin temelinde mevcut çeliş
kiye gösterilen tepkileri yum uşatm aya yönelik b ir manevradan ibaret
tir. Tabiatıyla bu manevra, yeni savunma doktrininin Türk-Yunan iliş
kileri ve NATO İttifak ı bakımından vahim bir gelişme olmak özelliğini 
ortadan kaldırm am aktadır. PASOK Hükümetinin son üç yıldır izlediği 
politika bu yargıyı haklı kılacak en geçerli göstergedir.»

12-13 Ocak 1985

DENKTAŞ ANKARA’DA

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kıbrıs konusunda istişareler
de bulunmak üzere A nkara’ya gelmiştir.

Çankaya’da yüksek düzeyli b ir toplantıya katılan Denktaş A nkara’
dan ayrılmadan önce Esenboğa havaalanında yaptığı açıklamada, Cum
hurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan T urgut Özal ile New York’da 
yapılacak zirve toplantısı hakkında görüş teatisinde bulunduklarını be
lirtm iş, takip etm ekte oldukları yolu ve nedenlerini ayrıntılı şekilde an
lattığını ifadeyle «memnuniyetle belirtm ek isterim  ki, barışçı ve uzlaşı
cı tutum um uzu takdirle karşıladılar, destekliyorlar» demiştir.

Denktaş, devamla şunları söylem iştir: «Halkımızın esas çıkarlarını 
gözönünde tu tarak , eşitliğine, güvencesine, garantör haklarına halel ge
tirmeksizin varm ak istediğimiz iki kesimli federal sistem uzun süredir 
siyasetimizin temel taşını teşkil etm iştir. Türkiye bu siyaseti daima des
teklem iştir. Bu yolda üm it ederiz ki, Rum larla aynı görüşte olalım ve 
sü r’atle barış görüşmeleri başlamış olsun.»

KRY Lideri Kyprianou da New Y ork’daki toplantı öncesi A tina’ya 
giderek Cumhurbaşkanı Karamaıılis ve Başbakan Papandreou ile gö
rüşmelerde bulunm uştur.

Papandreou ile görüşmesinden sonra b ir demeç veren Kyprianou, 
D enktaş’la görüşmesinin K ıbrıs’ın geleceği açısından «büyük siyasi öne
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mi» olduğunu söylemiş, Kıbrıs sorununun sürekli ve adil olarak bir çö
züme ulaşması konusunda «ölçülü iyimserlik» taşıdığını belirterek, bu 
konuda ilk kez, «belirli b ir ilerleme» sağlandığını kaydetmiştir.

14-16 Ocak 1985

TüRKİYE-HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ

Hollanda Hüküm eti’nin 1 Ocak 1985 tarihinden geçerli olmak üze
re, Hollanda Yaşlılık Sigortası Kanununda Kadm-Erkek eşitliğini sağ
lamak üzere yapacakları değişik sebebi ile, ayrıca kamu harcamaların
da görülen açıkları kapatmak için Hollanda’da çalışmakta olan yabancı 
işçilerin Hollanda dışında ikâmet eden çocukları için ödenen aile yar
dımlarını kısıtlahıak üzere yapılan çalışmalarla ilgili olarak, İkili Sos
yal Güvenlik Anlaşması akdettiği ülkelerle Sözleşmelerde gerekli deği
şikliği sağlamak amacıyla görüşmelerde bulunmak isteği doğrultusunda, 
ülkemiz ile Hollanda arasında 1 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğe giren 
Ek Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 24. maddesi ile, 1 Mayıs 1983 tarih in
de yürürlüğe giren ve Ek Sözleşmenin 33. madesini tadil eden 8. mad
dede hüküm altına alman bahsi geçen konular hakkında müzakerelerde 
bulunmak üzere iki ta ra f Heyetleri arasında A nkara’da toplantı yapıl
mıştır.

Toplantıda Türk tarafına Dışişleri Bakanlığı Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı Okan Gezer, Hollanda tarafına ise Sosyal İşler Bakanlığı Sos
yal Sigortalar D irektörü L. Voogd başkanlık etmişlerdir.

14-16 Ocak 1985

TüRKİYE-ENDONEZYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU
TOPLANDI

Türkiye ile Endonezya arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliş
tirmek üzere 19 Aralık 1982 tarihinde imzalanan Ekonomik ve Teknik 
İşbirliği Anlaşması tarafından kurulan Karma Komisyon ilk toplantısı
nı Ankara’da yapm ıştır. Toplantıda Endonezya Heyetine Dışişleri Ba
kanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Atmono Suryo, 
Türk Heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Mustafa Akşin başkanlık etmişlerdir.

Konuk H eyet Başkanı, bu vesile ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Necdet Tezel ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pak- 
demirli’yi ziyaret etmiş, ayrıca Odalar Birliği Başkanı Mehmet \a z a r  

M üteahhitler Birliği yöneticileriyle görüşmüştür:
Her iki H eyet Başkanı, toplantıda Hükümetler nin iki ülke arasın

daki ekonomik ve ticari ilişkileri arttırm a azminde olduklarını ifade 
etmişlerdir.
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Bu çerçevede heyetler ticari ilişkilerin arttırılm ası için gayret gös
terilmesi, iş adamları arasında karşılıklı temas ve ziyaretlerin sıklaş
tırılm asının ve teşviki, iki ülke arasındaki ticaretin  üçüncü ülkeler üze
rinden değil doğrudan gerçekleştirilmesine çalışılması hususunda m uta
bık kalmışlardır. Taraflar, ayrıca birbirlerine ihraç edebilecekleri mal
ları kapsıyan işari listeleri teati etmişlerdir.

Toplantıda, ayrıca, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde sı
nai ve teknik işbirliğinin önemli bir rol oynayacağı kaydedilerek işbir
liği yapılabilecek alanlar tesbit edilmiştir. Taraflar, ülkeleri arasında 
bilimsel ve teknolojik işbirliği program ları hazırlanm ası için ilgili ku
ruluşlarını teşvİK etmeyi kararlaştırm ışlardır.

Toplantıda, Ortadoğu ve Kuzey A frika ülkelerinde Türk firm aların
ca gerçekleştirilen m üteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 
hakkında Endonezya ta rafına  bilgi verilm iştir. İki heyet, Türkiye ve 
Endonezya M üteahhitler Birliği arasında 11 M art 1982 tarihinde imza
lanmış olan ve gerek iki ülkede, gerek üçüncü ülkelerde işbirliği yapıl
masına yönelik bulunan ortak m uhtıranın uygulanması için sözkonusu 
Birliklere çağrıda bulunm uştur.

U laştırm a alanında, deniz ve hava ulaşımında bazı tedbirler alın
ması yönünde ilgili m akamlara tavsiyelerde bulunması kararlaştırılm ış
tır.

Karma Komisyonun müteakip toplantısının 1987 yılında Jak arta ’- 
da toplanması, hususunda m utabık kalınmıştır.

14 Ocak 1985

DIŞİŞLERİ MENSUPLARI EŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENÇLİK YILINDA ERZURUM’DA YURT YAPTIRACAK

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Ha
lef oğlu, Gençlik Yılı dolayısiyle, Derneğin, Erzurum  A tatü rk  üniversi
tesi kampüsüııde 240 kişilik öğrenci yurdu yaptıracağını, bu amaçla yar
dım kampanyası başlattıklarını açıklamıştır.

Dışişleri Bakanı Y ahit Halefoğlu’nun eşi Zehra Halefoğlu, Devlet 
Konukevinde düzenlediği basın toplantısında şu şekilde konuşmuştur.

«Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği uluslararası teröre 
kurban giden çok sayıdaki şehitlerimizin geride kalan ailelerine gerek 
manen ve gerekse, sembolik anlamda da olsa, maddeten yardımda bu
lunmak ve bu ailelerin acı kayıpları dolayısiyle düştükleri ani boşlukta 
bir dayanışma unsuru olabilmek amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. 
1984 yılı sonlarında ise «Kamu Y ararına Dernek» haline gelmiş bulu
nuyoruz.
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Derneğimiz y u rt içinde ve yurt dışındaki üyelerinin yoğun çabaları 
ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımları sayesinde bugün kamu ke
siminin çeşitli kurumlarmdan dış görevde terör kurbanı olanların çocuk
larına düzenli şekilde yıllık eğitim yardımı yapabilir hale gelmiştir.

Ayrıca, ülkemizdeki yardımseverlik duygusunun geniş boyutların^ 
güvenerek çalışmalarının sınırını genişleterek Kamu Y ararına Dernek 
olmanın gereklerini yerine getirmeye azmetmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 1985 yılının Dünya Gençlik yılı ilân 
edilmesi dolayısıyle yaptığı çağrıya uyarak Derneğimiz kamu yararına 
çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıracaktır.

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Demeği Gençlik Yılı dola- 
yısıyle, Erzurum  A tatürk  Üniversitesine ilişikte planlarını sunduğumuz, 
dört ve altı kişilik odalardan oluşan bir talebe yurdu yaptırm ağa ka
rar verm iştir. Oda ve bölümlerine de Dış Temsilciliklerimizde şehit edi
len yurttaşlarım ızın adları verilecektir.

Bununla, Gençlik Yılında vatandaşlarımızla Derneğimiz elele, genç
liğe güzel bir mesajla bırakılacak en büyük mirasın; barışçı, ahenkli bir 
ortamda edinilecek bilgi, kültür ve insandan insana sevgi, şefkat ve 
dayanışma olduğunu kanıtlayacaktır. Temennimiz, gençlerin, bizlerin ya
ratacağı sevgiden bir hâle içinde yetişmeleri. İstikbâle huzurla, inançla 
ve bilhassa hevesle bakmaları ve yetişmeleridir. Gençlerimiz, bu çerçe
vede ta rih i de hakikî hüviyetiyle öğrenip karşılıklı yapılan mücadele 
ve savaşların hazin ve korkunç neticelerinden ibret alarak fena hatıra
ları geçmişe gömerek atılmalarını bilim- dallarında yapmağa çalışacak
lardır.

Gençlik Yılındaki bu teşebbüsümüze maddî ve manevî güç kataca
ğınıza inanarak hayırsever tutumunuz için peşinen teşekkürler ederiz.»

14 Ocak 1985

TÜRKİYE-FEDERAL ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK 
ANLAŞMASI ONAYLANDI

Türkiye ile F. Almanya arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesine 
ilişkin İdarî anlaşm a Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır.

15 Ocak 1985

BALKAN ÜLKELERİ TURİZM KURULUŞLARI PROTOKOLÜ
ONAYLANDI

Balkan ülkeleri resmî turizm kuruluşları 17 nci Konferansı Proto
kolü Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan’ın res
mi turizm kuruluşlarının katıldığı konferans, 18-24 Kasım 1984 tarihleri 
arasında İstanbul’da yapılmıştır.

16 Ocak 1985

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU KREDİSİ

Avrupa Konseyi İskân fonundan bazı projelerin finansm anı için 
sağlanan 4 milyon İsviçre Frangı tu tarındaki krediye ilişkin anlaşma 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

1:6 Ocak 1985

BM AÇIKLADI : BATI DÜNYASINDAN UYUŞTURUCU MADDE 
SALGININDAN ETKİLENMEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Birleşmiş Milletler uyuşturucu maddeler kontrol organının hazırla
dığı raporda Batı dünyasında uyuşturucu madde salgınından etkilenme
yen tek ülkenin Türkiye olduğu bildirilmiştir.

Raporda, uyuşturucu madde alışkanlığının Türkiye için önemli bir 
toplumsal sorun olmadığı anlatılırken, «Ancak Türkiye s tra te jik  coğrafi 
durumu itibariyle uluslararası kaçakçılık şebekeleri tarafından transit 
ülke olarak kullanılmaktadır.» denilmiştir.

17-20 Ocak 1985

KIBRIS ZİRVESİNDE BİR SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ

Kıbrıs Sorununa kalıcı b ir çözüm bulunması amacıyla BM Genel 
Sekreteri Perez de Cuellar’m iyi niyet girişimleri sonucu New York’da 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri 
Kyprianou arasında New York’da yapılan görüşmeler b ir sonuç elde edi
lemeden tam am lanm ıştır.

17 Ocak 1985

KARADUMAN, BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRELERİN 
SORUNLARINI İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRECEĞİNİ SÖYLEDİ

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman Balkan Göçmenleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Yönetim Kurulu üyelerini kabul et
miştir.

Karaduman kabul sırasında yaptığı konuşmada, B ulgaristan’da ya
şayan Türkîerin sorunlarını ilgili makam lara bildireceğini söylemiştir.
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17-22 Ocak 1985

TÜRKİYE-İRAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANTISI

Türkiye ile İran arasındaki Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği An
laşmasının üçüncü dönem karma ekonomik komisyon toplantısı Anka
ra’da yapılmıştır. Toplantılarda Türk heyetine Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz, İran heyetine Ağır Sanayi Bakanı Nabavi başkanlık e t
mişlerdir.

20-22 Ocak 1985

İRAN BAŞBAKANI ANKARA’DA

İran Başbakanı Müsavi Başbakan Turgut Özal’m konuğu olarak 
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. İki ülke heyetleri arasın
da yapılan görüşmeler sonunda ikili ticaret hacminin arttırılm asını ve 
1985 sonuna kadar 3 milyar dolara yükseltilmesini öngören bir protokol 
imzalanmıştır.

Konuk Başbakan, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da ka
bul edilmiştir. Z iyaretin son günü ayrıca petrol ve tabii gaz boru h a t
ları inşa projelerine m ütedair bir ön anlaşma imzalanmıştır.

20 Ocak 19851

SOMALİ CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

Somali Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı 
Muhammed Ali Sam atar Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk’ün resmi 
konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Samatar bu ziyareti sıra
sında Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul edilmiş, Başbakan 
Turgut özal ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ü ruğ  ile gö
rüşmelerde bulunm uştur.

20-26 Ocak 1985

YILMAZ VE KALEMLİ FEDERAL ALMANYA’DA

Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ve Çalışma Bakanı Mustafa Kalemli,
Federal Almanya’daki vatandaşlarımızın sorunları ve Alman konut kıe- 
dilerinin Türkiye’de kullandırılması konularında görüşmelerde bulunmak 
üzere Federal Almanya’yı ziyaret etmişlerdir. Her iki Bakan ziyaıetleıi 
sırasında F. Alman Maliye Bakanı Dr. Gerhard Stolteııbeı ile göıiiş- 
ınüşlerdir.

Yılmaz ve Kalemli’niıı Federal Almanya Maliye Bakanı Dr. Gerhard 
Stoltenber ile yaptığı görüşmelerin ağırlık noktasını yapı ta san  uf kıe- 
dilerinin Türkiye’de kullandırılması konusu teşkil etmiştir. Her ıkı ül
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ke arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliği havası içinde geçen görüş
melerde Federal Maliye Bakanı, bu konudaki Türk isteklerini geniş öl
çüde karşılam aya esas itibariyle hazır olduğunu ifade etm iştir. Bunun 
için gerekli kanun değişikliğinin mümkün olan en kısa sürede gerçek
leştirilmesi ve konu ile ilgili ayrıntıların  uzmanlar düzeyinde ele alın
ması kararlaştırılm ıştır.

Yılmaz ve Kalemli Federal Almanya’da bulundukları süre içinde 
ayrıca mesleki ve teknik öğrenim alanında işbirliğinin geliştirilmesi de 
dahil olmak üzere Almanya’daki yurtdaşlarım ızı yakından ilgilendiren 
çeşitli meseleler hakkında temas ve istişarelerde bulunmuşlardır.

20-24 Ocak 1985

PAKDEMİRLİ HOLLANDA’DA

Hazine ve Dış T icaret M üsteşarı Ekrem Pakdemirli iktisadi konu
larda tem aslarda bulunmak üzere Hollanda’yı ziyaret etm iştir. Pakde- 
m irli’nin Hollanda Dış Ticaret Bakanı ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye 
AET ilişkilerinin normalleştirilmesi ve bu meyanda dördüncü malî pro
tokolün yürürlüğe sokulması sorunları üzerinde durulm uştur.

21 Ocak 1985

HÜKÜMET AÇIKLAMASI : «KIBRIS RUM TARAFI, KIBRIS’DA
MÜZAKERELER YOLUYLA VARILACAK MÜŞTEREK BİR 

ÇÖZÜMDEN YANA OLMADIĞINI GÖSTERDİ»

Türkiye’nin K ıbrıs’la ilgili olarak New York’da düzenlenen zirve 
toplantısının başarısız kalmış olmasını üzüntü ile karşıladığı açıklan
mıştır.

Zirve toplantısı ile ilgili yapılan Hükümet açıklamasında, «TC Hü
kümeti bu tarih i fırsatın  da Rumlarca heba edilmiş olmasını Kıbrıs me
selesinin çözümüne vurulmuş ağır b ir darbe olarak telakki etmektedir. 
Kıbrıs Rum ta ra fı bu suretle K ıbrıs’da müzakereler yoluyla varılacak 
m üşterek bir çözümden yana olmadığını ve böyle b ir çözüm için sarfe- 
dileıı en samimi gayretleri dahi baltalam aya devam edeceğini kesin ola
rak  gösterm iş bulunmaktadır.» denilmiştir. (Bk. Belge 2)

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş da verdiği bir demeçte, New York 
zirvesinde Rum tarafın ın  uzlaşmaz tutum u yüzünden sonuç alınamadı
ğını belirtmiş, Rum tarafın ın  bu tutum unun kaynağının A tina yönetimi 
olduğunu hatırlatm ıştır.
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21-23 Ocak 1985

TÜRKİYE-YUGOSLAVYA ULAŞTIRMA KARMA KOMİSYONU
TOPLANDI

Türkiye-Yugoslavya Ulaştırma Karma Komisyonu A nkara’da top
lanmıştır. Toplantıda iki ülke arasında ulaştırm a ve haberleşme alanın
da işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulmuş, toplantı sonunda bir 
protokol imzalanmıştır.

22 Ocak 1985

HALEFOÜLU TBMM’DE KIBRIS KONUSUNDA GÜNDEM 
DIŞI BİR KONUŞMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu TBMM’de gündem dışı bir ko
nuşma yaparak «Kıbrıs zirvesi» ile ilgili bilgi vermiştir. Halefoğlu, Türki
ye’nin esnek ve yapıcı tutumunu hiç kimsenin yanlış değerlendirmemesi 
gerektiğini belirterek «Türkiye, Kıbrıs sorununa bulunacak nihaî çözüm 
çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumu için hayatî önem taşıyan Türkiye’nin 
fiili ve müessir garantisini hiçbir zaman pazarlık konusu yapmayacak
tır.» dem iştir. (Bk. Belge 3)

22 Ocak 1985

BULGARİSTAN’DA TÜRELERE YAPILAN BASKILAR TBMM’YE
GETİRİLDİ

MDP Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu, Başbakan Turgut özal 
tarafından yanıtlanm ası .isteğiyle TBMM başkanlığına verdiği soru öner
gesiyle B ulgaristan’da Türklerin uğradığı baskıları TBMM gündemine 
getirmiştir.

Tarımcıoğlu önergesinde, Bulgaristan’da Türk ve Müslüman azın
lığa karşı yapıldığı bildirilen insan hakları ile bağdaşması mümkün ol
mayan baskıların resmen doğrulatılıp doğrultulamadığım sormuş, olay
lar doğru ise, alman tedbirler konusunda TBMM’ne bilgi verilmesini 
istemiştir.

ö te  yandan, Türkiye-Süudi Arabistan Dostluk ve K ültür Derneğin
ce bir basın bildirisi yayınlanarak, Bulgaristan’da yaşayan Müslüman 
Türklere uygulanan baskı kınanmıştır.

23-25 Ocak 1985

LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA’DA

İran’a giderken Türkiye’ye uğrayan Libya Dışişleri Bakanı Ali Ab- 
dülselâm Treiki Dışişleri Bakanı Halefoğlu’nun konuğu olarak bir ziya- 
rette bulunm uştur.
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Treiki bu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e Libya 
Lideri Kaddafi’ııin sözlü b ir mesajını sunmuş, Başbakan T urgut özal 
tarafından kabul edilmiş, Dışişleri Bakanı Halefoğlu ile de iki ülkeyi 
ilgilendiren konular ile önemli uluslararası ve bölgesel konularda görüş 
teatisinde bulunm uştur.

Konuk Bakan Türkiye’den ayrılışı öncesinde düzenlediği basın top
lantısında, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Libya’yı ziyaretine ilişkin 
davetin tekrarlandığını, Albay Kaddafi’nin de Türkiye’yi ziyareti ar
zulam akta olduğunu söylemiştir.

23 Ocak 1985

ÖZAL TBMM’YE İRAN BAŞBAKANI MÜSAVİ İLE YAPTIĞI 
GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başbakan T urgut özal TBMM Genel K urulun’da İran Başbakanı 
Mir Hüseyin Müsavi ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermiştir. 
Özal, Musavi’nin ziyareti sırasında ikili ekonomik ilişkiler hakkında çok 
etraflı ve yararlı görüşmelerde bulunduklarını söylemiş, görüşmelerde 
geçen yıl Erm eni teröristlerin  T ahran’da giriştikleri saldırılar konusu
nun da ele alındığını, İran  Başbakanı Musavi’nin terörün her şekline 
karşı olduğunu beyan ederek ülkelerindeki Erm eni terörüne fırsa t ver
meyeceklerini vurguladığını bildirm iştir. (Bk. Belge 4)

26 Ocak 1985

MİLLİ GÜVENLİK KURULU YUNANİSTAN’IN YENİ SAVUNMA 
STRATEJİSİ KARŞISINDA ALINMASI GEREKEN ASKERİ VE 

SİYASİ TEDBİRLERİN HÜKÜMETE BİLDİRİLMESİNİ 
KARARLAŞTIRDI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Başkanlığında yapılan Milli Güvenlik 
Kurulu Toplantısından sonra MGK Genel Sekreterliğince yapılan açık
lamada, toplantıda çeşitli konular meyamnda Y unanistan’ın aldığı yeni 
savunma s tra te jis i kararı ve Türkiye’ye karşı uygulam akta olduğu po
litikanın da değerlendirmesinin yapıldığı kaydedilmiş ve Y unanistan’ın '
bu politikası karşısında alınması gereken askeri ve siyasî tedbirlerin 
hükümete bildirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilm iştir.

27 Ocak 1985

ÖZAL «YUNANİSTAN BİR ASKERİ STRATEJİ TESPİT ETMİŞ 
BİZ DE KARŞISINDA GEREKLİ TEDBİRİ ALDIK»

Başbakan Turgut özal İstanbul’dan Dalaman’a giderken uçakta ga
zeteciler ile yaptığı sohbet sırasında vaki bir soru üzerine, Y unanistan’
ın askeri s tra te ji karşısında Milli Güvenlik Kurulunun son toplantısııı-
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da Hükümete yapılan tavsiyelere değinerek «Onlar bir askeri stra te ji 
tesbit etmişler. Biz de karşılığında gerekli kararı aldık. Biz devamlı ola
rak barışdaıı sözediyoruz. Ama bu emrivakileri kabul edeceğimiz anla
mına gelmemelidir» demiştir.

Başbakan Bulgaristan’da Türk soyundan olanlara yapılan baskılar
la ilgili b ir soruya da «Orada yıllardır böyle olaylar var. Türkiye ola
rak hep diyalogla sonuç almayı düşündük. Halen de öyle düşünüyoruz. 
Bu defa dikkat çeken husus, Batı basınının olaya gösterdiği büyük il
gidir. H atta  Avrupa Konseyinde de bu konuda bir önerge verilmiş bu
lunuyor. Batı basınının bu büyük ilgisi çeşitli ihtimalleri akla getiri
yor» şeklinde cevaplandırmıştır.

28 Ocak 1985

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDAN BİR HEYET
TÜRKİYE’DE

Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna mensup bir heyet A nkara’ya 
gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı, beş ki
şilik heyetin Danimarka, Fransa, Hollanda, Norveç ve İsveç’in Türkiye 
aleyhindeki başvuruları çerçevesinde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerine ilişkin mevcut durum hakkın
da ilk elden bilgi derlemek amacıyla geldiğini açıklamıştır.

Konuyla ilgili açıklamada, heyetin ziyaretinin Türk Hükümetinin 
daveti üzerine ve Komisyonun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 28 
(B) maddesine göre aldığı karar uyarınca gerçekleştiği belirtilmiştir. 
Sözkonusu madde şöyledir :

«Kendisine yapılan bir müracaatı kabul etmesi halinde, Komisyon 
meselenin bu sözleşmede belirtilen insan haklarına saygı ilkesi çerçeve
sinde dostane bir çözüme bağlanması için kendisini ilgili tarafların  em
rine amade kılar.»

2 Şubat’a kadar Türkiye’de kalması öngörülen heyetin, parlamen
terler, hukukçular, öğretim görevlileri, gazeteciler, sendikacılar ile Hü
kümet üyeleri ve kamu görevlileri ve diğer şahıslarla görüşmeler yap
ması öngörülmüştür.

27-29 Ocak 1985

TÜRKİYE-İRAN VE PAKİSTAN YENİ BİR EKONOMİK 
İŞBİRLİĞİNE GİDİYORLAR

Türkiye, İran  ve Pakistan Dışişleri arasında kurulmuş olan RCD 
örgütünün yeni bir Ekonomik İşbirliği örgütüne (ECO) dönüştürmek 
amacıyle sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Tahran’da üye ülkeler Dış
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işleri Bakanları M üsteşarlarının oluşturduğu Yüksek Konsey toplantısı 
yapılmıştır.

Türkiye’yi, Dışişleri Bakanlığı M üsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel’in 
temsil ettiği toplantıda, her birinde üç ülkenin de temsilcilerinin bulu
nacağı aşağıdaki komitelerin oluşturulması kararlaştırılm ıştır :

■ — Ekonomik ve altyapı işbirliği komitesi,

— Teknik ve Sanayi İşbirliği Komitesi,

— Tarımsal İşbirliği Komitesi,

— Eğitim  ve Bilimsel İşbirliği Komitesi.

29 Ocak 1985
t •

PAKDEMİRLİ BANGLADEŞ’E GİTTİ

Hazine ve Dış Ticaret M üsteşarı Ekrem  Pakdemirli İslâm Kalkın
ma Bankası Yıllık Olağan Guvernörler toplantısına katılm ak amacıyla 
Bangladeş’e gitm ek üzere Türkiye’den ayrılm ıştır.

30 Ocak 1985

TÜRKİYE-İRAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI

Türkiye-İran Ekonomik ve Sınaî ve Teknik İşbirliği Karma Komis
yon İkinci Dönem toplantıları sonucunda 1 Mayıs 1984’de imzalanan an
laşma onaylanarak Resmi Gazete’ae yayınlanm ıştır.

30 Ocak 1985

EGE’DEKİ STATÜKONUN AŞINBIRILMASINI KABUL 
EDEMEYECEĞİMİZ KONUSUNDA YUNANİSTAN’IN 

DİKKATİNİ ÇEKTİK

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp ga
zetecilerin «Y unanistan’ın hava sahası ihlâlleri iddiaları ile ilgili olarak 
ne yapıldığına dair suallere cevaben şu açıklamada bulunmuştur.»

«Bilindiği üzere Yunanistan, Deniz K urdu-I/85 ta tb ikatına katılan 
askeri uçaklarımızın Yunan hava sahasını ihlâl ettiğ i iddiasıyla bazı gi
rişimlerde bulunmuştu. Bu iddiaların uçuş planlarına ve 6 milin öte
sinde kalan alanlara ilişkin bölümü, herhangi bir dayanağı olmadığı 
cihetle tarafım ızdan incelenmeye değer bulunm am ıştır. 6 millik Yunan 
hava sahasının ihlaline ilişkin iddialar ise tarafım ızdan incelenmiş ve 
bunların daha öncekiler gibi gerçek dışı olduğu saptanm ıştır. Keyfiyet 
bugün A tina Büyükelçimiz tarafından Yunan Dışişlerine iletilmiştir. 
Büyükelçimiz bu girişim sırasında, Yunan tarafın ın  uluslararası hu-
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kukun ve Şikago Sözleşmesinin açık kurallarını ihlâl ederek sorun
lara yol açtığını belirtmiş ve Yunan makamlarından, Ege’nin ulus
lararası hava sahasındaki haklarımızı kullanmamıza hayal mahsülü ih
lâl iddialarıyla sürekli karşı çıkılmasının gerisinde yatan düşünce hak
kında izahat istem iştir. Büyükelçimiz ayrıca, Ege’deki statükonun aşm- 
dırılmasmı kabul edemeyeceğimize, ICAO’ııun mevcut sorunlara çözüm 
bulmak yolundaki girişimlerinin Türkiye tarafından kabul ve Yunanis
tan tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çekmiştir.»

31 Ocak 1985

ÖZAL DAVOS’A GİTTİ

Başbakan T urgut özal Davos’ta  yapılacak olan «Avrupa Sevk ve 
Yönetim Sempozyumu»na katılmak üzere İsviçre’ye gitmiştir.

Başbakan özal hareketinden önce Yeşilköy havaalanında verdiği 
demeçte, sempozyumda Orta Doğu sorunu ve İran-Irak savaşı ile ilgili 
bir konuşma yapacağını, ayrıca, sempozyuma katılan siyaset, sanayi ve 
finans alanında tanınmış kişilerle görüşme olanağı bulacağını belirtmiş
tir.
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B E L G E L E R





BELGE : 1

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN EKONOMİDE 
DİYALOG ADLI DERGİYE VERDİĞİ ÖZEL DEMEÇ

«The turmoil of the 1970’s ended in Turkey through a military 
takeover on September 12, 1980, which resulted in the re-establishment 
of law and order and the full range implementation of January 24, 1980 
economic stabilization measures whose architect was Turgut özal, pro
moted to become vice-premier. Three years of military rule came to 
an end in December 1983 when November 6, elections brought özal’s 
Motherland P a rty  to power.

A djustm ent to changing circumstances is never easy for any go
vernment a fte r direct m ilitary rule, even in Turkey, where the m ilitary 
has always acted in an examplary manner. The Motherland P arty ’s 
mandate resulting from the general elections was confirmed by the 
local elections held on March 25, 1984 in which all parties participated.

The özal governm ent’s program was innovative in many ways but 
revolutionary in one field: with a week after the vote of confidence, 
Özal introduced the liberalization of foreign exchange and import-export 
regulations. These areas had, for long, been considered taboos in Tur
key. The özal government liberalized these procedures completely on 
the correct premise th a t economic laws cannot be put in force by 
police methods but can only be implemented through sound economic 
measures. Thus, for the firs t time, Turkish economy vras opened to 
the world.

1984 has been the year of the consolidation of democratic gains 
and elaboration of economic reforms. The number of provinces where 
martial law exists has been halved and implementation of economic 
reforms of January  24, 1980 has been stepped up. The light, for the 
Turkish economy, a t the other end of the tunnel is now quite visible. 
To give bu t one example: while industrial products constituted about 
30 percent of Turkey’s $2 billion exports in 1979; they now make up 
75 percent of over $7 billion exports.

Turkey’s, relations in 1984 with the Islamic countries in general 
and the Middle E ast in particular have been both productive and promi
sing. Istanbul witnessed, late in 1984, the meeting of the Standing Com
mittee for Economic and Commercial Cooperation under the chair
manship of Turkey’s President Kenan Evren. Contacts with these co
untries have multiplied and new economic agreements have been signed.

35



On the European scene, the Turkish parliam entarians took their 
rightfu l places in the Council of Europe in May 1984. But the relations 
w ith the European Economic Community (EEC) and with some of the 
W est European countries have not reached the desired level. We have 
also been confronted with some protectionist tendencies in trade.

We are aware th a t some W estern governments expect more from 
us in the field of democratic process. There is no question th a t more 
will come through. This is not because some countries so desire, but 
because we, Turks, are committed to democracy. Since the middle of 
the 19th century, Turkey has looked to the W est for its political and 
democratic orientation.

Turkey is an integral part of the West. The choice was made long 
ago. A founding member of the Council of Europe, Turkey joined NATO 
in 1952. I t is also a member of OECD and an associate member of EEC.

Turkey’s democratic process has been modelled a fte r Western 
democracies, while the economic system adopted by the ozal govern
m ent is based on a free m arket economy. Even the Turkish taxpayer, in 
preparation for the ultim ate integration w ith W estern Europe, is en
tering 1985 w ith a new tax : Value added tax  (VAT). Turkey has made 
g reat strides in all these fields. The process is irreversible. Therefore, 
our ultim ate full membership in the EEC, as envisaged in the Association 
Agreement, is the natural consummation of these policies. There should 
be no obstacle for Turkey to join the EEC. Otherwise, Turks will feel 
th a t the  W est considers Turkey merely as a m ilitary outpost; and, we 
will not accept th is misconception.

As a large country with a population reaching 50 million and, also, 
as a bridge between W estern Europe and the  Middle East, Turkey pre
sents vast opportunities for the  EEC. I t  is in the in terest of both sides 
th a t Turkey assumes its rightfu l place in the European economic and 
political integration.

We, therefore, hope to intensify our relations w ith W estern Europe 
in 1985. There will be high-level visits in both directions. These contacts 
will give new impetus to current efforts towards revitalizing our rela
tions w ith the  European Community. The a ttitude of our partners will 
be crucial in shaping the internal and external evolution of the Turkish 
economy. For Turkey, 1985 will be a year of reopening to Europe.»
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BELGE : 2

KIBRIS SORUNU İLE İLGİLİ OLARAK NEW YORK’DA 
YAPILAN ZİRVE TOPLANTISINDAN SONRA 21 OCAK 1985 

TARİHÎNDE T. C. HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

«BM Genel Sekreteri’nin 5 aydır süren yoğun gayretleri neticesin
de tertip  ettiği Zirve toplantısının, BM Genel Sekreteri’nin takdire şa
yan çabaları sonunda ortaya çıkan Anlaşma Taslağının Rumlar ta rafın 
dan reddedilmesiyle başarısız kalmış olmasını, T. C. Hükümeti üzün
tüyle karşılam akta ve bu tarih î fırsatın  da Rumlarca heba edilmiş ol
masını Kıbrıs meselesinin çözümüne vurulmuş ağır bir darbe olarak 
telakki etmektedir. Kıbrıs Rum tarafı bu suretle Kıbrıs’ta  müzakereler 
yoluyla varılacak m üşterek bir çözümden yana olmadığını ve böyle bir 
çözüm için sarfedilen en samimi gayretleri dahi baltalamaya devam 
edeceğini kesin olarak göstermiş bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk tarafı, bidayetten beri, BM Genel Sekreteri’ne sorum
lu ve uzlaşıcı tutum uyla yardımcı olmuş; O’nun hazırladığı ve meseleye 
kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan Anlaşma Taslağını 
kabul etmiş ve Zirve Toplantısına da aynı yapıcı zihniyetle katılmıştı. 
Nitekim, Türk tarafın ın  bu olumlu tutum u dünya kamuoyunun takdi
rini kazanmış bulunmaktadır. Türkiye, Kıbrıs Türk tarafını bu tu tu 
munda her zaman desteklemiş ve teşvik etmiştir.»

BELGE : 3

KIBRIS MESELESİNE İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 22 OCAK 1985 

TARİHİNDE TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum yönetimi 
lideri Spiros Kyprianou arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Pe
rez de Cuellar’m iyi niyet görevi çerçevesinde 17 ilâ 20 Ocak tarihleri 
¿ırasında New York’ta  yapılan zirve toplantısı hakkında bilgi sunmak ve 
hu konudaki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, iyi niyet görevi çerçevesinde 
geçtiğimiz Ağustos ayından beri tarafları böyle bir zirvede Kıbrıs so
rununun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümüne imkân verecek bir and
ı m a  imza etmek üzere b ir araya getirmek için takdire şayan bir şekil
de yoğun çaba harcam ıştır.
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Eylül ayından beri New York’ta  sürdürülen aracılı dediğimiz gö
rüşmelerin üçüncü turunda uzun emek ve taraflarla  istişare sonucu or
taya çıkan aııdlaşma taslağı tarafların  tasvibine sunulm uştur. Genel Sek
re te r bu aııdlaşma taslağının hazırlanmasında Ada’daki Kıbrıs Türk ve 
Rum tarafların ın  siyasi eşitlik statüsünü esas almış ve bu esasa göre 
Kıbrıs’ta  iki toplumlu, iki kesimli bağımsız b ir federal devletin kurul
masını derpiş etm iştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş yüksek bir sorumluluk duygusu ve devlet adamlığı anla
ğıyla, Kıbrıs Türk toplumu için fedakârlık isteyen bu taslağı Kıbrıs Rum 
tarafın ın  da aynen kabul etmesi kayıt ve şartıy la bir bütün olarak ka
bul edebileceğini 27 Kasını 1984 tarihinde bildirm iştir. Bu husus, 3 üncü 
turun  hitamında, 12 A ralık 1984 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin Güvenlik Konseyine sunduğu raporda açıkça belirtilmiş ve tes
cil edilmiştir. Aynı raporda, Genel Sekreter, 12 A ralık tarihinde aııdlaş- 
ma - tasarısının artık  zirve toplantısında ta ra fla ra  sunulabilecek olgun
luğa ulaştığı sonucuna vardığını kaydederek, sözlerini aynen şöyle sür
dürm üştür: «Zirvede ta rafların  federal b ir Kıbrıs Cumhuriyeti kurma
yı hedef alan kapsamlı b ir çözümün bütün lüzumlu unsurlarını içeren 
bir anlaşma imzalamalarını bekliyorum.» Bu sözler, Genel Sekreterin
dir.

Bütün bu olumlu gelişmeler sonucunda, Genel Sekreterin çağırışı 
üzerine 17 ilâ 20 Ocak tarihlerinde New York’ta  düzenlenen zirve top
lantısına Sayın Denktaş, Genel Sekreterin ta raflarla  yaptığı uzun isti
şareler sonucunda nihai, şeklini verdiği anlaşma tasarısın ı resmen ka
bul etmek niyet ve kararıyla ve Kıbrıs Rum Lideri Kypriaııou’nun aynı 
şekilde söz konusu metni bütünüyle kabul edeceği anlayışıyla gitmiştir. 
New York’ta, Kıbrıs Rumlarının, genel sekreterin  hazırladığı anlaşma 
tasarısın ı kabul etmeye hazır olmadıkları ve bu metnin hemen hemen 
bütün noktalarına ciddî itiraz öne sürdükleri hayretle ve esefle müşa- 
hale edilmiştir. Rum toplumu liderinin New York’ta  anlaşma metnini 
kabul etmek üzere değil, aylarca süren istişare ve emek sonucunda ha
zırlanan bir uzlaşı metnini yeni baştan ve kendi görüşleri doğrultusun
da müzakere açmak üzere gittiği anlaşılm ıştır.

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin zirve 
sırasında sarf ettiği iyi niyet ve ısrarlı gayretler Kıbrıs Rum Liderinin 
bu uzlaşmaz tutum unu değiştirmeye yetm em iştir. E ğer Kıbrıs Rumları 
Genel Sekreterin anlaşma taslağını Kıbrıs Türkleri gibi kabul etmiş ol
salardı, zirvede iki toplumun iştirakiyle kurulacak geçici federal hükü
metin kurulacağı tarih , Lefkoşe uluslararası havaalanının iki toplumun 
istifadesi için Birleşmiş Milletler geçici idaresinde işletmeye açılacağı 
ta rih  ve toprak ayarlam alarının yapılacağı bölgelerin Birleşmiş Millet-



ler geçici idaresine verileceği tarih  kararlaştırılacak ve yasama, yürü t
me, yargı, toprak düzenlemeleri, Lefkoşe havaalanının açılması, itim at 
yaratıcı tedbirler ve garantiler gibi önemli konuların ele alınacağı ça
lışma grupları oluşturulacaktı. Böylece Kıbrıs meselesinin nihaî ve kalı
cı bir çözüme kavuşturulm ası için fevkalade önemli bir adım atılmış ola
cak ve bunun için gerekli mekanizmalar harekete geçirilecekti. Rumla
rın katı ve uzlaşmaz tutum u bu tarih i fırsatın  değerlendirilmesine im
kân verm em iştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Kıbrıs Türk .tarafının 
en küçük bir sorumluluk payı yoktur. Tam tersine Türk tarafının yük
sek bir sorumluluk duygusu içinde başından sonuna kadar izlediği ya
pıcı tutum  bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Bu safhadan sonra 
hâlâ Kıbrıs meselesinin çözüm yoluna kavuşmamış olmasını Kıbrıs Türk
lerinin tutum una bağlayacak ve bu durumdan onları sorumlu sayacak 
tek bir ciddî devletin bulunacağını sanmıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; New York zirvesi bir çok ba
kımdan yararlı olmuştur. Bir kere, eşit siyasî statüye sahip iki toplum 
liderini b ir araya getirmesi açısından faydalı olmuştur. Zira, biz baştan 
beri 2 toplumun eşit siyasî statüsü tanınmadan herhangi bir çözümün 
sağlanamayacağını ısrarla belirtmiştik. New York zirvesi, hangi ta ra 
fın uzlaşıcı ve yapıcı bir tutum  içinde olduğunun bütün dünyanın göz
leri önüne sergilenmesi bakımından da yararlı olmuştur. Böylece, New 
York’ta  aynı binada ve aynı çatı altında, zaman zaman Kıbrıs Türkleri
nin yöneltilen tenkitlerin ne kadar yersiz, haksız ve isabetsiz olduğu 
açıklıkla ortaya çıkmıştır. Eminim ki, Kıbrıs konusu ile yakından ilgi
lenen devletler bu durumdan gerekli sonuçları çıkaracaklardır.

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye, Kıbrıs Türklerinin 
haklı davasını daima savunmuş ve Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türkleri
nin temel hak ve menfaatlarm ı tem inat altına alacak âdil ve kalıcı bir 
çözümün bulunması için Kıbrıs Türk toplumunun sarf ettiği barışçı ve 
uzlaşıcı çabaları daima desteklemiştir. Hükümetimiz, nihaî bir çözüme 
ulaşmak için belirttiğim  çerçevede esnek; fakat Kıbrıs Türklerinin te
mel hak ve m enfaatlarm m  korunmasında kararlı bir tutum  içinde bu
lunmaktadır. öyle anlaşılıyor ki, Kıbrıs Kumlarıyla onların bu uzlaşmaz 
tutumunu destekleyen ve h a tta  teşvik eden Yunan Hükümeti, Kıbrıs 
meselesini âdil bir çözüme kavuşturm ak yerine, sürüncemede bırakarak 
Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhine sürekli b ir istism ar unsuru olarak 
kullanma sevdasından vazgeçmiş değillerdir. Kıbrıs sorununun Yuna
nistan’ın enosis emelleri peşinde adayı ilhak hevesinden doğduğunu hiç
bir zaman unutm am ak lazımdır.

Sayın Başkan, m uhterem  milletvekilleri; Türkiye’nin esnek ve ya- 
' Pmı tutum unu hiç kimse yanlış değerlendirmemelidir. Türkiye, Kıbrıs 

sorununa bulunacak nihai çözüm çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumu için
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hayati önem taşıyan Türkiye’nin fiili ve m üessir garantisini hiçbir za
man pazarlık konusu yapm ayacaktır. Bütün bu görüşmeler sırasında 
Kıbrıs Türklerinin, Türkiye’nin etkili garantisinin devam edeceği husu
sundaki kararlılıklarını ısrarla sürdürdüklerini, bu vesile ile b ir kere 
daha belirtmek isterim.

Değerli milletvekilleri, şimdi yeni b ir durum ortaya çıkmıştır. Kıb
rıs Türk toplumu bu yeni durumu bütün yönleriyle değerlendirecek ve 
bundan böyle izleyeceği tutum u tespit edecektir. Hükümetimiz bu millî 
davamızı şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrada en büyük bir dik
kat ve titizlik içinde izleyecektir. Bu konuda Yüce Meclisin desteği bize 
her zaman güç verecektir.

Hepinizi derin saygılarımla selamlıyorum.»

BELGE : 4

İRAN BAŞBAKANI HÜSEYİN MUSAVİ’NİN TÜRKİYE’YE 
YAPTIĞI ZİYARETLE İLGİLİ OLARAK BAŞBAKAN

TURGUT ÖZAL’IN 23 OCAK 1985 TARİHİN’DE TBMM’DE 
YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, dost ve kardeş İran’
ın Başbakanı Sayın Hüseyin Musavi’nin 20 Ocak 1985’te ülkemize yap
tığı resmî ziyaret ve bu ziyaretin verimli sonuçları hakkında bilgi ver
mek istiyorum.

Bilindiği gibi, İran  İslam Cumhuriyeti ile karşılıklı sevgi ve say
gıya dayanan dostane ilişkilerimiz, memnuniyet verici b ir şekilde geliş
mektedir. Bölgede önemli rolleri bulunan ve kalkınma yolunda çaba sarf 
eden Türkiye ve İran arasında mevcut ta rih i bağlar ve milletlerimizin 
manevi değerler ve kü ltü r yönünden b ir birine karşı duyduğu yakınlık 
bu ilişkilerin gelişmesi için esasen m üsait b ir zemin oluşturm aktadır.

1982 yılında Başbakan Yardımcısı görevinde iken T ahran’ı ziyare- 
retimde dost İran liderleriyle yaptığım  görüşmeler sonucunda, aramız
da özellikle ekonomik alanda daha sıkı b ir işbirliğini gerçekleştirmek 
için varmış olduğumuz m utabakat çok faydalı bir başlangıç olmuş ve 
müteakip yıllarda sağlanan hızlı gelişmenin temelini teşkil etm iştir.

Başbakan olarak da yu rt dışına ilk resm î ziyaretim i geçen yıl Ni
san ayında İran ’a yapmıştım. Bu ziyaretimde Sayın Müsavi ve diğer 
İran liderleriyle görüşmelerimde, Türkiye ile İran  arasında ilişkilerde 
kaydedilen gelişmelerin ötesine götürülerek, ülkelerimizin ihtiyacını kar
şılayacak altyapı tesislerini de kapsayacak somut işbirliği alanlarına yö
neltilmesi üzerinde durmuştum . Bu teklifim İran  tarafınca olumlu bir 
şekilde karşılanmış ve işbirliğini daha genişletme hususunda genel bir 
m utabakata varılmıştı.
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Burada memnuniyetle kaydetmek isterim ki, Türkiye’nin bütün 
komşularıyla yürütm ek ve geliştirmek için sarfettiği çabalar çerçevesin
de dost İran ’la işbirliğini güçlendirmek yolundaki bu yaklaşım İran Hü
kümeti tarafından aynı arzu ve iyi niyetle mukabele görmüş ve İran 
Milletinin baştan  beri karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri 
dahilinde her geçen yıl kayda değer bir gelişme göstermiştir.

Bunda yeni rejim in Türkiye ile ilişkilere atfe ttiğ i önemin büyük 
rolü olduğunu bilhassa belirtmek isterim. Nitekim, ticarî ilişkilerimiz 
197O’li yıllarda 1979’a gelinceye kadar çok cüzi rakam larla kalmış ve 
gene bilindiği gibi, İran ’daki büyük değişiklikten sonra ticarî, ekonomik 
ilişkilerimizde çok süratli bir gelişme, yirmi - otuz milyon dolar olan ti
caret hacmimiz, 1983 yılında 2 milyar dolara yükselmiş, geçtiğimiz sene 
de biraz bunun altına inmiştir.

Hükümet seviyesinde muhtelif bakan arkadaşlarımın Tahran’ı ve 
İranlı m uhataplarının Türkiye’yi ziyaretleri yanında, işadamlarımızm te
masları önemli ölçüde artm ış ve iki ülke insanları birbirini yakından 
tanımak suretiyle verimli işlere yönelmeye başlamışlardır.

Türkiye ve İran ’ın birbirini tamamlar nitelikteki kaynakları ve ül
kemizin dost İran ’ın kalkınma çabalarına yardımcı olabilecek teknik ve 
sınaî tecrübesi bu işbirliğini daha da ileriye götürmeye müsait bulun
maktadır.

Şimdi bizden beklenen, bu imkânları tümüyle ortak bir anlayış 
içinde harekete geçirmek ve çalışmalarımızı hızlandırmak olmalıdır.

İran Başbakanı Sayın Müsavi ile bütün bu konuları samimî ve dos
tane bir şekilde görüşmüş bulunuyoruz. İkili ilişkilerimizin olumlu bir 
şekilde gelişmesinden duyduğumuz memnuniyeti belirttik. Türkiye ve 
İran uzun sınırlara sahip iki komşu olarak bu komşuluğun tabiî olarak 
ortaya çıkarabileceği bazı sorunları daima açık kalplilikle ele almakta 
ve yardımlaşma suretiyle çözümlemeyi başarmaktadır. Zira her şeyden 
önce aramızda güçlü b ir itim at ve karşılıklı bir anlayış mevcuttur.

Bu görüşmelerimizde İran Başbakanına Güneydoğu bölgemizde vu
ku bulan olaylar ile bunun arkasında yatan emelle.' ve olayları yaratan
ları destekleyenler hakkında bir kere daha bilgi verdim. Başbakan Mıı- 
savi’ye özellikle belirttiğim  husus şudur: Bölgede devamından üzüntü ve 
endişe duyduğumuz İran-Irak Savaşı dolayısiyle dost ve komşu ülke
lerde istikrarsızlık yaratm ak isteyenler mevcuttur. Bu sadece Tüıkiye- 
ye değil, İran ve Irak ’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne de yönelen 
kir tehlikedir. Dolayısiyle komşularımızın kendilerine mahsus düşünce 
tarzları ve tu tum ları çerçevesinde bu faaliyetlerin arızi telakki etmeleri 
ve çekişmelerin normal bir sonucu gibi mubah görmeleri salim biı } ol
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değildir. Komşuların aynı anlayışla bu konuda birbirlerine yardımcı ol
m aları ve sorunu ortaklaşa çözümlemeye çalışmaları gerekir. Türkiye’ye 
gelince; terörizm  afetinden çok çekmiş ve iç istikrarını başarıyla sağla
mış bir ülke olarak bizim bütün istediğimiz, bu derde bir daha duçar 
olmamaktır. Onun için biz kendi topraklarım ızda her tü rlü  tedbiri alı
yoruz ve komşularımızın da bizim gibi davranm asını istiyoruz. Türkiye’
nin sadece kendi güvenlik gereklerine dayanan bu tutum u başka türlü 
tefsirlere mahal vermeyecek kadar açık ve ortadadır.

Benim bu görüşmelerden çıkardığım sonuç, îranlı dostlarımızın bu 
konuda bizim girişimlerimiz sırasında savaş dolayısiyle ve ortaya çıkan 
kuşkularının bir süre sonra izale olduğu ve ülkemizin güvenlik için al
mak istediği tedbirleri daha iyi değerlendirerek görüşlerimize hak ver
meye başladıklarıdır. Nitekim bu anlayış görüşmelerde tey it edilmek su
retiyle iki ülkenin topraklarında, diğeri aleyhindeki faaliyetlere kesin
likle müsaade etmeyeceği hususunda karşılıklı olarak tem inat verilmiş
tir. Ayrıca geçen yıl Erm eni teröristlerin  T ahran’da giriştiği saldırılar 
konusunu ele aldık, Başbakan Müsavi, İran ’ın, terörün her şekline karşı 
olduğunu beyanla ülkelerinde Erm eni terörüne fırsa t vermeyeceklerini 
ve her türlü  tedbiri alacaklarını da vurguladı.

Başbakan Musavi’yle bölgesel sorunlar üzerinde yaptığımız görüş
melerde tabiatiyle Îran-Irak savaşındaki son gelişmeler üzerinde de 
durduk. Türkiye’nin bölgeyi zaafa duçar kılan ve iki dostumuzun maddî 
ve manevî kaynaklarının telef olmasına yol açan bu savaşın devamından 
duyduğu kaygıları etraflı bir şekilde izah ettim .

Ülkelerimizin, diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine erişmesi için bü
tün imkânlarını ve gayretlerini kalkınma uğruna harcam aları gerekir
ken, bu kardeş kavgasının tüm  İslâm dünyasını güçsüz ve geleceğini da
ha iyi b ir şekilde hazırlam ak im kânından yoksun bıraktığını anlattım 
ve her iki ta rafla  da dost b ir devlet olarak savaşın adil b ir şekilde sona 
erdirilmesi için yardım etmeye hazır olduğumuzu da tekrarladım .

Başbakan Müsavi ile bu konuda yaptığım  samimi ve ayrıntılı ko
nuşmalardan maalesef henüz ortam ın bir uzlaşma için uygun olmadığı 
sonucuna varıyorum.

Biz, yıllardır dikkat ve ih tiyatla takip ettiğim iz politika sayesinde 
her iki ta ra f  nezdinde itim at ve itibarım ızı koruyan nadir ülkelerden 
biriyiz. Bu durumumuz ve bölgeye sulh getirm ek yolundaki samimi ar
zumuz, bizi devamlı çabalarda bulunm aya sevkediyor. H er iki tarafla 
açık kalplilikle görüşme ve konuşma imkânımızı hiçbir zaman istismar 
etmeyi veya bundan kendimize pay çıkarmayı da düşünmedik. Fakat 
bu konuyu her seferinde ta raflarla  ayrıntılı b ir şekilde ele almamız bizi
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daha fazla gerçekçi olmaya sevketmekte ve asıl avantajımız da bu ol
maktadır. Böyle uzadıkça girift hale gelen büyük bir meseleyi hemen 
çözüme ulaştırm ak kolay değildir. Dolayısıyla bu savaştan en fazla et
kilenen ülkelerden biri olarak, her şeyden önce sabırla çabalarımızı sür
dürmeyi ve ta ra fla ra  inikâsları geniş olabilecek davranışlara girmeme
lerini tavsiye etmeyi kendimiz için görev addetmektediyiz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İran Başbakanı Musavi’nin zi
yareti sırasında ikili 'ekonomik ilişkilerimiz hakkında çok etraflı ve ya
rarlı görüşmeler yapmak imkânını da buldum. Sayın Musavi’nin ziyare
tinden önce İran Ağır Sanayi Bakanı Behzat Nabavi başkanlığında İran 
Dışişleri, Ticaret, Sanayi, Enerji, Madenler, Ulaştırma, Tarım bakanlık
ların üst düzeylerinden oluşan 90 kişilik bir heyet de gelmişti. İran he
yeti, Türkiye İran  Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde Devlet Ba
kanı M ustafa Tınaz Titiz’in eş başkanlığındaki Türk heyetiyle görüş
melerde bulundu, ayrıca diğer bakanlıklarımız yetkilileri ve işadamları- 
mızla da tem aslar yaptı. Ekonomik konular hakkında yaptığımız görüş
melerin sonuçlarını ana hatları itibariyle şöylece sunmak istiyorum :

İlk önce ticari münasebetlerimiz; bildiğiniz gibi geçen yıl Nisan 
ayında İran ’a yapmış olduğum ziyaret sırasında Türkiye ile İran ara
sındaki ticaret hacminin yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkarılması husu
sunda m utabakata varmıştık. Mayıs ayından bu yana geçen süre içinde 
İran’dan petrol çekimlerimiz muntazam bir şekilde devam ederken, ih ra
catımız hedefin gerisinde kalma temayülü göstermiştir. İhracatımızda 
önemli bir yekûn tu tan  demir çelik ürünlerinin fiyatları hususunda geç 
mutabakata varılmış olması gerekli akreditiflerin zamanında açılmaması 
ve bazı taşım a zorlukları bu gerilemenin başlıca amilleri olmuştur. Bu 
defa yaptığımız görüşmelerde 1985 yılı Nisan ayma kadar geçecek süre 
içinde geçen yıldan bakiye yaklaşık 400 milyon dolar tutarındaki ihra
cat bağlantılarımızın yerine getirilmesini istedik. Sözleşmesi imzalanmış 
bu mallar için İran  Hükümeti gerekli akreditifleri en kısa zamanda aça
cağını vaat etm iştir. Bu yılki ticaretimiz için yapılan görüşmelerde ise 
yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli olduğunu müşahade 
ettik. 1985 yılı içinde İran ’a takriben 550 milyon dolar civarında sanayi 
aletleri, makineler, traktörler, ziraî aletler ve otomobil yedek parçaları 
ihraç edilecektir.

Yine ihracatım ızda önemli bir yer tutan demir-çelik ürünleri ko
nusunda ise, bu yıl 850 bin ton yuvarlak demir, 150 bin ton diğer de- 
uıir-çelik mamulleri, 40 bin ton levha, 200 bin ton galvenizli boru, 50 
bhı ton galvanizli levha gibi toplam değeri yaklaşık 400 milyon dolar 
olan bir ihracat bağlantısı da sağlanmıştır.



Ayrıca 1985 yılında İran ’a 200 bin ton buğday, 200 bin ton civa
rında arpa, 840 bin ton çimento, 300 bin ton şeker ve 28 bin ton et ih
racı öngörülmektedir. Bunlara ilaveten yaklaşık 170 milyon tutarında 
tekstil ürünleri, 100 milyon dolar tu tarında plastik ve kimyevi mad
deler ihracatımızda önemli diğer kalemleri teşkil edecektir. Bu madde
lerin önemli b ir kısmında kesin bağlantılar yapılmış, diğerlerinde ise 
mukavelelerin en kısa zamanda sonuçlandırılması kararlaştırılm ıştır.

İran ’dan ithalatım ızda en önemli kalemi teşkil eden ham petrolde 
1985 yılı içinde öngördüğümüz m iktar 6 milyon ton civarındadır. Ay
rıca iki ülke arasında sınır ticaretinin geliştirilmesi de kararlaştırılm ış
tır.

İran  Başbakanıyla yapmış olduğum görüşmelerin ele aldığımız en 
önemli konulardan birini ham petrol ve doğal gaz boru hatları projeleri 
teşkil etm iştir. İran ham petrolünü Akdeniz veya Karadeniz’de bir lima
na taşım ak amacıyla b ir petrol boru hatı inşaasmı öngörüyoruz. Boru 
h a ttı sistemiyle taşınacak petrol Türkiye’nin kısmen dahili ihtiyacını 
karşılayacağı gibi, üçüncü ülkelere de büyük çapta ihraç yapacaktır. Bu 
aşamada ham petrol boru hattından günde 1 ila 1,5 milyon varil petrol 
taşınm ası öngörülmektedir.

Diğer ta ra ftan  esas amacı İran  doğal gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşım ak olan bir doğal gaz boru hattın ın  da iki ülke arasın
da inşaası düşünülmektedir. Bu boru hattından  da A vrupa’nın müstakil 
doğal gaz ihtiyacına bağlı olarak yılda 40 ila 50 m ilyar metreküp gaz 
nakli öngörülmektedir.

Bu projelerin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere iki ülke hü
kümetleri tarafından tespit ve tayin edilecek birer yetkilinin başkanlı
ğında ortak b ir özel komitenin kurulm ası kararlaştırılm ıştır. Ortak ko
mitenin ilk görevi, her iki proje için de b irer m üşavir seçerek fizibilite 
ettidlerini en kısa zamanda yaptırm ak olacaktır. Bu etütlerin  Türkiye 
ve İran, tarafından olumlu bulunması halinde projelerin inşaat safhası
na geçilecektir.

Sözünü ettiğimiz bu projeler ile ilgili çalışmalar çok eski bir tari
he kadar uzanır; ancak, bugüne kadar bu husus ta  somut b ir adım atıl
m am ıştır. Bu nedenle Sayın Musavi’nin ziyareti sırasında varmış oldu
ğumuz ve dün sabah birlikte imzaladığımız bu m utabakat, iki ülke iliş
kilerinde ileri ve yeni b ir adım teşkil etmektedir.

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin bugün ulaşmış ol
duğu boyut karşısında iki ülkeyi birbirine bağlayan altyapı tesisleri ye
tersiz kalm aktadır. Bu konuda gerek karayollarımızm gerek demiryol-
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]arımızın kapasitelerinin arttırılm ası, gerekse Türkiye’de İnanlıların kul
landığı Karadeniz’deki limanların kapasitelerinin geliştirilmesi konusun
da hükümetimiz kararlıdır.

Bunun yanında, haberleşme sahasında, iki ülke arasında telefon, 
teleks, te lgraf hizmetlerinin kolaylaştırılmasını Türkiye ile İran’ın, bir 
uydu m arifetiyle daha iyi bir haberleşme sistemine kavuşması da gene 
bu protokol çerçevesinde öngörülmüştür.

T ahran’la, A nkara ve İstanbul arasındaki uçak sefer sayısı a rtırıl
mış, her iki tarafında kapasiteleri yükseltilmiştir.

Görüşmelerimizin diğer bir veçhesini de iki ülke arasındaki sınaî 
işbirliği konuları teşkil etm iştir. Bu çerçevede alüminyum, elektronik 
aletlerler ve malzeme, sıhhî tesisat, tıbbî araç ve gereçler, çimento ve 
sigara üretim i için İran’daki mevcut fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan 
ham madde ve yedek parçaların Türkiye’den gönderilmesi ve bu konu
larda Türk uzmanların İran da görev yapması kabul edilmiştir.

M üteahhitlik, Mühendislik, Müşavirlik alanında İran da baraj, su
lama tesisleri ve hidroelektrik santrallarınm yapımında Türk kuruluş ve 
-firmalarının görev almaları da öngörülmüştür.

Bu izahatım dan da görüleceği üzere Ankara da yaptığımız görüş
meler Türkiye 'İran ekonomik ve ticarî ilişkilerinin daha da geliştiril
mesi bakımından önemli imkânlar ortaya koymuş ve geçen yıl hissetti
ğimiz bazı tıkanıklıkların giderilmesi sağlanmıştır.

Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, İran da olduğu gibi Irak ile 
de aramızda işbirliğinde de geniş bir atılım mevcuttur. Irak’a 1 milyar 
dolara yaklaşan ihracatımızın ötesinde bu ülke ile mevcut petrol hattı- 
mızııı kapasitesini 35 milyon tondan halen 50 milyon tona yükseltmiş 
bulunuyoruz. İkinci b ir boru hattının yapılması konusunda da mutabakat 
sağlanmış olup, bu çalışmalarda o ülke ile son safhaya getirilmiştir.

Gördüğünüz gibi sayın milletvekilleri, Türkiye birbirleriyle maale
sef savaş halinde olan bu iki kardeş ve komşu ülke ile Türk dış politi
kasının temelini teşkil eden «Yurt Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi çerçeve
sinde fevkalâde ilişkiler idame ettirilmesine ve insancıl olumlu bir ta
rafsızlık politikası sürdürülmesine büyük itina göstermektedir. Şüphe 
yok ki Türkiye’nin bu tutum u bütün dünya tarafından yakmeıı takip 
edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu barışçı ve yapıcı tutumu saye
sinde ülkemizin gerek bölgesinde gerek dünya sathında itibarı daha da
artacaktır.

Hepinize saygılar sunarım.»
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

BAŞBAKAN ÖZAL’IN CEZAYİR ZİYARETİ

1 - 3  Şubat tarih leri arasında Avrupa Sevk ve İdare Forumu ta ra 
fından İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen sempozyuma katılarak, 
Ortadoğu sorununun çözümü, İran f Irak savaşı ve Türkiye’nin batı ile 
bu bölge arasındaki köprü rolü üzerinde bir konuşma yapan ve ayrıca 
çeşitli ikili tem aslarda bulunan Başbakan Turgut özal Davos’dan resmî 
bir ziyarette bulunmak üzere Cezayir’e gitmiştir.

4 - 6  Şubat tarihleri arasında gerçekleşen bu ziyaret sırasında özal, 
Cezayir Başbakanı A. İbrahimi ile görüşmüş, Cumhurbaşkanı Chadly 
Ben Jedid tarafından kabul edilmiştir.

İki ülke Başbakanlarının başkanlığında heyetler arasında yapılan 
görüşmelerde özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile siyasî ve ti
carî ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde durulduğu bildirilmiştir.

Ziyaret Cezayir’in bağımsızlığını kazanışından bu yana bir Türk 
Hükümet Başkanınm anılan ülkeye yaptığı ilk resmî ziyareti teşkil et
miştir. Başbakan Ankara’ya avdetinde, Cezayir ziyaretini iki ülke ilişki
lerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirmiş, «uzun yıllardır 
ticaretimizin gelişmesi ile beraber istediğimiz seviyede bir yakınlaşma 
yapamadığımız bu önemli ülke ile yeni bir devrenin açıldığını, İktisadî 
ve ticarî ilişkilerimizin çok gelişeceğini, siyasî bakımdan aa biıbilimizi 
çok daha iyi anladığımızı» söylemiştir.

Başbakan, ziyareti sırasında, 1950’lerdeki Türk Hükümetlerinin oe- 
zayir kurtuluş savaşı muvacehesinde izlediği politikayı «hatalı gördü
ğümüzü» vurgulamış, milletimizin duygusal yakınlık ve desteğinin, anılan 
savaş boyunca her zaman Cezayir halkından yana olduğunu belirtm iştiı.

BULGARİSTANDAKİ TÜRK AZINLIĞA YAPILAN BASKILAR

Bulgaristandaki Türk azınlığa yönelik baskıların gideıek yoğunluk 
kazanması ve bu duruma Türkiye’nin gösterdiği tepkiler Şubat ayının 
önemli gelişmelerinden birini oluşturmuştur. Bu ülkede yaşayan soy aş 
barımızın Bulgarlaştırma kampanyasına tâbî tutuldukları, isim e*n-ın z0* a 
değiştirildikleri, dillerini konuşmamaları için baskı yapıldığına ilişkin a-
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berler Türk basınının yanı sıra, dünya basınında da sık sık yer almıştır. 
Çeşitli kuruluşlarda ayrıca Bulgar yönetiminin izlediği bu politikayı kı
nayan bildiriler yayınlamışlardır.

Başbakan Turgut özal Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden vatan
daşlarımıza 12 Şubat’ta  yaptığı b ir görüşmeden sonra verdiği b ir demeçte, 
konunun hükümetçe ele alındığını ve merak edilmemesi gerektiğini be
lirtm iştir.

TBMM’de konunun ele alınması yolunda sunulan önergeler üzerine 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu 18 Şubat 1985 günü TBMM Genel Ku
rulunda yaptığı konuşmada, hüküm etin konu ile ilgili değerlendirmeler^ 
girişimleri ve tutum u üzerinde bilgi verm iştir.

Bu gelişmeleri takiben Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu 19 Şubat 
1985 günü A nkara’daki Bulgar Büyükelçisinin talebi üzerine kabul et
m iştir. Büyükelçi, Türk basın yayın organlarında Bulgaristan aleyhinde 
yapılan neşriyatı üzüntüyle karşıladıklarını ifade etmiş, isim değiştirme 
işleminin gönüllü olarak cereyan ettiğini ileri sürm üştür. Dışişleri Ba
kanı V ahit Halefoğlu ise, soydaşlarımızın isimlerinin değiştirildiğinin 
bir gerçek olduğunu ve bu işlemin gönüllü olarak yapıldığı iddiasının 
Türkiye ve dünyaya ulaşan haberlerle çeliştiğini söylemiş, Türk Hükü
metinin soydaşlarımızın Türkiye’ye anlaşm alar çerçevesinde göç etme
leri de dahil olmak üzere bütün meseleleri müzakere yoluyla çözümle
meye hazır olduğunu belirtm iştir.

TBMM Genel Kurulu da 20 Şubat’ta  yaptığı gizli oturum da Bulga- 
ristandaki Türklerin durum unu ele almıştır.

A nkara’daki Bulgaristan Büyükelçisi 22 Ş ubat’ta  da Dışişleri Baş
kanlığına davet edilerek Büyükelçi aracılığıyla T ürk Hükümetinin Bul
garistan  Hükümetine notası tevdi edilmiştir. Notada, iki ülke arasında 
mevcut sorunların geniş kapsamlı b ir göç anlaşm ası konusuda dahil olmak 
üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde ele alınıp, görüşülmesi teklif edil
m iştir.

Aynı gün Parlam entolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ankara 
Milletvekili Barlas Doğu, Bulgar Grubu Başkanı Dr. P eter Boudov’a yaz
dığı bir m ektupta, B ulgaristan’daki Türklerin durum ları konusundaki 
gerçeklerin tesbit edilmesi amacıyla b ir parlam ento heyetinin Bulga
ris tan ’ı ziyaret etmesini önermiştir.

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Plall Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu’nun davetine icabetle 1 1 -1 3  Şubat tarihlerinde Türkiye’ye res
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mî bir ziyarette bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan 
Turgut özal, TBMM Başkam Necmettin Karaduman tarafından da kabul 
edilen İngiltere Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı ile de bir görüşme 
yapmış, parlamento Dışişleri ve Savunma Komisyonları üyeleriyle de 
tanışmıştır.

Bu tem aslarda ele alman konuların başında Türkiye’nin batı ile 
ilişkileri ve bu çerçevede NATO, Avrupa Konseyi, AET olmak üzere tüm  
batılı kuruluşlar, batı ülkeleri hükümetleri ve parlamentoları ile ilişkiler 
üzerinde durulm uştur. Görüşmelerde Kıbrısla ilgili son gelişmeler üze
rinde de fik ir alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmelerde ayrıca ikili ti
carî ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir teatisinde bulunulmuş, ulus
lararası terörizm, Ortadoğu sorunu? İran - Irak savaşı, Doğu - Batı ilişki
leri ve silahların kontrolü gibi bölgesel ve uluslararası güncel meseleler 
de gözden geçirilmiştir. Yunanistan Hükümetinin gerek Türkiye’ye, ge
rek NATO ittifakının temel prensiplerine aykırı olan davranışları ve 
NATO dayanışmasına ters düşen politikası hakkmdaki Türk Hüküme
tinin görüşleri de İngiliz Dışişleri Bakanına açıklanmıştır.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 19 
Şubat’ta  yaptığı gündem dışı konuşmada söz konusu ziyaret hakkında 
bilgi sunm uştur.

HALEFOĞLU’NUN KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNİ
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu 20 -26 Şubat tarihleri arasında 
Katar’a ve Birleşik Arap Emirliklerine resmî ziyaretlerde bulunmuştur.

21 - 23 Şubat tarihleri arasındaki K atar ziyareti sırasında Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet, Veliaht ve Savunma Bakanı Şeyh Hamad, 
ile görüşmüş, K atar Emiri Şeyh Halifa tarafından kabul olunmuştur. Ha
lefoğlu bu görüşmeler sırasında başta İran - Irak savaşı olmak üzere böl
gesel sorunlar ile Türkiye’nin izlemekte olduğu dış politika ve Türkiye niıı 
komşularıyla ilişkileri hakkında muhataplarına bilgi vermiştir. Ayrıca, 
ikili ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda temaslarda buluıv 
muştur. Bu çerçevede K atar doğal gazının Türkiye’ye ve Türkiye üze
rinden Batı A vrupa’ya nakli projesi üzerinde de curulmuştuı.

Halefoğlu ziyaretinin ikinci durağı olan Birleşik Arap Emiılikleıinde 
23 - 26 Şubat tarih leri arasında yaptığı ziyaret sırasında ikili temasla- 
rın yanı sıra  Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Ko
misyonuna başkanlık etmiştir. Halefoğlu bu ziyareti sırasında Devlet 
Başkanı Şeyh Zayed tarafından kabul edilmiş, Dışişleri Bakanı Raşıd 
Abdullah ile başbaşa ve heyetler halinde görüşmelerde bulunmuş, ayrıca
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BAE Devlet Başkanlığı Divan Başkanı Şeyh Surur ve Başbakan Y ar
dımcısı Şeyh Hamdan, Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odasında Abu Dha- 
bili işadamları, Dubai’de BAE Savunma Bakanı Şeyh Mohemmed ve 
Dubai Ticaret ve Sanayi Odasında iş adam ları ile görüşmeler yapmıştır.

BAE Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerin 
ağırlık merkezini ikili konular ve bölgesel sorunlar teşkil etmiş, Halefoğlu 
Kıbrıs sorunu ve B ulgaristan’daki soydaşlarımızın durumu hakkında ge
niş bilgi verm iştir.

K arm a Ekonomik Komisyon çalışmaları sonunda da b ir protokol im
zalanmıştır. Protokolde ticaret, malî ilişkiler ve projeler, m ütahitlik hiz
m etleri ve teknik işbirliği konuları olmak üzere iki ülke arasındaki tüm 
ekonomik ilişkilere yer verilmiştir.

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu 28 Şubat günü TBMM’de gündem 
dışı bir konuşma yaparak bu iki ülkeye yaptığı ziyaretler hakkında bilgi 
vermiş ve ziyaretlerin Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin her 
safhada güçlendirilmesi yolunda yeni bir m esafe katetm esine vesile teşkil 
ettiğini belirtm iştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Finlandiya Grafik Sanatları Cemiyeti 1 -1 5  Şubat 1985 tarihle
rinde A nkara Deevlet Resim ve Heykel Müzesi Sergi Salonunda Grafik 
Sanatlarını sergilemiştir.

— Balkan ülkeleri arasında Spor İşbirliği Toplantısı 4 - 6  Şubat 
1985 tarihlerinde Y unanistan’ın Delfi şehrinde yapılmış ve bu toplantıya 
ülkemizden Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcısı Şahap Sayın Ka
tılmıştır.

— 1 -1 2  Şubat tarihinde Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesin
de İran Fotoğraf Sergisi düzenlenmiştir.

— Türkiye - H indistan Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı çer
çevesinde H indistan Kathak Dans Grubub Ankara’da 17, 18 ve 20 Şubat, 
İstanbul’da da 23, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde gösterilerde bulunmuştur.

— 1985 - 1987 yılları Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti Kültürel De>- 
ğişim Program ı, 20 Şubat 1985 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Kültür İş
leri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ergun Sav ve Çin Halk Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığı Dış Kültürel İlişkiler Bürosu Müdür Yardımcısı Wu 
Chunde tarafından  A nkara’da imzalanmıştır.

— 22 Şubat - 8 M art 1985 tarihleri arasında Ankara Devlet Resim 
ve Heykel Müzesinde «Küba Çağdaş Resim Sergisi» düzenlenmiştir.

— Türkiye - H indistan Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı gö
rüşmeleri için b ir Türk heyeti 27 Şubat 1985 günü Yeni Delhi’ye git
miştir.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





2 Şubat 1985

ÖZAL «TÜRKİYE, BİR İSTİKRAR ADASI VE 
BATININ GÜVENİLİR BİR ORTAĞI OLARAK 

DAHA DA GÜÇLENDİRİLMELİDİR»

Başbakan Turgut Özal İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen «Av
rupa Sevk ve Yönetim Sempozyumu»nda «Ortadoğu’da barış sağlanabilir 
mi?» konulu bir konuşma yapmıştır, özal konuşmasında «Türkiye bir 
istikrar adası ve B atı’ıım da güvenilir bir ortağı olarak daha da güçlen- 
dirilmelidir. Bizim yapıcı tutumumuz politik ve ekonomik gücümüz, 
Basra Körfezi’nde ve Ortadoğu’da birçok dostumuza güven sağlayacak
tır» demiştir. (Bk. Belge 1)

2 Şubat 1985

ERALP : «TÜRKİYE’NİN 
EGE’NİN ULUSLARARASI HAVA SAHASINDAKİ TATBİKATLARI 

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLARAK 
İCRA EDİLMEKTEDİR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, «10 
millik Yunan hava sahası ve uçuş planı iddialarına «cevaben bir açıklama 
yapmıştır. E ralp’in açıklaması şöyledir :

«Yunan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Müsteşarı Kapsis’in Atina Bü
yükelçimizle yaptığı görüşme ile ilgili olarak Ana ajansında yayınlanan 
haberde yer alan hususlara ilişkin görüşlerimiz birçok kere açıklanmış 
bulunmaktadır.

Bir ülkenin milli hava sahası kara ülkesi ve karasuları üstündeki 
hava sahasıdır. Bu husus uluslararası hukukun hem temel, hem de her
kes tarafından kabul edilen, bir teamüli kuralıdır. Bu ilkeyi birçok ulus
lararası anlaşm ada bulmak mümkündür. 1945 Şikago Sözleşmesi bunun 
bir Örneğidir. U luslararası uygulama da, Yunanistan istisnası dışında, 
bu yoldadır.

Uçuş plânı konusu da açıktır. Türkiye ve Yunanistan’ın ta ra f ol
dukları Şikago Sözleşmesi’nin 8. maddesi, Sözleşme hükümlerinin yalnız 
sivil uçaklar için geçerli olduğunu, askeri uçakları uygulanamayacağını 
belirtmektedir. Başka bir deyişle askeri uçaklar için uçuş plânı verme 
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Türkiye’nin Ege’nin uluslararası hava sahasındaki tatbikatları bu 
Çerçevede, uluslararası hukuka uygun olarak icra edilmekte ve 6 millik 
Yunan hava sahasına ilişkin iddialar iyi niyetle inceleneı ek sonuç aı u 
uanistaıı’a bildirilmektedir.»
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Öte yandan Y unanistan Hükümet Sözcülüğünce yapılan bir açıkla
mada, Türk uçaklarının hava sahasını ihlâl e ttiğ i yolundaki iddialarına 
Türkiye’nin verdiği cevabın kabul edilmediği açıklanmış ve Türkiye’nin 
«Ege’de statükoyu değiştirmeye çalıştığı» ileri sürülm üştür.

2 Şubat 1985

DENKTAŞ : «KKTC SEÇİMLERİ BARIŞ ÇABALARINI ETKİLEMEZ»

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Bayrak televizyonunda yayın
lanan bir konuşmasında, ada Türklerinin 23 H aziran’da yapacağı genel 
seçimlerin, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’m barış çabalarını et
kilemeyeceğini tekrarlam ıştır.

4 - 7 Şubat 1985

AET PARLAMENTO HEYETİ TÜRKİYE’DE

Türkiye - AET K arm a Parlam ento Komisyonu’nun davetlisi olarak 
Avrupa Parlam entosu’na mensup b ir grup parlam enter Türkiye’ye gel
miştir,

Jas Gawranski (İtalyan), Elm ar Brok (Alman), Ursula M. Broun 
Moser (F. Alman), E rnest Muhlen (Lüksem burg)’daıı oluşan konuk he
yet, bu gezisi sırasında Türkiye - AET K arm a Parlam ento Komisyonu 
Başkanı Ayçan Çakıroğulları ile görüşmüş, TBMM Başkanı Necmettin 
Karadııman, Başbakan T urgut özal, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem, Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu tarafından  kabul 
olunmuştur. Heyet üyeleri ayrıca, siyasi parti liderlerini, Türk-İş, Odalar 
Birliği ve İstanbul’da çeşitli özel sektör kuruluşlarını ziyaret etmiştir.

4 - 6 Şubat 1985

ÖZAL CEZAYİRDE

Başbakan T urgut özal Cezayir’e resmî b ir ziyarette bulunmuştur. 
Cezayir Başbakanı A. İbrahim i ile görüşen özal Cumhurbaşkanı Chadly 
ben Jedid tarafından kabul olunmuştur.

4 Şubat 1985

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU HEYETİ’NİN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİYLE İLGİLİ BİR BASIN BİLDİRİSİ

YAYINLANDI

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu H eyeti’niıı Türkiye’yi ziyaretiyle 
ilgili olarak bir basın bildirisi yayınlanm ıştır. Bildiride ziyaretin Türk 
Hükümetinin daveti üzerine gerçekleştirildiği ve heyet üyelerinin gör
mek istedikleri yerleri gezdikleri belirtilm iştir. (Bk. Belge 2)
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5 Şubat 1985

ERALP, ABD YÖNETİMİNİN TÜRKİYE’YE YARDIM AMACIYLA 
KONGREYE ÖNERDİĞİ MİKTARIN 

İHTİYAÇ DUYULAN DÜZEYİN ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, 
Amerikan yönetiminin 1986 malî yılında Türkiye’ye yapılması için Kong
reye önerdiği yardım miktarının ihtiyaç duyulacağı hesaplanan düzeyin 
oldukça altında olduğunu söylemiştir.

Türkiye’nin isteğinin, halen Kongreye verilen m iktarın daha üstün
de olduğunu belirten Eralp, geçen yıl ile bu yıl arasında 5 milyon dolarlık 
bir fa rk  olduğunu bildirmiştir. Eralp, haftalık basın toplantısında bu 
konuda yöneltilen bir soruya verdiği cevapta ABD Yönetiminin Kongre’ye 
yaptığı öneriler hakkında şu bilgileri vermiştir :

«Hibe m iktarı 230 milyon dolar, Düşük faizli FMS kredisi 345 mil
yon dolar, Piyasa faizli FMS kredisi 210 milyon dolar ve askeri eğitim 
hibe yardımı 4 milyon dolar, ekonomik yardım 150 milyon dolardır.

— Geçen yıl Kongre’den çıkan askeri hibe 215 milyon dolar olmuştur. 
Yönetimin önerisi ise 230 milyon dolar idi.

— Düşük faizli FMS kredisinde geçen yıl yönetimin önerisi 250 
milyondu, Kongre’den de 250 milyon dolar geçmiştir. Bu yıl bu m iktar 
345 milyon dolara çıkarılmaktadır.

— Piyasa faizli FMS kredisi geçen yıl 235 milyondu, bu yıl ise 
210 milyon olarak önerilmektedir. Geçen yıl 275 önerilmiş idi.

— Askeri hibe (eğitim) ise geçen yıl 4 milyon dolar olarak öne
rilmiş, Kongre’den 3.1 milyon dolar çıkmıştır. Bu yıl 4 milyon dolar
Önerilmektedir.

— Ekonomik Yardıma gelince, geçen yıl 175 milyon dolar önerilmiş, 
bu Kongre’den çıkmıştır. Bu rakam bu yıl 150 milyon dolardır.

Bu yılki yardım  m iktarına ilişkin görüşümüz ise şöyledir :

ABD Yönetiminin, 1986 Mali yılında Türkiye ye yapılmasını Koııg- 
ro ye önerdiği yardım silahlı kuvvetlerin idamesi ve sıııııh biı moderni
zasyonun gerçekleştirilebilmesi için aynı dönemde ihtiyaç duyulacağı he
saplanan düzeyin oldukça altındadır.»
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5 Şubat 1985

ERALP, «TÜRKİYE, SİLAHSIZLANMA KONUSUNDA, 
GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER AÇISINDAN ESNEK VE 

OLUMLU TUTUM ALAN ÜLKELERDEN BİRİDİR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, haf
talık basın toplantısında, «Avrupa Silahsızlanma Konferansı çerçevesinde 
uygulanabilecek güven arttırıc ı tedbirlerin Türkiye’yi güç duruma soka
bileceği bazı yorumcularca ileri sürülüyor. Bu konuda 11e düşünüyorsu
nuz?» şeklindeki b ir soruyu şöyle cevaplandırm ıştır :

«Türk dış politikası kendi bölgesinde ve Avrupa’da daima güvenlik 
ve istikrar arayışı içinde olmuştur. Bu çerçevede, Avrupa Silahsızlanma 
Konferansı’na (Stokholm Konferansı) Türkiye başından beri büyük önem 
ve değer vermektedir. Nitekim, geçen yıl Konferaııs’m açılışından hemen 
sonra NATO’nun önerileri b ir bütün olarak Türkiye tarafından sunul
muştur.

İlk defa 1975’de Helsinki Sonuç Belgesi’ııde yer verilen güven a r t
tırıcı önlemler ilke olarak en büyük yararı bizim gibi ülkelere sağlamak
tadır. Bu görüşle Türkiye, 1975’den bu yana A vrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı (AGİK) süreci içinde güven arttırıc ı önlemler konusunda en 
esnek ve en olumlu tu tum  alan ülkelerden biri olmuştur.

ı
Avrupa Silahsızlanma Konferansı’ııa sunulan NATO önerileri İttifak  

içinde oybirliğiyle karara bağlanmış ve uzun bir titiz ve hazırlık dönemi 
sonunda ortaya konmuştur. Bu hazırlık döneminde m üttefik  ülkelerin 
her birinin özel ihtiyaçları ve görüşleri dikkate alınmış, öneriler bu anla
yışla herkesi tatm in edecek ölçüler içinde belirlenmiştir. Bütün bu ne
denlerle Türkiye’nin Stokholm Konferaıısı’nda esasen m üttefikler adına 
kendisi tarafından takdim edilmiş olan önerilere ilişkin olarak ne mevcut, 
ne de görünebilir bir gelecek için muhtemel bir sorunu yoktur.»

5 Şubat 1985

HALKÇI PARTİ
BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRELERİN DURUMU HAKKINDA 

TBMM’DE GENEL GÖRÜŞME AÇILMASINI İSTEDİ

Halkçı P arti İstanbul Milletvekili Yılmaz H astü rk  ve arkadaşları, 
TBMM Başkanlığına b ir önerge vererek B ulgaristan’da yaşayan Türkle- 
rin durumu hakkında genel görüşme açılmasını istemişlerdir, önergede 
konunun önemi dolayısıyla genel görüşmenin «gizli oturumunda» yapıl
masının ayrıca isteneceği kaydedilmiştir.
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Önergede uzun süredir basında, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin 
isim ve soyadlarınm zorla değiştirildiği, Bulgarlaştırılm alarm a çalışıldığı 
konusunda haberlerin yer aldığı belirtilm iştir.

5 Şubat 1985

AYDIN, KUVEYT VE BAHREYN ZİYARETİNİ TAMAMLAYARAK
YURDA DÖNDÜ

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, Kuveyt ve Bah
reyn’e yaptığı resmî ziyaretleri tam am layarak yurda dönmüştür. Aydın, 
Yeşilköy Havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, ziyaretlerinin Tür
kiye açısından olumlu geçtiğini belirterek, her iki ülke Sağlık Bakanla
rıyla yapılan görüşmelerde, Türkiye’den ilaç alınması konusunda görüş 
birliğine varıldığını ve gerekli kolaylığın sağlanması için anlaşm a im»- 
zalandığmı kaydetmiş «bundan sonra iş, bizim üretici firm alarım ıza dü
şüyor. Gerekli görüşmeleri yapsınlar, bu ülkelerce kendilerine her türlü  
kolaylık sağlanacaktır» demiştir.

5 Şubat 1985

TÜRKİYE, İSLÂM KALKINMA BANKASFNIN 
İLK BEŞ ORTAĞI ARASINA GİRDİ

Hazine ve Dış Ticaret M üsteşarı Ekrem  Pakdemirli Bangladeş’in 
başkenti Dakka’da yapılan İslâm Kalkınma Bankası 9. uncu genel kurul 
toplantısına katıldıktan sonra dönüşünde İzm ir’de verdiği b ir demeçte, 
İslâm Kalkınma Baııkası’ndaki sermaye payını 160 milyon dolara çıka
ran Türkiye’nin bankanın sahibi ilk beş ülke arasına girdiğini açıkla
mıştır.

Pakdemirli, Türkiye’nin bu bankada bulunan 65 milyon dolarlık 
sermayesini 160 milyon dolara çıkardığım, 100 milyon dolar civarındaki 
arttırmam 20 milyon dolarlık ilk taksidiniıı H aziran ayının sonuna kadar 
ödeneceğini belirterek şunları söylem iştir :

«Bu gelişmeden sonra Bankanın 11 üyeden oluşan yönetim kurulu
nun daimi üyelerinden biri de Türkiye olacaktır. B ir başka deyişle mür- 
kiye, Bankanın sahibi 5 ülke arasına girecektir. Türkiye, bundan böyle 
Islâm Kalkınma Bankası kanalıyla finanse edilen, projelerde daha etkin 
söz sahibi olacaktır. 1984 yılında Türkiye, İslâm Kalkınma Bankası’ndan 
80 milyon dolar kredi kullanm ıştır. 1985 yılında kullanacağı kredi, çok 
daha büyük ölçüde olacaktır.»

Hazine ve Dış T icaret M üsteşarı Pakdemirli, Genel Kurul dışında 
ikili tem aslarda da bulunduklarım ifade ederek, şunları söylem iştir :
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«Bangladeş ve Pakistan’ın ilgili bakanları ile bazı A frika ülkelerinin 
dış ticaret bakanlarına, Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarında 
daha etkili rol oynamayı arzu ettiğini dile getirdik.»

Pakdemirli, ikili görüşmeler sırasında Bangladeş’in, bir çimento te 
sisi için, Türkiye’den teknik bilgi talebinde bulunduğunu, ayrıca bu ül
keye, Türkiye’den yapacağı ithalata  karşılık 10 milyon dolar’lık bir finans 
kolaylığı sağlanması için prensip anlaşmasına varıldığını da kaydederek, 
«Bu da gösterm ektedir ki, Türkiye artık , sadece borç isteyen değil, 
borç veren bir ülke durumuna gelmiştir» demiştir.

5 Şubat 1985

MARUDAS : «YUNANİSTAN KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMAK
HAKKINA SAHİP»

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Marudas gazetecilerin vaki b ir so
rusu üzerine Yunan Hükümetinin deniz alanlarını 6 milden 12 mile çı
karmak hakkına sahip olduğunu belirtmiş, bu hakkın ne zaman kullanı
lacağına karar verme yetkisinin Yunan Hükümetine a it olduğunu ifade 
etmiştir.

8 Şubat 1985

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU : BULGARİSTAN HÜKÜMETİ 
TÜRKLERE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINA 

DERHAL SON VERMELİDİR

Ankara Üniversitesi Senatosu Bulgaristan’da yaşayan Türklere Bul
gar Makamlarınca uygulanan baskı ve işkence hareketlerinin büyük bo
yutlara ulaşması üzerine dünya kamuoyuna bir duyuruyu yayınlam ıştır : 
(Bk. Belge 3)

8 Şubat 1985

HALEFOĞLU, «EGE’Yİ TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA 
BİR BARIŞ DENİZİ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ»

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlü, 22 nci NATO Savunma Seminerine 
katılmak üzere gittiği Münih’te  Bavyera televizyonunun çeşitli soruları
nı cevaplandırmıştır. Halefoğlü, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorun
lara ilişkin bir soruyu cevaplandırırken, «Y unanistan’la aramızdaki ihti
lafları her zaman bir araya gelerek halletmek yolunu seçmişizdir. Ancak 
bunu hiçbir zaman bir zaaf olarak görmemeli. Em rivakilerle haklarımız
dan vazgeçecek değiliz» demiştir. Halefoğlü, Türkiye’nin kimsenin topra
ğında gözü olmadığını tekrarlayarak, «Buna karşılık en küçük b ir taviz
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vermek niyetinde de değiliz. Haklarımızdan ferağata  razı olmadığımızın 
herkesçe bilinmesi, iki ta raflı ilişkilerde durum un aydınlatılmasına yar
dımcı olacaktır» şeklinde konuşmuştur.

Halefoğlu, terörzrnle ilgili bir soruyu cevaplandırırken de, Türkiye’nin 
yıllardan beri terörizmin uluslararası b ir problem, b ir hastalık, b ir bela 
olduğunu anlatm aya çalıştığını belirterek şunları söylem iştir :

«Şimdi son aylarda vukubulan hadiselerden sonra, söylediklerimizin 
doğruluğu ortaya çıktı. Bu m illetlerarası hastalıkla, bu belayla mücadele 
edebilmek için m illetlerarası dayanışmaya ihtiyaç vardır. Bu tesanüd 
sağlanabildiği takdirde, bu belayla baş edilebilir.»

Halefoğlu, Bulgaristan’ın son zamanlarda izlediği tutum u hatırla tan  
ve bu tutum un tatilde Türkiye’ye gidip gelecek Türk işçilerini zor durum 
da bırakıp bırakmayacağını soran röportajcıya şu karşılığı vermiştir.»

«Henüz şubat başında olduğumuza göre, ta til mevsimine kadar ikili 
görüşmeler ve tem aslarla pürüzlü noktaların giderileceğine, sorunun iş
çilerimizin ülkelerine gidişlerinde hiçbir engel ve üzüntüyle karşılaşm ar 
yacaklar şekilde halledileceğine eminim.»

9 Şubat 1985

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI : «KIBRIS KONUSUNDA 
DE CUELLARTN ÖNERDİĞİ EŞSİZ FIRSAT KAÇIRILMAMALI»

İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe Türkiye’ye yapacağı 
ziyaret arifesinde Londra’da Anadolu Ajansı M uhabiri’nin sorularım  ce
vaplandırmıştır. Kıbrıs konusundaki New York zirvesinden olumlu sonuç 
çıkmamasından hayal kırıklığına uğradığını açıklayan İngiliz Bakan «Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri^ sürekli b ir barış ve adada huzurun sağ
lanmasına yönelik eşsiz b ir fırsa t öneriyor. Bu fırsa t kaçırılmamalıdır» 
demiştir.

9 Şubat 1985

HALEFOĞLU, NATO İTTİFAKININ DIŞ DÜNYAYA KARŞI 
TAM BİR GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLAMIŞ OLMASI GEREKTİĞİNİ

SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu NATO ittifakının savunması ile 
ilgili konuların görüşüldüğü Münih’te düzenlenen NATO Savunma Semi
nerinde yaptığı konuşmada, NATO ittifakının dış dünyaya karşı tam  bir 
görüş birliği sağlamış olması gerektiğini belirterek, aksi halde güvenilir
liğin azalacağını kaydetm iştir.
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11 -1 3  Şubat 1985

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE’DE

İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe Dışişleri Bakanı V ahit 
Halefoğlu’nun çağrılısı olarak Türkiye’ye resmî b ir ziyarette bulunmuş
tur. İki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında yapılan görüşmelerde 
ekonomik ve siyasî konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlar 
ele alınmış, Konuk Bakan Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan 
Turgut özal tarafından kabul olunmuş, TBMM, Dışişleri ve Millî Savun
ma Komisyonu üyeleri ve Millî Savunma Bakanını ziyaret etm iştir.

Halefoğlu konuğu onuruna bir yemek verm iştir.
lialefoğlu ve Howe ziyaretin son günü Esenboğa Havaalanında bir 

basın toplantısı düzenleyerek, görüşmelerde ele alman konularla ilgili 
görüşlerini açıklamışlardır. (Bk. Belge 4, 5, 6)

12 Şubat 1985

ÖZAL, TBMM’DE BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN 
VATANDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Turgut Özal TBMM’de Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden 
vatandaşlarımızla görüşm üştür. Bulgaristan’dan gelen göçmen vatandaş
larımız Başbakan’a «yakınlarından çok kötü haberler aldıklarını, Türklere 
işkence yapıldığını ve isimlerinin değiştirildiğini söylemişlerdir, özal, 
göçmenlere, konunun ele alındığını ve m erak edilmemesi gerektiğini belirt
miştir.

Öte yandan, Anavatan P artisi TBMM Grubunda da konunun görü
şüldüğü ve Başbakan özaİ’m toplantıda B ulgaristan’daki Türklere yöne
lik olaylara ilişkin bilgi verdiği ve meselenin b ir kavga zeminine götürül
meden, olumlu yolla çözümlenmesi gerektiğini bildirdiği açıklanmıştır.

.12-17 Şubat 1985

HOLLANDALI PARLAMENTERLER TÜRKİYE’DE

Hollanda Parlamentosunun yabancı işçilerle ilgili Kültürel Azınlık
lar Komisyonu Başkanı David A. Th. Van Doijen ile dört üyesinden olu
şan bir parlam enterler heyeti Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir. HollandalI 
parlamenterler TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkam Mus
ta fa  Balcılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam M ustafa Kalemli ve 
diğer ilgili Bakanlıklar yetkilileriyle görüşmüşlerdir. Bu görüşmeler sı
rasında Hollanda’da çalışan işçi vatandaşlarımızın sorunları hakkında gö
rüş alış verişinde bulunulmuştur. HollandalI parlam enterler bu ülkeden 
geri dönen işçilerimizin kurdukları sınai işletmeler ve kooperatifler ile 
dönen işçi çocuklarının devam ettiği bazı okulları da ziyaret etmişlerdir.
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1 2 -1 5  Şubat 1985

ALPTEMOÇİN IRAKTA

Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin Türkiye ile Irak  
arasında yapımı öngörülen ikinci petrol boru ha ttı konusunda görüşme
ler yapmak üzere Irak Petrol Bakanı Qassım Abmed Taqi’niıı davetlisi 
olarak Irak ’ı ziyaret etm iştir. Görüşmelerde boru hattın ın  yapımı ile il
gili olarak m üşavir firm a tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalar değer
lendirilmiş ve ikinci petrol boru ha ttı hakkında iki ülke arasında imzalan
ması öngörülen yeni anlaşmanın esasları tesbit edilmiştir.

13 Şubat 1985

HALEFOĞLU, BULGARİSTAN’DAKİ TÜRK AZINLIĞIN 
MARUZ KALDIĞI BASKILAR KONUSUNDA TBMM’YE BİLGİ YERDİ

TBMM Genel Kuruluhıda Halkçı P arti İstanbul Milletvekili Yılmaz 
H astürk  ve arkadaşları ile Anavatan Partisi Balıkesir Milletvekili İsmail 
Dayı ve arkadaşlarının verdikleri «Bulgaristan’daki Türk azınlığına ya
pılan zulüm üzerinde» genel görüşme açılmasına ilişkin iki önerge birleş
tirilerek ele alınmıştır. Toplantıda Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu Hü
kümetin konuyla ilgili değerlendirmeleri, girişimleri ve tutum u üzerinde 
bilgi vermiş, genel görüşme açılmasına karar verilmesi halinde, gizli 
bir toplantıda sorunun gelişmelerini ve hüküm etin görüşlerini daha ay
rıntılı olarak açıklayacağını belirtm iştir. P artiler adına yapılan konuş
malardan sonra genel görüşme açılması önerisi Genel Kurulda kabul 
edilmiştir. (Bk. Belge 7)

13 Şubat 1985

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : TÜRKİYE’DE 
İNSAN HAKLARI KONUSUNDA 

1984 YILINDA BÜYÜK İLERLEM ELER KAYDEDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan «1984’de Dünyada 
İnsan Hakları» konulu raporda, «Türkiye’de insan haklarına saygı ko
nusunda 1984’de büyük ilerlemeler kaydedildiği» belirtilm iştir.

Dünyadaki birçok ülkenin incelendiği raporun Türkiye ile ilgili bö
lümünde, «1984’de Türkiye’deki en önemli gelişme seçilmiş bir parla
menter hüküm etin işbaşına gelmiş olmasıdır» denilmiştir.

Raporda ayrıca, KKTC, KRY ve Y unanistan’da da insan hakları 
konusunda geçen yıl olumlu gelişmeler görüldüğü kaydedilirken, «Yuna
nistan’ın en önemli meselesi, ülkede yaşayan azınlıklara karşı uygulanan 
baskı politikasıdır» denilmiştir.
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UNICEF GENEL DİREKTÖRÜ TÜRKİYE’DE

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel D irektörü James 
Grant, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet AydmTn konuğu olarak 
Türkiye’ye gelmiştir.

Grant, Mehmet Aydın ile yaptığı görüşmenin yanı sıra Başbakan 
Turgut özal tarafından da kabul olunmuştur.

G rant’ın Türkiye’deki tem asları sırasında Türkiye’de bebek ölüm 
oranının azaltılması amacıyla hazırlanan projeler ele alınmıştır.

14 Şubat 1985

YILMAZ, İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SAĞLANAN BİLGİLERLE 
BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERE YÖNELİK BASKI OLAYLARININ 

DOĞRULANDIĞINI SÖYLEDİ

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir demeç veren Devlet Ba
kanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, toplantıda çeşitli konular me
yalımda soydaşlara yapılan baskılarla ilgili olarak Bulgaristan’dan Tür
kiye’ye ulaşan bilgilerin değerlendirildiğini açıklamış ve baskıların deva
mı halinde yapılacak girişim ler konusunun görüşüldüğünü ifade ile «bu 
konuda çeşitli kaynaklardan bize gelen bilgiler birbirini doğrulam aktadır. 
Ayrıca Soyfa Büyükelçimizin A nkara’ya çağrılması ve kendisinden olay
lar hakkında bilgi alınması kararlaştırıldı» dem iştir.

16-25  Şubat 1985

PAKDEMİRLİ ABD’YE GİTTİ

Hazine ve Dış Ticaret M üsteşarı Ekrem  Pakdemirli, ABD’nin Türk 
Tekstil ürünlerine koyduğu ek güm rük vergisiyle ilgili görüşmelerde 
bulunmak üzere ABD’ni ziyaret etm iştir. Ziyaretin sonunda Türkiye ile 
ABD arasında İkili Tekstil Anlaşması imzalanmıştır.

17 Şubat 1985

YAYUZTÜRK, NATO’NUN TÜRKİYE’YE SAĞLADIĞI DESTEĞİN 
YETERLİ OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Türkiye’nin NATO’ya giri
şinin 33. ncü yıldönümü nedeniyle b ir demeç verm iştir. Yavuztürk 
NATO’nun bütün üyeleri gibi Türkiye içinde bir güvence olduğunu be
lirterek «Türkiye ile NATO arasındaki m ünasebetler başlangıcından beri 
iyidir. Bu durumun, bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum» de
miştir.

13-15 Şubat 1985
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Stratejik  konumu ve askerî gücüyle Türkiye’nin NATO’nun güçlü bir 
üyesi olduğunu belirten Bakan, NATO’nun Türkiye’ye sağladığı desteğin 
yeterli olmadığına işaretle, bunun yeterli düzeye ulaşması için gerekli 
çabanın m üttefik ülkelerce gösterileceğine inandığını kaydetm iştir.

18 - 26 Şubat 1985

YAVÜZTÜRK ENDONEZYA’DA

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Endonezya Millî Savunma 
Bakam’nm davetlisi olarak Endonezya’ya resmî bir ziyarette bulunmuş
tur. Dönüşünde demeç veren Bakan, ziyareti sırasında iki ülke arasında 
savunma sanayiinde yapılacak işbirliği esaslarının belirlendiğini söyle- 
miş? uzmanlar seviyesinde başlatılan çalışmaların devam edeceğini açık
lamıştır.

19 Şubat 1985

HALEFOĞLU, TBMM’YE İNGİLİZ DIŞİŞLERİ BAKANININ 
ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ YERDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu TBMM Genel Kurulu’nda gündem 
dışı b ir konuşma yaparak İngiltere Dışişleri Bakam Howe’un Türkiye’ye 
yaptığı ziyaret ve görüşmeleri ile ilgili olarak bilgi verm iştir. Bakan, bu 
ziyaretin Batı ile ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesinde olumlu bir 
adım teşkil ettiğini söylemiştir. (Bk. Belge 8)

19 Şubat 1985

HALEFOĞLU, BULGARİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİ
KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu Bulgaristan’ın A nkara Büyükelçisi 
Arguir Konstantiııov’u kabul etm iştir. Kabulden sonra Dışişleri Bakanlığı 
Enformasyon Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıdaki açıklama yapılmış
tır  :

«Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu bugün A nkara’daki Bulgar Bü
yükelçisi A rguir Konstaııtinov’un talebi üzerine kabul etm iştir.

Büyükelçi, Türk basın yayın organlarında Bulgaristan aleyhinde ya
pılan neşriyatı üzüntü ile karşıladıklarını ifade etmiş ve bu neşriyatın 
Türk - Bulgar ilişkilerini bozmak isteyen çevrelerin çıkardıkları m aksatlı 
haberlerden kaynaklandığını ileri sürm üştür.

Büyükelçi, B ulgaristan’daki Türklerin diğer Bulgar vatandaşları gi
bi Bulgar mevzuatına göre bütün hak ve mükellefiyetlerinin bulunduğu
nu belirterek, konunun B ulgaristan’ın içişlerine taaluk ettiğini söylemiş
tir.
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İsim değiştirme hususuna da değinen Büyükelçi bu konuda herhangi 
bir zorlama yapılmadığını ve bu sürecin tamamen gönüllü olarak cereyan 
ettiğini öne sürm üştür.

Bulgar Büyükelçisi, iki ülke arasında anlayış dostluk ve iyi komşu
luk ilişkilerinin sürdürülmesini samimi olarak arzu ettiklerini de belirt
miştir.

Dışişleri Bkaanı Vahit Halefoğiu, çok sayıda soydaşımızın Bulga
ris tan ’da bulunmasının tarih i b ir gerçek olduğunu, bu soydaşlarımızın 
1919 Neuilly, 1923 Lozan, 1925 Türk - Bulgar Dostluk Anlaşmaları, 1947 
Paris Barış Anlaşması ile 1975 Helsinki Nihai Senedi ve İnsan H akları 
Evrensel Beyannamesi’nin ve ayrıca Bulgar Anayasasına göre temel 
hak ve özgürlüklere sahip bulunduklarını hatırlatm ıştır.

Soydaşlarımızın isimlerinin değiştirildiğinin b ir gerçek olduğunun 
Büyükelçinin bu defaki ifadeleri ile teyid edildiğini kaydeden Halefoğiu, 
bu işlemin gönüllü olarak yapıldığı iddiasının Türkiye ve dünyaya ulaşan 
haberlerle çeliştiğini söylemiştir.

Dışişleri Bakanı, Türk Hükümetinin bu konuda iki ülke arasındaki 
iyi komşuluk ilişkilerini de dikkate alarak soğuk kanlı ve ölçülü bir tu 
tum izlediğini ve kamu oyunu heyecanlandırmaktan dikkatle kaçındığını, 
bununla birlikte, ısrarla tevali eden ve bütün dünya basınında yer alan 
haberler karşısında Türk basınının ve kamu oyunun da kayıtsız kalama
yacağını n herkesçe anlaşılması gerektiğini belirtm iştir.

Hükümetimizin soydaşlarımızın Türkiye’ye anlaşm alar çerçevesinde 
göç etmeleri de dahil olmak üzere, bütün meseleleri müzakere yoluyla 
çözümlemeye hazır olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı, geçmişte de 
bu sorunlara müzakere ile çözüm yolları bulunduğunu hatırlatm ıştır.

Dışişleri Bakanı Bulgar tarafın ın  çeşitli iddiaları çürütm esinin en 
etkili yolunun^ bölgeye, Türk ve yabancı basın mensuplarının ve diplo
matlarının serbestçe gidebilmelerine izin vermesi olduğunu sözlerine ilave 
etmiştir.»

19 Şubat 1985

ORLY DAVASI BAŞLADI

15 Temmuz 1983 tarihinde Paris Orly Havaalamndaki Türk Hava
yolları yolcu terminaline saldırarak 8 kişinin ölümüne 56 kişinin de ya
ralanmasına yol açan ASALA mensubu 3 ermeni terörist, V arujan Gar- 
bisyaıı, Ohannes Semerci ve Soner N ayır’m yargılanm alarına P aris’teki 
Creteil Ağır Ceza Mahkemesinde başlanılmıştır.
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19 - 22 Şubat 1985

TÜRKİYE - CEZAYİR KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye Cezayir Karma Ekonomi Komisyonu toplantısı Cezayir’de 
düzenlenmiştir. Türk Heyetine Devlet Bakanı Kâzım Oksay başkanlık 
ettiği top lan tın ın  sonunda b ir protokol imzalanmıştır.

Oksay dönüşünde düzenlediği basın toplantısında, sözkoııusu proto
kolle iki ülkenin ticarî mübadelelerindeki dengenin, işbirliğinin devamı ve 
karşılıklı m enfaatlerin temel şartı olduğunun vurgulandığını ifade e t
miştir. Oksay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1984 yılında 200 
milyon civarında olduğunu, 1985 yılında bu hacmin 500 milyon dolara 
ulaşmasının hedeflendiğini belirtm iştir.

20 Şubat 1985

TBMM BULGARİSTAN’DAKİ TÜRELERİ GÖRÜŞTÜ

TBMM Genel K urulu’nda yapılan gizli oturum da Bulgaristan’daki 
Türklerin durumunun ele alındığı bildirilmiştir.

20 - 23 Şubat 1985

HALEFOĞLU KATAR’DA

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu Körfez ülkelerinden K atar’a resmî 
bir ziyarette bulunm uştur. Halefoğlu bu ziyareti sırasında Dışişleriyle 
görevli Devlet Bakanı Şeyh Ahmed, Veliaht ve Savunma Bakanı Şeyh 
Hamad ile görüşmüş, K atar Em iri Şeyh Halifa tarafından kabul edil
miştir.

22 Şubat 1985

BULGARİSTAN’A NOTA VERDİK

Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan V. Mesut Yılmaz Bulgaristan’ın 
Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Türk Hüküm eti
nin notasmıh kendisine tevdi edildiğini açıklamıştır. Yılmaz’ın açıkla
ması şöyledir :

«Ankara’daki Bulgaristan Büyükelçisi A. Konstantinov bu sabah 
Dışişleri Bakanlığına davet edilerek b ir süre görüşülmüş ve Büyükelçi 
aracılığıyla Hükümetimiz Bulgaristan Hükümetine bir N ota tevdi etm iş
tir. Nota’da, iki ülke arasında mevcut sorunların, geniş kapsamlı b ir göç 
anlaşması konusu da dahil olmak üzere, Dışişleri Bakanları düzeyinde 
ele alınıp görüşülmesi teklif edilmiş ve Bulgaristan Hükümetinin en kısa 
zamanda cevabının beklendiği belirtilm iştir.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Bulgaristan’da yaşayan Türklerle 
insani mülâhazalar açısından her zaman ilgilenmiştir. Türkiye’nin Bulga
ris tan ’ın içişlerine karışm ayı amaçlamadığı da daima belirtilm iştir. Fil
hakika, Bulgaristan Hükümeti de, Türk tarafın ın  bu düşüncelerini bil
diği için Bulgaristan’daki Türklerle ilgili konular, iki Hükümet arasın
daki görüşmelerde daima ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur
başkanı ile Bulgaristan Devlet Konseyi Başkanı arasında son yıllarda 
yapılan görüşmelerde olduğu gibi, yüksek düzeydeki diğer resmi temas
larda da Bulgaristan Türkleri hakkında Türk m akam larına intikal eden 
haberlerden duyulan üzüntü ifade olunarak, Bulgar makamlarının konu
ya eğilip hal çareleri bulmalarının beklendiği belirtilm iştir.

Son aylarda Bulgaristan’da yaşayan Türklerin özellikle isimlerinin 
değiştirilmesi için bütün Bulgaristan çapında bir kam panya sürdürüldü
ğü, Türklerin isimlerinin zorla Bulgar isimleri ile değiştirildiği^ bunu 
istemeyenlere karşı kuvvet kullanıldığı, çok sayıda yaralananlar ve ölen
ler olduğu şeklinde haberler dünya basınında yer almaktadır. Bu konuda 
Türk Hükümetine de bilgi intikal etmektedir. Bu haberler Bulgar yetkili
leri tarafından yalanlanm akta ise de bu açıklamalar Türk Hükümetini ta t 
min etmekten uzaktır. Soydaşlarımızın isimlerinin değiştirilmesi için ken
dilerinin m üracatta bulundukları şeklindeki açıklamalar ise kesinlikle 
inandırıcı olmadığı gibi bu uygulamayı teyid eder m ahiyettedir.

Olaylardan duyduğumuz üzüntü, rahatsızlık ve endişe m üteaddit 
defalar belirtilm iştir. Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yapılan bu baskı
lar ve özellikle Türk isimlerinin Bulgar isimleri ile değiştirilmesi, Hükü
metimiz ve Milletimizce hiçbir zaman tecviz edilemeyecek b ir uygulamadır.

Bulgaristan’daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları hareketlere ilgi 
duymamak ve icap eden tedbirleri almamak gerek bizim Hükümetimiz 
gerek bundan sonraki Türk Hükümetleri için mümkün değildir.»
23 - 26 Şubat 1985

HALEFOĞLU BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDE
'Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu K atar’daki ziyaretini tamamladık

tan  sonra Birleşik Arap Emirliklerine geçmiştir. Halefoğlu bu ziyareti 
sırasında Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına başkanlık etmiş, ay
rıca BAE Dışişleri Bakanı Raşid. Abdullah ile görüşmüş, BAE Devlet 
Başkanı Şeyh Zayed bin Sultan el Nahayan tarafından kabul edilmiştir.
23 Şubat 1985

KKTC, BM GENEL SEKRETERİNİN 
İYİ NİYET GÖREVİNİN DEVAMINDAN YANA 

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’m 22 Şubat’ta  BM Genel Sek- 
re te ri’nin Kıbrıs özel Temsilci Vekili James Holger ile yaptığı görüşme 
hakkında KKTC Sözcüsünce bir açıklama yapılmıştır.
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Sözcünün yaptığı açıklamaya göre Denktaş - Holger görüşmesinde 
KRY Lideri K ipriyanu’nuıı 11 M art’ta  Cenevre’de De Cuellar’la yapacağı 
görüşme ele alınmış ve Holger Kiprianou’ııun arzusu üzerine gerçekleşe
cek bu görüşme hakkında D enktaş’a bilgi vermiştir.

Sözcü, Denktaş’ın Genel Sekreter’e olan güvenini tekrarladığını ve 
iyi niyet görevinin devamından yana olduğunu belirtmiş ve ikinci bir 
zirve hakkında şöyle konuşm uştur : «İkinci bir zirve için dikkatli b ir ön 
hazırlık gerekmektedir. Türk tarafı, bu konuda Genel Sekreterin görüş
lerini paylaşmaktadır.»

23 Şubat 1985

KARADUMAN BİR PARLAMENTO HEYETİNİN 
BULGARİSTAN’I ZİYARET ETMESİ İÇİN 

GİRİŞİMDE BULUNULDUĞUNU AÇIKLADI

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman B ulgaristan’daki Türklerin 
durumları konusundaki gerçeklerin tesbit edilmesi amacıyla b ir P arla
mento heyetinin Bulgaristan’ı ziyaret etmesi için girişimde bulunuldu
ğunu açıklamıştır.

Karaduman TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Parlamen- 
tolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili Barlas Do- 
ğu’nun bu amaçla Bulgar Grubu Başkanı Dr, Peter Boudov’a  yazdığı 
mektubun 22 Şubat akşamı Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Bulgar makam
larına iletildiğini bildirmiştir.

Karaduman, konunun iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin gergin
leşmesine yol açmadan karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümleyeceğine 
inandığını belirtm iştir.

Karaduman özetle şöyle konuşm uştur :

«Bulgaristan’daki soydaşlarımıza karşı son zam anlarda yapılan bas
kılara, insan ve azınlık haklarına aykırı davranışlara Türk ve dünya 
basınında geniş yer verilmektedir. Basında yansıtılm ış biçimiyle bu olay
ların ciddi boyutlara ulaştığı anlaşılm aktadır.

Bilindiği gibi, konunun önemine binaen TBMM yaptığı kapalı otu
rumda meseleyi enine boyuna görüşm üştür. Bu konunun iki komşu ülke 
arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açmadan karşılıklı görüşmeler 
yoluyla çözümleneceğine inanmaktayım.

Bulgaristan’ın A nkara Büyükelçisinin bu haberlerin gerçek olma
dığı yolundaki açıklamasına rağm en iç ve dış basında B ulgaristan’daki 
soydaşlarımıza baskı yapıldığına ilişkin yayınlar devam etmektedir. E n
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dişeler dağılmış değildir. Durumun aydınlığa kavuşması büyük önem 
taşım aktadır.

Türkiye ve Bulgaristan Parlamentoları, Parlam entolar Birliği Üye
leridir. Bu çerçeve içinde Parlam entolararası Birlik Bulgar Grubu’nun 
Türk Grubu ile bugüne dek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde çeşitli tem aslar olmuştur.

Bu cümleden olarak Parlam entolararası Birlik Türk grubu ile Bul
gar grubu arasında şu sıralarda yeni b ir tem as kurulm asının olayları 
açıklığa kavuşturm ak yönünden yararlı olacağı düşünülmüş ve bu yolda 
teşebbüste bulunulması başkanlığımızca uygun görülmüştür.»

27 Şubat 1985

HALEFOĞLU : TÜRKİYE HER YÖNDEN KENDİNİ 
AVRUPA’NIN BİR PARÇASI SAYMAKTADIR

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu İngiliz BBC Radyosu’na verdiği 
demeçte, Türkiye kendisini her yönden A vrupa’nın bir parçası saymak
tadır. Bu yeni bir kavram  değil, A tatü rk  tarafından gösterilen b ir he
deftir» demiştir.

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile O rtaklık Anlaşmasını 
imzalamasından bu yana 20 yıl geçtiğini hatırla tan  Halefoğlu, her iki 
ta ra f için uygun zaman geldiğinde, Türkiye’nin tam  üyelik statüsünü ka
zanacağını vurgulam ıştır.

Yapımcının^ Türkiye Topluluk kapısını çalıyor» şeklindeki takdimiy
le başlayan Program da Halefoğlu, «Türkiye’nin A vrupa’nın parçası ol
duğunu Ortaklık Anlaşmasıyla belgelediğini» kaydetm iştir.

Vahit Halefoğlu, Türkiye’nin müslüman b ir ülke olmasının Avrupa 
ilişkilerini etkilemeyeceğini de vurgulayarak, «Türkiye’nin Müslüman ya
pısı Avrupa’ya yeni b ir boyut katacaktır. Görüştüğüm birçok Avrupalı 
devlet adamı da aynı kanıda olduklarını söylediler. A vrupa’da zaten çok 
çeşitli uluslar, diller, dinler ve kültürler var bunların, yanm a Türkiye’nin 
katılması, yeni bir bütünlük yaratacaktır»  dem iştir.

Halefoğlu, demecinde, tarım a dayalı ekonomileri ile AET’ye girme 
aşamasında olan İspanya ve Portekiz konusuna da değinerek, bu iki ül
kenin üyeliğinin Türkiye tarafından memnunlukla karşılandığını belirt
miştir.

Avrupa’yı b ir «aile» olarak niteleyen bakan, İspanya ve P o rte k iz in  
Avrupa’nın bütünlüğüne yapacakları katkıyı şöyle an latm ıştır : «Av
rupa ailesi içinde şimdiye kadar ağırlık Kuzey ülkelerindeydi. Akdeniz
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ise yeterince temsil edilmiyordu. Bu da bir endişe kaynağıydı. Topluluğa 
İspanya ve Portekiz’in katılması, Akdeniz’in ağırlığını artıracaktır.»

Halef oğlu, İspanya *- Portekiz İkilisine Türkiye’nin de katılmasının 
Toplulukta belirgin b ir etki yapacağını böyle b ir gelişmenin, A vrupa’nın 
bütünleşmesi için yeni b ir adım oluşturacağını kaydederken, «Avrupa’nın 
üyeleri b iraraya gelmeden, bütünleşme mümkün değildir» demiştir.

28 Şubat 1985

HALEFOg LU, TBMM’DE k a t a r  v e  
BİRLEŞİK ARAP EM İRLİKLERİNE YAPTIĞI 

ZİYARETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı 
gündem dışı konuşmada K atar ve Birleşik Arap Em irlikleri’ııe yaptığı 
gezi ile ilgili olarak bilgi verm iştir. (Bk. Belge 9)

28 Şubat 1985

TEZEL SURİYE’DE

Dışişleri Bakanlığı M üsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel ikili ilişkiler 
konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Suriye’ye gitm iştir.

Büyükelçi Tezel’e Genelkurmay, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları 
yetkililerinden oluşan bir heyet eşlik etmektedir.

28 Şubat 1985

ÜRUĞ ABD’NE GİTTİ

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet tiruğ, ABD Genelkurmay Baş
kanı Org. John W, Wessey’in resm î konuğu olarak ABD’ye gitm iştir.
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BELGE : 1

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN BAVOSTA DÜZENLENEN 
AVRUPA SEVK VE YÖNETİM SEMPOZYUMUNDA 

2 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

. Excellencies,

Dear Participants,

Ladies and Gentlemen,

L ast year in Davos I spoke about security concerns in the Middle
East.

This year, our distinguished and able organizer Prof. Schwab asked 
me w hether I could expound my views on a similar but perhaps more 
challenging subject; «Can the Middle E ast find peace?». Since, as a 
speaker, I may by now be considered a veteran of Davos meetings, I 
thought I could venture into and tiptoe through such a thorny subject.

In the  course of my speech, I will be as specific as such delicate a 
topic would allow anyone to speak authoritatively. I will not pretend, of 
course, to offer any magic formula. B ut if I am simply able to provide 
some new for thought, if I can give a little different view to your way 
of looking a t events in the  Middle East, then I will consider myself a 
happy speaker.

Dear friends

We all know there are more than  one m ajor source of conflict 
plagueing the Middle East. If  one has to enum erate them  in the ir broad 
lines;

— F irst, the  A rab-Israeli conflict,

— Second, the  situation in Lebanon, and

— Third, the  I ra n - I ra k  war.

These problems hardly constitute an integrated whole, but the ir 
interaction cannot be denied either, especially of the  f irs t two.

W ith your permission, I will take up th e  Iran  - Irak  w ar f irs t and 
ni a ra th e r lengthy manner, because th is is the closest conflict to the 
Turkish borders and therefore the  one which affects my country more 
directly. One could also argue th a t its consequences m ight be more 
devastating and far-reaching than  any other contemporary conflict.

33



The war between Iran  and Irak  is in its fifth  year. Yet a peaceful 
solution is nowhere in sight. When this war started  towards the end of 
1980, I was incidentally in the United States. Many people were com
menting th a t it would end in a  m atter of weeks or maybe a month like 
any other modern war. A t th a t time, I remember, I cautioned them  for 
their optimism. Regrettably, time proved th a t I was right.

Now, having come to the present point, I think we need to be more 
accurate in our assessm ent of where things stand, if we are to help 
bring peace to this most troubled area. In the course of a fresh  study, 
we may find our previous estim ates erroneous and our analysis misleading.

I t was the beginning of 1979 and I remember very well reading in 
different newspapers, such headlines as «Khomeini is leaving Paris.» 
«Khomeini will not be allowed te  enter Iran.», «The Iranian arm y will 
intervene.» and so on. But Ayatollah Khomeini assumed Iran ’s ultim ate 
leadership w ithout any trouble. The arm y did not or perhaps could not 
intervene. I t was a genuine revolution. A fter the  revolution^ our rela
tions with Iran  constantly improved and my first, official trip  to this 
country took place in 1982 as Deputy Prim e Minister. I visited Iran again 
last April, th is tim e as Prim e Minister. In both cases, one could easily 
observe, how the revolution gradually but steadily had gained ground. 
W hether others like it or not, the  revolution seems to be there to stay. 
In the 60’s I had come to know some of the upper middle or upper class 
people in Iran and the ir lav ish . lifestyle. Today, when you look a t Iran, 
you feel as if he had been beheaded and a brand new and diametrically 
different head had been installed in its place. The change is tha t 
dramatic.

The Iranians call this change an «islamic revolution.» Their regime 
might not conform to the classical perceptions of Europeans. In fact, 
it is a different phenomenon for even an islamic but secular country like 
Turkey. There certainly are dissidents of th is regime within and outside 
of Iran. But my observation is the regime is stable and has no alternative 
today or in the forseeable future. The chance of a m ajor change in the 
post-Khomeini era, also appears to be minimal. Therefore, I think, it is 
crucial th a t those vehemently critical of the Iranian regime come to 
grips with this reality. I t can hardly be seen as a one-man regime either, 
as some observers tend to portray. Khomeini, as the Iranians put it, 
is their spiritual leader. But, there  are other influential leaders down 
the line and policies are formulated by various decision-making bodies 
a t different levels. They have a parliament. The representatives are 
elected according to their islamic rules. M inisters are denied vote of
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confidence from tim e to time. In short, there  are democratic institutions 
reflecting the will of the people.

Distinguished participants,

W hat made me feel obliged to make these observations, sometimes 
to the point of detail, about a country which is not my own? It is 
because I see th a t there are still widespread misperceptions about the 
true nature of the regime th a t has been installed in Iran for more than  
five years now. As I said earlier, w ith th is ra th e r lengthy depiction of 
today’s Iran. I merely hoped to provide a  different view, or a nuance, as 
the case may be.

W ith Irak, the other party  to th is tragic war, Turkey also maintains 
very good relations. I have been to Irak  many times, the last being in 
May 1984. I have met w ith President Saddam Hussein and V ice-Prem ier 
Ramadan. Since change in the regime occurred earlier , than in Iran, there 
are lesser signs in Irak  of the original convulsions. I t is as if the  effects 
of w ar are felt less in the big cities of Irak. In th is image of a spruced 
up country, there certainly is the big role of the aid which steadily 
flows from  friendly Arab countries to Irak, in addition to its own 
resources. One gets the  impression th a t the  Iraqi people prefers to hold 
on tigh t to the ir present leadership as long as the w ar lasts, despite the 
fact th a t th e  Shiites constitute 55 percent of the  population.

I t  is my observation, as a result of our many high level direct 
contacts w ith the  Iranian leadership, th e  la test being Iranian Prem ier 
Moosavi’s visit to A nkara two weeks ago, th a t Iran is determined to 
maintain its original position, th a t is, Saddam Hussein should step 
clown as the key precondition for peace. They insist, they are  ready to 
fight until victory, even if takes another tw enty years. On the other 
hand, Irak has managed to somewhat stabilize the m ilitary situation a t 
the battle - front, because of th e  superior arm s it has been able to 
acquire.

All th is indicates, I think, to the fact tha t, despite tragic losses, 
and unbearable human suffering on both sides, th is w ar may go on 
for some more time, depending on w hether the  sides can keep up their 
own w ar efforts and w hether foreign arm s suppliers continue to strike 
such a delicate balance between the two countries.

Nevertheless, we should be mindful th a t there always exists the 
risk th a t the  present stalem ate a t the  battlefield m ight prove to be 
more precarious than  people think. Some foreign observers bet on the 
likelihood of a  blitz by Iran  or a  change of leadership in one of the 
warring sides to pu t an abrupt end to the  war.



Those who give credence to a scenario of Iran eventually having 
the upper hand, fear th a t it will proceed to installing a similar regime 
to its own in Irak  with the help of the Shiite m ajority  in th a t country. 
One also feels the sense of alarm in the neighboring Gulf countries 
which are fearful of losing the ir sovereignty and territoria l integrity. 
Some others think, th a t the Gulf countries will be as much threatened 
should Irak  be victorious in the war. No one, of course, can over-empha- 
size the risk and danger of the w ar spreading to the entire Gulf, to the 
whole Middle E ast and even going to the  point of dragging th e  super
powers into an apocalypse.

I t is common knowledge tha t, sometime a fte r  the outbreak of 
hostilities between the two sides, Irak  declared th a t it is ready to stop 
the war. The Iranians m aintain th a t unless the ir preconditions are met 
they are determined to go on fighting until final victory.

This situation brings to my mind a story  by the  famous Turkish 
folk hum orist Nasreddin Hodja :

One night, the Hodja having heard noises downstairs, fetches his 
son to see w hat is happening. The son sees a th ief a t work and taking 
him by surprise overpowers • momentarily the  stronger thief. He then 
calls his fa th e r and asks him w hat to do. The Hodja says : «Bring him 
here.» The poor boy tries in vain to drag the  muscular th ief to his 
father. Realizing the fu tility  of his efforts,, he seeks once again his 
fa th e r’s advice. This tim e the Hodja says «Alright, then, let him go.» 
The helpless son shouts back : «But, dad, he won’t  let me go!»

Now, back to our subject, you m ay ask w hat Turkey has done 
since the  outbreak of w ar to encourage the two sides to come to terms 
and bring peace to the  area.

Turkey, sitting a t the crossroads of th ree m ajors continents Europe, 
Asia and Africa, has a very strategic location. I t is the  only country 
which has common borders w ith both Iran  and Irak. When w ar started 
between them, we, as a neighboring islamic country, having historical 
and cultural ties with both sides, immediately assumed a  neutral, even- 
handed attitude and deployed every effort, either through bilateral 
contacts or within the  framework of international efforts, such as the 
Islamic Peace Committee, to end the  war. But our neutrality  has not 
been one of indifference. On the contrary, we tried to assist the  parties in 
every possible way. We supplied them  food and other necessary com
modities to alleviate human suffering as much as possible. We supplied 
arm s to neither side. Our neutrality  is hum anitarian and a  positive one. 
In the meantime, Turkey’s trade volume is reaching 3 billion dollars with
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Iran. The volume with Irak  is in the order of 2 billion dollars. Although, 
transit transportation through Turkey had always been im portant for 
both Iran and Irak, it has become vital following the serious limitations 
imposed by the  hostilities in the Gulf area. As you know, lately, Irak ’s 
only assured means of oil exports has been its pipeline connection with 
Turkey. Two weeks ago, I signed a document with Prem ier Moosavi to 
construct an oil pipeline and a gas pipeline from Iran. Therefore, with 
such good relations and expanded cooperation with Iran  and Irak, Turkey 
is obviously one of the countries if not the only one, best equipped to 
help bring an honorable peace for both sides. T hat is why we argue, 
th a t Turkey should be fu rth e r strengthened not only as a staunch ally 
and a trustw orthy  partner in the West, but as an island of stability in 
a very explosive p art of our troubled world. Our constructive attitude 
and political and economic strength  are bound to give confidence to 
many friendly countries in the Gulf and in the entire Middle East.

Distinguished participants,

Although Turkey is not a party  to the A rab-Israe li conflict, it is 
nevertheless highly affected. For us, there is a t least a moral side of 
the issue, since the  Turks lived together with the Arabs in the Middle 
East throughout centuries. A t the same time, Turkey, as an element of 
stability in the  area, m aintains relations with Israel though a t a low level.

I do not intend to go into the  h istory or to the  details of the 
present situation. Nor will I be so presumptious as to offer any plan 
when so many brilliant minds from so many different countries have 
yet to devise a  tangible formula to bring durable peace to the Middle 
East. I wish to underline, however, two outstanding aspects lying a t the 
very heart of the  problem. W hether it is the Camp David Accord or the 
Fez Plan or a plan to convene an international conference or any other 
plan, no arrangem ent can afford to overlook the following basic facts, 
if we are to seek a genuine, workable solution. These are :

— F irst, recognition of the legitim ate rights of the  Palestinian 
people to have a homeland and inclusion of the ir representatives in 
negotiations aiming a t solving the Middle E ast problem.

— Second, th a t every nation in the Middle E ast has the righ t to 
exist.

To me, peace shall continue to elude us, if we fail to recognize these 
two basic facts.

The question of Lebanon is perhaps even more complex. On one 
hand, the interrelation of Syrian-Lebanese-Israeii triangle reflects a
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combination of both Arab Israeli feud and the effects of arb itrary  
border demarcation by the old colonialist powers in the Middle East. 
On the other, a fierce religious and sectarian strife has turned into a 
ruthless^ bloody struggle for political domination. There is no doubt th a t 
subversive foreign intervention fu rth e r complicates an already tangled 
issue. Here again, two underlying factors have to be taken into account 
in any attem pt for finding a lasting solution :

— Primo, preservation of the  territo rial in tegrity  of Lebanon,

— Secondo, withdrawal of all foreign forces and restructuring  of 
the old «modus vivendi» in Lebanon, to correspond to the realities of 
our times.

Dear friends,

«Can the  Middle E ast find peace?»

In this ra th e r long speech, I tried to point out to the key elements, 
to the commondenominators if you will, for any possible solution to each 
of the three m ajor conflicts in the  Middle East. I t is quite impossible 
to give a categoric answer either in the affirm ative or in the  negative. 
But, I think, we will be closer to success, if reason prevails over p reju 
dices, if our actions reflect more pragm atism  and finally, if we. are able 
not to lose sight of the real issues of the  problems th a t are  facing us.

Thank you.

BELGE : 2

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU HEYETİNİN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ İLE İLGİLİ OLARAK 

4 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE YAYINLANAN BASIN BİLDİRİSİ

Avrupa İnsan H akları Komisyonundan bir Heyet, Türkiye’nin Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerine dair mev
cut durum hakkında ilk elden bilgi derlemek amacıyla 27 Ocak - 2 Şubat 
1985 tarihleri arasında Türkiye’ye yaptığı 5 günlük ziyareti tamamla
mıştır. Ziyaret, Türk Hükümetinin daveti üzerine ve Komisyonun, Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, m etni aşağıda verilen 28 (B) mad
desi çerçevesinde aldığı kara r uyarınca gerçekleştirilm iştir.

«Kendisine yapılan bir m üracaatı kabul etmesi halinde Komisyon, 
meselenin bu Sözleşmede belirtilen insan haklarına saygı ilkesi çerçeve
sinde dostane bir çözüme bağlanması için kendisini ilgili ta rafların  em
rine amade kılar.»
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D iyarbakır (D iyarbakır Ceza E v i)? İstanbul (Metris ve Sağmacılar 
Ceza Evleri) ve A nkara (Mamak Ceza Evi) ’ildeki Askeri Ceza ve Tutuk 
Evlerini ziyaret etmeleri için kendilerine her türlü  yardım ve kolaylık 
sağlanan Heyet, buralarda Askeri Ceza ve Tutuk Evi Komutanlarınca 
kendilerine verilen brifingden sonra tutuklularla özel görüşmeler yapmış 
ve görmek istedikleri yerleri gezmiştir. Heyet A nkara’da bir sivil ceza 
evini de gezmiştir.

Bu ziyaretlere ilâveten Heyet, Ankara ve İstanbul’da Parlam enter
ler, hukukçular, üniversite öğretim  görevlileri, gazeteciler, sendikacılar 
ve kamu görevlileri ile görüşmeler yapm ıştır. Heyet ayrıca, Adalet Ba
kanı tarafından kabul edilmiş, Askeri Y argıtay Başkanı, Y argıtay Daire 
üyeleri ve Askeri Y argıtay Baş Savcısı ile de görüşm üştür.

Heyet, Prof. Sperduti (Birinci Başkan Yardımcısı - İta lyan ), Prof. 
J. A. Forewein (İkinci Başkan Yardımcısı - Alman), Sir James Fav/cett 
(İngiliz), Prof. S. Terchsel (İsviçreli) ve Prof. J. A. Carrillo (İsp an y o l’
dan oluşmaktaydı. Heyete Komisyon Sekreteri (H. C. Kruger) ve Sek- 
retaryadan dört görevli refakat etm iştir.

Heyet, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’ııun M art ayında yapacağı 
müteakip toplantıda ziyaretle ilgili raporunu Komisyona verecektir. Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ııin 33.ncü maddesi uyarınca Komisyon 
ve Komisyon Heyetinin tüm  çalışmaları gizlidir.

BELGE : 3

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRK AZINLIĞINA YAPILAN 
BASKILARLA İLGİLİ OLARAK 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN 
8 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE YAYINLANAN DUYURU

«Ankara Üniversitesi Senatosu, Bulgaristan’da yaşayan Tiirklere 
Bulgar Makamlarınca uygulanan baskı ve işkence hareketlerinin büyük 
boyutlara ulaşması üzerine, 8 Şubat 1985 tarihinde toplanarak aşağıdaki 
hususların dünya kamuoyuna duyurulm asına kara r verm iştir :

Yerli ve yabancı basın radyo haberlerinden anlaşıldığına göre, Bul
garistan’da yaşayan soydaşlarımız bir Bulgarlaştırm a kam panyasına ta 
bi tutulm akta, isimlerini değiştirmeleri ve dillerini konuşmamaları için 
baskı yapılmaktadır. Türkçe yayınları çıkması engellenmekte, vicdan ve 
ibadet hürriyetleri kısıtlanm akta, bunlara uym ayanlara çeşitli psikolojik 
ve fiziki şiddet tedbirleri uygulanmaktadır. Ciddiyeti ve haberlerinin 
doğruluğu ile ün yapmış İngiliz Radyo ve Televizyonu BBC, son iki 
hafta içerisinde 200 kadar Türk’ün Bulgar askerleri tarafından öldüriil-
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düğünü bildirmekte, Sofya’daki diplomatik kaynaklar ise olaylarda ölen
lerin sayısının 500’e yükseldiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu ifade et
mektedirler. özellikle Türklerin yoğun bulunduğu şehir ve köylerde, bu 
hareketlerin devam ettiği öğrenilmiştir. Olaylar AP ajansı, Deutsche Y/el
le, Amerikanın Sesi ve BBC tarafından doğrıılanmakta, dış kaynaklı radyo 
yayınları, özellikle Türkçe yayınlar, Bulgarlar tarafından «Jamming» ya
pılarak hailem dinlemesi önlenmektedir. Bulgar Makamları, bu haberler 
üzerine herhangi b ir yorum yapmağa dahi lüzum görmemekte, basın 
mensuplarının Bulgaristan’a girmelerini engellemektedirler.

Şu hususu açıkça belirtm ek gerekir ki, Bulgaristan’daki Türkler, 
Uluslararası Hukuk kuralları ve iki ülke arasında mevcut anlaşmalar 
uyarınca azınlık statüsündedir. Buna rağmen Bulgaristan 1946’dan son
ra, bu anlaşmaları, uygulamamak hususunda ısrar etmektedir. Meselâ, 
18 Ekim 1925 tarih li Türk - Bulgar Dostluk Anlaşması ile taraflar, 1919 
Neuilly Anlaşması’nda ve 1923 Lozan Anlaşması’nda yer alan azınlıkla
rın korunmasına dair hükümlere sadık kalacaklarını karşılıklı taahhü t 
etmişlerdir. Ne yazık ki Bulgaristan’da mevcut yönetim kurulduktan 
sonra Bulgarlar bu taahhütlerine sadık kalmamışlar, daha da ileri gide
rek yeni rejim in azınlık politikası olarak tesbit ettiği esasları ta tb ik  
mevkiine koymaktan çekinmemişlerdir. Bulgar Anayasasının 45/7 mad
desinde yer alan «Bulgar asıllı olmayan vatandaşlar, kendi dillerini de 
öğrenme hakkına sahiptir.» hükmüne, ayrıca 53/1 maddesinde «Vatan
daşlar vicdan ve mezhep özgürlüğüne sahiptir. Dini ibadetlerini yerine 
getirebilirler.» hükmüne asla itibar edilmemiştir. Yine Bulgaristan^ 10 
Şubat 1947 tarihinde imzaladığı Paris Andlaşmasınm 2. maddesi ile, ırk, 
cinsiyet, dil ve din farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlarının temel hak 
ve hürriyetlerden yararlanm alarını sağlayacak tedbirleri almayı taahhü t 
etmiş olmasına rağmen bugünkü tu tum  ve icraatı, bu taahhüdün tam a
men tersinedir. Nitekim 1946’da çıkarılan b ir kanunla Türk Cemaatine 
ve vakıflara, ait 2000’i aşkın Türk azınlık okulları devletleştirilm iştir. 
1951 - 1952 ders yılında Türkçe okutulan derslerin oranı 1 /3 ’e indirilmiş, 
1.959’da ise Türk azınlık okullarının hepsine son verilm iştir. 1960’dan 
itibaren Türk çocuklarına haftada bir kaç saat Türkçe dersi verilmesine 
müsaade edilmiş ise de bu uygulama 1974’de kaldırılm ıştır. Bulgarlar şu 
anda Türklerin Türkçe okuyup yazma imkanlarını tam am en ortadan kal
dırdıkları gibi, onların kendi aralarında Türkçe konuşm alarına dahi tepki 
göstermektedirler. Bulgaristan’da Türkçe yayınlanan son gazete «Yeni 
Işık», 31 Ocak 1985 tarihinden itibaren Bulgarca yayınlanmağa başla
mıştır.
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Bulgaristan Türkleri üzerindeki b ir diğer baskı da din konusundadır. 
Türklerin ibadet ettiği camilerin b ir kısmı kapatılmış, camiye gidenler 
takip edilmiştir. İbadet tepkiyle karşılanmış, dinsizlik propogandası ya
pılmış, örf ve adetlere, mesela sünnet, evlenme ve cenaze törenlerine va
rıncaya kadar müdahale edilmiştir. Yerli ve Yabancı basın haberlerine 
göre son zamanlarda, geçen yüzyıllardan kalma ve herbiri b irer tarih i 
eser niteliğinde olan cami ve hamam gibi eserler yıkılmakta, mezar taş
ları dahi tahrip  edilmektedir. Ancak, bütün bu baskılara karşı Bulga
ristan’daki Türk azınlığı dinine, örf ve adetlerine bağlı kalmağa devam 
etmiştir. Bulgarlar Türklere dillerini, dinlerini ve nihayet isimlerini de 
unutturm a yoluyla, Türk azınlığı meselesini kendi açılarından halletmeyi 
arzu etmektedirler. 1977 yılından beri Bulgar olmayan tüm  Bulgar va
tandaşlarının isimlerini tedricen Bulgar isimleriyle değiştirme kampan
yasına giren Bulgar hükümeti, son ' olarak bütün gücüyle Türkler üze
rinde bu yönde baskı kurm ağa başlam ıştır. Çocukların^ bilahare büyük
lerin ve h a tta  ölülerin kayıtlardaki isimlerini değiştirm e çabasına giren 
Bulgar yönetimi bu amaçla çeşitli baskılara başvurm aktadır. Soydaşla
rımızın isimlerini değiştirmeleri için tehdit, resmi dairelerde işlemlerinin 
yapılmaması gibi usullerle başlayan baskıların, dayak ve işkenceye dö
nüştüğü ve hatta , yukarıda açıklandığı gibi karşı duran soydaşların 
ölümleriyle sonuçlanan kanlı olayların cereyan ettiğ i esefle kaydedilen 
bir gerçektir.

A nkara üniversitesi Senatosu, Bulgaristan hüküm etinin bu tutum  
ve davranışına derhal b ir son vermesi gerektiğine inanm aktadır. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde tam  482 yıl Bulgarlarla b ir arada yaşayan 
Türklerin Bulgar topraklarına, köylerine, dini inançlarına veya kilise
lerine hiç b ir zaman müdahale etmediği hatırdan çıkartılmamalı ve bu 
gerçek bugünkü Bulgaristan iç politikasına örnek teşkil etmelidir.

Bulgaristan’ın Türk azınlığına karşı sistemli bir şekilde hareket 
ettiği, Türkleri en ağ ır işlerde çalıştırdığı, idareci kadrolarda ve orduda 
Türk soyundan gelenlere görev vermediği bilinmektedir. Bu ayırım  ve 
kasıtlı hareketleri yıllardan beri müşahade eden Türkiye, Bulgaristan’da
ki Türk azınlığın bugün karşılaştığı baskı, şiddet ve katliam  haberlerin
den büyük endişe duym aktadır. Emek sarfedilerek bugünkü düzeye ge
tirilmiş olan iyi ilişkilerin gerilemeye başlamasından iki ülkenin de kaza
nacağı hiçbirşey bulunmdığı açıktır.

Türk - Bulgar ilişkiler konusunda, iyi komşuluk münasebetlerinin ya
ratılmasında ve yaşatılm asında fayda gören A nkara üniversitesi Sena
tosu, her 11e sebeple olursa olsun ortaya çıkan ve Türk milletine derin 
üzüntü veren bu durumun giderilmesi yolunda Bulgar Hüküm eti’niıı iyi
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niyetli icraatını beklemektedir. Dileğimiz, Türk Bulgar ilişkilerinin kar
şılıklı güven havası içinde sürdürülmesi, Bulgar Makamlarının olaylara 
el koyarak şikayet konusu olan davranışları biran önce durdurm alarıdır.

Prof. Dr. Tarık Somer 
A nkara üııversitesi Rektörü»

BELGE : 4

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
12 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI SIR GEOFFREY HOWE 
ONURUNA VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Mr. Secretary,
Lady Howe,
Your Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

On behalf of my wife and myself I have g reat pleasure to welcome 
Your Excellency and Lady Howe in Turkey. We are happy to have among 
us in Your distinguished person an eminent statesm an of the  United 
Kingdom, a close ally and old friend of Turkey. Your visit m arks, once 
more, the warm and cordial relations than exist between our two coun
tries.

Mr. Secretary,

The formal diplomatic relations between our countries were estab
lished more than four hundred years ago. Over the centuries the Otto
man and the B ritish Empires have played an im portant role in shaping 
the history of Europe. Our friendship has endured many tests. Often 
the two Empires shared common in terests and joined forces. But even 
when they were on the  opposite sides they  always showed the  greatest 
respect to each other.

As an example I can mention w hat Kemal A tatürk , the Comman
der of the Turkish Forces a t Gallipoli had to say on the ANZAC day in 
1934.

I quote :

«To heroes who have shed the ir blood on the  Turkish soil :

You rest here in the land of a friendly nation. Sleep in peace and 
tranquility. You lie fallen together w ith Turkish soldiers (M eh m etç ik ) 
in each other’s embrace.
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To Mothers who have sent their sons to w ar from distan t lands :

Shed no more tears. Your sons are now in our hearts. Calm and 
serene, they will sleep in repose and tranquility. In losing the ir lives on 
our soil, they have become our sons.» End of quotation.

Mr. Secretary,

W ith the establishment of modern Turkey, the relations between 
our countries grew even stronger. We have stood up against th e  same 
threats and dangers together. We share the same values and ideals. We 
respect human righ ts and dignity. We have chosen parliam entary 
democracy. I t was in th is spirit th a t we became founding members of the 
United Nations and the Council of Europe and joined the N orth Atlantic 
Treaty Organization.

Particularly in recent years, Turco - B ritish relations and co-ope
ration have developed and intensified, covering a wide range of mutual 
interests. No doubt, the absence of political problems between our 
countries have contributed to th is development. The atmosphere of m u
tual understanding which prevailed in our talks th is morning is yet 
another confirmation of the existing excellent relations.

A t th is point, I would like to express our appreciation for the  sup
port B ritain has extended to Turkey within European organizations. 
Turkey seeks to develop and strengthen her ties w ith the  European 
Community and to take its place in European integration. This objective 
constitutes the very basis of our foreign policy.

Mr. Secretary,

Turkey is a peace-loving country. She always strives for peace and 
stability, not only i n ' our region but also in the world. Such a climate 
would obviously contribute to her efforts to increase the economic and 
social welfare of the  Turkish people.

It is encouraging th a t East-W est relations are entering a new and 
hopefully constructive stage. The recent meeting in Geneva, between 
Secretary Shultz and Foreign M inister Gromyko and th e  decision to 
resume the arm s control talks, are indeed positive and significant deve
lopments.

Cohesion and solidarity among the allies will play a param ount role 
for the success of the negotiations. Turkey, for its part, in close 
consultation with its allies, will spare no effort to contribute to th is 
process.
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À problem which poses a very real th rea t to the  world peace, as 
well as to the stability of our region^ is the ongoing war between our 
two neighbours, namely, Iran  and Iraq. This conflict w ith its painful 
and tragic consequences for both countries, have turned into a  war of 
attrition. From the very beginning, Turkey has maintained a policy of 
stric t neutrality  v is -à -v is  the two countries. We have not only taken 
ail active role in the efforts of the Islamic Peace Committee, but also 
spared no effort on the bilateral framework in order to bring about a 
ju s t and honourable solution. Unfortunately, all these efforts have so 
fa r  born no positive results. However, despite the fact th a t prevailing 
conditions do not yet give much ground for optimism, we shall continue 
with our endeavours for a m utually acceptable settlement.

Due to our geographic location and close ties with the  Arab coun
tries, we follow with concern the situation prevailing in the Middle 
East. We consider th a t the continuation of the Arab - Israeli conflict, 
w ithout any prospect for an early settlem ent, constitutes a serious th rea t 
to regional as well as world peace. We therefore, firm ly believe th a t 
there is an urgent need to create conditions conducive to a ju s t and 
lasting peace in the Middle East. In our opinion, th is is only possible 
by the recognition of the inalienable rights of the Palestinian people.

Mr. Secretary,

A nother th rea t to the  peace and democratic order of the free so
cieties of the world is terrorism . I t  recognises no international borders. 
I t has assumed proportions beyond the  control of any single state. The 
recent indiscriminate te rro rist attacks in Europe clearly show th a t 
terrorism  is a universal evil and it should be dealt w ith accordingly. 
Turkey and the United Kingdom are among the countries who have 
suffered most from  terrorism . We m ust all join forces to figh t it. E f
fective international co-operation against terrorism  and moral isolation 
of the te rro rist are the two indispensable requirem ents if we are to 
eliminate this scourge from the  face of earth.

Now a few words on Cyprus :

The Turkish Government shares the  objective of a political settle
ment on the Island. Therefore, we have always supported the mission of 
good offices of the United Nations Secretary General and encouraged 
the search for a federal solution. We had considered the summit meeting 
in New York as a historic opportunity th a t would pave the  way to a 
comprehensive solution, w ith an agreed fram ework and through direct 
talks. The summit ended w ithout bringing the expected results. This was
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a deep disappointment for us. The la test experience in New York has 
shown once again th a t flexibility on the p art of the Turkish Cypriots 
alone is not sufficient to bring about a solution and th a t unless the 
Greek Cypriot side abandons its inflexible attitude and obstructionist 
policies, peace-making efforts in Cyprus will not bear fru it. My Go
vernm ent is convinced th a t the Turkish Cypriot side and President 
Denktaş have done all in the ir power in the course of the proxim ity 
talks, as well as a t the summit, to open the way to a ju s t and lasting 
settlem ent of the  Cyprus question. We welcome the fact th a t President 
Denktaş keeps the door open to the federal solution.

In th is connection one cannot overlook the negative effects of the 
policies of the  present Greek Government on the Cyprus problem. The 
resumption of T urco-G reek dialogue would certainly help to create a 
better atmosphere in Cyprus.

Mr. Secretary,

In the course of the  talks we had this morning, we have noted 
th a t there exists a  very sound basis, founded 011 reciprocal respect and 
mutual interest, for improving fu rth er our relations and expanding 
areas of co-operation. For our part we shall spare no effort towards 
this goal.

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen,

I invite you to join me in raising my glass for a toast to Sir 
Geoffrey and Lady Howe and to the fu tu re of Turkish - B ritish friendship 
and CO*- operation.»

BELGE : 5

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 
12 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE ONURUNA VERİLEN YEMEKTE 
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI SIR GEOFFREY HOWE’UN

YAPTIĞI KONUŞMA

«Your Excellencies, ladies and gentlemen,

I am delighted to be paying an official visit to Turkey, not least 
because it is too long since a B ritish Foreign Secretary last did so.

It is over 400 years since diplomatic relations were established 
between our two countries; many of you will recall the celebrations in 
both countries m arking the 400th anniversary in 1983.
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Relations with Turkey probably have a longer history than  our 
relations with any other country except our close neighbours. I think I 
can claim th a t they have seldom, if ever, been in such good repair as at 
present.

Not of course th a t there are  no differences between us th a t would 
be expecting too much-but the differences are fa r  less significant than 
the m atters on which we share a similar view. We are NATO allies. 
We are members of the OECD, and in Europe we are both members of 
the Council of Europe, which is committed to uphold the  ideals of de
mocracy and respect for human rights.

We are both signatories of the Helsinki Final Act, and united in 
striving to meet the standards it sets.

A celebrated British Foreign Secretary of the last century has been 
quoted as having said th a t the Turk made a good enemy but an even 
better Ifriend. Since the Second World W ar the second p art of my p re
decessor’s aphorism has been amply demonstrated. Turkey fought bra
vely alongside other UN contingents in Korea and in 1952 joined the 
NATO Alliance. Since th a t time she has amply dem onstrated her stead- 
fastess, devotion and reliability in the Allied cause.

To have you on the strategically vital south eastern flank is an 
immense reassurance to your Alliance partners.

Fellow membership of NATO has been one basis for our developing 
friendship. We ackowledge the strenuous efforts Turkey has made to 
introduce an effective system of Parliam entary democracy. This is the 
cement which binds together all those European and N orth American 
countries which reject totalitarianism . The great A tatiirk  saw it as an 
essential ingredient in Turkey’s W estern European destiny, and the 
same belief lives on today.

Your quest for a  workable Parliam entary democracy has been beset 
w ith disappointments and setbacks, seized onperhaps too readily-by your 
critics. In my own country, in generally slower and more measured ti
mes, we were allowed the luxury of 700 years to evolve our own democ
racy. The Magna Carta, the f irs t very hesitan t step, was sealed in 1215. 
Full democracy, meaning full adult suffrage for both men and women, 
was not achieved until a fte r  the  F irs t World War.

You have not had 700 years, indeed not quite 70. And those years 
you have had have not always been as peaceful as you m ust have wanted 
them  to be.
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You have a t times been sorely tested by the scourges of politically 
motivated violence and of terrorism . But you have had the wisdom and 
courage to m aintain your democratic aspirations and have taken im
portant steps towards the establishment of a lasting system of parlia
m entary democracy, Continued success in th is direction will encourage 
your friends and answer your critics.

i  should like now to tu rn  to Turkey’s relations w ith the European 
Community, to which the  United Kingdom has belonged since 1973. 
Our own adjustm ent to the  Community has taken many years, but overy 
day th a t passes sees our destiny more closely intertw ined with th a t of 
our European partners.

You have recently marked an even longer link with the Community. 
Your Association Agreement is now over 20 years old. You m ust on 
occasion wonder w hether it will ever work as originally envisaged. As 
Turkey makes its re tu rn  towards full democracy, we want to see th is 
process matched by a corresponding progressive re tu rn  to normality in 
relations between Turkey and the European Community.

Nobody has worked harder than  we have to th a t end. I sympathise 
with your disappointment th a t it has not proved possible to move faster 
in this direction. I acknowledge your determination to overcome the 
remaining obstacles on the road. W ith a real effort on both sides I am 
confident th a t we shall succeed.

I have come to Turkey from  Bulgaria and Romania. Both visits 
were p art of a wider policy of developing contacts w ith E astern  Europe 
and the Soviet Union.

This is a policy shared by the British and Turkish Governments, 
and by the rest of the W estern Alliance. I t  v/as summed up neatly in 
Washington in May last year in our statem ent on E ast/W est relations :

«The most appropriate long term  policies are the  maintenance of
adequate m ilitary strength  and political solidarity, and the  pursuit
of a more stable relationship between the countries of E ast and
W est through dialogue and cooperation.»

The Alliance m ust righ tly  ensure th a t we do have m ilitary strength  
adequate properly to defend ourselves. This does not mean an endless 
spiral of increasing defence spending : 011 the contrary we would like 
to see security achieved a t the  lowest possible level of weapons. But 
there has to be a balance in which both sides have confidence; and in 
which neither feels threatened. T hat is the  importance and the  challenge 
of the Geneva talks.
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Arms control cannot be expected to bear the entire weight of 
E ast/W est relations. Both our countries recognise th a t the long term  
confidence on which lasting agreements m ust be based can only, be 
achieved by working in a wider framework. And p art of this is the 
process of E ast and West getting to know each other, through face to 
face contact.

I tried in Sofia and Bucharest to put over in clear and simple term s 
w hat our security concerns are  in the W est; our genuine wish to make 
progress and our willingness to listen to the concerns of the other side.

We also discussed the  economic and social questions th a t arise from 
the Helsinki Final Act. And events outside the European Theatre, in the 
Third World. All this is p art of broadening the E ast/W est dialogue and 
of creating a more constructive and less confrontational atmosphere. It 
is a slow business. Results will not be achieved overnight. But I believe 
the Alliance has set itself a m ajor and vital task. One requiring great 
patience and perserverance. Our aim m ust be a  more stable relationship 
and I think we all have our p art to play in achieving it.

I should like, Sir, to take up your mention of terrorism . Both our 
countries have suffered and continue to suffer from the  scourge of te r
rorism. This is a universal plague which we totally condemn and wish 
to see eradicated. The service of which you, Sir, are the head, has suf
fered particularly grievously a t te rro rist hands. We in the UK also know 
only too well w hat terrorism  means. Our own diplomatic service, too, 
has suffered losses. There is no rapid cure but we, like you, are deter
mined to combat terrorism  in all its forms. We draw confidence from  the 
fact th a t we face th is task  together.

Another subject of concern to both our countries is of course Cyprus. 
We both know well the  problems and difficulties th a t have dogged the 
search for a settlem ent. In January, when the  leaders of the  two com
munities met in New York under the  auspices of the United Nations 
Secretary General, we both agreed th a t the opportunity for agreement 
between them  had never seemed better.

I t was not achieved. But we m ust not lose the impetus towards a 
settlem ent which the  Secretary General’s mission has produced. I believe 
it  to be im portant th a t all of us who m ay be able to influence events 
should take a most positive approach in support of the Secretary 
General.

We in Britain will do all we can to assist him. I am sure you will do 
likewise. The cost of failure is to g reat to contemplate. I refuse to 
believe th a t the highly intelligent, civilised and articulate people involved 
in the dispute are incapable of reaching agreement.
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I should like to conclude by returning- to our bilateral relations. 
We have agreed between us th a t they are firm ly based, and everything 
which I have heard on this visit has confirmed th a t judgement.

We appreciate each other's qualities and, I believe, we understand 
each other. We recognise the efforts you have made and are making to 
restore democracy, w ith all th a t implies, afte r the traum atic experiences 
of 1978/1980. We are confident th a t there will be fu rth e r progress.

We are watching with keen in terest your government’s economic 
policy, The Prime Minister, the architect of your economic strategy^ 
has been known to say th is policies are essentially Thatcherite. They 
must in th a t case be soundly based! As a form er Finance M inister I can 
see th a t they bear the stamp of authority  and determination to bring 
about a perm anent and lasting economic recovery.

We admire the steps your Prime M inister has taken to open up and 
liberalise the economy and the exchanges, and to stream line the bu
reaucracy dealing with the economy. Such courage and inovation deserve 
success. As the Duke of Kent said when he led a British business mission 
to Turkey last October, British firm s want to participate in your econo
mic growth, not ju s t as exporters to Turkey but in cooperation with 
Turkish partners. That is why we look for the continuing growth, not 
just as exporters to Turkey but in cooperation with Turkish partners. 
That is why we look for continuing growth of confidence which should 
be the reward of sustained resolution.

In conclusion may I stress once again the g reat importance I attach 
to my visit to Turkey and my deep appreciation of the warm welcome I 
have received. And may I now propose the  toast of even greater unders
tanding and friendship between our two countries and peoples.»

BELGE : 6

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI SIR GEOFFREY HOWE’UN 
13.2.1985 TARİHİNDE TÜRKİYE’DEN AYRILIRKEN ESENBOĞA 
HAVAALANINDA YAPILAN ORTAK BASIN TOPLANTISINDA 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU VE 
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANFNIN BASINA VERDİKLERİ 

DEMEÇLER VE YÖNELTİLEN SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLAR
HOWE’UN DEMECİ :

«— T hat I find myself sitting  next to Foreign M inister Halefoğlu 
at this, the f irs t jo int press conference on my recent travels, is a true 
reflection of the  cordial and close relations enjoyed by B ritain and 
Turkey.
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— Let me say straigh t away th a t I have had a full and very 
worthwhile visit.

— As you will know, in addition to my very useful talks with Mr. 
Halefoglu, I have had meetings with President Evren, Prim e M inister 
ozal and Defence M inister Yavuzturk, I have also called on the Speaker 
of the Grand National Assembly and the Joint Defence and Foreign 
A ffairs Committees of the Assembly. Despite the fact th a t some 15 
years have passed since a B ritish Foreign Secretary paid an official visit 
to Turkey, I doubt th a t there were any surprises for either side in w hat 
we said to each other. Regular contact and exchanges of views between 
Britain and Turkey are sewn into the fabric of our relations. This is as 
it should be between countries which are members of NATO, the  Council 
of Europe and the OECD.

— We spent some useful time discussing European questions. I 
made it very plain tha t, in recognition of the progress made in your 
country in moving towards democracy, Britain firm ly supports the full 
restoration to normal working order of Turkey’s Association Agreement 
with the  European Community. A firs t step m ust be the unblocking of 
Community aid to Turkey. This has been, and remains, a priority  British 
objective in the Community’s external relations.

I would have been less than  honest had I not pointed out to my 
Turkish hosts the obvious link between these m atters and the  percep
tion by Parliam entary and public opinion in my country and in other 
Member States of political developments in Turkey. I t is very important 
for Britain and for your other friends to help put across to the outside 
world the progress you have made. We will continue to do this. But of 
course it is equally im portant th a t the  process itself should not lose 
momentum.

We agreed th a t our bilateral relations are in good shape. In par
ticular British exports are doing well I had a  most useful discussion 
with Prime M inister Ozal about th e  prospects and problems of the 
rapidly expanding Turkish economy.

International issues were high on our agenda. We reviewed the 
situation in the Middle East, in E ast/W est relations and arm s control, 
and of course Cyprus. On th is la stn we agreed th a t the  outcome of the 
New York high level meeting in January  had been a  disappointment, 
th a t the dialogue between the parties directly involved m ust be main
tained, and most im portant , of all th a t we should both continue to give
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our full support and backing to the Secretary General’s initiative. I 
expressed appreciation for the  constructive role which Turkey has played 
and will, I know? continue to play.

I greatly enjoyed my firs t visit to Ankara. I am most grateful for 
the very warm hospitality shown to me, my wife and my delegation. I 
leave as I arrived, confident in the belief th a t my visit will help us 
build fu rth er on the already firm  foundations of our relationship.»

HÂLEFOĞLU’NUN DEMECİ :

«I am happy to say th a t we had most useful and intensive con
versations with Sir Geoffrey Howe. Britain is a most valued friend and 
ally and the British Government has shown understanding towards 
Turkey’s problems during the  recent years. Our conversations took place 
within a context of understanding and friendship. We touched upon va
rious subjects of mutual interest and international issues. I believe on 
many of these issues our views are parallel if not similar. Turkey in 
our view is an integral part of the W est and I think the British 
Government undestands this quite well. We hope th a t the  British Go
vernment will play a greater and enhanced role in the fu rth er improve
ment of Turkey’s relations w ith W estern Europe and its institutions. I 
am also happy th a t Sir Geoffrey was able to see the President, the 
Speaker, the Prime Minister, the Defence M inister and members of the 
Parliament and thus receive firs t hand information about the deepening 
of democratic process in Turkey. I am sure th a t he will be carrying his 
impressions back to Britain.

The economic revitalisation of Turkey was explained to my British 
colleague. We hope to intensify our economic relations and thus contri- 
buve to a greater understanding between our two countries.

The floor is now open to questions.»

SORULAR VE CEVAPLAR :

«Question : How do you see the human rights situation?

Answer : (HOWE) Well, th is is, as you understand, principally 
an internal m a tter for Turkey and w hat I have said about it to my 
Turkish friends is said in confidence and in a constructive spirit. In any 
case, my hosts realize perfectly well th a t elsewhere in Europe parlia
mentarian public opinion is interested in this question and th a t it has 
complicated Turkey’s external relations. I am equally sure th a t we both 
understand th a t belonging to democratic societies means th a t we set 
ourselves higher standards of behaviour and th a t more constantly is
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expected of us. So, any fu rth er steps which Turkey can take towards 
strengthening democracy and civil rights will greatly help both of us to 
obtain increased support and understanding for Turkey’s position.

Question : (Nilüfer Yalçın) (Türkiye - AET ilişkilerinin normalleş
tirilm esi; bunun ne kadar sürede gerçekleştirilebileceği).

Answer : (HOWE) I cannot, I think, offer an estim ate on tha t. It 
ife certainly, as I said in my statem ent, our firs t priority  to get the 
Association Agreement back into working order and th a t is an objec
tive which Britain firm ly supports together with other partners in the 
Community. And we would like to see progress in th a t direction as soon 
as possible. ,

Question : (BBC) Bulgaristan’daki Türkİerin durum u).

Answer : (HALEFOĞLU) We have had some serious news recently 
coming from Bulgaria. If this reflect exactly w hat is happening there 
-it is not yet possible to prove- we are having a discussion a t the 
Grand National Assembly this afternoon and we m ight even have a 
wider one next week. The Prim e M inister and the Government is of 
the opinion th a t we m ight think about a second agreem ent w ith the 
Bulgarian Government to bring some Turkish people of Bulgarian na
tionality to Turkey to join the ir families.

Question : (N ur Batur) AET ile ilişkiler alanında Türkiye için 
İngiltere’nin inisiyatif alıp almayacağı konusunda.

Answer : (HOWE) ...... from  w hat I have said th a t we have in
the past sought to carry  this issue fo rth  together w ith other partners 
in the Community and we shall remain ready to all we can a t w hat seems 
the best moment to fu rth er the point  attach  importance.

Question (Mr. Balding) (Türkiye’nin AET’ye tam  üyelik için baş
vurması konusu).

Answer : (HOWE) The question did not in fact arise in the course 
of our talks and as I said last night as Turkey makes its re tu rn  towards 
full democracy we want to see th a t process matched by a corresponding 
progressive re tu rn  to normality in relations between Turkey and the 
European Community.

Question : (Bulgaristan’daki Türkler konusunda Bulgar Dışişleri 
Bakanı ile biraraya gelip gelinmeyeceği).

Answer : (HALEFOĞLU) No, I didn’t  say th a t we are expecting 
a meeting of Foreign Ministers. In early 1950’s we signed an agreement
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with the Bulgarian Government to bring a given number of Bulgarian 
citizens of Turkish origin to Turkey and there was a follow-up agreement 
to unite the families and this has not yet been achieved. And we have 
got many more who are in Bulgaria and who want to join the ir families 
in Turkey. I said, in answer, we m ight think of getting  a second bunch 
of Turkish people of Bulgarian citizenship to Turkey and this is going 
to be discussed in the Government.

Question : (Barchard) (Tekstil sorunu).

Answer : (IiOWE) The question of textiles I think was one of 
those we discussed in the context of relations between Turkey and the 
European Community. I t is an issue which arises} as you know, in quite 
a number of similar contexts and while I expressed understanding for 
Turkey’s anxiety for the  expansion of her trade opportunities in th a t 
way I explained also the extent to which to textile industry in the Com
munity and in the  United Kingdom itself face tha' same difficulties. And 
that this should really be a m atter of (continuing) discussion with 
each side try ing  ju s t the balance in its own favour perhaps.

Question : (N ur Batur) (Yunanistan’ın NATO içindeki tu tum u).

Answer : (HOWE) Membership of NATO is the cornerstone of 
Britain’s defense and security policy. We have good relations w ith all 
our fellow members in NATO including Greece and Turkey. I t is not 
right for me on this or on any other occasion to comment 011 specific 
issues th a t m ight arise between these allies. Obviously we welcome any 
development which serves to strengthen the solidarity of the Alliance 
as a whole.

Question : (N ilüfer Yalçın) (Yunanistan’ın NATO savunma s tra 
tejisini olumsuz yönde etkileyen tu tum ları).

Answer : (HOWE) I think th a t it is clear th a t on some issues on 
which the N orth A tlantic Alliance takes a clear position the Greek 
Government profess some views of its own but I ’ve no doubt about the 
importance which we in the U.K. attach  to the  views on which the 
Alliance is agreed which were set out in the  communique issued on 
behalf of all the  N orth A tlantic Council a t Brussels before Chrismas.

(HALEFOĞLU) May I add a few words regarding bilateral relations 
between Turkey and Greece. We are of the opinion th a t the problems 
between the two neighbouring countries should be tackled through ne
gotiations and th a t was, unfortunately, the  Greek side who had broken 
the dialogue.



Question : (A.A.) (Yalta Anlaşmasının 40. ncı yıldönümünde Av
rupa’nın durumu hakkında).

Answer : (HOWE) The Yalta Agreement is p art of history on 
which over the years and over the decades different people expressed 
different views. I think the im portant th ing is looking a t the present 
situation and a t the future. Is th a t there is general agreement as recor
ded in the Helsinki Accord 011 the need to respect existing frontiers 
within Europe. But we also attach great importance outside th a t to the 
other aspects of the Helsinki Accord in which those frontiers should be 
increasingly opened and there should be increasingly free flow of ideas 
and of people throughout Europe so th a t the causes of tension within 
Europe can be diminished ra th e r than  increased.

Question : (A rtun ünsal) (Terörizm).
Answer : (HOWE) I think th a t it is not possible to categorize it 

into neat capsules and packages. Terrorism  is international in its mani
festation and in its impact on people and it has international as well as 
national facets in its organization. Both Turkey and Britain have been 
victims of terrorism  th a t’s one reason why I value cooperation between 
our two countries as part of the process of increasing the  close and 
effective international cooperation against terrorism  in all its forms.

Question : (Kıbrıs).
Answer : (HALEFOĞLU) Turkey has made its utm ost on this 

direction. If I may, I will point out th ree points : One is th a t Turkey 
is, as it has done before, support the mission of good offices of the 
Secretary General, Turkey is of the  opinion th a t the Cyprus problem 
could only be solved through direct negotiations between the  two com
munities, th ird  : Turkey is happy to see th a t President Denktaş has 
not closed the door to a  federal solution.»

BELGE : 7

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
13 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE 

TBMMPBE BULGARİSTANDAKİ TÜRK AZINLIĞA YÖNELİK 
BASKILAR KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan,
Muhterem Milletvekilleri,

Bulgaristan’daki Türk azınlığının maruz kaldığı baskılara ve özel
likle soydaşlarımızın Türk isimlerinin Bulgar isimleriyle değiştirilmesi 
için Bulgar makamlarının geniş bir kampanya yürüttüğüne dair haberler 
son zamanlarda büyük bir yoğunluk kazanm ıştır. Basınımız bilhassa son

54



iki aydır bu mesele ile ilgili olarak etraflı yayın yapm aktadır. Bulga
ris tan ’daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları haksız davranışlar konu
sunda yabancı basın ve yayın organları da oldukça geniş neşriyat yap
m aktadırlar. M uhtelif tarihlerde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş 
soydaşlarımızın bir kısmının aileleri veya yakınları halen Bulgaristan’da
dır. Hısım ve akrabalarından çeşitli yollarla kendilerine intikal eden ha
berleri de geniş şekilde izliyor ve dikkatle üzerinde duruyoruz. Bu ha
berler karşısında herşeyden önce bir insan olarak üzüntü duymamak 
elde değildir. Soydaşlarımızın arzuları hilâfına ve gerektiğinde bir ta 
kım zorlayıcı tedbirlere başvurarak isimlerinin değiştirildiği ve bunun 
bütün Bulgaristan sathına yayılan bir uygulama olduğu belirtilmektedir. 
Basın haberlerinde Bulgar kuvvetleri ile Türk asıllılar arasındaki çatış
malardan ve h a tta  ölüm ve yaralanm a olaylarından da sözedilmektedir. 
Ölüm olayları hakkında basınımızda' ve yabancı basında 40 ile 800 kişi 
arasında değişen rakam lara yer verilmiştir. Basında yer alan bu rakam 
ları ve çatışm aları teyid eder m ahiyette bize intikal etmiş resmi bilgiler 
yoktur. Bulgar resmi ağızları ise kamu oyuna son zamanlarda yaptıkları 
açıklamalarda, Türklere karşı girişilmiş bir hareket olmadığını, ismi de
ğiştirilenlerin bu işi kendi rızaları ile yaptıklarını, ölüm ve yaralanm a 
olaylarının doğru olmadığını belirtm ektedirler. Buna mukabil olayların 
geçtiği yerlere gitmek isteyen basın mensuplarına bugüne kadar Bulgar 
makamlarınca b ir imkân tanınm am ıştır. Türk basınından ayrı olarak, 
daha bundan birkaç gün önce Sofya’da bulunan yabancı basın m uha
birlerinin aynı doğrultudaki taleplerinin de reddedildiği bilinmektedir. 
Şayet basma kamu oyunu aydınlatm a görevini yapma fırsa tı verilse idi, 
herhalde bugün zihinlerden geçen pekçok sorunun da cevabı verilmiş 
olacaktı. Bu durum karşısında ister istemez, ateş olmayan yerde duman 
çıkmaz sözü ha tıra  gelmektedir.

Muhterem Milletvekilleri,

Bulgaristan’daki soydaşlarımızın maruz kaldığı güçlükler konusu ye
ni bir konu değildir. Mesele 1878 yılında Bulgaristan’ın M uhtar Prenslik 
statüsünü kazanmasıyla başlamış, soydaşlarımızın sorunları zaman zaman 
hafifleyip zaman zaman arta rak  günümüze kadar gelmiştir. 1925 - 1939 
devresinde yaklaşık 100.000 soydaşımız Bulgaristan’dan Türkiye’ye ge
lerek yerleşmiştir. İkinci Dünya Savaşının bitim ini izleyen yıllarda soy»- 
daşlarımızm güç şartlarla  karşılaşm ış oldukları -hepimizin malûmudur. 
1950 - 1951 yıllarında 150.000 soydaşımızın Türkiye’ye göçü ile sonuçla
nan olaylar hatırlardadır. 1968’de yapılan ve 1978’e kadar devam eden 
Göç Anlaşması ile de 130.000’e yakın soydaşımız Türkiye’ye göç etm iştir.

Bulgaristan’daki Türk asıllıların, ana dillerini öğrenmek, evleri dı
şında konuşabilmek, örf ve adetlerini devam ettirebilm ek ve dini inanç-



larıııı yerine getirm ek için yıllardır büyük engellerle karşılaştıkları bir 
gerçektir.

Camilerin bir kısmının kapatılmış olduğu ? mevcut camilere giden
lerin takip edildiği, horlandığı, ibadetin tepki ile karşılandığı, örf ve 
adetlere, sünnet, evlenme ve cenaze törenlerine varıncaya kadar müda
hale edildiği hepimizin malûmudur.

Muhterem Milletvekilleri,

Bulgaristan Türkleri, bilindiği üzere b ir azınlık statüsüne sahiptir
ler. Türkiye ile Bulgaristan arasında 18 Ekim 1925 tarihinde imzalan
mış bulunan Dostluk Anlaşmasına Ek Protokol ile, Bulgaristan 1919 
Neuilly Andlaşmasınm Azınlıkların Korunmasına dair hükümlerinden 
Bulgaristan’daki müsîüman azınlığını, Türkiye de Lozan AndlaşmâsTnın 
azınlıkların korunmasına dair hükümlerinden Türkiye’deki Bulgar azın
lığını yararlandırm ayı karşılıklı taahhü t etmişlerdir.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 1925 Dostluk Andlaşması ile aynı 
gün imzalanan İkam et Sözleşmesinde de Bulgaristan Türkleriyle Türkiye 
Bulgarlarının ih tiyari göçlerine tarafların  hiçbir şekilde engel olmaya
cakları hükmü yer almıştır. Bulgaristan İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
imzaladığı 1947 Paris Andlaşması ile de ülkesindeki tüm  insanların temel 
hak ve hürriyetlerden yararlanm asını sağlayacak tedbirleri ırk, cinsiyet, 
din farkı gözetmeksizin almayı kabul etm iştir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonunda kabul edilen 1975 
Helsinki Nihai Senedi, Bulgaristan tarafından da imzalanmıştır. Bu se
netteki devletlerin karşılıklı ilişkilerine yol gösterecek ilkeler bildirisinde 
yer alan on temel ilkeden yediııcisi insan haklarına ve temel özgürlüklere 
saygı başlığını taşım aktadır. Bu bölümde azınlık haklarına da ayrı bir 
yer verilmiştir. Bizzat 1971 Bulgar Anayasasında Türk azınlığının ya
rarlanm ası gereken ancak uygulamada kağıt üzerinde kaldığı görülen 
hükümler mevcuttur. Meselâ Anayasanın 45/7 maddesinde «Bulgar asıllı 
olmayan vatandaşlar, zorunlu bulgar dili öğreniminden başka kendi dil
lerini de öğrenme hakkına sahiptirler» hükmü yer alm aktadır.

Muhterem Milletvekilleri,

Bulgaristan’da soydaşlarımızın isimlerinin değiştirilmesi hareketi 
devam ederken, resmi bir kuruluş olan Balkan T u rist’in b ir yetkilisi 22 
Ocak 1985 tarihinde bazı turizm  aeentalarım iza bir mesaj göndererek 
Bulgaristan’a ta til için gidecek Türk tu ristlerin  rezervasyonlarını iptal 
ettiklerini bildirmiştir. Ayrıca 28 ilâ 30 Ocak 1985 tarih leri arasında
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Dereköy hudut kapısında da zaman zaman yolcu ve tu ris t geçişleri ile 
TIR kamyonu geçişlerinde Bulgarlar tarafından bazı kısıtlayıcı uygula
m alara başvurulm uştur.

Sayın Başkan, Muhterem Milletvekilleri,

Son zam anlarda meydana gelen gelişmeleri huzurunuzda genel b a t
larıyla özetlemeğe çalıştım. Bütün bu gelişmeler karşısında Hükümet 
gereken girişimleri zamanında yapm ıştır ve yapmağa devanı etmektedir. 
İki ülke arasında emek sarf eder ek kurulmuş olan dostluk ve iyi kom
şuluk ilişkilerini zedelemeden bu meseleyi çözmeye gayret ediyoruz. Bu
nun da yolu görüşmedir, diyaloğdur. Görüşerek b ir çözüm yolu buluna
bileceğine inanıyoruz. Türkiye, Bulgaristan’daki soydaşlarımız mesele
sine tamamen insani açıdan yaklaşm aktadır. En yüksek düzeyden baş
layarak yaptığımız çeşitli girişimlerimizde bu hususu açıklıkla ortaya 
koyduk. Hiçbir ülkenin içişlerine karışm ak aklımızdan geçmez. Mesele»- 
ye nasıl yaklaştığımızı 27 Ocak tarihli bir gazetede yer alan beyanatımda 
açıklamıştım.

A nkara’da Bulgaristan Büyükelçiliği ve Sofya’da Bulgar makamları 
nezdinde m üteaddit teşebbüsler yapılmıştır. İlişkilerimizde menfi istika
mette bir tırm anm aya yol açılmasını arzu etmiyoruz. Böyle b ir gelişme
nin her iki ta ra fın  da lehine olmayacağını düşünüyoruz. Soğukkanlı tu 
tumumuzun temel nedenlerinden birisi budur. Ancak bu şekilde davra
nışımızın yanlış anlaşılarak, Hükümetimizin konuya gereken önemi ver
mediği gibi bir düşünceye kapılanlar veya böyle değerlendirmeler yapanlar 
varsa, büyük b ir yanılgı içinde bulunduklarını da bu kürsüden açıklamak 
isterim. E ğer asırlardır yaşadıkları topraklarda^ bugün de karşılaştıkları 
çeşitli zorluklara rağmen, iyi bir yurtdaş olarak hayatlarını sürdüren 
Türk azınlığı, Bulgar Hükümeti için b ir sorun yaratıyorsa, Türkiye bu 
meselenin halledilmesi yolunda elinden gelecek yardım da bulunmağa ha
zırdır. Türk milleti, soydaşlarına kollarını her zaman açmıştır. Tıpkı 
bizden evvelki Hükümetler gibi Hükümetimizin de bu konudaki düşün
cesi aynıdır. Bundan kimsenin şüphesi olmamasını belirtm ek isterim.

Genel görüşme Yüce Meclis tarafından kararlaştırıldığı takdirde 
Hükümetimiz, gizli bir toplantıda mesele ile ilgili gelişmeleri ve görüş
lerini daha ayrıntılı olarak sunacaktır. Yüce Heyetinizi saygı ile selam
larım.»



BELGE : 8

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
19 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE TBMM’DE 

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI SIR GEOFFREY HOWEJİN 
TÜRKİYE’YE YAPTIĞI ZİYARET KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

«Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Dost ve m üttefik  İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe’un 
geçen hafta  ülkemize yapmış olduğu ziyaret hakkında Yüce Meelis’e 
bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum.

Türk - İngiliz ilişkileri çok uzun bir geçmişe, acı ve ta tlı tecrübe
lere dayanan sağlam bir temele sahiptir. İnsanlar arasında olduğu gibi 
ülkeler arasında da gerçek dostluklar zor günlerde ortaya çıkar, ülke
mizin 1980 öncesi ve sonrası geçirdiği buhranlı devrede İngiltere’nin 
tutum u, sorunlarımıza yaklaşım tarzı bu gerçek doğrultusunda olmuş
tur.

Değerli Milletvekilleri,

İngiliz Dışişleri Bakanı ile gerek başbaşa gerek heyetler halinde 
görüşmelerde bulunduk. Kendisi ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Meclis Başkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edildi ve 
Dışişleri ve Millî Savunma Komisyonuna mensup bir kısım arkadaşımızla 
biraraya geldi. Ayrıca Millî Savunma Bakanımızı ziyaret etti.

Bu temaslarda, tahm in buyurulacağı üzere, ele alınan konuların ba
şında Türkiye’nin Batı ile ilişkileri gelmiştir. Biz Batı ile ilişkiler derken, 
başta NATO^ Avrupa Konseyi ve AET olmak üzere tüm  Batılı kuruluşları 
ve Batı ülkeleri hükümetleri ile parlam entolarını bir arada m ütalaa edi
yoruz. Bu kuruluşların b ir kısmından haklı şikâyetlerimiz var. Bunları 
dile getirdik, ülkemizin koşullarına uygun en güvenceli ve en süratli 
tarzda demokrasiyi bütün icaplarıyla yerleştirm e yolunda büyük mesafe 
aldığımız b ir devrede Batı ile ilişkilerimizin, gittikçe azalan ölçüler içinde 
dahi olsa, halâ bazı pürüzler taşım asına anlam veremediğimizi izah ettik. 
Memnuniyetle belirtmek isterim  ki, muhatabımız bu konularda ikna edil
mek ihtiyacında değildi. B aşta Avrupa Ekonomik Topluluğu olmak üzere 
Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin tam  işlerliğe kavuşması için İngiltere 
hükümetinin gerekli her çeşit desteği göstermeye devam edeceğini ve 
bu politikanın kendileri için öncelik arz ettiğini çeşitli kademelerde yap
tığı tem aslarda ifade etti ve m üşterek Basın Toplantımızda da ayrıca 
vurguladı.
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Avrupa’nın büyük diyebileceğimiz diğer ülkelerinin yetkililerinden 
de benzeri sözleri dinliyoruz. A rtık  bu sözlerin ve vaadlerin biran önce 
fiiliyata intikalini beklemek hakkımızdır.

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Görüşmelerimizde K ıbrıs’la ilgili son gelişmeler üzerinde fik ir alış
verişinde bulunduk.

Ocak ayındaki New York zirvesinin olumlu sonuç vermemesi ile 
bir fırsatın  kaçırılmış olduğu hususunda m utabık kaldık.

Diğer birçok müttefikimiz gibi İngiltere de soruna Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin gözetiminde iki toplum arasında yapılacak mü
zakereler yoluyla çözüm bulunmasını temenni etmektedir. Biz de bu 
görüşe katıldığımızı ve gerekli hazırlıkların dikkat ve titizlikle tam am 
lanmasından sonra yapılacak görüşmelerin y ara r sağlayacağı görüşünde 
olduğumuzu ifade ettik.

Bu vesile ile KKTC’de seçim ve Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 
yürütülen çalışmaları demokratik hayatın tabii b ir icabı olarak gördü
ğümüzü kaydettik. Kıbrıs Rum tarafın ın  ve halihazır Yunan Hüküme
tinin tüm  uyuşmazlığına rağmen Sayın D enktaş’ııı m üteakip görüşmeler 
için kapıyı açık bırakmış olmasının Türk tarafın ın  iyi niyetinin bir işa
reti olarak kabul edilmesi gerektiğini kendilerine izah ettik. Yüce Mec
lisçe de bilindiği üzere, New York’ta  Kıbrıs Türk ta rafı, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteri ile tam  bir uyum içinde sunulan anlaşma taslağını 
tümüyle kabul edebileceğini beyan etm iştir. Eğer bir anlaşm aya varıla
madı ise, bunun sebebini Kıbrıs Rum tarafın ın  ve onun arkasındaki Yu
nanistan’ın bizce malûm a r t  niyetlerinde aram ak gerekir. Bunları muha.- 
tabımıza anlattık. Sorunun çözümünün iki ta ra f  arasındaki müzakereler
den geçtiğini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyo
nunu desteklemeğe devam ettiğimizi belirttik.

Terörizmden büyük zararlar görmüş iki ülkenin Dışişleri Bakanları 
olarak, uluslararası terörizmin günümüzde aldığı büyük boyutlar üze
rinde önemle ve ayrıntılarıyla durduk. İngiltere de, bizim gibi, uluslararası 
terörizmin ancak uluslararası b ir iş ve güçbirliği çerçevesinde mücade
leyle önlenebileceği düşüncesindedir. Bu alanda aram ızda mevcut olumlu 
işbirliğinin daha da geliştirilmesini kararlaştırdık.

İngiltere ile ilişkilerimiz gerek siyasî alanda, gerekse ekonomik ve 
ticari alanlarda normal seyri içinde ve memnuniyet verici b ir tarzda 
yürümektedir. H er iki ta ra ftan  gelen giden heyetlerin gittikçe sıklaş
ması, parlam entolar arasında olumlu bir diyalog kurulm uş bulunması ve 
özellikle İngiliz Dışişleri Bakanı’nm Sayın Meclis Başkanımız ziyareti
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sırasında, burada, Genel K ururda, Türk - İngiliz Dostluk Grubu’nun ku
rulmasının kararlaştırılm ış olması bunun işaretleridir. Bu nedenle, ikili 
ilişkilere konu teşkil eden hususlarda görüşmelerimiz daha ziyade karşı
lıklı temennilere inhisar etm iştir. Bu temennilerin başında şüphesiz 
ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, özellikle ticaret hacminin a r t
tırılm ası gelmiştir. İngiltere’den yıllık ithalatımız 450 Milyon Dolar^ bu 
ülkeye yıllık ihracatımız ise 250 Milyon Dolar dolaylarındadır. Görüşme
lerimizde bu rakam ların tatm in edici olmadığı ve ayrıca ülkemiz aley
hine sonuç veren farkın  kapatılması gerektiği hususlarına değindik. İn
giliz meslekdaşım gerek bizimle konuşmalarında, gerek Basma vaki be
yanlarında ülkemizde kaydolunan ekonomik gelişmeyi memnuniyetle iz
lediklerini ifade etti. Sayın Başbakanımızla görüşmesinden sonra bu hu
sustaki kanatinin daha da kuvvetlendiği izlenimini edindim.

Değerli Milletvekilleri,

Yukarıdaki konulara ilaveten İngiliz Dışişleri Bakanı ile uluslararası 
çeşitli sorunlara da değindik. Bunların başında İran - Irak  Savaşı gelmek
te idi. Ben bu konuda Yüce Meclisiııizce de bilinen görüşlerimizi kendi
sine açıkladım. Sir Geoffrey, Lübnan’daki gelişmeler üzerinde durdu ve 
İsrail kuvvetlerinin çekilmesiyle hasıl olabilecek boşluğun Birleşmiş Mil
letler kuvvetleriyle doldurulması hususunda verdikleri önemi belirtti. 
Ben bu hususta B.M. Barış Gücünün olumlu bir rol oynayabileceğini 
kabul etmekle beraber, Lübnan sorununun O rta Doğu sorunundan tecrit 
edilemeyeceğini, Orta Doğu’da. barışın tesisi için ise Filistinlilerin ken
di devletlerini kurm a hakkı dahil Self.-Determinatioıı hakkının kayıtsız 
şartsız kabul edilmesi ve Filistin Kurtuluş ö rg ü tü ’nün desteklenmesi ge
rektiğini belirtttim .

Doğu - Batı ilişkileri de üzerinde durduğumuz önemli hususlardan 
biri oldu, önümüzdeki M art ayında Amerika Birleşik Devletleri ile Sov- 
yetler Birliği arasında Cenevre’de başlayacak olan silâhsızlanma görüş
melerinin olumlu sonuç vermesinin Doğu - Batı ilişkilerinin düzeltilmesin
de yeni b ir dönemin başlangıcını teşkil edeceği bilinmektedir. A nkara’ya 
Bükreş ve Sofya üzerinden gelen İngiliz Dışişleri Bakanı, Bomen ve 
Bulgar yetkililerinin de aynı görüşü paylaştıklarını ve iki blok arasındaki 
ilişkilerin iyileştirilmesini samimi olarak istedikleri izlenimini edindi
ğini ifade etti.

Yunanistan hükümetinin gerek bize yönelik gerekse İttifak ın  temel 
prensiplerine aykırı olan davranışları ve NATO dayanışm asına ters dü
şen politikası üzerindeki görüşlerimizi açıkladık. Halihazır Yunan Hü
kümetinin sorumsuzca yürütm ekte olduğu maceracı politikanın yara ta
cağı ciddi tehlikelere m üttefik İngiltere’nin Dışişleri Bakanının dikkatini
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alternatifi olmayıp İttifak ı tamamlayıcı b ir unsur olmasına özen gös
term ekte yarar gördüm. Y unanistan ile aramızda mevcut ihtilafların di
yalog ve müzakere yolu ile çözümlenebileceğini ve ikili ilişkilerde kayde
dilecek müsbet yöndeki gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümü için de 
elverişli b ir ortam  yaratacağını söyledim.

NATO ile irtibatlı olarak, yeniden canlandırılmasına gayret göste
rilen Batı Avrupa Birliği konusunu da ele aldık. Batı ülkeleri arasındaki 
siyasi, ekonomik, askeri işbirliğini geniş ve etkili b ir şekilde sağlayan 
NATO ve AET gibi kuruluşlar mevcut iken, bu kuruluşlara üye yedi dev
letin aralarında yeni bir kulüp kurm alarının yol açabileceği ayrıcalıkları 
muhatabımın dikkatine getirdim. Böyle bir ihtimalin önlenmesi yollarını 
beraberce araştırdık. Aynı araştırm a içinde bulunduğumuz diğer m ütte
fiklerimiz gibi İngiltere Dışişleri Bakanı da, Batı Avrupa Birliği'nin 
şekillendirilmesi çalışmalarının henüz devam etm ekte olduğunu, bu ça
lışmalarda, yediler dışındaki NATO ve AET ülkeleri ile etkili b ir fik ir 
alışverişi mekanizmasının kurulm asına ve özellikle bu Birliğin NATO’nun 
terileceğini ifade etti.

Saygıdeğer Milletvekilleri,

İngiltere Dışişleri Bakanının Sayın Meclis Başkanımızla ve Komisyon 
üyesi arkadaşlarım ızla yaptığı, görüşmeler Türkiye’de demokrasiyi kök- 

. leştirme azim ve kararlılığının en yetkili şahsiyetler tarafından ifadesine 
imkân vermesi açısından çok yararlı olmuştur.

Sonuç olarak, bu ziyaretin gerek dost ve m üttefik  İngiltere ile ge
rekse Batıyla ilişkilerimizin daha da kuvvetlendirilmesinde olumlu bir 
adım teşkil ettiğini ifade etmek istiyorum.

Saygılarımı sunarım.»

BELGE : 9

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
28 ŞUBAT 1985 TARİHİNDE TBMM’DE 

KATAR’A VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE YAPTIĞI 
ZİYARETLER HARKINDAKİ KONUŞMASI

«Sayın Başkan,

Yüce Meclis’in değerli üyeleri,

Huzurunuzda, 20 - 26 Şubat 1985 tarih leri arasında K atar’a ve Bir
leşik Arap Em irlikleri’ne yaptığım  resmî ziyaretler hakkında bilgi sun
mak üzere gelmiş bulunuyorum.
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Ocak ayında Kuveyt ve Bahreyn’e yaptığım  ziyaretler halikındaki 
maruzatımda da belirttiğim  gibi, Türkiye bölgede her bakımdan önemli b ir 
mevkii ve Arap ülkeleri ile zengin tarih i ve kültürel bağları bulunan 
bir devlet olarak bu ülkelerle ilişkilerini karşılıklı yara r esasına göre 
daha da geliştirm e im kânlarına sahiptir. Körfez ülkelerine yaptığım  zi
yaretler Türkiye’de bunun için gerekli iradenin mevcut olduğunu vurgu
lama ve bu ülkelerle diyalogu yoğunlaştırm a amacına yöneliktir.

21 - 23 Şubat 1985 tarihleri arasında ziyaret ettiğim  K ataf’da, Em ir 
Şeyh Khalifa tarafından kabul edildim ve kendileriyle bilhassa ikili iliş
kilerimiz ve bölgesel sorunlar hakkında çok ayrıntılı b ir görüşme yapma 
imkânı buldum. Bu vesile ile K atar Em iri’niıı, Hükümetimizin üzerinde 
önemle durduğu K atar doğal gazının Türkiye’ye ve ülkemiz üzerinden 
Batı Avrupa’ya nakli projesi ile bizzat ve’ yakından ilgilendiğini müşaha- 
de ettim . K atar Sovyetler Birliğinden sonra dünyada bilinen ikinci büyük 
doğal gaz rezervine sahip bulunmaktadır. Bu gaza talebin enerji ihtiyaç
ları büyük olan sanayi ülkelerinden geleceği açıktır. Dolayısıyla gerçek
leştiği takdirde asrın en önemli projelerinden birini teşkil edecek olan 
bu teşebbüs ile ilgili olarak önümüzdeki aylarda ayrıntılı çalışmalar yapı
lacaktır.

Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize 
resmî bir ziyaret yapacak olan K atar Em iri Şeyh Khalifa, ülkemizle iliş
kileri her alanda geliştirmeye duydukları ilgiyi ve ülkemizi bölge istik
rarı için önemli bir güvence saydıklarını Özellikle vurguladı. K atar Emi- 
r i’ne Irak ve İran ile ilişkilerimiz ve İran - Irak savaşının sona erdiril
mesi hususunda ikili ve çok ta raflı plandaki çabalarımız hakkında geniş 
bilgi verdim. E m ir’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri anlatarak tu tu 
mumuzu ayrıntılı şekilde izah ettim . Ayrıca Bulgaristan’daki soydaşla
rımızın karşılaştıkları sorunlar üzerinde durdum. O rta Doğu ve Filistin 
sorunlarına ilişkin tutum um uz hakkında da bilgi verdim.

Daha sonra Veliaht ve Savunma Bakanı Şeyh Hamad ve Saray 
Nazırı ve Enformasyin Bakanı Al K avari’yi ziyaret ederek görüşmelerimi 
sürdürdüm.

K atar Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed ile yaptığım  görüşmelerde 
ise, özellikle bölgemizi ilgilendiren sorunları ele aldık. Türkiye’nin bölge 
sorunlarına ilişkin tutum unu anlattım  ve Kıbrıs sorunu ve Bulgaris
tan ’daki soydaşlarımızın durum ları üzerinde daha ayrıntılı şekilde dur
dum.

Bu ziyaretim sırasında K atar yetkilileri ile ikili ve ekonomik iliş
kilerimizin geliştirilmesi konularında yararlı tem aslar yaptık. K atar ile
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Türkiye arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması tekemmül e t
tirilm iş olup, Em ir’in Türkiye’yi ziyareti sırasında imzalanması beklen
mektedir.

Sayın Milletvekilleri,
Ziyaretimin ikinci durağı olan Birleşik Arap Em irliklerinde 23 - 26 

Şubat 1985 tarih leri arasında hem ikili tem aslar yaptım, hem de Tür
kiye - Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu Toplantı
sına Başkanlık ettim .

B.A.E. Devlet Başkanı Şeyh Zayed tarafından kabulüm ile başlayan 
ziyaret, daha sonra Dışişleri Bakanı Raşid Abdullah ile başbaşa ve he
yetler halinde sürdürdüğümüz görüşmelerle devam etti. Ayrıca B.A.E. 
Devlet Başkanlığı Divan Başkanı Şeyh Surur ve Başbakan Yardımcısı 
Şeyh Hamdan, Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odasında Abu Dhabili iş 
adamları, Dubai’de B.A.E. Savunma Bakanı Şeyh Mohammed ve Dubai 
Ticaret ve Sanayi Odasında iş adam ları ile görüşmeler yaptık.

Şunu hemen belirteyim ki, Türkiye’ye ta rih î gerçeklerden kaynakla
nan içten dostluk ve kardeşlik duyguları besleyen Şeyh Zayed, beni ka
bulü sırasında, ülkemizle bağlarını güçlendirmeye büyük önem a tfe ttik 
lerini ısrarla vurguladı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iadeyi ziyaretini 
memnunlukla beklediklerini ifade etti.

B.A.E.’de Devlet Başkanı Şeyh Zayed ve Dışişleri Bakanı Raşit Ab
dullah ile yaptığım  görüşmelerin de ağırlık merkezini ikili konular ve 
bölgesel sorunlar teşkil etti. İki ülkenin bu konulardaki görüş ve tu tum 
larında büyük bir yakınlık mevcut olduğunu tesbit ettik. Bu görüşme
lerimde de Kıbrıs sorunu ve Bulgaristan’daki soydaşlarımızın durumu 
hakkında geniş bilgi verdim.

Karma Ekonomik Komisyon çalışmaları da son derecede yapıcı ve 
tam bir işbirliği anlayışı içinde cereyan etti. Çalışmalar sonunda 26 Şubat 
1985 tarihinde B.A.E. Dışişleri Bakanı ile bir protokol imzaladık. Bu 
protokolde de belirtildiği gibi Komisyon toplantısında başta  ticaret, malî 
ilişkiler ve projeler, m üteahhitlik hizmetleri ve teknik işbirliği konuları 
olmak üzere tüm  ekonomik ilişkilerimizi ele aldık.

Ticari, alanda heyetimize refakat eden özel sektör temsilcilerimiz Abu 
Dhabi ve Dubai’de çok yararlı tem aslar yaptılar ve iş çevreleri ile tan ış
tılar. Birleşik Arap Em irliklerinin ve bölgenin en büyük ticaret merkezi 
olan Dubai’de b ir Türk Ticaret Merkezi kurm ak arzusundayız.

Malî ilişkilerimiz açısından ise B.A.E. yetkililerine üç önemli proje
mizi takdim ettik. Bunlar sırasıyla otoyol projesi (Kınalı Kavşağı - Ada
pazarı), dört büyük ilimizin (İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir) makina
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parkına ve Tarım, Ormancılık ve Köy İşleri Bakanlığımızın kırsal kesim 
için ihtiyaç duyduğu makina parkına ilişkin projelerdir.

Abu Dhabi Fonun’dan bir heyet önümüzdeki aylarda Türkiye’ye 
gelerek bu projeleri değerlendirecek ve im kânlar çerçevesinde finaıısma- 
nina katkıda bulunacaktır.

Görüştüğümüz diğer önemli bir konu m üşterek bir ortak yatırım  
şirketi kurulmasıdır. Bu konuda prensip m utabakatına varılmış ve Abu 
Dhabi Fonu heyetinin Türkiye’yi ziyareti sırasında görüşmeler yapılma
sı öngörülmüştür.

Netice olarak, K atar ve B.A.E.’ne yapmış olduğum bu ziyaretlerle 
Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizin her sahada güçlendirilmesi yolunda yeni 
bir mesafe katettiğim izi ifade etmek isterim.

Sayın Milletvekilleri,

Bu vesile ile şu hususu da kaydetmek gerekir ki, Türkiye ile Kör
fez ülkeleri arasında hiçbir siyasî problem mevcut değildir. Türkiye’nin 
siyasî bakımdan taşıdığı önem ve ağırlık bölgede açıkça hissedilmektedir. 
Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’nin dostluğunun kendileri ve bölge istik
rarı bakımından büyük önem taşıdığı en yetkili şahsiyetlerce bana ifade 
edilmiştir. En yüksek düzeydeki ziyaretlerle de perçinlenecek olan bu 
dostluk karşılıklı m enfaatlere dayanan ekonomik ve ticarî ilişkilerin en 
ileri boyutlara ulaştırılması için fevkalade m üsait b ir zemin teşkil et
mektedir.

Nüfusça sayıları az olmakla birlikte Körfez ülkeleri çok büyük bir 
ekonomik ve ticarî potansiyel oluşturm aktadır. Bir örnek vermek gere
kirse B.A.E. içinde serbest ticaret bölgesi olan 400.000 nüfuslu Dubai’nin 
dahi yıllık ithalat hacminin 5,4 m ilyar dolar olduğunu ve bu ithalatın 
% 60’ının yeniden ihraç edildiğini zikredebilirim.

Bu ziyaretim sırasında iş adamlarımızın bölgede başlatmış oldukları 
aktif, verimli ve netice alıcı tem asları memnuniyetle müşahade ettim. 
Türkiye artık  bölgede yalnız siyasî, ta rih î ve kültürel hüviyet ile değil, 
ayııı zamanda yüksek ekonomik potansiyeli ve teknoloji birikimi ile de 
tanınan ve takdir edilen b ir ülke haline gelmiştir. Şimdi daha da güçlenen 
siyasî bağlarımız ile, son yıllarda dikkate şayan bir dinamizm kazanan 
Türk özel Sektörü’nün bölgede layık olduğu yeri almak için hiçbir gay
reti esirgemeyeceğinden emin bulunuyorum.

Biraz önce de temas ettiğim  gibi K atar’dan Türkiye üzerinden Batı 
Avrupa’ya doğal gaz ulaştırılm asına imkân verecek olan dev proje ve ben
zeri projeler çok sayıda ülkenin ortak m enfaatlerini en m üşahhas şekilde
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birleştireceği için bölge barış ve istikrarına dolaylı bir katkı sağlayacak 
ve Türkiye’nin bölgedeki rolünü ve Batı Avrupa ile Orta Doğu arasında 
köprü olma özelliğini en somut şekilde gözler önüne serecektir. Bu gibi 
projelerin Türkiye ekonomisine sağlayacağı büyük katkılar da izahtan 
varestedir.

Bu vesile ile Yüce Heyetinize derin saygılar sunarım.»
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Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanmış 
metinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahi
yetinde olup resmi bir belge değildir.



T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

BELLETENİ
«

Mart 1985 Sayı : 15

Dışişleri Bakanlığı Basımevi - ANKARA



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı taralından ya
yınlanmıştır.



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





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

KATAR EMİRİ’NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

K atar Em iri Halife bin Hamad Al-Thani 10 -12  M art 1985 ta rih 
lerinde Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in davetlisi olarak Türkiye’yi zi
yaret etm iştir.

Tam bir dostluk ve kardeşlik havası içinde cereyan eden ziyaret 
sırasındaki müzakerelerde, uluslararası durum ve bölgesel sorunlar ile 
ikili ilişkiler ele alınmıştır. Müzakereler sırasında K atar ile Türkiye 
arasında uluslararası durumun ve bölgesel sorunların değerlendirilmesin
de büyük benzerlikler gözlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile K atar Em iri arasında yapılan gö
rüşmelerde, Türkiye’yi yakından ilgilendiren Türk - Yunan ilişkileri, Kıb
rıs konusu ve Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yapılan baskılar konusun
da Em ire bilgi verilmiştir.

Gerek söz konusu görüşmede, gerek heyetler arasında yürütülen 
müzakerelerde, ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde de 
önemle durulmuş ve bu amaçla yeni tedbirler alınması kararlaştırılm ış
tır. Bu çerçevede, Türk ve K atar Sanayi Odaları temsilcilerinin karşılıklı 
olarak her yıl düzenli toplantılar yapmaları ve iş tem aslarının a rttır ıl
ması öngörülmüş, K atar kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik yatırım ları
nın teşvik edilmesi hususunda m utabakata varılm ıştır. K atar yetkilile
riyle yapılan görüşmelerde ele alman en Önemli konuyu doğal gaz projesi 
teşkil etmiş ve K atar doğal gazının b ir yandan Türkiye’de kurulacak 
sınai tesislerde değerlendirilmesini, b ir yandanda 1990’lardan itibaren 
henüz bağlantısı yapılmamış 40 ila 50 m ilyar m etreküplük b ir açığı olan 
Batı Avrupa ülkelerine şevkini öngören projeye ilişkin araştırm aların  
yapılması için ortak  bir çalışma grubu kurulm ası kararlaştırılm ıştır.

Görüşmeler sonucunda bir Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 
ve bir Kültürel İşbirliği Anlaşması ile Anadolu A jansı ile K atar Haber 
Ajansı arasında b ir işbirliği belgesi imzalanmıştır.
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Başbakan Turgut özal 16 - 21 M art 1985 tarihlerinde Suudî A ra
bistan Başbakan 1. nci Yardımcısı Veliaht Prens Abdullah'ın daveti üze
rine Suudî A rabistan’ı ziyaret etm iştir, özal’a bu ziyaretinde Dışişleri 
Bakanı V ahit Halefoğlu, Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Safa Giray ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M ustafa Kalemli ve T.B.M.M.’de temsil edilen üç siyasî partiye mensup 
yedi milletvekili eşlik etmişlerdir. Ayrıca, çok sayıda Türk iş adamı da 
bu ziyarette hazır bulunmuşlardır.

17 M art tarihinde Riyad’da başlayan heyetler arasındaki resmî gö
rüşmelerden sonra Başbakan Turgut özal aynı gün öğleden sonra Suudî 
A rabistan Kralı Fahd tarafından kabul edilmiştir. Bu görüşme sırasında, 
iki ülke arasında İktisadî, sosyal ve diğer bütün alanlarda işbirliğinin 
dahada güçlendirilmesi üzerinde durulmuş, ayrıca, İran - Irak  savaşı ve 
Ortadoğu’daki son gelişmeler ele alınmış, Bulgaristandaki soydaşlarımıza 
yönelik baskılar hakkında K ral’a bilgi verilmiştir.

Ziyaret sırasında Başbakan’a eşlik eden Bakanlar da Suudî eşitle
riyle ikili görüşmelerde bulunmuşlardır.

Bu görüşmelerde bir çok alanda mevcut olan işbirliği imkânlarının 
ne şekilde değerlendirilebileceği üzerinde durulm uştur. Bu çerçevede ya
pılan temaslarda, Suudî A rabistan’ın ihtiyaç duyduğu bazı silah ve mü- 
him m at’ııı Türkiye’den temini ve Suudî A rabistan’ın sahip olduğu bazı 
askerî araçların bakım ve onaranlarının Türkiye’de yapılması, Türk Şir
ketlerinin Suudî A rabistan’daki durumu, bu ülkede daha fazla Türk iş
çisi istihdam ı ve Suudî işadamlarının Türkiye’de yatırım  yapmalarını 
teşviki, Suudî A rabistan malî kuruluşlarının Türkiye’deki büyük proje
lere katılm aları gibi konular ele alınmıştır.

özal’m başkanlığındaki Türk Heyeti Riyad, Jabia ve Cidde’deki te
mas ve incelemelerini tam am ladıktan sonra Mekke’yi ziyaret etmişlerdir. 
Başbakan 20 M art günü İslâm Konferansı ö rgü tü  Genel Sekreteri Pir- 
zade ve İslâm Bilim ve Teknoloji Vakfı Başkanı Dr. Ketaııî’yi kabul 
ederek ayrı ayrı görüşmelerde bulunm uştur.

BULGARİSTAN’LA İLİŞKİLER

Soydaşlarımızın eritilmesi maksadıyla uyguladığı önlem ve baskılar 
sebebiyle Bulgaristan’la ilişkilerimizin izlediği menfî seyir M art ayında 
da devam etmiştir.

Soydaşlarımızın uğradıkları baskılardan kaynaklanan problemle 
alakalı olarak Bulgaristan’a 4 M art’ta  ikinci b ir nota verilm iştir. Dışiş
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leri Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp bu konuda verdiği bir 
demeçte, «Bulgaristan'ın cevabî notasında bazı hususlarda açıklık yok
tur, bu konularda bilgi istedik. Türkiye sorunun iki ülke arasında en 
süratli şekilde halledilmesini her iki ülkenin de yararına olacağı inancını 
sürdürmektedir» demiştir.

Bulgaristan, Türkiye’nin bu notasını 22 M art tarihinde cevaplandır
m ıştır. Eralp bu konuda yaptığı açıklamada ise, «Bu notanın içeriği maale
sef olumlu değildir, bundan önce Bulgar yetkililerince yapılan beyanatlar 
doğrultusundadır. Tabiatıyla konuyu takiple Bulgaristan’la bu sorunu kar
şılıklı dialogla halle çalışmaya devam edeceğiz» demiştir.

Gerçekten Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Sta- 
nisev tarafından yapılan ve M art ortalarında basma açıklanan bir konuş
mada, Bulgaristan’ın bu konudaki tutum unu sergilemesi bakımından dik
kati çekmiştir. Stanisev, soydaşlarımızın, vaktiyle Osmanlılar tarafından 
zorla m üslüm anlaştırılan Bulgarlar olduğunu ileri sürerek, isim değiştir
mekle bu kişilerin aslına döndüğünü iddia etm iştir. İsim değiştirme işlem
lerini «bir çığ gibi» ifadesiyle tanımlayan Stanisev konuşmasında ayrıca, 
Türkiye’ye göç konusunda müzakereler yapılmasının söz konusu olmadı
ğını ve olamayacağını söylemiştir. Bulgaristan Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Sekreterlerinden Hristov da 8 M art tarihinde yaptığı ve 12 
M art tarih li bir gazetede yayınlanan konuşmasında ayııı görüşleri tek
rarlam ıştır. Bu iddialara cevap olarak Dışişleri Bakanlığınca yapılan 
açıklamada, «Türkiye’nin Bulgaristan’daki Türkleri, «Türk azınlığı» veya 
«soydaş» olarak nitelediği belirtilmiş ve Bulgaristan’dan akdi vecibelerini 
yerine getirm esi iştenm iştir.

Öte yandan Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yönelik baskılar çeşitli 
uluslararası Konferanslarda Türkiye tarafından ortaya atılm aya başlan
mıştır. 19 - 20 M art tarihlerinde V iyana’da düzenlenen Avrupa İnsan Hak
larından sorumlu Bakanlar Konferansında bir konuşma yapan Adalet 
Bakanı Necat Eldem, Bulgaristan’daki durum a insan hakları açısından 
dikkati çekmiş, bu ülkede azınlık statüsüne dahil 1 milyon T ürk’ün sa
dece bu statüden kaynaklanan haklarının değil bütün temel hak ve h ü r
riyetlerinin ihlâl edilegeldiğini ve bu m aksatla baskı yöntemleri ve şiddet 
kullanımından çekinilmediğiııi belirtm iştir.

Türk kamuoyunun yanı sıra  Batılı ülkeler resmi şahsiyet ve çevre
leriyle, basın organlarının sorunla ilgileri m art ayı içerisinde de devam 
etmiştir. Bu çerçevede ABD Başkanı Reagan, ABD’deki Türk Dernekleri 
Federasyonu Başkanm a gönderdiği b ir mektupda, B ulgaristan’daki Türk 
azınlığıyla ilgili gelişmeleri kaygıyla izlediklerini tekrarlam ış, durumda 
bir iyileşme sağlanamaması halinde meselenin uluslararası insan hakları 
forumlarına getirilmesini öngördüklerini belirtm iştir.
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Bulgaristan’da soydaşlarımıza uygulanan baskılar İslâm ülkeleri ba
sınında da bir hayli geniş şekilde işlenmiştir. İslâm Konferansı Örgütü 
Genel Sekreteri Pirzade 6 M art tarih li bir demecinde, Bulgaristan’ın tu 
tum unu «kötü niyetli ve çirkin» olarak nitelendirerek, İslâm ülkeleri ve 
diğer memleketlerin Bulgaristan’daki azınlığımızın temel haklarının vi- 
kâyesini teminen gerekli her adımı atm aya davet etm iştir. Muhtelif ulus
lararası özel İslâmî kuruluşlar da Pirzade’nin demeciyle paralel içerikli 
bildiri ve çağrılar yayınlamışlardır.

Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yönelik zulmün tel’in edilmesi ama
cıyla çeşitli protesto gösterileri de düzenlenmiştir. 21 M art’ta  İstanbul’da 
büyük bir m iting yapılmıştır. Y urt dışında vatandaşlarımızın yoğun ola
rak  yaşadıkları Sidney, Melburıı, Lyon, Münih, New York, Lahey, 
Strazburg, Batı Berlin, Paris, Stokholm ve Londra’da da m iting ve gös
teri yürüyüşleri tertiplenm iştir.

YUNANİSTAN’LA İLİŞKİLER
Türkiye, Yunanistan ile mevcut sorunların müzakerelerle halledil

mesi gerektiği yolundaki görüşünü M art ayında birkez daha tekrarlam ış, 
ancak bu çağrıya da olumlu bir cevap alam am ıştır. Bu arada bu ülkeyle 
ilişkiler konusu TBMM’de de ele alınmıştır.

Başbakan T urgut özal A tina’da mukim yabancı basın mensupları 
için 12 M art’ta  A nkara’da düzenlediği yemekli toplantıda yaptığı konuş
mada, Y unanistan’la ilişkiler konusuna da değinerek, Türkiye’nin daima 
dialogdan yana olduğunu, oysa 1976’dan itibaren iki ülke arasında baş
layan yararlı görüşmelerin kesilmesinin, hali hazır Yunan Hüküm eti’nin 
ilk adımlarından birini teşkil ettiğini ifade etm iştir. Yunanistan Başba- 
kanı’nın, Kıbrıs sorununun çözümlenmesini, Türk - Yunan ilişkilerinin dü
zelmesi için ön-koşul olarak ileri sürdüğüne işaretle, bunun «arabayı 
atın  önüne koşma» gibi anlaşılması güç bir m antık sergilediğini vurgula
yan Başbakan, bir yandan K ıbrıs’ın öncelik taşıdığı ileri sürülürken diğer 
yandan, Kıbrıslı Rumların, BM Genel Sekreteri’ııin önerilerini kabul et
memeye teşvik edildiğini hatırlatm ıştır. Başbakan özal, Türkiye ile 
Yunanistan arasında başlayacak bir diyaloğun yaratacağı karşılıklı gü
ven atmosferinin, Kıbrıs sorunu üzerinde de olumlu etkileri olacağından 
kuşku duymadığını söylemiştir.

Türk Hükümeti’nin, Y unanistan’la mevcut problemlerini çözümü için 
kararlılığının ve iyi niyetinin göstergeleri olan uygulamaları h a tırla ta 
rak, Türkiye’nin b ir karış Yunan toprağında bile gözü olmadığına, ancak 
bu uzlaşıcı tutum un yanlış anlaşılmaması gerektiğine dikkat çeken Baş
bakan Türkiye’nin m eşru hak ve çıkarlarını korum aya kararlı olduğunu 
ve her türlü  emrivâkiye karşı koyulacağını bir kez daha belirtm iştir.
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Başbakan konuşmasında, Yunan liderliğine geniş kapsamlı müzake
reler önerisini tekrarlam ış ve Yunan Başbakanı ile buluşmaya hazır ol
duğunu ifade etm iştir.

Yunanistan Türkiye’nin bu çağrısını da geri çevirmiştir. Hükümet 
Sözcüsü Marudas 15 M art’ta  yaptığı b ir açıklamada, Türk - Yunan ilişki
lerini yine Kıbrıs sorununa bağlamış ve bu sorunun görüşmeler için en 
büyük engeli oluşturduğunu öne sürm üştür.

«Ege Denizi’ndeki yasal statünün dokunulmazlığı tanınm adan iki ül
ke arasında dialog başlatılam ayacağı» görüşünü savunan Marudas, Baş
bakan özal’ın önerisini kamu oyunu etkilemeye ve Türkiye’ye yapılan dış 
yardımı haklı göstermeye yönelik olduğunu da iddia etm iştir.

Öte yandan, Yunanistan ile ilişkiler konusu, Halkçı P arti Adana 
Milletvekili Cüneyt Caııver ve arkadaşları tarafından verilen genel gö
rüşme açılmasına ilişkin bir önerge üzerine 27 M art tarihinde T.B.M.M.’de 
ele alınmıştır.

Önerge ile ilgili görüşlerini açıklayan Devlet Bakanı ve Dışişleri Ba
kan V. Mesut Yılmaz, Yunan Hükümetinin ısrarla müzakerelerden kaçtı
ğını belirterek, «Yunan Hüküm eti’niıı bu olumsuz tutum u kendi bileceği 
bir iştir. Ancak, Türkiye’nin dış politikasındaki birinci öncelik, Yunanis
tan’la olan ilişkiler değildir. Türkiye’nin çok yönlü dış politikasında? Yu
nanistan’ın sadece muayyen bir yeri vardır» demiş ve bu aşamada ilişki
lerde genel görüşme açılmasını gerektirecek yeni bir unsurun mevcut 
olmadığını belirtm iştir.

Grubu adına konuşan MDP Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, Yuna
nistan’a karşı yeni b ir politikanın tesbit zamanının geldiğini, Yunanis
tan’ın her türlü  tehlikenin Türkiye’den geleceğini ileri sürerek birlikle
rini Türk sınırına kaydırm ak kararı aldığını, Türkiye’ye karşı b ir silah
lanma politikası güttüğünü, Başbakan Turgut özal’m tüm  çağrılarına 
rağmen, bu ülkenin husumetlerine devam ettiğini söylemiştir.

Halkçı P arti Grubu adına söz alan Cüneyt Caııver, Y unanistan’ın 
NATO içinde Türkiye’ye karşı bir oldu b itti politikası izlediğini, Türk 
tehdidi sömürüsüne devam etmeyi, b ir millî politika haline getirdiğini 
kaydetmiş, Türkiye’nin uyanık olmasının ve gelecek tehlikelere karşı her 
türlü tedbiri almasının gerektiğini belirtm iştir. Batı aleminde Türkiye’nin 
sessizliği ile Y unanistan’a bazı hakların verilmesinin b ir gelenek haline 
geldiğini bildiren Caııver, bu geleneğin yıkılması için bir çaba sarfedil- 
mediğini ileri sürm üştür.
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önerge üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklayan 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş, bu sırada Yunanistan ile aramızdaki 
ilişkilerin genel görüşme konusu yapılmasının Papandreu’nun ekmeğine 
yağ süreceğini, genel görüşme açılması durumunda Yunan Hükümeti 
Başkanma koz verilmiş olacağını, Türkiye’nin m enfaatinin de bu olma
dığını belirterek, Cumhuriyet Hükümetinin bugüne kadar takip ettiği 
soğukkanlı politikanın dışarıda iyi bir görüntü verdiğini belirtm iştir.

Daha sonra oylanan önerge ANAP’lı Milletvekillerinin oylarıyla 
reddedilmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Türkiye - Küba Kültürel İlişkileri çerçevesinde, 22 Şubat 1985’te 
A nkara’da açılan Resim Sergisi 8 M art 1985’te  kapanm ıştır.

— 2 M art 1985’te  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yeni Delhi’de Kültürel Değişim Progra
mı imzalanmıştır.

— Türkiye - Çekoslovakya Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı 
çerçevesinde 4 -1 0  M art tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da Çekoslovak 
Film H aftası düzenlenmiştir.

— 9 -1 5  M art 1985 tarih leri arasında A nkara Devlet Resim ve Hey
kel Müzesinde K atar K ültür H aftası düzenlenmiştir.

— 11 M art 1985 tarihinde Hükümetimiz ile K atar Devleti Hükümeti 
arasında A nkara’da Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

— 1 1 -1 7  M art 1985 tarih leri arasında İstanbul A tatü rk  K ültür 
Merkezi Salonlarında K atar K ültür H aftası düzenlenmiştir.

— Türk Filarmoni Derneği ve Sevda - Cenap And Müzik Yakfı ile 
ABC Reklâmcılık ve Fuar Organizasyonları Merkezi, Bakanlığımızın da 
desteğiyle 22 *- 31 M art tarihlerinde «Turizm 85 A nkara Sanat Festiva
l in i  düzenlemiştir. Sözkonusu festivale PolonyalI, Sovyet, Amerikalı^ 
Macar, İtalyan ve İspanyol sanatçılar ile topluluklar katılm ıştır.

— 27 M art 1985 tarihinde Cezayir Klasik Arap Müziği Topluluğu 
İstanbul A tatü rk  K ültür Merkezi Salonlarında ve A nkara’da Milli Kü
tüphane Salonlarında Konserler verm iştir.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ





1 M art 1985

BULGARİSTAN NOTAMIZA CEVAP VERDİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, 
Bulgaristan’dan cevabî bir nota alındığını ve bunun İncelenmekte olduğu
nu açıklamıştır.

Eralp haftalık  basın toplantısında bu konuda vaki bir suale verdiği 
cevapta, çeşitli unsurları içeren nota hakkında, gerektiği takdirde Bulgar 
Makamlarından açıklayıcı bilgi istenebileceğini bildirmiştir.

1 - 3 M art 1985

ERDEM ALMANYA’DA

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem Federal Al
m anya’nın Lundwıgsburg’da düzenlenen «Dünya Ticareti, Ekonomik İyi
leşme ve Dış Politika» konulu uluslararası b ir toplantıya katılm ıştır.

17 ülkenin ekonomi ve maliye bakanlarının katıldığı geleneksel ulus
lararası ekonomik seminerin sonunda bir demeç veren Erdem, «Biz tica
re tte  korumacılığı kaldırdıktan sonra Ortak Pazar ve diğer ülkeler, ihraç 
ürünlerimize tahditler koymuşlardır. Toplantıda bu konuyu dile getirdik» 
demiştir.

Toplantıda Türkiye’yi Kaya Erdem ’le birlikte DPT M üsteşarı Yusuf 
Özal temsil etm iştir.

2 M art 1985

TEZEL YURDA DÖNDÜ

Suriye’nin daveti üzerine 28 Şubat’ta  Şam’a giden Dışişleri Bakan
lığı M üsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel A nkara’ya dönmüştür.

Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları yetkilile
rinden oluşan Tezel başkanlığındaki Türk heyetinin Şam’daki görüşme
leri sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olanakları araş
tırılm ıştır.

3 M art 1985

ORLY DAVASINDA KARAR : GARBjSYAN MÜEBBED, NAYIR 15, 
SEMERCİ 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Creteil A ğır Ceza Mahkemesi Orly katliam ı davasında Ermeni te
röristlerden V arujyan Garbisyan’ı müebbed, Soner N ayır’ı 15 yıl, Ohan- 
nes Semerci’yi de 10 yıl hapis cezasına çarptırm ıştır.
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Sanıklardan Garbisyan «bilerek ve isteyerek adam öldürmek ve suç 
örgütüne üye olmaktan» hüküm giymiş, Soner N ayır suça iştirak  ve suç 
örgütüne üye olmaktan, Semerci ise Orly katliamının hazırlanm asına k a t
kıda bulunmak, silâh ve patlayıcı taşım aktan hüküm giymiştir.

4 - 9 M art 1985

TÜRK PARLAMENTERLER A.BJVDE

Başbakan T urgut özal’ııı A.B.D.’ye yapacağı gezi öncesinde Anava
tan  Partisiıı’den İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, Halkçı Par- 
t i ’den İstanbul Milletvekili Tülay Öney ve Milliyetçi Demokrasi Parti- 
si’nden Bitlis Milletvekili Kâmraıı înaıı’dan oluşan üç kişilik T.B.M.M. 
Heyeti, Amerikan Kongresi ve Reagan yönetimi yetkilileriyle Vaşing- 
ton’da temas ve görüşmelerde bulunmuşlardır.

4 - 8 M art 1985

T Ü R K -IR A K  SINIRININ YENİDEN İŞARETLENMESİ 
ÇALIŞMALARI

Türk - Irak  sınırının yeniden işaretlenmesi konusunda kurulan Ortak 
Komisyon altıncı dönem çalışmalarını Ankara’da yapm ıştır. Çalışmalarda 
Türk heyetine Büyükelçi Gündüz Tunçbilek, Irak  heyetine ise F uat Mu- 
hammad Hilmi başkanlık etmişlerdir.

1926 Ankara Anlaşması’yla belirlenen Türk Irak  sınırındaki işaret
lerin büyük bir bölümü tahribe uğradığından ve ortadan kalktığından, 
sınırın yeniden işaretlenmesi için 12 Ağustos 1981 tarihinde iki ülke ara
sında bir protokol imzalanmıştır.

4 M art 1985

HALEFOĞLU, «ORLY KARARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI»

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu, «Orly katliamı» davasının sonucu 
ile ilgili olarak Anadolu A jansı muhabirinin bir sorusuna karşılık aşağı
daki beyanda bulunm uştur :

«Terör olaylarının b ir süreden beri birçok Avrupa ülkesini tedirgin 
edecek boyutlara ulaşması bizim Öteden beri savunduğumuz terörizme 
karşı uluslararası işbirliği fikrine güncellik kazandırm ıştır.

Batı Avrupa kamuoyu ve resmî çevreleri a rtık  terörizm in kendile
rini de ciddi olarak tehdit eden bir milletlerarası tehlike olduğunu kavra
mış görünmektedirler.
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Bu açıdan bakıldığında Creteil’deki Orly katliam ı duruşmasının en 
ilgi çekici yönlerinden birini Fransız Milleti’nin ortak şuurunu ve vicda
nını temsil eden ve kadın-erkek  9 Fransız vatandaşından oluşan jürinin 
aldığı karar teşkil etmektedir. Jürinin tutum u Fransız halkının terörizmi 
tasvip etmediği ve buna karşı vaziyet aldığı şeklinde anlaşılmalıdır.

Fransız adlî makamlarının bu davayı pek kısa bir sürede ve objektif 
ölçüler içinde sürdürüp sonuçlandırmaları da övgüye değer görülmekte
dir.

Creteil duruşması aynı zamanda Türk Bilim Adamlarının şimdiye 
kadar dünya kamuoyunu yanıltan asılsız Erm eni iddialarını inandırıcı bi
çimde çürütmelerine imkân vermesi açısından da önem taşım aktadır.

Terör örgütlerinin, işledikleri insafsız cinayetlere mesnet yapmaya 
çalıştıkları asılsız ve abartılm ış iddialara karşı Türkiye’nin soğukkanlı 
ve bilimsel yaklaşımlarla cevap vermesi terörle mücadelede akim ve sağ
duyunun üstünlüğünü kanıtlam ıştır.

Türkiye bundan sonra da uluslararası forum larda bilimsel gerçek
leri dünya kamuoyuna cesaretle açıklayacaktır.

Duruşmayı başından sonuna sükunetle ve vakârla aynı zamanda 
büyük b ir ilgi ve dikkatle izleyen F ransa’daki Türk vatandaşları ve titiz 
bir meslek şuuruyla olayı en geniş ve doğru biçimde yansıtan Türk basın 
ve yayın mensupları Türk milletinin terörizm karşısındaki duyarlılığını 
yansıtmışlardır.

Creteil davasının Avrupa milletlerinin terörizme karşı bilinçlendiril
mesine katkıda bulunduğuna ve terörizmle mücadelede m illetlerarası e t
kin işbirliği ihtiyacını bir kere daha ortaya koyduğuna inanıyorum.

Böyle bir işbirliğinin başarısı ilgili bütün ülkelerin bu işbirliğinde 
aktif bir rol almalarıyla mümkün olabilir. Türkiye bu yolda hiç b ir gay
reti esirgememektedir.»

4 M art 1985

GATT SÜBVANSİYON ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye’nin, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
çerçevesinde imzaladığı sübvansiyon anlaşması yürürlüğe girm iştir. İh
racatta sübvansiyon uygulamasına ilişkin konuları düzenleyen anlaşma, 
sübvansiyonların kullanımında anlaşmayı imzalayan ülkelerin çıkarları
nın olumsuz yönde etkilenmemesini amaçlıyor.
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Söz konusu anlaşma ile ilgili sorulan cevaplandıran Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, anlaşmanın kabul edilmesiyle bir
likte Türk ihraç mallarının dünya piyasalarında karşılaştığı güçlüklerin 
giderildiğini söyleyerek «Türkiye, bu anlaşma ile artık  kota mükellefi 
olmuştur. Bundan böyle her isteyen ülke ihraç mallarımıza kota koya
mayacak» şeklinde konuşmuştur.

4 -5  M art 1985

TÜRKİYE İRAK İKİNCİ PETROL BORU HATTI GÖRÜŞMELERİ
ANKARA’DA YAPILDI

Türkiye - Irak  ikinci petrol boru h a ttı konusundaki görüşmeler An
kara’da yapılmıştır.

Bu vesile ile A nkara’ya gelen Irak  Petrol Bakanı Birinci Yardımcısı 
Abdül Mümin A l-S arrie , Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçiıı, Devlet Bakanı Kâzım Oksay tarafından da kabul edilmiştir.

A nkara’yı ziyareti sırasında b ir basın toplantısı düzenleyen Al - Sar- 
rie, yapımına Ağustos 1985’de başlanacak ve iki yıl sonra tamamlanacak, 
980 km. uzunluğundaki ikinci petrol boru hattın ın  kapasitesinin 500.000 
varil olacağını açıklamış ve Türkiye’nin bu ha ttan  yaklaşık 50 yıl süre ile 
büyük bir döviz geliri elde edeceğini ve tüm  petrol ihtiyacını Irak ’tan 
karşılayabileceğini ifade etm iştir.

5 M art 1985

TÜRKİYE YE SURİYE BAŞTA KARŞILIKLI GÜVENLİK 
OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ ALANLARDA İŞBİRLİĞİ YE 

BİLGİ DEĞİŞİMİ YAPACAK

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, Dış
işleri Bakanlığı M üsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel’in başkanlığındaki 
T ürk heyetinin 28 Şubat - 2 M art tarih leri arasında Suriye’ye yaptığı 
ziyaretle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verm iştir.

«Suriye tarafından daveti üzerine M üsteşar Büyükelçi Necdet Tezel 
başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları 
yetkililerinden oluşan heyetimiz Şam’da dostane bir şekilde karşılanmış 
ve ziyaret boyunca Necdet Tezel, Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ab- 
dülhalim Haddam ve Dışişleri Bakanı Faruk  El Şare tarafından  kabul 
edilmiştir. Bu görüşmeler sırasında Türkiye ile Suriye arasındaki yakın 
dostluk ve komşuluk ilişkilerinin karşılıklı güven içinde geliştirilmesi 
arzusu üst düzeylerde dile getirilmiş bulunm aktadır.
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Heyetler arasında yapılan ve tam  bir samimiyet ve açıkkalplilikle 
cereyan eden görüşmelerde ikili ilişkilerin her veçhesi etraflı b ir şekilde 
ele alınmıştır.

Bu görüşmelerde Türkiye ve Suriye arasındaki karşılıklı saygı, iyi 
komşuluk ve içişlerine karışm am a ilkeleri çerçevesinde işbirliğinin güç
lendirilmesi amacıyla ikili ziyaret ve görüşmelerin arttırılm ası hususunda 
m utabakata varılm ıştır. Başta karşılıklı güvenlik konuları olmak üzere 
çeşitli alanlarda sürekli b ir işbirliği, koordinasyon ve bilgi teatisinde bu
lunulması ve gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılm ıştır.

Ayrıca, komşu olmanın avantajlarından da istifade ederek ekono
mik ilişkilerimizin arttırılm ası, karşılıklı ticaret hacmimizin dengeli bir 
şekilde genişletilmesi ve karayolları taşımacılığı ile tran sit işlemlerinin 
kolaylaştırılması hususunda çalışmalar yapılacaktır. Kültürel ilişkilerimiz 
memnuniyet verici b ir düzeydedir^ bu ilişkilerin daha da yoğunlaştırıl
ması uygun görülm üştür.

İki ülke kamuoylarının daha iyi bir şekilde aydınlatılması amacıyla 
haber ajansları ve Radyo ve Televizyon K urum lan arasında işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca 1983 yılında parafe edilmiş olan 
Konsolosluk Sözleşmesinin bir an önce imzalanması yoluna gidilecektir.

özetle belirtm ek gerekir ki, Heyetimizin ziyareti sırasında yapılan 
görüşmeler, olumlu ve yapıcı b ir şekilde geçmiş ve ilerde çeşitli düzeylerde 
yapılacak işbirliği için faydalı b ir başlangıç teşkil etm iştir. Bu ziyaretin 
en önemli sonucu, Türkiye ve Suriye makamlarının karşılıklı çıkarlara 
uygun olarak ilişkilerimizin geliştirilmesi hususunda aynı kuvvetli ni
yet ve arzuya sahip bulunduğunun teyid edilmesi ve etkin bir işbirliğinin 
tesisi yolunda ortak bir anlayışın vücuda gelmiş olmasıdır.»

5 Mart 1985

BULGARİSTAN’A İKİNCİ NOTAMIZI VERDİK

Türk Hükümeti, Bulgar Hükümetine ikinci notasını verm iştir. Dış
işleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp gazetecilerin 
bu konudaki soruları üzerine, «Bulgaristan’ın cevabî notasında bazı hu
suslarda açıklık yoktur, bu konularda bilgi istedik. Türkiye sorunun iki 
ülke arasında en süratli şekilde halledilmesinin her iki ülkenin de yara
rına olacağı inancını sürdürmektedir.» demiştir.
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5 M art 1985

TÜRKİYE MISIR BANKACILIK DÜZENLEME ANLAŞMASI
İMZALANDI

Türkiye ile Mısır arasında 1982’de yürürlüğe giren «Türk Mal, Hak 
ve M enfaatlerine ilişkin Anlaşma» uyarınca Türkiye ve Mısır Merkez 
Bankaları arasında bir «Bankacılık Düzenleme Anlaşması» imzalandığı 
bildirilmiştir.

5 -9  M art 1985

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLÎSİ 
SİYASİ YE HUKUK İŞLERİ KOMİSYONLARI RAPORTÖRLERİ

TÜRKİYE'DE

Avrupa Konseyi parlam enterler Meclisinin Nisan ayında' yapılacak 
oturum unda «Türkiye’de durum» konusunun ele alınacak olması nedeniyle 
AKPM’niıı Siyasi ve Hukuk İşleri Komisyonları raportörleri AvusturyalI 
parlam enterler Ludv/ig Steiner ile HollandalI parlam enter P ieter Sfoffelen 
ülkemizdeki durumla ilgili olarak hazırlayacakları rapora esas teşkil 
edecek bir dizi tem aslarda bulunmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir.

Steiner ve Stoffelen A nkara’da bulundukları günlerde TBMM Baş
kanı Necmettin Karaduman tarafından kabul edilmişler, TBMM Dışişleri 
Komisyonu üyeleri ve AKDM Türk heyetine mensup parlamenterlerimiz 
ile görüşmelerde bulunmuşlardır.

Raportörler Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu tarafından da kabul 
edilmişlerdir.

Steiner ve Stoffelen’in diğer siyasi partiler yetkilileriyle, basın 
mensupları ile de bulunmuşlardır.

Bu görüşme ve tem aslar ile ilgili olarak basm a.dem eç veren rapor
törler, düşünce suçları için b ir genel af getirilmesi, sıkıyönetim çerçe
vesindeki gözaltı süresinin incelenmesi ve süre zarfında tu tuklulara avu
katları ile görüşme imkânı tanım ası konuları üzerinde özellikle durmuş
lardır.

Türkiye’nin demokrasiye geçiş süresinde gelişme gözlendiğini belir
ten  raportörler, «ancak bazı konulardaki haraketsizlik bizi eleştirel bir 
rapor hazırlamaya zorluyor» demişlerdir.
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5 -8  M art 1985

ARAL CEZAYİR’DE

Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, 21. inci Cezayir Uluslararası 
Fuarının açılısında hazır bulunmak ve fuardaki Türk pavyonunun açılı
şını yapmak üzere Cezayir’i ziyaret etm iştir. Aral, bu vesile ile Cezayir 
Konut, Şehircilik, İnşa ve Ağır Sanayi Bakanları ve Dış Ticaret Bakan 
Yardımcısı ile de birer görüşme yapmış, Cezayir Başbakanı tarafından 
da kabul edilmiştir.

5-10 M art 1985

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Müşaviri (Başbakan Yardımcısı) Zhang 
Jiıı-Fu, beraberinde 23 kişilik bir heyetle Türkiye’ye resmî bir ziyarette 
bulunmuştur. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ’le ikili 
ekonomik^ ticarî ve teknik işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ko
nularında görüşmeler yapan Zhang Jin-Fu, Türkiye - Çin IIC Karm a Eko
nomik Komisyoııu’nun 3. dönem toplantısına katılan Çin Heyetine de 
başkanlık etm iştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut özal tarafından da 
kabul edilen konuk Başbakan Yardımcısı, iki ülke arasındaki ticaret hac
minin arttırılm ası ve ekonomik işbirliğinin düzeyinin siyasî ilişkilerimizle 
aynı seviyeye çıkarılması gereğini belirtm iş; A nkara’daki K arm a Ekono
mik Komisyon çalışmaları sonunda imzalanan protokolün içeriğini «umut
ların fevkinde» sözleriyle tavsif etm iştir.

5 M art 1985

TÜRKİYE, İSRAİL’İN LüBNANDA ULUSLARARASI KURALLARA 
AYKIRI DAVRANIŞLARINA BİRAN ÖNCE SON VERMESİNİ İSTEDİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, İsrail’in Güney Lübnan’da 
yeniden şiddet uygulamalarına başvurması üzerine şu açıklamayı yap
mıştır :

«Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlü
ğünün m uhafazasına a te ttiğ i önem, m uhtelif vesilelerle açıklanmış bu
lunmaktadır.

İsrail’in ayrı safhalar halinde de olsa Güney Lübnan’ı tahliye’ye baş
lamasının bu açıdan olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiği bir zaman
da, İsrail kuvvetlerinin bu bölgede sivil halkı hedef alan ve hiçbir surette 
tecviz edilmeyecek olan şiddet uygulamalarına başvurm ası tarafım ızdan 
üzüntü ve kaygıyla karşılanm aktadır.
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Türkiye, uluslararası kurallara aykırı bu davranışlara b ir an önce 
son verilmesini ve bölge halkının normal yaşam koşullarına kavuşma
sını istemektedir.»

6 Mart 1985

İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLÂTI BULGAR BASKISINA 
SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İslâm Konferansı Teşkilâtı Genel Sekreteri Şerafettin  Pirzade, Bul
garistan  Hükümetinden ve bu ülkede yaşayan Türk azınlığın dinî, kültü
rel haklarına saygı göstermesini ve bu hakların korunmasını istem iştir.

Pirzade Cidde’de yaptığı açıklamada «İslâm alemi Bulgaristan’da 
yaşayan 1,5 milyon Türk’ün her türlü  hakkının gasp edilmesini göz 
yummayacaktır» demiştir.

Bulgar Hükümetinin tutum unu «alçakça kampanya» olarak nitelen
diren Pirzade, Sofya yönetimini bu tavrından derhal vazgeçmeye çağır
m ıştır.

Bulgaristan’daki Türk azınlığın haklarının korunması için başta 
müslüman ülkeler olmak üzere tüm  dünyada gerekli girişimlerde bulun
masını isteyen Pirzade, «Türk Hükümetinin Bakanlar düzeyinde görüş
meler yoluyla, ikili ilişkilerin düzeltilmesi ve Türk azınlığın acılarının 
dindirilmesi yolundaki önerilerine Bulgar M akamlarının olumlu cevap 
vermemiş olması üzücüdür» şeklinde konuşmuştur.

7 Mart 1985

TÜRKİYE’NİN BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERİ TÜRK AZINLIĞI 
YA DA SOYDAŞ OLARAK KABUL ETTİĞİ, BU DURUMUN 

BULGARİSTAN’ADA RESMEN İLETİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Bulgaristan’daki Türk azınlığına yapılan baskılar hakkında bir so
ruya cevaben Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım 
Eralp aşağıdaki açıklamayı yapm ıştır :

«Bulgar resmi kaynaklarının son zam anlarda yaptıkları ve basın - 
yayın organlarında yer alan açıklamalarında bazı yersiz ve kasıtlı isnatlar 
göze çarpmaktadır. Bu açıklamalarda, B ulgaristan’daki Türk azınlığının 
Bulgar vatandaşı olduğu, başka ülkelerin bu kimseleri «vatandaş» 
(compatriots) olarak nitelendiremıyeceği, bu şekilde davranm anın Bul
garistan’ın içişlerine karışm ak olduğu ifade edilmektedir.

Bu açıklamaların, Bulgaris’tandaki Türk azınlığına yapılan baskı ve 
şiddet hareketlerini gizlemek ve dünya kamuoyunun dikkatini başka alan
lara çekmek için yapıldığı aşikârdır. Türkiye. B ulgaristan’daki Türkleri,
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«Türk azınlığı» veya «soydaş» olarak nitelemektedir. Bu husus Bulgar 
hükümetine de resmen bildirilmiştir. Bu itibarla Bulgar resmi çevreleri
nin Bulgaristan’ın içişlerine karışıldığı şeklindeki iddiaları tutarsızdır. 
Mühim olan Bulgaristan’daki Türk azınlığına yapılan baskılara son veril
mesi ve Bulgaristan’ın ahdi vecibelerini yerine getirmesidir. Bütün dünya 
olayların cereyan ettiği bölgelere basın mensuplarının gitmesini ve Türk
lerle temas ederek gerçek durumu dünya kamuoyuna aksettirm esini bek
lemektedir. Bulgar Hükümetinin, bu imkânı derhal sağlamadığı takdirde, 
kamu vicdanını tatm in edemiyeceğiııi bilmesi lâzımdır.»

Öte yandan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Erol 
Gürün’ün, Başkan Reagan’a gönderdiği bir m esaj’a cevap olarak ABD 
Dışişleri Bakanlığınca Gürün’e gönderilen bir m ektupta, Bulgaristan’daki 
Türk azınlığıyla ilgili gelişmelerin kaygıyla izlendiği belirtilmiş, durumda 
bir iyileşme sağlanamaması halinde meselenin uluslararası insan hakları 
forum larına getirilmesinin öngörüldüğü ifade olunmuştur.

7 M art 1985

TÜRKİYE İRAN İLE IRAK ARASINDAKİ SAVAŞTA 
KAYDEDİLEN TIRMANMAYI KAYGI İLE KARŞILIYOR

İran ile Irak arasındaki savaşta son günlerde kaydedilen tırm anm a 
ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesince aşağıdaki 
açıklama yapılm ıştır :

«Dost ve komşularımız İran ile Irak arasında maalesef asrın en uzun 
çatışmalarından biri haline gelmekte olan yıpratıcı savaşta son günlerde 
yeni b ir tırm anm anın başlamasını derin b ir kaygı ve üzüntüyle karşılı
yoruz.

Türkiye bu savaşın sona erdirilmesi için kendisinin de katkıda bu
lunduğu barış çabalarından bir sonuç alınamaması karşısında hiç olmazsa 
ihtilafın boyutlarının genişletilmemesini ve kardeşimiz iki milletin refah 
ve kalkınmasına hasredilmesi gereken değerli kaynaklarının daha fazla 
tahribata uğram am asını temenni etmektedir.

Bu nedenle, ta rafların  ileride daha tehlikeli sonuçlara yol açabilecek 
davranışlardan karşılıklı olarak kaçınmalarını ve insani mülahazalarla 
hareket ederek uluslararası hukuk kurallarına uymalarını diliyoruz.»

8-12 M art 1985

GİRAY IRA K TA

Bayındırlık ve İskân Bakam Safa Giray Irak  İm ar ve İskân Baka
nının davetlisi olarak Bağdat’a gitm iştir.
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Irak ’ta  taahhüttük hizmetleri yüklenmiş bulunan firmalarımızın ça
lışmaları ve bu ülkeye yönelik ihracatımız açısından önem arzeden bazı 
konular hakkında temas ve incelemelerde bulunan Giray, Ticaret, Mahallî 
İdareler Sulama, Tarım, Sanayi ve Madenler ile H afif E ndüstri Bakan
larıyla görüşmeler yapmıştır.

8 M art 1985

ERALP : «YUNANİSTAN’IN
YENİ SAVUNMA DOKTRİNİ UYARINCA SİLAHLANMASI, 

GEREK NATO’NUN GEREKSE YUNANİSTAN’IN 
NATO ÜYELİĞİNİN TEMELİNE AYKIRIDIR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp haf
talık basın toplantısında, «Yunan Başbakamııca yeni silahlanma progra
mının Türkiye’den gelen tehdide dayandırılmasını nasıl karşılıyorsunuz 
biçimindeki?» b ir soruyu şöyle cevaplandırm ıştır :

«Açıklamasında galiba silahlanma faaliyetinin yeni savunma doktrini 
dolayısıyla yapıldığı iddia edilmektedir. Bu NATO’nun ve Y unanistan’ın 
NATO üyeliğinin temeline aykırıdır. Gene açıklamada bunun sözde Türk 
tehdidine karşı olduğu belirtilm iştir. Bu konudaki görüşlerimiz en yüksek 
seviyede ifade edildiğine göre, Y unanistan’ın yapmayı öngördüğü bu h a r 
camalar bizzat Y unanistan’ın kalkınması için gerekli olan kaynakladın is
rafı demektir.»

10-12 M art 1985

KATAR EMİRİ ANKARA’DA

K atar Em iri Şeyh Halife b ir Hamad E l-T hani, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evreıı’in davetlisi olarak Türkiye’ye resm î b ir ziyarette bulun
muştur. Görüşmeler sonucunda b ir Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaş
ması ve bir Kültürel İşbirliği Anlaşması ile Anadolu A jansı ile K atar 
Haber Ajansı arasında b ir işbirliği belgesi imzalanmıştır. Z iyaret so
nunda bir ortak bildiri yayınlanm ıştır. (Bak. Belge : 1, 23).

10 M art 1985

GENELKURMAY BAŞKANI ÜRUĞ TÜRKİYE’YE BÖNDÜ

ABD’ye yaptığı resmî ziyareti tam am layan Genelkurmay Başkanı 
Org. Necdet Üruğ yurda dönmüştür. Üruğ Yeşilköy Havaalanında yaptığı 
açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Org. John W essey’in resmî ko
nuğu olarak gerçekleştirdiği ziyareti sırasında bu ülkenin askerî, tesis 
ve birliklerinde incelemelerde bulunduğunu ve harp  sanayimdeki son ge
lişmeleri yerinde gördüğünü söylemiştir.
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TÜRK PARLAMENTERLER LONDRA’DA

Türk İngiliz Parlam ento Dostluk Grubu’nıuı yıllık toplantısı nede
niyle Elâzığ Milletvekili Nevzat Yağcı başkanlığındaki T.B.M.M. Savun
ma Komisyonu üyelerinden oluşan 4 kişilik b ir parlamento heyeti Lond
ra ’yı ziyaret etm iştir. Türk parlam enterler bu ziyaret sırasında İngiliz 
Parlam entosunda tem aslarda bulunmuş, ayrıca İngiltere’nin Dışişleriyle 
görevli Devlet Bakanlarından Baroııess Young tarafından kabul edilmiş
tir.

i l  M art 1985

TÜ R K İY E-İR A K  EMLÂK SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
3 Mayıs 1984 tarihinde Bağdat’ta  imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 

ile Irak  Cumhuriyeti arasında Emlâk ve Emlâk haklarına dair sözleş
m e d in  onay belgeleri teati edilmiş ve sözleşme yürürlüğe girm iştir.

11 M art 1985

ÖZAL «İRAK VE İRAN’IN SİVİL HEDEFLERE YÖNELİK 
SALDIRILARI DERHAL BURDURMALARI GEREKTİĞİ 

İNANCINDAYIZ»

Başbakan T urgut özai İran - Irak  savaşı konusunda yaptığı b ir açık
lamada şu görüşleri belirtm iştir :

«Türkiye’nin dostu iki ülke İran  ve Irak  arasında Başkentlere ve 
önemli yerleşim merkezlerine kadar yayılan karşılıklı son saldırılar sa
vaşı çok tehlikeli boyutlara götürm ektedir.

Bundan önce de açıkladığımız gibi İran  ve Irak ’ta  yeni can kayıpla
rına ve büyük maddi hasara yolaçan bu tırm anm ayı Türkiye derin bir 
kaygı ile izlemektedir. Dost ve komşularımız Irak  ve İran ’ın sivil hedef
lere yönelik bu gibi saldırıları derhal durdurm aları gerektiği inancındayız. 
Bu her iki ülkenin halklarının ve tüm  bölgenin yararına olacaktır.»

12 M art 1985

ÖZAL, TÜRKİYE’YE DAVET EDİLEN YABANCI GAZETECİLER 
ONURUNA YEMEK VERDİ

Başbakan T urgut Özal Türkiye’ye davet edilen yabancı gazeteciler 
onuruna b ir öğle yemeği verm iştir, özal A tina’dan gelen yabancı gazete
ciler onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, «Yunanistan’a geniş 
kapsamlı görüşmeler önerisini tekrarlam ış ve Papandreou ile buluşmaya 
hazır olduğunu belirtm iştir. (Bk. Belge : 4)

11-15 M art 1985
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12 M art 1985

HALEFOĞLU : «BULGARİSTAN’DA YASAYAN SpYDAŞLARIMIZIN 
YASALAR YE MİLLETLERARASI ANLAŞMALARLA TANINAN 

HAKLARIN KORUNMASI İÇİN HÜKÜMETİMİZ HİÇ BİR GAYRETİ
ESİRGEMEYECEKTİR»

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlıı, Halkçı P arti İçel Milletvekili Fikri 
Sağlâr’ın «Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan baskılara» ilişkin 
yazılı soru önergesini cevaplandırmıştır. Halefoğlu, «Bulgaristan’da yaşa
yan soydaşlarımızın yasalar ve milletlerarası anlaşm alarla tanınan hakla
rının korunması için, hükümetimiz hiç bir gayreti esirgemeyecektir» 
demiştir.

Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımıza baskılar yapıldığı yolunda 
basında yer alan haberler ve Bakanlığına intikal eden bilgilerin başından 
beri büyük bir titizlikle değerlendirildiğini kaydeden Halefoğlu, Hüküme
tin  görüşlerini Bulgaristan’ın A nkara Büyükelçisine ilettiğini bildirmiştir.

12 M art 1985

ERMENİ TERÖRİSTLER OTTOWA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ BASTI

Türkiye’nin Ottowa Büyükelçiliği ikam etgâhı kendilerini ihtilalci 
Ermeni Ordusu (ARA) üyeleri olarak tan ıtan  üç Erm eni te rö rist ta ra 
fından basılmıştır. 13 kişinin 4 saat süreyle rehin tutulduğu sözkonusu 
baskın sırasında, b ir Kaııadalı koruma görevlisi hayatını kaybetmiş, Ot
towa Büyükelçimiz Coşkun Kırca, sağ bacak ve kolunun kırılması sonucu 
hastaneye kaldırılmıştır.

Olay üzerine Dışişleri Bakanlığınca şu açıklama yapılm ıştır :

«Terörizmi açık ve sarih b ir şekilde mahkûm eden Creteil mahke
mesi kararının henüz mürekkebi bile kurum adan Ottowa Büyükelçiliğimi
zin hedef olduğu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu saldırı şüphesiz 
terörizmin adli merciler önünde olduğu gibi dünya kamuoyu vicdanında 
da mahkum edilmesine yol açacaktır.

Saldırının, bir Kaııadalı görevlinin hayatına mal olmuş bulunması 
üzüntü ve nefretimizi daha da arttırm aktad ır. Görevlinin kederli ailesinin 
acısını içtenlikle paylaşıyoruz.

Kanada Hükümeti’nm kendi toprakları üzerinde 3 defa tekrarlanan 
bu terör saldırılarına yenilerinin eklenmesini önlemek için gerekli bütün 
tedbirleri alacağına ve teröristlerin  örnek b ir cezaya çarptırılacaklarına 
olan samimi inancımızı belirtmek isteriz. Geçmiş tecrübeler, uluslararası 
terörizmin ancak bu belaya karşı cesaretli bir mücadele vermek yoluyla

26



önlenebileceğini, hoşgörülü davranışlarını ise yeni te rö r eylemlerini teş
vikten başka b ir sonuç vermediğini gösterm iştir. Kanada Hükümetinin 
bü husustaki görüşlerimizi paylaşacağına inanıyoruz.»

12 M art 1985

DIŞİŞLERİ : TAYLAND’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNİ 
/ YE SİVİL HALKA YÖNELİK SALDIRILARI

ESEFLE KARŞILAMAKTA YE KINAMAKTADIR
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkam Yalım Eralp, 

«Vietnam kuvvetlerince son günlerde Tayland - Kamboçya sınır kesimin
de girişilen ve Tayland’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların na
sıl değerlendirildiği?» yolundaki bir soruyu şöyle cevaplandırm ıştır :

«Vietnam’ın Tayland - Kampııçya hudut bölgesinde bir süredir sür
dürdüğü askeri harekâtı endişe ile izlemekteyiz. Bize intikal eden bilgiler
den, bu harekat sırasında Vietnam birliklerinin Tayland topraklarına da 
girerek bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ağır biçimde ihlâl 
ettikleri anlaşılm aktadır. Gerek sözkonusu harekâtı, gerek bu harekât 
sırasında Tayland’ın toprak bütünlüğünün ihlalini ve sivil halka yönelik 
saldırıları esefle karşılam akta ve kınamaktayız. Öte yandan ASEAN 
Dışişleri Bakanlarının geçtiğimiz Şubat ayı ortalarında bu koııu ile ilgili 
olarak Bangkok’ta  yaptıkları toplantı sonunda yayımlanan bildiride yer 
alan görüşleri de desteklemekteyiz.»

12 M art 1985
TÜRKİYE - HOLLANDA SİYASÎ DANIŞMALARI ANKARA’DA

YAPILMIŞTIR
Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasî danışm alar A nkara’da yapıl

mıştır. Görüşmeler Dışişleri Bakanlığı Siyasî İşlerle görevli M üsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Ecmel Barutçu ile Hollanda Dışişleri Bakanlığında 
siyasî istişarelerden sorumlu gezici Büyükelçi W ijnaendts arasında geç
miştir.

Görüşmelerde, Türkiye >- Hollanda ikili ilişkilerinden başka, iki ülkeyi 
ilgilendiren konular ile uluslararası sorunlar ele alınmıştır.

12-13 M art 1985
ÖZAL MOSKOVA’DA

Başbakan T urgut Özal 10 M art tarihinde ölen S.S.C.B. Devlet Baş
kanı Konstaııtin Çernenko’nun cenaze törenine katılm ak üzere Moskova’ya 
gitmiştir. Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu özal’a bu gezisinde eşlik et
miştir. Başbakan bu ziyareti sırasında Sovyetler Birliği Başbakanı Tik- 
hanov ile de b ir görüşme yapm ıştır.
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13 M art 1985

YILMAZ, «ERMENİ TOPLUMU BU CANİLERE DESTEK OLDUĞU 
SÜRECE DAHA PEK ÇOK GÜNAHSIZIN KANININ AKITILMASINI 

ÜZÜNTÜYLE BEKLEMEK YANLIŞ OLMAYACAKTIR»

T.B.M.M. Genel Kurulunda gündem dışı söz alan Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz Ottowa Büyükelçiliğimizin hedef 
olduğu saldırı hakkında bilgi vermiş, Erm eni toplumu bu canilere destek 
olduğu kendini bu hunharca cinayetlerden soyutlamadığı sürece, daha 
pek çok günahsızın kanının akıtılmasını üzüntüyle beklemek yanlış ol
m ayacaktır dem iştir. (Bk. Belge : 5)

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açıklamada, 
Türkiye’nin Kanada’daki Büyükelçilik binasına Erm eni teröristlerin  sal
dırısı esefle karşılanarak.kınanm ıştır.

14 M art 1985

HALEOĞLU : «KANADA ADALETİNİN TERÖRİSTLERE 
HAKETTİĞİ CEZAYI VERECEĞİNE İNANIYORUM»

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Joseph 
Clark’a gönderdiği mesajda, Ottowa’da Türkiye Büyükelçiliğine Erm eni 
teröristlerin  giriştikleri saldırı şırasında Kanada Hükümetinin tutum u 
için teşekkür etm iştir.

Halefoğlu, Ottowa Büyükelçiliğine yapılan barbarca saldırının terö
rizme karşı kararlı ve yoğun bir tav ır içine girilmesi gerektiğini b ir kez 
daha ortaya koyduğunu belirtm iştir. Terörizmin her ülke için büyük bir 
tehlike teşkil ettiğini tüm  dünyanın anlaması ve bu tü r  girişimleri teşvik 
edici, her türlü  tutum dan kaçınılması gerektiğini de kaydeden Halefoğlu, 
«Kanada adaletinin, teröristlere hak ettikleri cezayı vereceğine inanıyo
rum» demiştir.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu mesajında, b ir Kanada vatandaşının sal
dırı sırasında görevini cesaretle yaparken öldürülmüş olmasından büyük 
üzüntü duyduğunu belirtm iş ve ölen koruma görevlisini ailesine taziyet 
dileklerini iletm iştir.

14 M art 1985

HALEFOĞLU KATAR EMİRİNİN ZİYARETİ HAKKINDA 
T.B.M.MZYE BİLGİ VERDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu T.B.M.M.’de yaptığı gündem dışı 
bir konuşmada, K atar Em iri Halife bin Hamad A l-T han i’ııin Türkiye’ye 
yaptığı ziyaretle ilgili olarak bilgi verm iştir. (Bk. Belge : 6)
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15 M art 1985

EEALP s «AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNUN 
TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖZLEM RAPORUNUN 

BASINA SIZDIRILMASI, KOMİSYONUN KURALLARININ 
AÇIK BİR İHLALİDİR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, Av
rupa İnsan Plakları Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili gözlem raporunun 
basına sızdırılmasının komisyonun kurallarının açık b ir ihlali olduğunu 
belirtm iştir. E ralp’in bu konudaki açıklaması şöyledir :

«Avrupa İnsan Plakları Komisyonu’nun kuralları gereğince Komis
yonun çalışmaları ve dosyaları m utlak bir gizliliğe tabidir. Komisyon 
heyetinin 27 Ocak - 2 Şubat 1985’ tarihlerinde dostane çözüm prosedürü 
çerçevesinde ve Türk Plükümetiııin daveti üzerine Türkiye’ye yaptığı zi
yaret ve bu ziyaret sonunda hazırladığı gözlem belgesinin basma sırdı- 
rılması bu kuralın açık bir biçimde ihlalidir. Belge sızdırılırkeıı, bunda 
yer alan olumlu bölümlere yer verilmediği gibi, belgede mevcut olmayan 
Türkiye aleyhindeki ifadelerin eklenmiş olması da, bu sızdırmanın altında 
yatan gerçek niyetleri gösterm ektedir. Bu kasıtlı davranış Türkiye’nin 
şimdiye kadar Avrupa îıısan Plakları Komisyonu’na karşı gösterdiği iyi 
niyetli davranışın ve işbirliğinin siyasi amaçlarla istism ar edilmesi anla
mım taşım aktadır.»

AP Haber A jansı 13 M art’ta, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’ndaıı 
5 kişilik bir heyetin Türkiye’yi ziyaretinden sonra hazırladığı gözlem ra 
poru ile ilgili b ir haber yayınlamıştı. Haberde rapora dayanılarak, «Tür
kiye’de demokrasiye geçişin çok yavaş b ir şekilde» işlediği iddia edilmiş, 
Türkiye aleyhine bazı ifadelere yer verilmişti.

15 M art 1985

ÖZAL, İRAN VE IRAKTAN  SİVİL H ED EFLERE SALDIRILARIN 
SONA ERDİRİLMESİ RİCASINDA BULUNDU

Başbakan T urgut özal İran ve Irak ’tan  sivil hedeflere girişilen sal
dırıların sona erdirilmesi ricasında bulunm uştur.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım. E ralp’in 
verdiği bilgiye göre, Başbakan özal 14 M art günü A nkara’da Büyükelçi
likleri kanalıyla İran Başbakanı Mir Hüseyin Musavi’ye ve Irak  Başbakan 
Yardımcısı Taha Yasin Ramazaıı’a b irer mesaj göndermiştir.

Başbakan bu m esailarm da son gelişmelerden duyduğu endişeyi ve 
iki İslâm ülkesi arasında büyük insan ve ekonomik güç kaybına yol açan
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son gelişmelere değinerek sivil hedeflere olan saldırıların durdurulm asını 
rica etm iştir. Başbakan, bu konuda Türkiye’nin daima elinden geleni 
yapmak niyetini vurgulam ıştır.

15 M art 1985

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ek protokolünü imza
lamıştır. Türkiye Avrupa K onseyinin 1984 Kasım’mda imzaya açılan pro
tokolü imzalayan 12. nci üyesi olmuştur.

Protokol, kişinin ayııı suçtan ancak b ir kez yargılanabileceği, evlilikte 
eşlerin eşit hak ve sorumluluğa sahip oldukları ve yabancıların bir ülke
den ancak belirli bazı yollardan sınır dışı edilebileceği gibi hükümlere 
yer vermektedir.

15 M art 1985

YUNANİSTAN ÖZALTN «KAPSAMLI GÖRÜŞME» ÖNERİSİNİ
GERİ ÇEVİRDİ

Yunanistan Başbakan T urgut özal’m «iki ülke arasında bütün so
runların ele alınacağı kapsamlı görüşmeler yapılması» yolundaki çağrısını 
geri çevirdi.

Y unanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Marudas Başbakan özal’m 
12 M art’ta  yabancı gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada bu konuda 
belirtmiş olduğu görüşlerle ilgili olarak yaptığı b ir açıklamada, Türk Yu
nan ilişkilerini yine Kıbrıs sorununa bağlamış ve bu sorunun görüşme
ler için en büyük engeli oluşturduğunu öne sürm üştür.

«Ege Denizi’ııdeki yasal statünün dokunulmazlığı tanınm adan iki 
ülke arasında dialog başlatılamıyacağı» görüşünü savunan Marudas, 
Başbakan özal’ııı Önerisinin kamu oyunu etkilemeye ve Türkiye’ye yapı
lan dış yardımı haklı göstermeye yönelik olduğunu da iddia etm iştir.

16-21 M art 1985

ÖZAL SUUDİ ARABİSTAN’DA

Başbakan Turgut özal, Suudi A rabistan Başbakan I.nci Yardımcısı 
Prens Abdullah Bin Abdulaziz’in resm î davetine icabetle Suudî Arabis
ta n ’a resmî bir ziyarette bulunm uştur, özal’a Millî Savunma Bakanı Ze
ki Yavuztürk, Dışişleri Bakanı V ahit Ilalefoğlu, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Safa Giray ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M ustafa Kalemli 
eşlik etmişlerdir. Başbakan bu ziyareti sırasında Suudî A rabistan Kralı 
Fahd tarafından da kabul edilmiş Riyad Jubail ve Cidde’de temas ve
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incelemelerde bulunduktan sonra Mekke’yi ziyaret etmiş, bu arada İslâm 
Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Pirzade ve İslâm Bilim ve Teknoloji 
Vakfı Başkanı Dr. K etanî’yi kabul ederek ayrı ayrı görüşmelerde bulun
muştur.

18 M art 1985

ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDA 
ANZAK ÇIKARTMASININ YAPILDIĞI KOYA «ANZAK KOYU»

ADI VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açıklamada, Çanakkale Savaşının 
yıldönümü dolayısıyla Türkiye’de Aıızak çıkartm asının yapıldığı koya 
«Anzak Koyu» adı verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilm iştir. Avustralya 
ve Yeni Zelanda Başbakanları tarafından bu konuda yapılan açıklama
larda ise, alman karardan duyulan memnuniyet dile getirilm iştir. 
(Bk. Belge : 7)

19-20 M art 1985

ELDEM «BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK AZINLIĞA KARŞI 
GİRİŞİLEN MUAMELE TÜM İNSANLIĞIN SORUNUDUR»

Adalet Bakanı Necat Eldem Avrupa Konseyi’nin Viyâııa’da düzen
lediği Avrupa İnsan Haklarından Sorumlu Bakanlar Konferansı’ııda yap
tığı konuşmada, Bulgaristan’da Türklere yönelik baskıları dile getirmiş, 
terörizm alanında ortak  ve kararlı mücadelenin önemine işaret etm iştir.

Eldem, B ulgaristan’da yaşayan Türklere karşı girişilen muamelele
rin sadece Türkiye’nin değil, tüm  insanlığın sorunu olduğunu belirterek, 
Türk azınlığa karşı sürdürülen baskıların zulüm derecesine vardığını 
vurgulamış, bunun insan hakları açısından büyük bir tehlike olduğunu 
bildirmiştir.

20 Mart 1985

DIŞİŞLERİ, AVRUPA İNSAN HAKLARI HEYETİNİN 
TÜRKİYE RAPORUNUN BASINA SIZDIRILMASINI 

TEKRAR ELEŞTİRDİ

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Heyetinin Türkiye’deki tem as ve 
incelemelerine ilişkin gözlemleri hakkında basma sızdırılan m etnin sa
dece ta raflara  verilen iki sayfalık gözlem belgesinden ibaret olmayıp, 
bilahare yazılan 32 sayfalık b ir raporun kendisi olduğunun öğrenilmesi 
üzerine Dışişleri Bakanlığınca aşağıdaki açıklama yapılm ıştır : .

«Beş Batı Avrupa ülkesinin Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonuna yapmış oldukları m üracaatın dostane çözüm çerçevesinde
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sonuçlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla,. Avrupa İnsan H akları Ko
misyonumu temsilen 5 kişilik bir heyet, Türkiye’deki gelişmeleri yerinde 
görmek ieiıı Türk Hükümetinin daveti üzerine 27 O c a k 2 Şubat 1985 
tarih leri arasında ülkemizi ziyaret etmiş ve heyet üyeleri, kendi arzula
rına uygun şekilde hazırlanmış bir program  çerçevesinde gerekli gördük
leri temas ve görüşmeleri tam  b ir serbesti içinde yapmışlardır. Ancak, 
heyetin Strasbourg’a döndükten sonra hazırladığı gözlem belgesinin, giz
lilik prensibi hilafına basma sızdırıldığı görülm üştür.

Komisyon çalışmalarının mutlak bir gizlilik içinde cereyanı Komis
yonun titizlikle koruması gereken bir kural olmasına rağmen, sadece bu 
kural ihlal edilmekle kalınmamış, sözü geçen gözlem belgesi basma sızdı- 
rılırken bunda yer alan olumlu bölümlere yer verilmediği gibi, belgede 
mevcut olmıyaıı Türkiye aleyhtarı bazı ifadelerin eklenmiş olduğu da 
görülm üştür. Türkiye’nin şimdiye kadar Avrupa İnsan Hakları Komis- 
yonu’na karşı gösterdiği iyi niyetli anlayış ve işbirliği ile bağdaşmayan, 
aksine bu işbirliği ve iyi niyetin siyasi amaçlarla istism ar edilmesi anla
mına gelen ve kasıtlı olduğu aşikar bulunan bu davranış karşısında ta 
rafım ızdan duyulan infial 15 M art 1985 tarihinde yapılan açıklama ile 
dile getirilmişti.

Associated Press A jansı’nm yaptığı bir yaym üzerine ortaya çıkan 
bu çirkin sızdırma olayının sadece yukarıda belirtilenlerden ibaret ol
madığı ve bu durumun daha vahim boyutlarının bulunduğu arada geçen 
günler içinde ortaya çıkmıştır.

Gerçekten, basm a sızdırılan hususun, ülkemizi ziyaret eden heyetin 
Strasbourg’a avdeti üzerine yazıp şikayetçi beş ülkeye verdiği iki sayfalık 
gözlem belgesi olmayıp, Türkiye’deki temas ve görüşmeleri ile ilgili olarak 
hazırladığı geniş b ir raporun kendisi olduğu Strasbourg’da m ünteşir 
Dernières Nouvelles d’Alsace gazetesinde çıkan haberlerle anlaşılmıştır.

Sözkonusu olay, Komisyonun gizlilik ilkesine riayet ve bu yolda ve
rilen tem inatların güvenlik derecesi hakkında ciddi tereddütlere yol aç
mış, Türkiyeııin gösterdiği iyi niyet ve işbirliğinin kötüye kullanıldığını 
ortaya çıkarm ıştır.

Avrupa İnsan H akları Komisyonu hıca bu konuda yapılan açıklama 
Türkiye’yi tatm in edici olmaktan uzaktır. Komisyonun enerjik b ir biçim
de konuya eğilmesini ve gizlilik prensibini ihlal edenleri süratle bularak 
bunları teşhir ve tecziye etmesini önemle taleb etmekteyiz.

Herhalükarda, raporun basm a sızdırılmasıyla ülkemiz aleyhinde 
meydana gelen zararın tam iri güçtür. Bu bakımdan, Türkiye’nin şimdiye 
kadar Komisyonla yürü ttüğü  iyi niyetli işbirliği politikasını gözden ge
çirmesi gerekebilecektir.
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Komisyonun gerekli tahkikatı yapıp sorumluları ortaya çıkarmasını 
bekliyoruz. Bu husus kesin şekilde ortaya çıkarılmadan, şimdiye kadar 
Avrupa İnsan H akları Komisyonu ile iyi niyetle ve yapıcı b ir zihniyet 
içinde teşriki mesai eden Türk Hükümetinin aynı davranışı gösterm esi
nin büyük güçlük arzedeceğini ve tutum unu bu tahkikatın  neticesine göre 
değerlendireceği takdir edilecektir.

Şurası kesin olarak bilinmelidir ki, Avrupa Konseyi organlarını ve 
Avrupa İnsan H akları Komisyonu’nu Türkiye’yi kötülemek için kendi 
emelleri doğrultusunda istism ar etmek isteyenlerin tüm  uğraşlarına rağ 
men Türk milleti gönülden bağlı olduğu demokratik parlam enter rejim i 
yaşatacak ve ülkedeki dem okratik sistem i güçlendirme yolunda her tü rlü  
gayreti gösterm ekten geri kalmayacaktır.»

20 M art 1985

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANDI

ABD Temciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne bağlı Avrupa ye O rta
doğu Altkomitesi toplanarak, 1986 ve 1987 mali yıllarını kapsayacak 
«Dış Yardım Yetki Tasarısını» görüşmüş ve çeşitli ülkelere verilmesi 
önerilecek güvenlik yardımı m iktarlarını belirlemiştir.

Altkomite Türkiye’ye 521 milyon dolar FMS kredisi, 215 milyon do
lar askeri hibe yardımı (MAP Grant Aid) ve 4 milyon dolar IMET yardı
mı olmak üzere, toplam 740 milyon dolar askerî; 80 milyonu hibe, 70 
milyonu düşük faizli kredi olmak üzere, 150 milyon dolar Ekonomik Des
tek Yardımı önermiştir. Genel yardım toplamı 890 milyon dolar olm akta
dır. Böylece Altkomite Yönetimin askeri yardım  önerilerinde 49 milyon 
dolarlık bir azaltm a yapm ıştır. Altkomitenin önerdiği toplam 740 milyon 
dolarlık askeri yardım  geçen yıl gerçekleşene nazaran 36 milyon dolar 
fazladır.

21-22 M art 1985

ÖZAL VE HALEFOĞLU 
YUVARLAK MASA TOPLANTISINDA KONUŞTU

Dünya Ekonomik Formuııca (EMF) İstanbul’da düzenlenen yuvar
lak masa toplantısında, Türk ekonomisindeki son gelişmeler incelenmiştir. 
Toplantıya Başbakan Turgut özal’m yanı sıra bazı hüküm et üyeleri 
ve EMF üyesi 140 yabancı konuk katılm ıştır, özal toplantıda Türkiye’nin 
ekonomik durumu, Halefoğlu’da dış ilişkileriyle ilgili konuşmalar yap
mışlardır. (Bk. Belge : 8, 9)
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21 M art 1985

DOĞU, BULGARİSTAN’DAKİ OLAYLARLA İLGİLİ 
TEK ÇÖZÜM YOLUNUN KARŞILIKLI GÖRÜŞME OLDUĞUNU

SÖYLEDİ

Parlam entolararası Birlik Türk Grubu Başkanı, A navatan Ankara 
Milletvekili Barlas Doğu, Bulgaristan’da Türklere uygulanan baskılar ko
nusunda tek çözüm yolunun Bulgar yetkilileriyle karşılıklı görüşme ol
duğunu söylemiştir. Barlas Doğu düzenlediği basın toplantısında, Parla- 
m entolararası Birliğin 25 - 30 M art tarih leri arasında Togo’nun başkenti 
Lome’de yapılacak toplantısında, Bulgar parlamenterleriyle ile konunun 
görüşüleceğini bildirmiş, Bulgaristan’a yapmak istedikleri ziyaret ile il
gili başvurularına henüz kesin bir cevap alamadıklarını ifade e tm iş tir ..

ö te  yandan, Bulgaristan Türklerine reva görülen baskılarla ilgili 
olarak İstanbul’da büyük b ir yürüyüş ve m iting düzenlenmiştir.

22 M art 1985

ERALP, «TÜRKİYE’YE YARDIM KONUSUNDAKİ 
TÜRK YUNAN DENGESİ KAYRAMI KABULE ŞAYAN DEĞİLDİR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, haf
talık basın toplantısında gazetecilerin ABD yardım ıyla ilgili sorularını 
şöyle cevaplandırm ıştır :

«Amerikan yardımının Kongre’de hangi aşamalardan geçtiği bilin
mektedir. Uzunca b ir süreçtir.

Türk Silahlı K uvvetleri’nin modernizasyonu için ihtiyaç duyulan 
m iktar ve Yönetimin Kongre’ye sunduğu öneriler hakkında görüşlerimizi 
açıklamıştık.

Şu aşamada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türk - Yu
nan dengesi gibi b ir kavram şayanı kabul olmadığı gibi, bu ayrıca Türk - 
Amerikan ekonomik Savunma İşbirliği Anlaşmasına da te rs düşmektedir. 
Zira, anlaşma ABD yönetiminin azami gayret göstermesini öngörmek
tedir.»

öte yandan ABD Dışişleri Bakanının A vrupa İşleriyle görevli yar
dımcısı Richard Bird, Avrupa ülkelerine yapılacak askerî yardım  konu
sunda Senato Dış İlişkiler K urulu’nda yaptığı konuşmada^ Türkiye için 
Kongreden istenen 940 milyon dolarlık askerî - ekonomik kredinin, «gere
ken m iktarın en azı» olduğunu ve Türk ordusunun silâhlarını modernleş
tirmek için yılda 1,5 m ilyar dolar ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu söyle*- 
miştir.
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Richard Bird, Sovyet stratejisindeki değişikliğin Türkiye’nin önemi
ni arttırd ığ ını kaydederek, Sovyetler Birliği ile çekişme alanının Almam 
ya’daki «NATO Merkez Cephesinden» Güney Kanada indiğini belirtm iş
tir. Bakan Yardımcısı, Ortadoğu’ya yönelik Sovyet plânlarının ve Basra 

' Körfezi’ndeki petrole artan  batı bağımlılığının da Türkiye’yi ön plâna 
çıkardığını vurgulam ıştır.

25 - 27 M art 1985

TÜRKİYE ÇEKOSLOVAKYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU
TOPLANDI

Türkiye Çekoslovakya 8. inci dönem Karma Ekonomik Komisyonu 
toplantısı A nkara’da yapılmıştır. Toplantılarda Türk ta rafına  Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı M üsteşarı E rtuğru l Kumcuoğlu, Çekoslovakya ta ra fı
na da Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Jaroslav Jakobec başkanlık etm iş
lerdir.

Toplantının sonunda bir protokol imzalanmıştır. Protokolde geçen 
yıllarda karşılıklı ticaretin  yetersiz kaldığı, bu ticaretin  arttırılm ası ve 
genişletilmesi ve dengelenmesi için tarafların  her türlü  çabayı göstere
ceği kaydedilmiştir.

26 M art 1985

HALEFOĞLU SUUDİ ARABİSTAN GEZİSİ HAKKINDA T.B.M.M.’NE
BİLGİ VERDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu gündem dışı konuşmada, Başbakan 
Turgut özal’ın Suudî A rabistan’a yaptığı resmî gezi hakkında bilgi ver
miştir. (Bk. Belge : 10)

26-27 M art 1985

NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU (NPG)

NATO Nükleer Plânlama Grubu (NPG) Bakanlar Toplantısı Lük- 
semburg’da yapılmıştır. Ispanya’nın gözlemci olarak katıldığı toplantıda, 
Türk Heyetine Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk başkanlık etm iştir.

Toplantı sonunda yayınlanan, ortak bildiride, ABD ile Sovyetler Bir
liği arasında sürdürülm ekte olan Cenevre görüşmelerinde ABD’ııin Müt
tefiklerce desteklendiği; ABD’nin S tra te jik  Savunma Girişiminin siyasi 
ve s tratejik  etkileri üzerindeki kapsamlı danışmaların sürdürüldüğü; 
Sovyetler Birliği’nin s tra te jik  savunma alanındaki çalışmalarının kaygıyla 
izlendiği; Sovyetler Birliği’nin nükleer kuvvetlerinde devam eden artıştan  
endişe duyulduğu; buna karşılık, NATO’nun, caydırıcılık için gerekli as
gari sayıda nükleer silah bulundurm a politikasını izlediği; 1983 yılındaki
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Montebello toplantısında, gelecek beş-altı yıl içerisinde 1400 savaş başlığı
nın geri çekilmesinin kararlaştırıldığı; 1979 dual-track»  kararından 
sonra ise 1000 savaş başlığının çekilmiş bulunduğu; LRINF konuşlandır
malarında elde edilen ilerlemelerin ve bu konuya ilişkin müzakerelerin 
tek ra r başlamış olduğunun kaydedildiği; bu müzakerelerde elde edilecek 
sonuca göre, konuşlandırmaların yeniden gözden geçirilebileceği ifade 
edilmiştir. (Bk Belge : 11)

26 M art 1985

BULGARİSTAN’IN CEVABİ NOTASI OLUMSUZ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp dü
zenlediği haftalık  basın toplantısında, Bulgaristan’a verilen ikinci notaya 
22 M art tarihinde cevap geldiğini açıklayarak «bu notanın içeriği maale
sef olumlu değildir. Bundan önce Bulgar yetkilileriyle yapılan beyanatlar 
doğrultusundadır. Tabiatıyla konuyu takiple, Bulgaristanla bu sorunu 
karşılıklı dialogla halle çalışmaya devam edeceğiz» demiştir.

■27-28 M art 1985

TÜRKİYE HİNDİSTAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 
YENİ DELHİ’DE TOPLANDI

Türkiye Hindistan K arm a Ekonomik Komisyonu ikinci dönem top
lantısı Yeni Delhi’de yapılmıştır. Türk Heyetine Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarı Ekrem  Pakdemirli, H indistan Heyetine de Ticaret Bakanlığı 
M üsteşarı Prem K um ar’m başkanlık ettikleri toplantının sonunda b ir pro
tokol imzalanmıştır. Protokolde iki ülke arasındaki ticarî ilişkiler, mü- 
teahitlik hizmetleri, tanıtm a işbirliği, ulaştırm a, bankacılık ve sanayi iş
birliği ile bilimsel ve teknik işbirliği konuları ele alınmıştır.

27-31 M art 1985

BAŞBAKAN ÖZAL NEW YORK’TA

Başbakan T urgut özal ABD’ye gitm iştir, özal ziyaretinin ilk bölü
münde New York’ta  27 M art’ta  BM Genel Sekreteri ve Rockefeller’le, 
28 M art’da Henry K issinger’le görüşmüş yine 28 M art’da The New 
York Times ve Newsweek Yazı İşleri Kurulları, tanınm ış bankacılar ve 
işadamları ile tem aslarda bulunm uştur. Ayııı ta rih te  Dış İlişkiler Koıı- 
seyi’nde bir konuşma da yapan Başbakan özal, 29 M art’da NEC TV’na 
bir m ülakat vermiş, The Wall S treet Journal yazı işleri kuruluyla görüş
müş ve Kuzey - Güney Amerika Rum Ortodoks Kiliseleri Metropoliti 
Başpiskopas Yakovas’ı kabul etm iştir. Başbakan 30 M art’ta  da L’Express 
ve Le Point dergileri ile Middle E ast Economic D igest’e b irer mülakat
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vermiş ve Türk - Amerikan Dernekleri Federasyonunum şerefine te rtip 
lediği resepsiyona katılm ıştır. Amerikan - Elen Eğitim  ve İlerleme Der
neği (AHEPA) Başkanı Zambetis’i de kabul eden özal, 31 M art’da 
Chicago’ya geçmiş ve burada, jjion is  Valisi? Chicago Belediye Başkam 
ve Chicago Tribüne Yazı İşleri kurulu ile ayrı ayrı görüşmelerde bu
lunm uştur.

27 M art 1935

TcB.M.M.-DE «YUNANİSTAN VE ECE SORUNU» KONUSUNDA 
GENEL GÖRÜŞME AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGE REDDEDİLDİ

T.B.M.M. Genel K urulu’ııda Halkçı P arti Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver ve arkadaşları tarafından verilen «Yunanistan ve Ege sorunu» 
konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önerge T.B.M.M. Genel Ku- 
lu’nda reddedilmiştir.

önerge üzerinde hükümetin görüşlerini açıklayan Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz, Yunan Hükümetinin ısrarla mü
zakerelerden kaçtığım  belirterek, «Yunan Plükümefiniıı bu olumsuz tu 
tum u kendi bileceği b ir iştir, Ancak, Türkiye’nin dış politikasındaki bi
rinci öncelik Yunanistanla olan ilişkiler değildir» demiştir. (Bk. Belge : 12)

27 M art 1985

ABD SENATOSU DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ 
TÜRKİYE’YE YARDIMI KARARA BAĞLADI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye ve Y unanistan’a 1986 
yılında verilmesi öngörülen yardım  m iktarlarını görüşerek karara  bağ
lamıştır.

Buna göre, geçen yıl da aynı Komitede Türkiye’ye yardım konusunu 
Kıbrıs’a bağlayan Pressler - Biden K arar T asansı’nm ortak sonucularm- 
daıı ve aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Avrupa İşleri Altkomitesi Baş
kanı olan Cumhuriyetçi Senatör L arry  Presslers’iıı, Yönetim tarafından 
Türkiye için önerilen 555 milyon dolarlık FMS kredisi 500 milyon dolara 
ve MAP (Hibe) Yardımını da 230 milyon dolardan 215 milyon dolara in
diren ve 215 milyon dolarlık hibe yardım ının verilmesini Kıbrıs sorununa 
bağlayan tadil teklifi kabul edilmiştir. Altkomitede, teklif için 9 lehte ve 
4 aleyhte oy kullanılmıştır.





B E L G E L E R





BELGE : 1

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  
KATAR EMİR! ŞEYH HALİFA BİN HAMED AL - THANİİN;

ONURUNA 10 MART 1985 GÜNÜ VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPTIĞI KONUŞMA

«Altes, Değerli kardeşim,

Dost ve kardeş K atar’m mümtaz ve dirayetli Em iri Şeyh Halifa bin 
Iiamed Al-Thani ile beraberindeki heyetin değerli mensuplarını Türki
ye'de görmekten ve ağırlam aktan büyük kıvanç duyuyoruz. Bir yıl kadar 
önce F as’da yapılan İslâm Konferansı Teşkilâtı Zirve Toplantısında ken
dilerini tanım ak fırsatın ı bulmuş olduğum Alteslerine b ir kere daha ülke
mize hoş geldiniz diyorum.

Alteslerinin Türkiye’ye yaptıkları bu önemli ziyaretin, ülkelerimiz 
arasındaki yakın dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve işbirliği 
alanlarının genişletilmesi yolundaki çabalara yeni b ir hız ve güç kazandı
racağına içtenlikle inanıyoruz. Türkiye ile K atar arasında, kuvvetini pay
laştığımız tarih ten  ortak  manevi ve kültürel bağlardan alan yakın ve 
samimi ilişkilerin dalıa da ileriye götürülmesine büyük önem veriyoruz. 
K atar devlet ricalinin ve halkının da Türkiye’ye karşı aynı hisleri bes
lediklerini görmek bizleri çok memnun etmektedir.

Alteslerinin bölgede barış ve istikrarın  tesisine yönelik çabalarını 
yakın ilgi ve büyük takdirle izliyoruz. Bölgemizin m uhtelif gerginlik ve 
çatışmalara sahne olmaya devam ettiği bir dönemde Alteslerinin değerli 
görüşlerini öğrenmeyi ve kendileriyle bu konularda görüş teatisinde bu
lunmayı m üstesna b ir f ırsa t olarak m ütalâa ediyorum.

Sadece coğrafi konumunun b ir sonucu olarak değil, fakat bölgedeki 
İslâm ülkeleri ve halklarıyla derin bağlara dayanan köklü geçmişi dola
yısıyla O rta Doğu bölgesine özel bir ilgi ve yakınlık duyan Türkiye, Arap 
kardeşlerimizin haklı davalarını her zaman desteklem iştir ve destekle
meye devam edecektir. Biz O rta Doğu sorununun temelinde Filistin so
rununun yattığ ına ve Filistin halkının meşru ve vazgeçilmez hak lan  ve
rilmediği sürece bu sorunun çözümlenemiyeeeğiııe k a tiy e tle  inanıyoruz.

* Tüm İslâm ülkeleri gibi Türkiye de yurtlarından koparılmış bulunan 
Filistin halkının kendi milli topraklarına kavuşabilmeleri için İsrail’in mu
kaddes Kudüs şehri dahil, işgâl e ttiğ i Arap topraklarından bir an Önce 
çekilmesi gerektiği inancındadır.

Bölgemiz barış ve istikrarın ı tehdit eden ve Türkiye’yi olduğu kadar 
Katar’ı da yakından ilgilendirdiğine inandığım diğer bir önemli sorun, 
dostumuz ve komşularımız İran ile Irak  arasında dört yıldan fazla b ir sü-
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redir devam etmekte olan feci savaştır. Biz bu iki İslâm ülkesinin yerine 
konulamayacak insan kaynaklarını ve tüm  diğer zenginliklerini süratle 
tüketen kardeş kavgasının devamından büyük üzüntü duymaktayız. Bu 
anlaşmazlığın her iki tarafıda tatm in edecek adil ve şerefli b ir çözüme 
ulaştırılması için bugüne kadar gerek İslâm Barış Komitesi çerçevesinde, 
gerek tek başımıza büyük çabalar sarfettik . Bu çabalarımızdan maalesef 
bir sonuç alınamamış olmasına rağmen, bu yönde elimizden gelen tüm 
gayreti göstermeye devam etme kararında 'olduğumuzu özellikle belirt
mek isterim.

Öteyandan Lübnan’da hüküm süren durum da bizler için büyük bir 
üzüntü ve endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Dünyanın bugün içinde bulunduğu ortam da İslâm aleminin her za
mankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine inan
maktayız., İslâm ülkelerinin bu zaruretin  bilincine gittikçe daha fazla 
varm aları ve aralarındaki safları sıklaştırm aya başlamaları, bizlere is
tikbale ümitle bakmak imkanını vermektedir. «Birlikten kuvvet doğar» 
ilkesi, İslâm alemi için temel b ir rehber olmalıdır.

Altes, Değerli kardeşim,
\  . I

İki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da pekiştirebileceğimize, 
işbirliğimizi daha ileriye götürebileceğimize içtenlikle inanıyoruz. Bunun 
için zemin son derece m üsaittir, özellikle ekonomik alandaki işbirliğimize 
yeni boyutlar kazandırmamızın ülkelerimize büyük yararlar sağlayaca
ğına inanmaktayız. Alteslerinin ziyareti sırasında imzalanacak anlaşmalar 
m uhtelif alanlardaki işbirliğimizi geliştirmemiz bakımından yeni imkân
lar yaratacaktır.

Alteslerinin Türkiye’deki ikâmetleri arzu ettiğimiz kadar uzun ol
madığı için ülkemizin çeşitli bölgelerini tanıtm ak fırsatın ı bu defa bula
mıyoruz. Ancak A nkara’nın yanı sıra  İstanbul’u ziyaret edecek olmanız
dan memnuniyet duyuyoruz. Altesleri bu ziyaretleri sırasında ülkemizin 
tabii, kültürel ve tarih i zenginliklerini b ir nebze de olsa yerinde görmekle 
kalmayıp, Türk halkının gerek kendilerine, gerek K atar halkına beslediği 
sevgi ve kardeşlik duygularını da bizzat m üşahade buyurm ak imkanını 
elde edeceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Alteslerinin şahsi sağlık ve mutluluğu^ 
kardeş K atar halkının refah ve esenliği için en kalbı dileklerimi sunarım.»
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BELGE : 2

KATAR EMİM ŞEYH HALİFA BİN HAMED A L -T H A N M N  
CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN 

ONURUNA VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Ekselans, Sayın Cumhurbaşkanı,

Baylar,

Herşeyden önce, şahsıma ve beraberimdeki heyete kardeş ülkenizde 
gösterilen sıcak hüsııükabül ve cömert misafirperverlik ile nazik nutku
nuzda ülkem ve şahsıma ifade ettiğiniz kardeşçe duygular için Ekselâııs- 
larm a derin şükranlarım ı sunmak isterim. Ekselanslarıyla karşılaşm a fır
satını bulduğumdan dolayı kalbi şükranlarım ı ifa.de ederken, Zat-ı Alile
rine ve büyük Türk milletine, Ekselansları ve halkınız için dostluk ve 
saygı duygularıyla dolu olan K atar halkının en sıcak selamlarını iletmek
ten memnuniyet duyuyorum.

Ekselans, Sayın Cumhurbaşkanı,

Halklarımızı İslâm kardeşliği içinde birbirine bağlayan tarih i ilişki
lerimiz dolayısıyla iki devlet arasında yakın işbirliği bağlarını geliştirm e
ye çalışmamız tabii amacımız olmaktadır. Her iki ülkenin ortak yararına 
ve çıkarma uygun olarak bu amaca ulaşmak için beraberce gayret sar- 
fetmeye aynı derecede arzulu olmamız gayet memnuniyet vericidir. Dün 
imzaladığımız Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının bu yönde başarılı 
bir adım olmasını içten temenni ediyorum.

Türkiye’nin başta Filistin halkının kendi kaderini kendisi tayin e t
mek ve kendi milli toprakları üzerinde kendi bağımsız devletini kurm ak 
hakkı ile İsrail’in kutsal Kudüs şehri dahil, 1967’de işgal ettiği tüm  Arap 
topraklarından çekilmesi olmak üzere, meşru Arap haklarına gösterdiği 
desteğin K atar’da ve diğer Arap ülkelerinde derin b ir takdirle karşılan
dığını belirtmeye gerek görmüyorum. Türkiye’nin İran - Irak  savaşının 
sona erdirilmesine ve bu iki İslâm ülkesi arasındaki anlaşmazlığa barışçı 
yollarla adil b ir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için sarfettiğ i ısrarlı 
ve değerli gayretleri de takdirle anm ak istiyorum. Bu iki konudaki tutum  
ve gayretlerimizin, bölge ve dolayısıyla dünya güvenlik ve istikrarını 
yakından ilgilendiren Orta Doğu barışının ancak hak ve adalet ilkelerine 
bağlı kalınmak suretiyle sağlanabileceğine olan ortak inancımızdan kay
naklandığı aşikârdır.

Büyük Türk halkının, dirayetli liderliğiniz altında çeşitli alanlarda 
gerçekleştirdiği önemli başarılar için hayranlığım ı belirtm ek isterim.
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Sevgili ülkenize yaptığım  bu ziyaretin ülkelerimiz ve halklarımız a ra 
sındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı ümidiyle, Ekse- 
lânslarıııa sağlık ve mutluluk, kardeş Türk halkına daimi refah ve iler
leme dilerim.»

BELGE : 3

KATAR EMİR! ŞEYH HALİFA BİN HAMEB A L-TH A N İ’NİN 
TÜRKİYE’YE YAPTIĞI ZİYARET SIRASINDA YAYINLANAN

ORTAK BİLDİR!

«At the  invitation of His Excellency Kenan Evren, President of the 
Republic of Turkey, His Highness Shaikh Khalifa bin Hamad Al-Thani, 
Amir of the  S tate of Qatar, paid a  sta te  visit to Turkey from March 
10 to 12, 1985.

His Highness the A m ir and his party  were accorded a warm recep
tion, which reflected the deep fraternal ties and close historical relations 
between the  two sisterly Moslem countries,, Q atar and Turkey.

The two Leaders held talks in an atm osphere of fra te rn ity  and 
brotherhood on bilateral relations and regional and international issues 
of mutual concern.

The talks were attended on the Q atari side by : His Excellency 
Shaikh Abdulaziz Bin Khalifa Al-Thani, M inister of Finance and Pet
roleum, His Excellency Shaikh Ahmed Bin Seif Al-Thani, M inister of 
S tate for Foreign A ffairs, His Excellency Dr. Hassan Kamel, Advisor 
of His Highness the Amir, His Excellency Issa Chanem A1 Kawari, Mi
n ister of Inform ation and His Excellency Mohammad Rashid Al-Khalifa, 
Q atar’s Ambassador to Turkey and a high level delegation; and on the 
Turkish side by : Plis Excellency Kaya Erdem, M inister of S tate and 
Deputy Premier, His Excellency V ahit Halef oğlu, M inister of Foreign 
A ffairs, His Excellency Ahmet K urtcebe Alptemoçin, M inister of Finance 
and Customs, His Excellency Sudi Türel, M inister of Energy and N atural 
Resources.

During these talks, the two Heads of S tate noted w ith satisfaction 
the  convergence of views on the ir analysis of regional problems. They 
expressed concern over the existing and potential th rea ts  to peace and 
security and reaffirm ed the necessity to make all efforts to consolidate 
stability in their region.

They also reiterated the ir conviction th a t a ju s t and lasting solu
tion to the Middle E ast problem can only be achieved through the 
w ithdrawal of Israel from all occupied Arab territo ries including A1
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Quds A1 Sharif and the recognition of the  legitimate rights of the 
Palestinian people. They expressed the ir deep concern over the con
tinuing fratricidal w ar between Iraq and Iran and stressed the hope 
th a t a ju s t and honourable solution would soon be reached in order to 
end th is tragic conflict between the two Islamic countries.

The two sides called for the withdrawal of the  Israeli forces from 
all Lebanese te rrito ry  as a  basic step for the restoration of Lebanon’s 
full sovereignty and the  rebuilding of its territorial integrity.

In reviewing the bilateral relations, the two Leaders expressed deep 
satisfaction a t the development of these relations, which the two Heads 
of S tate seek to strengthen for the good of the ir two countries and 
peoples and other Islamic nations.

The two sides agreed to continue fostering the ir ties of joint coope
ration in political, economic, trade, technical and cultural fields.

As a step toward this end, the two countries signed an Economic 
and Technical Cooperation Agreement and a  Cultural Cooperation Ag
reement and voiced confidence th a t these accords will open up wider 
prospects to expand cooperation between them.

Under the  Economic and Technical Cooperation Agreement the two 
sides set up a Joint Committee which will meet alternately in the  two 
countries to implement the  Agreement.

The two sides also agreed to form  a Joint W orking Group of 
experts which will meet in Q atar in the second half of April 1985 to 
discuss possibilities of cooperation in natural gas and its derivatives.

The two sides fu rth e r agreed to encourage more frequent contacts 
between the representatives of th e  Q atari and Turkish Chambers of 
Commerce and Industry  and recommended th a t annual. meetings be a r
ranged alternately in Turkey and Qatar.

The two Leadres voiced deep satisfaction with the fru itfu l positive 
outcome of the  visit of His Highness the Amir in reinforcing the  ties 
of friendship and cooperation between the two countries.

His Highness the A mir expressed his adm iration of the  g reat prog
ress and development achieved by Turkey in economic, social and cul
tural fields and wished the brotherly Turkish people every success in 
all aspects of life.

He also expressed his gratitude and appreciation to His Excellency 
President Kenan Evren, his government and the people of Turkey for the 
generous hospitality accorded to him and his party  during the visit.
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His Highness the Amir extended invitations to His Excellency Ke
nan Evren, the President of Turkey and His Excellency the Prime Mi
nister Turgut özal, to visit the S tate of Qatar, they accepted the  invita
tions with appreciation, the dates of the visits will be agreed upon later.»

BELGE : 4

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN
ATİNA’DAN GELEN YABANCI GAZETECİLER ONURUNA 

12 MART’TA DÜZENLENEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Good Afternon Ladies and Gentlemen,

Today I am happy to be with you. I am particularly pleased to see a 
number of eminent journalists who could come from Athens to attend 
our meeting. You see th a t the two countries are not so fa r away, a t least 
physcially. I hope from now 011 we will see each other more often.

I would like to use this opportunity to express our views on foreign 
policy issues. They do not cover the whole range but we may deal with 
those left out in the question and answ er period.

Let me begin by making some general observations :

Republic of Turkey, since its emergence, as a modern state, more 
than  half a century ago, has pursued a steady line of foreign policy. 
I t has been formulated by our great leader Kemal A tatü rk  and based on 
the concept of peace and stability a t home, in the  region, as well as in the 
world.

A tatü rk ’s determ ination to modernize Turkey in all its fundamental 
institutions, has set the  country on a course th a t identified her prog
ressively with western principles and ideals while preserving the  national 
and traditional values. Turkey, today is an integral p a rt of W estern 
Europe.

Turkey possesses actually a valuable political in frastructure allo
wing her to pursue a multi-dimensional foreign policy. Being situated at 
the crossroads of three m ajor continents, the Anatolian Peninsula has 
been subject to a tremendous amount of interaction between Europe^ the 
Middle E ast and Asia, which, in fact, helped shape its culture and 
identity. In retu rn  Anatolia has provided a vital link between them. 
This strategic significance, together w ith Turkey’s longr-established po
litical legacy and background, provide her w ith the opportunity of 
fu rth er developing her relations and co-operating with the  Western 
World, the E astern  Countries and the Islamic World on the  basis of 
mutual benefit.
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Turkey has made great strides towards the restoration of democracy. 
We share the same values with the West in th is regard and we are 
committed to human rights and fundamental freedoms. In recent years 
Turkey has made steady progress in the economic field. The policies my 
Government has introduced by liberalizing the Turkish economy, remo
ving bureaucratic barriers, easing foreign currency restrictions and 
increasing the role of m arket forces in the economy are in conformity 
with free m arket policies of the West.

I wanted to mention these facts before I proceed to explain our 
foreign policy.

My Government is following the traditional policy of peace and 
stability in the  region. We seek to create friendship through dialogue 
with all countries, in particular with our neighbours. In the span of one 
year since we came to pow er,' I myself, the Foreign M inister and the 
other members of my cabinet have paid official and; working visits to a 
great number of countries starting  from our region and intensified our 
efforts to increase our friendship and cooperation. In the course of 1984 
as many as 20 high level visits took place with the  countries of the 
Middle East. My visits to Iran Iraq, Pakistan, Libya and Algeria and 
the visits of the Foreign M inister to the Gulf Countries as well as 
high level visits paid to Turkey have greatly increased our friendly ties 
and mutually beneficial economic cooperation.

A t the end of this week I am travelling to Saudi Arabia. Again I 
am hopeful th a t this visit will be another big step forwards in our 
relations w ith th is brotherly country.

We have also started  high level contacts w ith our main partners 
in W estern Europe and we have established especially with Federal 
Republic of Germany United Kingdom and Italy  a better mutual unders
tanding and a result oriented cooperation with one or two smaller 
countries in W estern Europe the remaining misunderstandings will, I 
believe, dissipate in the near future. Turkey seeks to develop and fu rth er 
strengthen its ties w ith the European Community and to take its place 
in the process of European Integration. Turkey - EEC Association Ag
reement of 1963 envisages full membership of Turkey in the Community 
after a period of transition. Turkey has the political will to join the EEC. 
Of course th is objective can be realized in the most suitable tim e for 
both sides.

Towards the  end of this month I will pay an official visit to the 
United States of America, our great ally and friend. I believe th a t this
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visit will perm it to open new horizons to our already excellent relations 
and will give the opportunity to boost our trade and economic relations as 
well.

Later I will make trips to F ar E ast to visit two big friendly and 
im portant countries : Japan and China with whom we are in very good 
term s and we are looking for better prospects since the possibilities are 
fa r  from  being fully exhausted.

Turkey has the privilege of having good relations w ith all the 
muslim countries. This provides her a unique role as an element of peace 
and stability  especially in our region. We are deepening with them  our 
close relations based 011 common cultural and historical ties as well as 
on m utual interests. I 11 fact the countries of the  region regard Turkey 
as an element of stability.

Our economic relations with these countries have developed a t an 
incredibly high rate, with some of them  registering tenfold increase. 
In 1984 Turkey assumed leading role in the economic and commercial 
cooperation among the Islamic countries. Istanbul hosted in late 1984 
the meeting of the Standing Committee for Economic and Commercial 
Cooperation of the Islamic Conference under the Chairmanship of Pre- 
sident Kenan Evren.

Last year, we concluded an agreement with Iraq for a second oil 
pipeline and th is year w ith Iran we reached an agreem ent of principle 
for the construction of oil and gas pipelines. We are also discussing with 
Q atar the construction of a natural gas pipeline..

Prospects for connecting these gas pipelines to the W est European 
gas distribution network are currently under study. Such projects illustra
te  the bridging role of Turkey in combining the interests of European 
and Middle E astern  countries.

Although Turkey and its northern  neighbours, belong to different 
alliances and have different economic and social systems Turkey attaches 
importance to m aintaining good - neighbourly relations w ith these 
countries as well. Indeed, relations w ith the Soviet Union have increased 
especially in the economic field. We had also good and fru itfu l relations 
w ith Bulgaria. However I m ust say th a t we view, w ith extreme concern, 
the  measures of Bulgarisation of the muslim Turkish M inority recently 
taken in Bulgaria. While keeping a responsible line of action, we will 
never fail to pursue our efforts w ith a view to providing to muslim 
Turks of Bulgaria all the m inority righ ts to which they are entitled 
under international law and bilateral and m ultilateral agreements. We



attach  importance to the  solution of all problems existing between us 
and our neighbour, Bulgaria, through dialogue and common sense.

Now let me dwell upon our relations with Greece. I t is a fact th a t 
we have some problems with this country, our only NATO ally among 
the neighbouring countries. These problems m ust be solved 011 equitable 
basis through dialogue. My Government has always favored dialogue 
with Greece.

A useful process of negotiation had started  in the  middle of the 
seventies. The 1976 Bern agreement provided for negotiations between 
Turkeey and Greece. A number of high level meetings took place per
m itting a better understanding of respective positions and several ideas 
were put forward by both sides. .Unfortunately one of the  firs t moves 
of the present Greek Government was to cut off th is process.

How can a solution be reached without dialogue and negotiations? 
How can we avoid misunderstandings without speaking to each other? 
W asn’t  it Plato, an eminent philosopher of ancient Greece who argued 
the m erits of dialogue in the  search of the tru th ?

The Greek Prim e M inister argues th a t the settlem ent of the Cyprus 
issue is a precondition for the  positive developments in Turco - Greek 
relations. I m ust confess th a t I have difficulty to understand th is logic. 
It is like putting  the cart before the horse. Because while claiming th a t 
the Cyprus issue has the priority  the Greeks have urged a t the same 
time the ir Greek Cypriot friends not to accept the proposals put forward 
by the Secretary General of the United Nations. The reaction of the 
Greek Cypriot Parliam ent to the attitude of Greek and Greek Cypriot 
leadership is self-explanatory.

Of course, I don’t  mean th a t there is absolutely no connection 
between the two issues. On the contrary, we believe th a t once Turkey 
and Greece s ta r t dialogue 011 th e ir m ajor problems and once they s ta r t 
making progress on these issues, especially in the Aegean, to th is very 
fact will undoubtedly have positive effects 011 Cyprus by helping create 
an atmosphere of mutual tru s t which is absolutely necessary for a 
lasting settlem ent.

If Cyprus could emerge as an independent state, in 1960, it was 
mainly due to the then existing good relations between Turkey and 
Greece.

Today can you expect th a t Turkish and Greek National Communi
ties in Cyprus to tru s t each other while the leaders of the  two m ot
herlands cannot shake hands?
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Turkey has always favored a ju s t and lasting solution to the Cyprus 
question. Turkish Cypriots have registered before the world public 
opinion the ir determination to co-exist side by side in peace with the 
Greek Cypriots by showing maximum flexibility and sincerety. Should 
the Greek Cypriots show also the necessary political determination and 
good - will it will be possible to establish a bizonal and federal Cyprus 
based on political equality.

We appreciate the efforts of the United Nations Secretary General 
and stress once more th a t we support his good offices mission. A fter 
patient and careful preparation, direct negotiations in Cyprus we hope, 
can lead to a result.

The Turkish Government has never missed an opportunity to de
m onstrate its good will and determ ination in solving existing problems 
with Greece. As a m atter of fact, as soon as I formed the Government, 
Turkey unilaterally abrogated the visa requirem ent for Greek citizens 
confident th a t people-to-people contacts between our two nations will 
promote a friendlier atmosphere. As a result of this decision, the num
ber of Greeks visiting Turkey has increased to over 180.000.

We have repeatedly declared th a t we seek only peace and coope
ration. We do not covet an inch of Greek territo ry . However, th is conci
liatory attitude of the Turkish Government should not be m isinterpre
ted. Turkey is determined to defend her legitim ate righ ts and interests 
and she will resolutely oppose all fa it - accomplis.

The Greek Government has continued with the propaganda of an 
im aginary Turkish th reat. This is completely unfounded. We believe 
th a t Turkish and Greek interests are not incompatible. We should both 
remove all bureacratic obstacles so th a t journalists, businessmen, artists 
and men in the street will be able to freely contact one another. Turkey 
and Greece were able more than  fifty  years ago, under much more 
difficult conditions to establish friendship. I believe we can repeat this 
now.

The statesmen of both countries have responsibilities vis a vis 
their nations and vis a vis the history. I believe the fu tu re  historians 
will only praise those who spent genuine efforts for the  friendship and 
cooperation of the Turkish and Greek peoples.

T am sure th a t both Turks and Greeks will only enjoy the estab
lishment of such a climate.
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I will give you a recent example : Actually the S tate Theatre of 
A nkara performs a musical play of a contemporary Turkish playwright. 
This play which is addressing mainly the  youth ends with the following 
words : «How m asterly wrote Sophokles, how nicely put Antigone : I 
came to this world to share friendship not hatred.»

We, as the Turkish Government, are striving for the  creation of 
such an atmosphere. I m ust underline th a t no Turkish politician, neither 
in power nor in opposition, ever use the Turkish - Greek conflict as an 
issue of internal politics. Because we all know th a t the Turkish people 
will never give credit to the subjects of artificial enmities, nor will the 
Greek people, I think. Therefore whatever the internal developments 
may be, they should not be considered as a pretext to delay the resum p
tion of Turco.-Greek dialogue.

Turkish and Greek nations want peace, they w ant friendship, they 
want cooperation^ they want development and prosperity in peace. As 
responsible politicians we cannot remain deaf to the aspirations of our 
peoples.

I propose here and now to the Greek leadership to proceed to 
comprehensive negotiations. We are ready to participate in such nego
tiations anywhere, anytim e and a t any level they like. I am personally 
prepared to meet the  Greek Prime M inister to discuss openly with him 
all the issues we may wish to raise.

BELGE : 5

ERMENİ TERÖRİSTLERİN OTTOWA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZE 
VAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ OLARAK 13 MART 1985 TARİHİNDE 
T.B.M.M.’DE DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ 

MESUT YILMAZ TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Dün Ottawa Büyükelçiliğimizin hedef olduğu alçakça saldın hakkın
da Yüce Meclise bilgi arzetmek ve buna ilişkin bazı görüş ve düşüncele
rimize açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum.

Herşeydeıı önce bu saldırının Kanacla’da misyonlarımıza ve misyon 
mensuplarımıza yöneltilen üçüncü saldırıyı teşkil ettiğini üzüntüyle kay
dettiğimizi ifade etmek isterim . Hatırlayacağınız gibi 8 Nisan 1982 ta r i
hinde Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Kani Güngör otomobilinin içinde 
silahlı saldırıya uğram ış ve bu saldırıdan çok ağır yaralarla ve büyük
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ölçüde felç olarak kurtulabilm iştir. Daha sonra 27 Ağustos 1982 günü 
Askeri Ataşe Albay Atilla A ltıkat Büyükelçiliğe görevine gelirken oto
mobili içinde şehit edilmiştir.

Albay A ltıkat’ın canileri bugüne değin yakalanam amıştır. Buna 
karşılık Kani Güngör’e yönelik saldırının faili olarak 1984 yılı M art 
ayında tutuklanan üç teröristin, A ğır Ceza Mahkemesine sevk edilip 
edilmeyeceklerine ilişkin ön duruşma, Kanada adli sisteminde mevcut 
olanakları azami derecede istism ar eden savunma oyunlarıyla uzayıp g it
mektedir. ön duruşmanın halihazır safhasında sanıkların öldürmeye te 
şebbüs yerine eylem için işbirliği suçundan yargılanabilecekleri intibaı 
alınmakta, bu suçlama sonunda verilecek cezanın da işlenen suçla orantılı 
olmayacağı endişesini yaratm aktadır.

Ottawa Büyükelçiliğimize yönelik saldırı işte bu ortam  içinde plan
lanmış ve tatbike konmuştur. Saldırının bir Kaııadalı güvenlik görevlisi
nin hayatını kaybetmesi ve teröristlerin  eline düşmemek amacıyla bina
nın ikinci katından atlayan Büyükelçimizin yaralanm asıyla sonuçlanmış 
bulunmasını nefret ve üzüntüyle karşılamam aya imkan yoktur.

Üstelik olayın Orly duruşmasından sonra birtakım  saldırıların müm
kün görüldüğü misyonlarımızın ve aralarında Kanada’mn da bulunduğu 
çeşitli ülkelerin özellikle uyarılmış oldukları bu döneme rastlam ış olması 
üzüntümüzü daha da a rttırm ıştır. Esasen basma da yansımış olan bazı 
bilgiler, özellikle Kanada ve İtalya’daki misyonlarımızın belirli b ir tehdit 
altında bulunduklarını gösterm ekte idi. Bu bilgilerin ilginç yönü, Kana- 
da’nm hedef alınmış olmasının bu ülkeden alınması öngörülen F  -104 
uçaklarına bağlanmış bulunmasıdır. Teröristlerin iki ülke ilişkilerini bal- 
talıyarak bu uçakların devir işlemini önlemeyi amaçladıkları istihbar 
olunmuştu. Hal böyle iken Büyükelçiliğimiz önünde alınmış bulunan gü
venlik önlemlerinin yeterli düzeyde olduğunu söylemeye imkan göremi
yorum.

Yüce Meclisin değerli üyeleri,

Uluslararası terörizm ile başa çıkmanın tek yolunun bu belaya karşı 
cesaretle karşı tedbirler almak olduğunu, teröristlerle pazarlık ederek, 
canilere tavizler vererek bu kişilere adeta dokunulmazlık tanınarak te
rörizmin önlenemeyeceğini gösteren misaller hafızalarımızda tazeliğini 
korumaktadır. Batı camiasına mensup olup İnsan Hak ve Hürriyetlerine 
saygılı bütün ülkeler bu prensiplerin arkasına sığınarak İnsan Haklarının 
temelini oluşturan yaşama hakkına tecavüz edenlere göz yummamazlar. 
Hiçbir kanun hiçbir anayasa, hiçbir uluslararası sözleşme teröristlere 
Devletleri parçalama hürriyetini garanti etmemiştir.
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Saynı Milletvekilleri,

Ottawa Büyükelçiliğimize saldıran teröristlerin  mensup olduklarını 
öne sürdükleri örgütün daha önce Lizbon Büyükelçiliğimizi de işgal ede
rek M aslahatgüzarımızın eşi Cahide Mıhçıoğlu’nu da şehit ettikleri h a tır
lanacaktır. O olay sırasında yanlarında getirdikleri bombaların infilak 
etmesi sonucu ölen beş te rö rist için ayinler düzenlendiği, bu alçak cani
lerin «şehit» mertebesine yükseltildikleri hayret ve nefretle görülmüş
tü r. Bu kez Ottawa Büyükelçiliğimizin hedef olduğu saldırıda bu tutum un 
rolü bulunduğunu inkar, etmeye imkan var m ıdır?

Ermeni toplumu bu canilere destek olduğu, kendini bu hunharca 
cinayetlerden soyutlamadığı sürece daha pek çok günahsızın kanının 
akıtılmasını üzüntüyle, beklemek yanlış olmayacaktır. Erm eni toplumu- 
ııun artık  gerçekleri görmesini ve yetmiş yıldır kendi kendini aldatarak 
kapıldığı hayal dünyasından sıyrılmasını temenni ediyoruz. (Ermeni 
toplumu, teröristlerin  masum insanlara yönelttiği silahın te rs tepmekte 
olduğunu ve akıtılan kanların sadece masum Türklere a it olmayacağını 
idrak etm ekte fazla geç kalmamalıdır.)

Sayın Milletvekilleri,

Başta bizzat saldırıları düzenleyenler olmak üzere herkes, Türk Mil
letinin canı ve kanı ile verdiği şan ve şeref dolu istiklâl savaşımızdan 
sonra Lozan Andlaşması ile kurulan Türkiye Cumhuriyetinden kopartı
lacak bir karış toprak bulunmadığını herhalde bilirler. Bu durumda mem
leketimize yöneltilen saldırıların sebebini başka yönlerde aram ak gerekir. 
Kanaatimizce asıl amaç Türk milletini bir takım  iftira la r ile karalayıp 
zayıflatmak? Devletimizin m illetlerarası toplumda şerefle işgal ettiği yeri 
sarsm aktır. Bu amaca erişmenin başlıca yolunu, her eylemden sonra 
Dünya basın ve yayın organlarında milletimize karşı yalan ve iftira lara  
dayanan bir kam panya başlatm akta görmektedirler. N itek im . geçtiğimiz 
yıllarda her te rö r eyleminden sonra bu organlar, adeta teröristleri haklı 
çıkartan yayınlar yapmışlar, teröristlerin  tezlerini dünya kamu oyuna 
tekrar tek ra r duyurm uşlardır. Bir ta ra ftan  bu tutum un sakıncaları yet
kililere anlatılm aya çalışılırken, diğer ta ra ftan  ta rih i gerçekler açıklıkla 
ortaya konmuştur. Bu çabalarımızın semerelerinin alınmaya başlandığı 
memnuniyetle müşahade edilmiştir. En son Orly davası sırasında ya
bancı basını takip edenler artık  düzmece iddiaların Tanrı kelamı imiş 
gibi sıralanmadığını, karşı görüşlerin mevcudiyetinin de açıklıkla ortaya 
konduğunu görmüşlerdir.

Dünya kamu oyunu aydınlatm a ve ta rih i gerçekleri izah yolundaki 
Çabalarımızı daha büyük bir şevkle sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki bu faali
yet siz değerli milletvekillerimizin de içten katkılarıyla bütün ülkelerde

53



gerek Hükümet, gerek parlamento, gerek kamu oyu düzeyinde daha bü
yük etkiler yaratacak ve sonuçta Türk milletinin alnını lekeleme yolun
daki caniyane ve şerefsiz teşebbüsler tümüyle akam ete uğrayacaktır.

Değerli Milletvekilleri,

Ağır fakat başarılı bir ameliyatı geçirmiş olan değerli Büyükelçi 
Coşkun K ırc a ’y a  huzurunuzda geçmiş olsun dileklerimizi iletir kendisini 
en kısa zamanda tek ra r görevinin başında görmeyi ümit ettiğimizi ifade 
eder, sağ ve salim kurtulm uş olmalarını sevinçle karşıladığımız ailesi 
fertleriyle Büyükelçiliğimiz personelinin b ir daha böyle acılı anlar ya
şamamalarını TanrTdan dilerim.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.»

BELGE : 6

KATAR EMİRİ’NİN TÜRKİYE’YE YAPTIĞI ZİYARET İLE 
İLGİLİ OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
14.3.1985 TARİHİNDE T.B.M.M.’DE GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI

«Sayın Başkan,

Yüce Meclisin değerli üyeleri,

K atar Em iri Halife bin Hamad Al-Thani’nin 10 ilâ 12 M art 1985 
tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemize yaptığı 
ziyaretle ilgili olarak bilgi vermek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum.

Hatırlayacağınız üzere 28 Şubat günü Yüce Meclisin huzurundaki 
konuşmamda K atar’a ve Birleşik Arap Em irliğine yaptığım  resmi ziya
retler vesilesiyle Sayın K atar Em iri lie görüşmemi ve kendisinin ülke
mizin bölge istikrarı bakımından taşıdığı önem hususundaki görüşlerini 
arzetmiştim. Aynı şekilde Sayın Em irin K atar doğal gazının Türkiye 
üzerinden Avrupaya nakli projesiyle bizzat ilgilendiğini de belirtmiştim.

Sayın Halife Bin Hamad Al-Thani’nin bu kere ülkemize yaptığı zi
yaret bu hususlardaki düşüncelerin en yüksek düzeyde ifade edilmesine 
imkan verm iştir.

Sayın Milletvekilleri,

Herşeyden Önce şunu belirtm ek isterim  ki, K atar Em iri’nin ziyareti 
sırasında gerek Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmeler gerek 
heyetler arasındaki müzakereler tam  bir dostluk ve kardeşlik havası 
içinde cereyan etm iştir.
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Diğer Körfez ülkeleriyle mevcut yakm istişarelerimizde de ortaya 
çıktığı gibi K atar ile Türkiye arasında uluslararası durumun ve bölgesel 
sorunların değerlendirilmesinde büyük benzerlikler vardır, özellikle böl
gemizde barış ve güvenliğe yönelik mevcut ve muhtemel tehlikeler hak
kında aynı kaygıları duym akta ve istik rarın  güçlendirilmesi için her 
türlü gayretin  gösterilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Her iki ülke Ortadoğuda adil ve sürekli b ir barışın İsrail'in Kudüs 
dahil işgal altındaki tüm  Arap topraklarından geri çekilmesi ve Filistin 
halkının meşru haklarının tanınm ası ile sağlanabileceği görüşündedir. 
İran ile Irak arasındaki kardeş kavgasının sivil hedeflere de yönelerek ye
ni bir boyut kazanmasını büyük bir üzüntü ve endişeyle izliyoruz. İki 
ülke arasındaki savaşın biran evvel adil ve şerefli bir çözüm yoluna ka
vuşturulm ası gerektiği hususunda' K atar ile görüşbirliği içindeyiz. Ay
rıca Lübnan’da sivil halka yöneltilen şiddet hareketlerinden de derin 
kaygı duyuyoruz. İsrail’in bu ülkeden derhal çekilmesi konusunda da 
K atar ile aynı tutum u paylaşmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile dost K atar Em iri arasında yapılan 
etraflı ve verimli görüşmeler Türkiye’yi yakından ilgilendiren diğer bazı 
önemli sorunlar üzerinde de görüş teatisine imkan vermesi açısından de
ğerli bir f ırsa t teşkil etm iştir. Bu vesileyle Türk - Yunan ilişkileri ve 
Kıbrıs konusundaki tutum um uz ve Bulgaristan’daki soydaşlarımızın m a
ruz kaldıkları baskılar m uhataplarım ıza en geniş şekilde izah edilmiştir.

Gerek' Sayın Cumhurbaşkanımızın K atar Em iri ile yaptığı görüş
melerde, gerek heyetler arasında yürütülen mazakerelerde ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi Önemle ele alınmıştır.

N üfusunun azlığına rağm en yüksek b ir ekonomik potansiyele sahip 
bulunan K atar ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin süratle geliştirilme
sine her iki ta ra fın  da arzulu ve kararlı olduğu memnuniyetle müşahade 
edilmiştir.

Yıllık toplam ithalatı 2 Milyar dolara yaklaşan KatarTn Türk ih
racatçıları için üzerinde önemle durulması gereken bir ülke olduğu görü
şündeyiz. Bu ülkeye halen yapm akta olduğumuz yılda 7 milyon dolar 
civarındaki ihracatın süratle artırılabileceği inancındayız. Görüşmelerde 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yolunda yeni tedbirler 
alınması kararlaştırılm ıştır. Bu çerçevede Türk ve K atar Sanayi Odaları 
temsilcilerinin karşılıklı olarak her yıl düzenli toplantılar yapmaları ve iş 
temaslarının arttırılm ası öngörülmüştür.

Ayrıca gerek Körfez ülkelerinde gerek ABD ve A vrupa’da önemli 
yatırımları ve iştirak  payları olan K atar kuruluşlarının Türkiye’ye yöne

55



lik yatırım larının teşvik edilmesi hususunda m utabakata varılm ıştır. 
Özellikle K atar doğal gazına dayalı olarak Türkiye’de bazı petrokimya ve 
gübre tesislerinin kurulması için iki ülkenin ekonomik ve mali kuruluş
larının işbirliği yapabilecekleri belirtilm iştir.

Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi K atar yetkilileriyle yapılan 
görüşmelerde ele alman en önemli konuyu doğal gaz projesi teşkil etm iş
tir. K atar halen 150 trilyon cubic feet olarak bilinen rezervleri ile Sov- 
yetler Birliğinden sonra dünyada ikinci sırayı almaktadır.

K atar Em iri Sayın Cumhurbaşkanımıza doğal gaz konusunda işbir
liği yapmaya hazır olduklarını ifade etm iştir. K atar gazının b ir boru 
h a ttı ile Türkiye’ye ve buradan da Batı Avrupa’ya naklini öngören bu 
proje bu gazın bir yandan Türkiye’de kurulacak sınai tesislerde değer
lendirilmesini b ir yandan da 1990’lardaıı itibaren henüz bağlantısı yapıl
mamış 40 ilâ 50 m ilyar m etreküplük bir açığı olan Batı Avrupa ülkelerine 
şevkini öngörmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın K atar Em iri arasında yapılan 
görüşmede bu alanda işbirliği imkanlarını araştırm ak üzere ortak  bir 
çalışma grubu kurulm ası kararlaştırılm ıştır. Bu çalışma grubu Nisan 
ayının sonlarında ilk toplantısını K atar’da yapacak ve konuyu bütün 
yönleriyle değerlendirecektir.

Ziyaret sırasında imzaladığımız ekonomik ve teknik işbirliği anlaş
ması özellikle sanayi, tarım  ve turizm  alanlarında iki ülke arasında geliş- 
tirileceek ilişkilerin çerçevesini çizmekte ve m üteahhitlik hizmetleri ala
nında da iki ülkenin yakın işbirliği yapmasını öngörmektedir. Bu a n la t
manın düzenli ve netice alıcı biçimde yürütülm esini sağlamak ve gerek
tiği takdirde ilâve tedbirler almak amacıyla bir ortak  komisyon kurul
muştur.

Ayrıca ortak tarih i ve kültürel m irasa sahip bulunan iki ülkenin 
kültür alanındaki temas ve ilişkilerini geliştirm ek amacıyla bir Kültürel 
İşbirliği Anlaşması da imzalanmıştır.

K atar Em iri ülkesindeki bütçeyle ilgili önemli görüşmeler nedeniyle 
ziyaretinin İstanbul bölümünü gerçekleştirememekten üzüntü duyduğunu 
belirtmiş ancak en kısa zamanda İstanbul’u özel olarak ziyaret edeceğini 
ifade etm iştir.

Sayın Milletvekilleri,

K atar Em iri Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
kaydettiği gelişmeden duyduğu takdir hislerini ifade etmiş ve güçlü bir 
istik rar unsuru olan Türkiye’nin bölgede taşıdığı siyasi önemden övgüyle 
söz etm iştir.
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K atar Em iri Şöyh Halife Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine gös
termiş oldukları candan misafirperverlik için şükran duygularını belirt
miştir. Em ir Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızı K atar’a resmen 
davet etm iştir.

K atar Em iri’nin bu ziyareti iki dost ülke arasındaki işbirliği bağ
larını güçlendirme yolunda iki tarafça sarfedilen gayretlerin somut so
nuçlara ulaştırılm asında önemli b ir adım teşkil etm iştir.

Sayın Milletvekilleri,

Türkiye’nin önemli s tra te jik  mevkide bulunan ve yüksek ekonomik 
potansiyele sahip olan körfez ülkeleriyle geliştirdiği yakın dostluk ilişki
leri yalnız karşılıklı m enfaatlere hizmet etmekle kalm am akta aynı za
manda bölgede barış ve istikrarın  tesis ve korunması açısından da büyük 
önem taşım aktadır.

Bu vesileyle yüce Meclisin değerli üyelerine derin saygılar sunarım.» 

BELGE : 7

ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDA 
ANZAK ÇIKARTMASININ YAPILDIĞI KOYA «ANZAK KOYU» 

ADI VERİLMESİNİN KARARLAŞTIRILMASI ÜZERİNE 
TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AVUSTRALYA VE 

YENİ ZELANDA BAŞBAKANLARI TARAFINDAN YAPILAN
AÇIKLAMALAR 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Tarihin en şanlı savaşlarından birini teşkil eden Çanakkale Savaşı, 
bu savaştan bekledikleri sonucu alamıyanlar tarafından da ş'aygı ve hay
ranlıkla anılmaya devam etme özelliği taşıyan nadir tarih i bir olaydır.

Bizatihi savaşların genellikle milletler arasındaki yakınlaşmayı daima 
engelleyen bir unsur olarak ortaya çıkmasına mukabil, Çanakkale Sava- 
şıkım, bunun tam  aksine bu savaşa katılan çeşitli ülkelerin insanları a ra 
sında devamlı b ir dostluk ve birbirlerine karşı büyük saygı duymalarına 
vesile teşkil ettiği ve bunun aynı şekilde yıllardan beri sürerek zamanı
mıza kadar geldiği ta rih te  örneği ender görülen bir vakıadır.

Bu tü r  dostluk ve yakınlık tezahürlerinin günümüzdeki en canlı ve 
göze çarpan Örneklerinden birinin halen A vustralya ve Yeni Zelanda’da 
gerçek bir temele oturtulm uş olmasını büyük bir memnuniyetle karşıla
maktayız.

A vustralya Hükümeti A vustralya’nın başşehri K anberra’nın m utena 
bir semtinde bulunan «War M emoriabm karşısına isabet eden yerdeki
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bir parka «A tatürk Parkı» adı verilmesi ve buraya üzerinde A tatü rk ’ün 
1934 yılında Anzaklar için söylediği;

«Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını dök^n kahram anlar! 
Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçiklerle yanyana, koyun koyunasmız.

Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen Analar! Göz yaşlarınızı 
dindiriniz. Evlâtlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur 
içinde raha t rahat uyuyacaklardır. Onlar? bu toprakta canlarını verdikten 
sonra artık  bizim evlâtlarımız olmuşlardır.»

Şeklindeki sözlerin türkçe ve İngilizce halinde yer alacağı b ir Aıııt- 
Kitabe dikilmesi ve bu Anıt - K itabe’ııin çok yakınında bulunan Burley 
Griffin gölünün kıyı şeridinin bir kısmına'«Gelibolu Kıyısı» adı verilerek 
bir plaka konulması ile A vustralya’nın Güney Batısında bulunan ve
l.n c i Cihan Plarbi sırasında Anzaklarm gemilerle Gelibolu’ya hareket 
ettikleri Albany Limanının girişine (A tatürk  Girişi) adı verilmesine 
karar vermiş bulunmaktadır. Buna paralel olarak, Yeni Zelanda Hükü
meti de başşehir W ellington’uıı limanının giriş kısmına yakın olan ve 
Taraki Koyundaki plajın b ir kısmını içine alan m utena bir yere «Atatürk» 
adı verilmesine ve burada bir A n ıt-K itabe dikilmesine kara r verm iştir.

Türk Hükümeti de buna bir karşılık olmak üzere, Çanakkale Mu
harebeleri sırasında 1915 yılında Gelibolu’ya yapılan Anzak Çıkartması
nın 70.ııci Yıldönümü münasebetiyle 25 Nisan 1985 tarihinde Gelibolu’da 
yapılacak anm a töreni vesilesiyle, Gelibolu’da Anzak Çıkartmasının ya
pıldığı Küçük Arıburııu ile Büyük A rıburnu arasındaki koya «Anzak 
Koyu» adı verilmesine ve burada Anzaklarm hatırasına K anberra’dakine 
benzer ve A ta tü rk ’ün Anzaklar için 1934’de söylediği sözlerin türkçe 
ve İngilizce metinlerinin yer alacağı b ir A ıııt-K itabe dikilmesine karar 
vermiştir.

A vustralya ve Yeni Zelanda Hükümetlerinin bu konuda gösterdik
leri yakın ilgi ve kadirşinaslık Hükümetimizce takd ir ve şükranla karşı
lanmıştır. Ayrıca, bu Hükümetlerin ülkelerinin başşehirleri ve diğer şe
hirlerindeki m utena yerlere A nıt-K itabe dikilmesi ve A tatü rk  adı veril
mesi konusunda aldıkları karar ve tertip ler keza takd ir ve şükran his- 
leriyle kaydedilmiştir.

Bir yandan Türkiye öte yandan A vustralya ve Yeni Zelanda Ma
kamları arasında varılan karşılıklı m utabakat gereğince gerçekleştirilen 
bu çalışmalar, hiç şüphesiz hem adlarını ve mensup oldukları ülkelerin 
şereflerinE tarih in  altın sayfalarına yazdıran Mehmetçikler ile Anzak
larm hatıraların ı ebedileştirmiş olacak hem de ülkelerimiz arasındaki
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dostluk ve kültür ilişkilerinin sağlamlaşmasına ve daha da gelişmesine 
önemli katkılarda bulunacaktır. Filhakika, bugün varılan sonuç, bundan 
70 yıl önce Gelibolu’da omuz omuza, cesaretle ve kahram anca savaşan 
ve bu savaşta kahram anlık ve cesaret yanında aynı zamanda insanlık, 
dostluk ve efendilik örneği vermiş olan Türk, A vustralya ve Yeni Ze
landa askerlerinin ortak bir eseri olarak yaşıyacaktır.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI TARAFINDAN VERİLEN DEMEÇ

«I am pleased to amnounce th a t the Turkish Government has 
agreed to rename th a t part of the Gallipoli Peninsula where the ANZAC 
landing took place 70 years ago. «ANZAC Cove.»

In re tu rn  the A ustralian Government will give sutiable recognition 
to the  heroism and self sacrifice th a t distinguished both the ANZACS 
and Turkish participants in the  campaign.

We have agreed to the establishment of A tatü rk  Memorial Garden 
in Canberra in the suburb of Campbell, near the  A ustralian W ar Memo
rial, which will feature a commemorative stone on which will be inscribed 
the tribu te  of Kemal A tatürk. Commander of the  Turkish Forces a t 
Gallipoli and later founder and firs t president of Modern Turkey, to his 
oppoments, th is tribu te w ritten by A tatürk  in 1934 in connection with 
the anniversary of the Gallipoli Battles reads.

«Those heroes th a t shed their blood and lost the ir lives... You are 
now lying in the soil of a friendly country. Therefore rest in peace. 
There is no difference between the Johnnies and the Mehmets to us 
where they lie side by side here in this country of ours.. You, the 
mothers, who sent the ir sons from fa r  away countries w7ipe away your 
tears. Your sons are now lying in our bosom and are in peace. A fter 
having lost the ir lives on this land they have become our sons as well.»

The memorial will include a bas-felief of A tatürk.

We have also agreed, as a memorial to the men of ANZAC and 
their oppoments, to name a p art of the N orthern Lakeshore of Lake 
Burley Griffin Gallipoli Beach. The name Gallipoli will always evoke 
for Australians of th a t terrible conflict in which, against a Gallant and 
determined foe. The full consciousmess, of our nationhood was born.

I am also pleased to be able to say th a t the W estern A ustralian 
Government has agreed to the  naming of the entrance to Princess Royal 
Harbour Albany a fte r A tatürk . This recognises the historical links 
between Albany and the Gallipoli campaign, for it was in king George 
Sound th a t the  convoys assembled th a t were carrying the A ustralian
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and New Zealand Groups who were bound eventually for ANZAC Cove. 
For many of the troops, This was to be their, last sight of Australia.

A rrangem ents are being made with the Turkish A uthorities for 
appropriate ceremonies in A ustralia and a t ANZAC Cove to commemo
rate  th is historic occassion.

•New Zealand, our proud partner in ANZAC, will of course be 
equally involved in these events.

I believe th a t all A ustralians will acknowledge the generous gesture 
of the Turkish Government in agreeing to recongise officially the name 
of ANZAC Cove. Which means so much in the  history of A ustralia and 
New Zealand The Turkish Government will also erect a t ANZAC Cove a 
memorial for the  ANZACS similar to th a t being erected a t Canberra. 
I t is singular act of friendship to a form er foe. I t is fitting  th a t we 
should reciprocate in kind, in  the name of peace and friendship between 
our nations.»

YENİ ZELLANBA BAŞBAKANI TARAFINDAN YERİLEN DEMEÇ

«I am delighted th a t the Turkish Government has agreed to 
rename as «ANZAC COVE» the beach a t Arı Burnu on which the 
Anzac Landings a t Gallipoli took place and erect a memorial for Anzacs. 
«The prine minister, Rt. Hon. David Lange, said today.» This is the 
result of an initiative by the Australian Government and subsequent 
discussions w ith the Turkish A uthorities, will which New Zealand has 
been closely associated.

In return, New Zealand will name a prominent area of land 
near the entrance of Wellington H arbour in honour to the memory of 
M ustafa Kemal A tatürk, the founder and f irs t President of modern 
Turkey. W ith the  permission of the  Wellington City Council th is area, 
which will also include p art of the beach in Taraki Bay, will be named in 
memory of A tatürk  and a suitable memorial will be erected.

It is particularly appropriate th a t the stretch  of coastline a t the 
entrance to Wellington harbour should be chosen as a  memorial to the 
heroism and self-sacrifice of both the Anzac and Turkish forces in the 
Gallipoli campaing. Not only does th is Location dear a strik ing resemb- 
lence to the sta rk  geography of Anzac Cove. But also it vas the training 
ground of the Wellington in fan try  battalion prior to the ir departure 
for the middle east in 1914.

Under the command of it  colonel W. G. Malone, from  Stratford. 
«The Wellingtons» were la ter to spearhead one of the most courageous
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actions ever performed by New Zealand soldiers. When they were called 
on to capture the heights overlooking the  Anzac Lines on Gallipoli. 
On 8 A ugust 1915, the Wellington In fan try  Battalion led by col Malone, 
stormed Chunuk Bair, a key position under Turkish control. The 
heights of Chunuk bair were taken, but strong Turkish coun ter-attacks 
led by A tatü rk  Himself over th ree  days of b a rte r fighting resulted in 
both sides taking heavy losses and the attem pt by the New Zealanders 
to hold the new position was eventually de barked by A ta tü rk ’s troops.»

«The spirit of Anzaci Dorn a t Gallipoli, has fostered our sense of 
National pride and the strong ties of sentim ent which continue to draw 
Australians and New Zealanders together,» said Mr. lange.

The prime m inister added th a t officials would be discussing with 
the A ustralian and Turkish Governments, and with the RSA, the  nature 
of an appropriate ceremony to m ark the dedication of the  memorial 
and the question of New Zealand participation a t the renam ing ceremony 
of Anzac Cove in Turkey.»

BELGE : 8

DÜNYA EKONOMİK FÖRMUNCA 21 MART 1985 TARİHİNDE 
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN YUVARLAK MASA TOPLANTISINDA 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN YAPILAN

KONUŞMA

«Distinguished Ladies and Gentlemen,

I welcome th is opportunity of addressing such a distinguished 
audience. In the limited time available I will dwell upon briefly the 
major foreign policy issues of Turkey.

I shall, therefore, limit myself to a general review of political, 
economic and social background of our foreign policy. 1984 has been 
the year of the consolidation of democratic gains and elaboration of 
economic reforms.

Recent economic measures are im portant and timely because they 
are linked to our political philosophy. A strong free m arket ecoromy 
eventually will lead to prosperity, more social justice and will produce 
an environment in which human rights will fu rth e r flourish.

Turkey seeks to develop and strengthen her ties w ith European 
Community and to take its rightful place in the process of European 
Integration. This objective continues to constitute one of the pillars of 
our foreign policy.
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The present Turkish Government is following the traditional policy 
of peace and stability.

Turkey m aintains friendly relations with countries of the region, 
although they are divided among themselves by conflicts and even wars.

Turkey is actually an island of peace and stability in a  turbulent 
region. I t possesses a valuable political in frastructure allowing her to 
pursue a multi-dimensional foreign policy.

Turkey’s foreign policy has been influenced by its geographical 
location. Being situated a t the crossroads of three m ajor continents, the 
Anatolian Peninsula has been subjected to a tremendous amount of 
interaction between Europe, Middle E ast and Asia, which, in fact 
helped shape its culture and identity. In re tu rn  Anatolia has provided 
a vital link between them. This role of a bridge also helps explain why 
Turkey has always attracted  so much interest in the region.

This strategic significance, together with Turkey’s long-establis
hed political legacy and background, provide us with the opportunity 
of fu rther developing our relations and cooperation with the W estern 
World, the  E astern  Countries and the Islamic World.

Indeed the W estern World should appreciate the importance of 
stability in Turkey. During the last few years, following the turbulent 
period of the late 1970’s Turkey has built stronger ties w ith the Arab 
Countries and the Moslem World in general. This development should 
come as no surprise, nor should it be viewed as a coincidence. W ith the 
Moslem Countries stretching from  the Magrep all the way to Pakistan 
and Southeast Asia Turkey enjoys common historical ties and close 
cultural links. The Arab Countries, in the meantime, have gained econo
mic prominence and a better sense of national identity, s ta rting  to play 
a considerable role in global equations. As my recent tour of the Gulf 
States revealed, all these countries look to Turkey today as a strong and 
reliable partner. Our economic relations have developed a t an incredibly 
high, rate, with some of them registering tenfold increase. Yet the 
potential is fa r  from being fully utilized. In 1984 Turkey assumed the 
leading role in the economic and commercial cooperation among the 
Islamic Countries. Istanbul hosted in the late 1984, the m eeting of the 
Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the 
Tslamic Conference under the Chairmanship of our President.

I

Turning to the war between Iraq and Iran I would like to stress 
tha t, we enjoy excellent relations w ith both neighbouring Countries. 
U nfortunately they are involved in a devastating w ar which could not
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be brought to an end for more than 4 years. Turkey, the only country 
which has common borders with the w arring sides, follows the dispute 
with utm ost concern. I t is also conscious of its potential to find a common 
ground between them  for the restoration of peace. I think, in the final 
analysis; it is to everybody’s interest to encourage the sides to an ho
nourable solution since the danger of the war escalating and spreading 
to the entire Gulf is very serious.

To th is end, Turkey has deployed all efforts on bilateral level as 
well as w ithin the fram e work of such international initiatives as the 
Islamic Peace Committee. Our assessment today does not give much 
room for optimism for a negotiated settlem ent in the very near future. 
However, this does not and will not discourage us from continuing our 
search for a peaceful and honourable solution.

This year we signed agreements w ith Iraq and Iran for oil and 
gas pipe-lines. The agreement with Iraq envisages a second oil pipe-line, 
running through Turkey to the Mediterrenean. W ith Iran in addition to 
a similar oil pipe-line, a gas pipe-line crossing Turkey and connecting 
to the  W est European natural gas distrubution network is foreseen.

My recent visits to Gulf States have revealed the great interest 
tha t exist in these countries for similar projects with Turkey. Particu
larly in Q atar where very rich natural gas reserves exist, strong interest 
was shown a t the  highest level to the prospect of building a gas pipe-line 
tha t would connect over Turkey to the European network. Such giant 
projects which would combine the interests of so many countries are not 
only of great economic value but also im portant contributions to the 
peace and stability of the region. Turkey’s role therefore is much more 
than th a t of a bridge 011 the map between the West and the Middle E ast 
and th a t of a catalyser between their talents, know - how and resources. 
For th is reason the political dimension of such projects should also be 
kept in mind.

We do not find our rapidly developing ties with the Islamic 
Countries contradictory to Turkey’s place in the West. On the contrary 
we are of the firm  opinion th a t these dual aspects of the Turkish foreign 
Policy are complimentary. As a large country with a population reaching 
50 million and with an im portant role to play in the region Turkey 
presents vast opportunities for the EEC countries in particular.

Although Turkey and its northern neighbours, the Soviet Union 
and Bulgaria, belong to different alliances and have different economic 
and social systems, Turkey attaches importance to m aintaining good -
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neighbourly relations with these countries as well. Indeed, relations 
with the Soviet Union is increasing especially in the economic field.

We view, with extreme concern, the recent measures of Bulgarisa- 
tion of the Turkish M inority taken in Bulgaria. While keeping a respon
sible line of action, we will never fail to pursue our efforts w ith a view 
to ensuring to ethnic Turkish of Bulgaria all the minority righ ts to which 
they are entitled under international law. We attach importance to the 
solution of all problems existing between us and our northern neighbour, 
Bulgaria, through dialogue, common sense and with a view to preserving 
our good-neighbourly relations.

I t is a paradox, th a t we are experiencing a particularly difficult 
period with the only neighbour with whom v/e are allied. That is, our 
NATO ally Greece. I t is not an uncommon fact th a t neighbouring 
countries sometimes have problems. W hat is uncommon is th a t in spite 
of our repeated efforts to solve these issues through dialogue, nego
tiations and compromise, our endeavours do not meet w ith positive res
ponses.

We have longstanding problems w ith Greece, mainly in the Aegean. 
Although no dispute 011 te rrito ry  exists, the two countries have diffe
ren t basic approaches to the concepts of continental shelf, territorial 
w aters and the airspace over the Aegean Sea. The deployment of troops 
and m ilitary equipment by Greece on the E astern  Aegean Islands, which 
were demilitarized by the International Treaties of Lausanne of 1923 
and of Paris of 1947 is a fu rth er source of tension. The fate  of the 
large Turkish Minority living in W estern Thrace which is subjected by 
the Greek authorities to a treatm ent incompatible w ith the  International 
Treaties and with the norms and principles of Human Rights is, also, a 
m atter of deep concern for Turkey.

The policies of Prime M inister Papandreu, adversely affect also the 
chances of the settlem ent of the Cyprus problem through negotiations^ 
which are held between the Turkish and Greek Cypriot sides in the 
Island. As a m atter of fact, we believe th a t any progress v/e m ay realize 
in the Aegean will, by creating an atm osphere of m utual confidence 
and good-will, obviously have positive effects on the solution of the 
Cyprus problem.»
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BELGE : 9

DÜNYA EKONOMİK FORMUNCA 22 MART 1985 TARİHİNDE 
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN YUVARLAK MASA TOPLANTISINDA 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Distinguished Ladies and Gentlemen,

I t is an honor and privilege for me to address and welcome you 
to the Sixth EMF Istanbul Roundtable I would like to take th is oppor
tunity  to thank the World Economic Forum and especially Prof. Klaus 
Schwab for organizing this roundtable. EMF and Prof. Schwab have been 
among the earliest observers to recognize the  changes in Turkey. EMF 
has been very cooperative in helping us tell our story  to the  World. 
For th is reason, we would like to thank them  again for the ir excellent 
efforts.

We are also grateful to H.E. Gaston Thorn, who has won in ter
national respect and adm iration as a statesm an, for having so graciously 
accepted to co-chair th is roundtable.

Dear Participants,

Turkey has had very im portant experiences in the last five 
years. The face and the spirit of the country have changed drastically 
in this period. Turkey, which had been almost closed to the  economic 
world for the last 65 Years, has been opening up.

The capability of the turkish people in adapting to th is transition 
has been extraordinary. Our people, in less than five years, have 
learned to compete in the tough m arkets of the World in almost every 
area.

This reminds me of a businessman whom we m et during our trip  
a few days ago to Saudi Arabia. He told us th a t he sees Turkey as the 
good genie th a t came out of Aladdin’s lamp. En his own words, th is 
powerful and good matured genie was kept in the lamp for so long 
that the world did not realize its potential power. Like th a t genie from 
Aladdin’s lamp, Turkey has overcome its political troubles and m ost of 
its economic problems of pre-1980 days.

It is the only country in Moslem Middle E ast with strong adhe
rence to parliam entary democracy and free m arket economy. In term s 
of natural and human resources, we possess plenty. When asked by 
our Arab friends on our annual oil production, my aides jokingly say 
that it is 400 million tons, but then add the fact th a t it comes from 
the sky in the  form  of rain. The agricultural capacity of Turkey is
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rapidly expanding . through seed improvement, mechanization and 
investments in agrcv-industry. A recent study indicates th a t food imports 
of moslem countries are near 40 Billion Dollars. So, we have g reat 
opportunities ahead of us.

Ju st as im portant as agriculture is the m anufacturing capacity, 
already three fourths of the exports are m anufactured industirial 
goods.

And with the present trend, Turkey will be the m ajor industriali
zed country in the  region.

This great economic potential is fostered by the political stability 
the country has regained in the region extending from  Southern 
Europe to the Middle East. Besides, w ith its peaceful foreign policy? 
Turkey is a positive element contributing greatly to the  stability of the 
Middle E ast which is plagued by wars and religious sand secretarian 
strife.

Distinguished Participants,

In 1980, we set in motion measures w ith the aim of making m arket 
forces dominant in our economy. The Turkish economy has shown 
remarkable adaptation to m arket economy. The Turkish People have 
been able to dem onstrate the ir enterpreneurship. We are introducing 
m arket forces into every area of our economy. M ajor infrastructure 
projects such as highways, bridges, therm al power plants and even 
nuclear power plants have been opened to private sector and foreign 
investment. Several foreign companies are working to form companies 
on «build, operate and sell» basis. In this way*. the  company will build a 
operate the highway or as a toll-road or it will sell the  electricity from 
the power station. We are also contemplating to create an off-shore 
business and banking center in Istanbul. Even though we are very late 
in this area, we hope to a ttrac t enough companies because of the advan
tages Turkey offers. There are already 15 foreign banks operating in 
Istanbul.

We have also removed the reciprocity requirem ent for real estate 
and land sales to foreigners. Already, many Arabs are  coming to buy 
houses in Istanbul and in various resort areas of Turkey.

Turkey, as you are aware^ is underqoing a rapid transform ation. 
The positive results we have obtained so fa r  have given us more courage 
xo continue on th is path w ithout compromise
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This is not the f irs t tim e the Turkish people have performed 
exceptionally well in times of great difficulties. W ith perseverance and 
hard work, we aim to achieve much more and make Turkey one of the 
modem trading nations of the World.

Our policy of liberalization a t a tim e when even the most liberal 
co th is policy Turkey has registered a high level of G.N.P. growth and 
countries are building protective barriers is I believe examplary. Thanks 
rapidly increased its exports while a general decline in growth and 
trade were experienced throughout the World.

Dear Participants,

W hat we offer you most of all, in Turkey are stability and incen
tives to make th is country very attractive for foreign investment. 
Already the business climate is better than a t its competitors. Your 
presence here is testim ony to the fa ith  in Turkey’s ability to be a pro
fitable partner.

Before concluding, I w ant to welcome you all to our country once 
again and wish you every success in your endeavours. -

Thank You.»

BELGE : 10

BAŞBAKAN TURGUT ©ZALTN SUUDİ ARABİSTAN’A YAPTIĞI 
ZİYARET İLE İLGİLİ OLARAK 26 MART 1985 TARİHİNDE

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT . HALEFOĞLU TARAFINDAN 
T.B.M.M.’DE YAPILAN GÜNDEM DIŞI KONUŞMA

«Sayın Başkan,

Yüce Meclisin değerli üyeleri,

Sayın Başbakanımızın 16 ilâ 21 M art 1985 tarihlerinde Veliahd 
Prens Abdullah’ın daveti üzerine dost ve kardeş Suudî A rabistan’a yap
tığı resmî ziyaret hakkında bilgi vermek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum.

Sayın Başbakanımıza bu ziyaretinde Millî Savunma, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik ve Bayındırlık ve İskân Bakanlarımızla Dışişleri Bakanı 
olarak ben ve Mecliste temsil edilen üç siyasî partiye mensup 7 Millet
vekili arkadaşımız refakat ettik. Ayrıca çok sayıda işadamımız da bu 
ziyarette hazır bulundular.

Hemen ifade edeyim ki, bu ziyaret sırasında başta Suudî A rabistan 
Kralı Fahd olmak üzere bu dost ülkenin devlet adamlarından ve kardeş
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Suudî halkından gördüğümüz yakın dostluk ve m isafirperverlik hepimizi 
çok etkilemiştir.

Yüce Meclis’te çeşitli vesilelerle ifade ettiğim  gibi Hükümetimiz, iz
lemekte olduğu, bütün ülkelerle dostluk ilişkileri kurm ayı amaçlayan çok 
yönlü dış politika çerçevesinde bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda 
güçlendirmeye özel bir önem vermektedir. Bu bakımdan bölgemizin en 
önemli devletlerinden biri olan Suudî A rabistan’la esasen mevcut olan 
yakın dostluğumuzun ve karşılıklı m enfaatlere hizmet eden verimli işbir
liğimizin daha da geliştirilmesi Hükümetimizin samimiyetle takip ettiği 
hedeflerden biridir.

Gerek Suudî A rabistan Veliahdı Prens Abdullah’ın kısa b ir süre 
önce ülkemize yaptığı resmî ziyaret gerek bu defa Sayın Başbakanımızın 
gerçekleştirdiği resmî ziyaret sırasında Suudî A rabistan’ın da aynı dü
şünce ve duygular içinde olduğunu görmekten bahtiyarlık duyduk.

17 M art günü M ajeste Kral tarafından kabul edilen Sayın Başba
kanımız kendileriyle iki ülkeyi ilgilendiren ve bölgemizdeki ciddî sorun
ları içeren etraflı ve muhtevalı bir görüşme yapm ıştır.

Bu görüşme sırasında Kral Fahd’m ülkemizle İktisadî, sosyal ve 
diğer bütün alanlarda mevcut işbirliğini daha da güçlendirme arzusunda 
olduklarını belirtmesi ve Türkiye’nin İslâm alemi içinde oynam akta olduğu 
öncü role işaret etmesi bizim için büyük memnunluk vesilesi teşkil e t
miştir.

Sayın Başbakanımız da Hükümetimizin Batı dünyası ile Ortadoğu 
arasında oynam akta olduğu köprü rolünü somut örnekleriyle anlatmış, 
Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler sayesinde ülkemizin kaydetti
ği gelişmeleri vurgulamış ve İslâm ülkeleri arasındaki ekonomik işbirli
ğinin daha da geliştirilmesi için sarfettiğim iz gayretleri izah etm iştir. 
Başbakanımız Türk şirketlerinin Suudî A rabistan’da memnuniyet verici 
bir çalışma içinde olduklarını belirtm iş ve bu şirketlerim ize gösterilen 
kolaylıkların arttırılm ası ve daha çok sayıda işçimize iş sahası yaratılm ası 
arzusunda olduğumuzu kaydetmiş, ayrıca Suudî A rabistan işadamlarının 
ve şirketlerinin ülkemizde daha çok yatırım  yapm alarını temenni etmiş
tir. Sayın özal ayrıca Hükümetimizin bu alanda son zamanlarda yaptığı 
mevzuat değişikliklerini ve getirdiği kolaylıkları anlatm ış ve çok sayıda 
Suudî vatandaşının Türkiye’yi ziyaret etmelerinin iki ülkeyi birbirine 
daha da yakınlaştıran bir rol oynadığını kaydederek Suudî A rabistan’dan 
gelen turistlerin  sayısında daha da büyük artış  olmasını beklediğimizi 
söylemiştir. Başbakanımızın bu ifade ve temennileri Kral Fahd ta ra
fından aynen paylaşılmıştır. M ajeste Kral Türkiye’nin İktisadî alanda
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gelişmesinin ve güç kazanmasının bütün bölge ülkelerinin m enfaatine ol
duğunu belirtm iş ve Suudî A rabistan’ın bu gelişmeye elinden gelen k a t
kıda bulunacağını ifade etm iştir.

Sayın Milletvekilleri,

Bu görüşme sırasında son zamanlarda yeni boyutlar kazanarak g it
tikçe artan  bir ölçüde endişe kaynağı olan İraıı-Irak savaşı konusunda da 
görüş teatisinde bulunulmuştur. Gerek Türk gerek Suudî A rabistan ta 
rafı sivil hedeflere yönelik saldırılarla vahim boyutlara ulaşan bu sa
vaşın bir an önce sona erdirilmesini temenni etmişlerdir. Sayın Başba
kanımız Türkiye’nin dostu ve komşusu olan bu iki ülke nezdiııde yaptı
ğımız girişim ler hakkında bilgi vermiş ve barışın sağlanması amacıyla 
Türkiye’nin sarfetm ekte olduğu gayretleri ak tif b ir şekilde sürdürece
ğini ifade etm iştir. M ajeste K ral’da her iki ülkeyle iyi ilişkiler içinde 
bulunan ve dengeli bir tu tum  izleyen Türkiye’nin bu alanda etkili bir rol 
oynayacağı inancı içinde bulunduklarını belirtm iştir.

Görüşmede Ortadoğu sorunu da ele alınmıştır. Kral Fahd bu konu
daki gelişmelerle ilgili olarak bir süre önce ABD’de yaptığı tem aslar 
hakkında bilgi verm iştir. Ortadoğu sorununun halledilmesi için Filistin 
meselesine b ir çözüm bulunması ve İsrail’in Lübııaııdan bir an önce çe>- 
kilmesi gerektiği hususlarında her iki ta ra f  da ayııı görüşleri paylaş
tıklarını kaydetmişlerdir. Başbakanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın Kral 
Fahd’a en iyi dileklerini ifade eden sözlü mesajını nakletmiş ve M ajeste 
Kral’ı b ir an önce ülkemizde görmeyi arzu ettiklerini belirtm iştir. Kral 
Fahd mümkün olan en yakın zamanda ülkemizi ziyaret etmeyi arzula
dığını söylemiştir.

Ziyaret sırasında diğer Bakan arkadaşlarım  ve ben Suudî Arabis- 
tan’lı meslekdaşlarımızla çok yararlı ve verimli görüşmeler yaptık. Bu 
görüşmelerde bir çok alanda mevcut olan işbirliği imkânlarının ne şekilde 
değerlendirilebileceği üzerinde durduk. Halen Suudî A rabistanda çalışan 
yaklaşık 100 bin civarında işçimiz m evcuttur. Ayrıca her ay 4 bin civa
rında işçimiz Suudî A rabistan’a gitm ektedir. Suudî A rabistan’ın kalkın
ma faaliyetlerine katkıda bulunan bu işçilerimizin Türk ekonomisine yap
tıkları katkı da dikkate değer b ir düzeydedir. Suudî A rabistan’ın Türk 
işçilerini tercih etmesi aynı zamanda istihdam sorunumuz üzerinde de 
müsbet bir etki yapm aktadır.

Sayın Başbakanımızla birlikte Türk mühendislik ve m üteahhitlik 
firmalarının Suudî A rabistan’da gerçekleştirm ekte oldukları büyük in
şaatları görmekten kıvanç duyduk. Yüksek verimlilikleri ve yaptıkları 
işlerin kalitesi ile Türk m üteahhitleri y u rt dışında yüzümüzü ağartm ak-
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tadırlar. Kendilerine daha geniş iş sahaları yaratılm ası için Hükümeti
miz Suudî A rabistan’da ve diğer bölge ülkelerinde yoğun b ir gayret için
dedir. Savunma Sanayi alanında da geniş işbirliği im kânları m evcuttur. 
Bu çerçevede yapılan tem aslarda Suudî A rabistan’ın ihtiyaç duyduğu 
bazı silâh ve mühimmatın Türkiye’den temini ve Suudî A rabistan’ın sa
hip olduğu bazı askerî araçların bakım ve çnarım larm m  Türkiye’de ya
pılması gibi konular da ele alınmıştır.

Görüşmeler sırasında Suudî A rabistan mâli kuruluşlarının Türkiye’
deki büyük projelere katılm aları üzerinde de durulmuş ve bu alandaki 
çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırılm ıştır. İşadamlarımızııı yaptıkları 
tem aslar da çok yararlı ve verimli olmuş ve Hükümetimizin ekonomiyi 
liberalleştirme, bürokratik engelleri kaldırma ve yabancı yatırım lara ko
laylıklar sağlama yolunda aldığı kararların, özellikle Suudî A rabistan ile 
diğer bazı bölge ülkelerinin vatandaşlarına Türkiye’de mülk edinme im
kânının tanınm asının ve diğer bazı teşvik edici tedbirlerin uygulanma
sının büyük ilgi ve memnunlukla karşılandığı müşahade edilmiştir. Sa
yın Başbakanımızın bu ziyaretinin pek kısa bir zaman içinde meyva- 
larını vereceğini umuyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Bu ziyaretin de b ir kere daha teyid ettiği gibi Türkiye’nin bölgede 
güvenilen, dostluğuna önem verilen, itibarı artan  bir ülke olarak varlı
ğım hissettirm esi ve yaratılan bu m üsait siyasî ortam ın etkisiyle İkti
sadî ve ticarî ilişkilerimizin yeni ve zengin boyutlar kazanması Türkiye^ 
nin diğer ülkelerle ilişkilerinde de müsbet yönde önemli b ir tesir icra 
etmektedir. Bunu başta Batı ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle yap
tığımız yüksek düzeydeki tem aslarda hergüıı biraz daha fazla hisset
mekteyiz.

Sayın Milletvekilleri,

Bu vesile ile Sayın Başbakanımızın yarından itibaren ABD’ne ya
pacağı ziyaret hakkında da yüce heyetinize kısaca bilgi vermek istiyo
rum.

Uzun zamandan beri çok dikkatli ve titiz  bir çalışma sonucunda 
hazırlanan bu gezi sırasında Sayın Başbakanımız başta ABD Başkanı 
Reagan olmak üzere bu dost ve m üttefik  ülkenin önde gelen devlet adam
ları, Kongre üyeleri, işadamları ve basın ve yayın mensupları ile çok 
sayıda görüşmeler yapacak, çeşitli vesilelerle Amerikan kamuoyuna ve 
orada yaşayan vatandaşlarım ıza hitap edecektir.

Başbakanımız B. M. Genel Sekreterine de bir nezaket ziyaretinde 
bulunacaktır. Sayın Başbakanımız Dışişleri Bakanı sıfatıyla benim ve
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Yüce Meclisin değerli üyelerinin de refakat edeceğimiz bu ziyaret T ür
kiye’nin ABD ile mevcut sağlam dostluk ilişkilerini daha da güçlendire
cek ve İktisadî ve ticarî bakımdan dünyanın en geniş im kânlarına sa
hip olan bu ülkeyle çeşitli alanlardaki işbirliği olanaklarımızı genişlet
mek için m üstesna bir fırsa t teşkil edecektir. Seyahata kakılacak işadam- 
larımızm bu imkânları en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz.

Görüşmeler sırasında siyasî ve İktisadî konulara ilâveten iki m üt
tefik ülke arasındaki savunma işbirliği konuları da ele alınacaktır.

Bu ziyaret aynı zamanda Türkiye’nin dış politika alanındaki gö
rüşlerinin en yüksek düzeyde Amerikan yöneticilerine ve halkına ifa
de edilmesi açısından da önem taşıyacaktır.

Sayın Başbakanımızın ABD’ne yapacağı ziyaretin sonuçları hak
kında Yüce Meclis’e ayrıca bilgi arzedilecektir.

Sayın Başkan^

Sayın Milletvekilleri,

Bu vesile ile Yüce Meclis’e saygılar sunarım.»

BELGE : 11

LüKSEMBURG’BA YAPILAN 
NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI SONUNDA 

YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

The NATO Nuclear Planning (NPĞ) met in M inisterial Session 
in Luxembourg 011 26th and 27th March 1985. Spain attended as an 
observer.

2. On the basis of a comprehensive briefing by the United States 
Secretary of Defence we reviewed the  status of nuclear forces inclu
ding all aspects of the negotiations which recently began in Geneva 
and the United States strategic modernization programme. NATO’s 
strategic forces are the ultim ate deterrent to preserve security, peace 
and freedom. Therefore we support the United States and United K ing
dom efforts to m aintain the credibility of the ir strategic nuclear de
terrent capabilities.

3. We welcome the opportunity offered by the negotiations which 
started in Geneva on 12th March, encompassing defence and space 
systems, strategic nuclear forces and interm ediate - range nuclear for
ces. We discussed the prospects for progress in each of these areas 
stressing th a t continued close consultation among the Alliance partners
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was essential. We noted th a t these negotiations would be difficult long 
and complex. We strongly support the United States approach to these 
negotiations and call on the Soviet Union to participate constructively 
in them.

4. We have continued the comprehensive consultations 011 the 
political and strategic implications of the United S tates’ Strategic 
Defence Initiative (SDI). This is designed to establish w hether recent 
advances in technologies could offer the  prospect of significantly more 
effective defence against ballistic missiles. We support the United S ta
tes research programme into these technologies, the  aim of which is 
to enhance stability and deterrence a t reduced levels of offensive nuc
lear forces. This research, conducted within the  term s of the ABM 
Treaty, is in NATO’s security in terest and should continue. In this 
context, we welcome the United States invitation for Allies to consider 
participation in the  research programme.

5. We noted with concern the  extensive and long - standing ef
forts in the strategic defence field by the Soviet Union which already 
deploys the world’s only ABM and anti-satellite systems. The United 
States strategic defence research programme is prudent in the light 
of these Soviet activities and is also clearly influenced by the  trea ty  
violations reported by the President of the  United States.

6. We are concerned about the continuing build-up of Soviet nuc
lear forces. We note th a t they  are completing development and testing 
of a wide range of new strategic systems, including two Inter-Conti
nental Ballistic Missiles (ICBMs), a  new Submarine-Launched Ballis
tic Missile (SLBM), and a new bomber. A new generation of ground-, 
air- and sea-launched cruise missiles is beginning to enter operational 
service. The current SS-20 force is composed of 414 SS-20 launchers 
with 1,242 warheads. The Soviet Union continues, to update and im
prove its shorter-range nuclear forces.

7. In contrast to the growth of Soviet nuclear forces a t all le
vels, it is NATO’s policy to m aintain only the minimum number of 
nuclear weapons necessary for deterrence. A t Montebello in 1983, we 
decided to withdraw 1,400 warheads over the next five or six years. 
SACEUR presented his plan to achieve th is by the  end of 1988. 
SACEUR’s plan embraces reductions in a  variety  of warheads. Taken 
together with the withdrawal of the 1,1000 warheads following the  1979 
dual - track decision, the total number of warheads removed from  Europe 
since 1979 will be 2,400, resulting in the  lowest NATO stock-pile level in 
20 years. In addition, since one fu rth e r warhead is being removed from
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the stockpile for each Pershing II or Ground-Launched Cruise Missile 
(GLCM) deployed, the NATO stockpile level will not be affected by 
deployment of Longer-Range IN F (LRIN F).

8. In the context of the reductions agreed a t Montebello we also 
agreed to undertake the necessary actions to improve our forces across 
the spectrum of capabilities to ensure a continuing credible deterrent. 
Accordingly, SACEUR was tasked to develop recommendations. As p art 
of this process, we received a report from SACEUR on the improvement 
aspects of the Montebello Decision for the maintenance of a survivable, 
responsive and effective nuclear force structure in support of flexible 
response. We agreed to consider SACEUR’s recommendations in detail 
and to continue close consultations on the implementation of his impro
vement proposals. A t the same time we reiterated our determ ination to 
continue the process of improving NATO’s conventional defence capa
bilities,

9. We noted the progress made on LRINF deployments by NATO 
nations and the fact th a t negotiations on IN F systems are underway 
again. We reviewed, in particular, prospects for these negotiations and 
expressed support for the United States negotiating position developed 
in close consultation with its Allies. We emphasized NATO’s determ i
nation to continue the deployment of LRINF missiles as scheduled in 
the absence of a concrete negotiated result with the  Soviet Union 
obviating the need for such deployment. A t the same time, we reiterated 
our willingness to reverse, halt or modify the LRINF deployment - inclu
ding the removal and dismantling of missiles already deployed ♦- upon 
achievement of a balanced, equitable and verifiable agreem ent calling 
for such action.

10. Greece expressed its views in a statem ent included in the minu
tes. Denmark reserved its position on the IN F part.»

BELGE : 12

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER KONUSUNDA T.B.M.M.’YE 
SUNULAN GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
27 MART 1985 TARİHİNDE DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ

BAKANI V. MESUT YILMAZ TARAFINDAN T.B.M.M.’DE 
YAPILAN KONUŞMA

«Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti hükü
metlerinin ve bu çerçevede hükümetimizin izlediği dış politika, üzerinde 
milletçe ittifak  halinde bulunduğumuz temel bir anlayışı yansıtm aktadır. 
Bu anlayışı dünyada ve bölgemizde barış ve istikrar, karşılıklı hak ve
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çıkarlara saygı esaslarına dayalı yapıcı bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi 
yönünden çaba gösterilmesi şeklinde tanımlamak mümkündür. Türkiye’
nin, Yunanistan ile mevcut ilişkilerini de bu temel anlayış çerçevesinde 
m ütalaa etmek yerinde olur.

Ege ve Balkanlardaki komşumuz .ve NATO içinde ittifak ın  güney
doğu kanadında birlikte yer aldığımız Yunanistan ile ilişkilerimiz halen 
ta tm inkâr olarak vasıflaııdırılması imkansız b ir dönemden geçmektedir. 
Y unanistan’a karşı izlediğimiz politika yukarıda kısaca değindiğim te 
mel anlayışa aykırı bir husus ihtiva etmediğine göre, bu duruma yol 
açan nedenleri herhalde Türkiye’nin tutum unda aram ak ve bulmak im
kanı yoktur. Aynı ittifak  içinde yer alsalar dahi her komşu iki ülke a ra
sında olduğu gibi, Türkiye ile Y unanistan arasında da zaman zaman 
bazı görüş ayrılıkları olması müm kündür; ancak iyi niyetle ve yapıcı 
bir zihniyetle bu görüş ayrılıklarının giderek birer sorun haline dönüş
mesi önlenebilir. Yunanistan’la aram ızda oluşmasına hiçbir katkımız bu
lunmayan bazı sorunların mevcut olduğu bir gerçektir. Bu sorunlar çok 
da uzak olmayan b ir geçmişte iki ülke arasında sürdürülen müzakere
lere konu teşkil etm iştir. Söz konusu görüşmeler hem karşılıklı tu 
tum ların daha iyi anlaşılmasına, hem de iki ülke arasındaki ortam ın 
yumuşamasına katkıda bulunm uştur. Maalesef, halihazır Yunan Hükü
metinin iktidara gelişini takiben aldığı ilk kararlardan birisi de bu gö
rüşmeleri kesmek olmuştur. Oysa, sorunları görmezlikten gelerek ve 
diyalogtan kaçınarak bir çözüme ulaşılması ve yanlış anlamaların önlen
mesi mümkün değildir. Hükümetimiz iktidara geldikten sonra Yuna
nistan’la ilişkilerin düzeltilmesi, iyi komşuluk ve işbirliğine dayalı yeni 
b ir zemine oturtulm ası için elinden geleni yapm ıştır. Esasen geçmişe 
baktığımızda en acı tecrübelerden sonra dahi iyi niyet ve sorumluluk 
duygusu içinde hareket edildiği takdirde iki ülkenin işbirliği yönünde 
önemli mesafeler alınabileceğini görmekteyiz.

Sayın Başbakanımızın gerek huzurunuzda^ gerek başka vesilelerle 
vaki beyanlarında Yunan Hükümetine gönderdiği barışçı m esajlar, ni
yetlerimiz ve tutum um uz hakkında en ufak bir tereddüde yer bırakm a
yacak kadar açıktır. Bu m esajın özü şudur: Türkiye’nin Y unanistan’ın 
bir karış toprağında bile gözü yoktur. Türkiye, Y unanistan’la iyi kom
şuluk ve işbirliğine dayanan ilişkiler kurm ak istemektedir. Aynı ittifa 
ka mensubiyetin gereği de budur. Sorunlarımıza müzakerelerle çözüm 
getirebiliriz. Bunun için güç konulardan değil, ekonomi, turizm  gibi ko
lay konulardan başlayalım. Bu konularda kaydedilecek gelişmelerin ya
ratacağı güven ortamı, diğer sorunların çözümünü de kolaylaştıracak
tır. Ancak Ege’deki statükoyu zedeleyecek emrivakileri kabul etmeye
ceğimiz de bilinmelidir.
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Yunan Hükümeti, Türkiye’ye karşı izlediği tutum u, hayali b ir Türk 
tehdidi iddiasına dayandırmaktadır. Bu tü r  m aksatlı iddiaların iki ül
ke arasındaki ilişkilerin iyüeştirilmesini engellemekle kalmayıp, pek çok 
ortak yanı bulunan Türk ve Yunan Milletlerinin birbirine bakış ta r 
zında yersiz ve önyargılara da yol açacağını gözden uzak tutm am ak 
gerektiği kanısındayız.

Türk Hükümeti olarak, Y unanistan’a karşı izlediğimiz olumlu tu tu 
mu sözde bırakm adık; vizeyi tek taraflı olarak kaldırmak suretiyle so
mut ve önemli bir iyi niyet jesti de yaptık. Ancak bütün bunlara rağ 
men Yunan Hükümetinden olumlu bir karşılık görmedik. Bu da, Yunan 
Hükümetinin, Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeyi istemediğini ve 
mevcut durumun sürdürülmesinde özellikle iç politika bakımından ya
rar gördüğünü göstermektedir. Bu vesileyle tehdit teşkil ettiğ i iddia 
olunan Türkiye’nin, iki ülke arasındaki sorunları müzakereler yoluyla 
çözmek istemesine karşılık, tehdit edildiğini iddia eden Y unanistan’ın 
ısrarla müzakerelerden kaçınmasındaki çelişkiye de işaret etm ek isterim.

Yunan Hükümetinin bu olumsuz tutum u kendi bileceği b ir iştir. An
cak şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin dış politikasındaki birinci ön
celik, Y unanistan’la olan ilişkiler değildir. Türkiye’nin çok yönlü dış poli
tikasında Yunanistan’ın sadece muayyen bir yeri vardır.

Y unanistan’la mevcut ilişkilerimiz hakkında hükümetimizce yüce 
Meclise türlü  vesilelerle bilgi sunulmuş ve konu etraflı b ir şekilde mü
zakere edilmiştir. Halihazır aşamada ilişkilerde genel görüşme açılma
sını gerektirecek yeni b ir unsur mevcut değildir.

Bu itibarla genel görüşme açılması herhangi b ir yarar sağlam aya
cağı gibi, dış politika önceliklerimiz bakımından bazı yanlış anlamalara 
da neden olabilecektir. Ancak, Türk-Yunan ilişkilerinde yüce Mecliste 
genel görüşme açılmasını gerektirecek yeni b ir gelişme olduğu takdirde 
hükümetimizin sayın milletvekillerinin değerli görüşlerinden yararlan
mak isteyeceği de tabiidir.

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim.»
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Dışişleri Bakanlığı Basımevi - ANKARA



Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı taralından ya
yınlanmıştır.



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





S İ Y A S İ  O L A  Y L A  R

BAŞBAKAN ÖZAL’IN ABB YE FEDERAL ALMANYA ZİYARETİ

Başbakan T urgut özal, 27 M art - 5 Nisan tarih leri arasında ABD’- 
yi ziyaret etm iştir.

Başbakan ziyaretinin ilk bölümünde New York’da 27 M art’da BM 
Genel Sekreteri ve Rockefeller’la 28 M art’ta  da H enry Kissiııger’la görüş
müş; yine 28 M art’da The New York Times Wall S tree t Journal , ve 
Newsweek yazı işleri kurulları, tanınmış bankacılar ve işadam ları ile 
tem aslarda bulunm uştur. Aynı ta rih te  Dış İlişkileri Konseyi’nde bir 
konuşma da yapan Başbakan 29 M art’da NBC TV’na bir m ülâkat ver
miş, The Wall S treet Journal yazı işleri kuruluyla görüşmüş ve Kuzey 
ve Güney Amerika Rum Ortodoks Kiliseleri Metropoliti Başpiskopos 
Yakovas’ı kabul etm iştir. Başbakan 30 M art’da da l’Express ve Le 
Point dergileri ile Middle E ast Economic D igest’e birer m ülâkat ver
miş ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyoııu’nun şerefine tertiplediği 
resepsiyona katılm ıştır. Amerikan-Elan Eğitim  ve İlerleme Derneği 
(AHEPA.) Başkam Zambetis’i de kabul eden Özal, 31 M art’da Chicago’
ya geçmiştir.

özal Chicago’da 31 M art - 1 Nisan tarih leri arasında Illinois Va
lisi, Chicago Belediye Başkanı ve Chicago Tribune yazı işleri kurulu 
ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuş ve 1 Nisan öğleden sonra,, ziyare
tin resmi bölümünü gerçekleştirmek üzere W ashington’a geçmiştir.

Özal W ashington’da, Başkan Reagan, Başkan Yardımcısı George 
Bush, Dışişleri Bakanı George Shultz, Savunma Bakanı Caspar Wein
berger, Ticaret Bakanı Malcolm Baldrige, Hazine Bakanı James Baker, 
Tarım Bakanı John Block, ABD Ticaret Odası Başkanı Lesher ve AID 
Başkam Mc Pherson ile görüşmüş; Temsilciler Meclisi ve Senato üye
leriyle tem aslarda bulunm uş; S tratejik  ve U luslararası E tüdler Merkezi 
ve Ulusal Basın Klübü’nde birer konuşma yapm ıştır.

Başbakan özal’ın ABD ziyareti, Amerikan basım  ve uluslararası 
kamuoyu tarafından  yakmen izlenmiş ve yürütülen tem aslar genellik
le, Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir aşama olarak yorumlanmış
tır.
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Özal, Türkiye’ye avdetinde basm a verdiği demeçte, seyahatin ba
şarıyla tamamlandığını ve bütün tem asların çok olumlu geçtiğini bil
dirm iş; memleketimiz için ABD ile münasebetlerde yeni b ir dönemin 
açılmakta olduğunu ve bu yönde şimdiden mesafe alındığını, ilişkileri
mizdeki önemli gelişmenin m üsbet neticelerinin önümüzdeki aylar ve 
yıllarda görüleceğini ifade etm iştir.

TBMM’nin 10 Nisan tarih li oturum unda sözkonusu ziyaret hak
kında bilgi veren Başbakan, ziyaretin Türk-Amerikan ilişkilerinde ye
ni b ir ufuk açacağı umudunu dile getirm iştir.

Başbakan T urgut özal Türkiye’nin bu yıl «ortak ülke» (Partner
land) olarak katıldığı Hannover F uarı’nm  açılışında onur konuğu sı
fatıy la hazır bulunmak üzere, 16 -19  Nisan tarih leri arasında F. Alman
ya’yı ziyaret etm iştir, özal 16 N isan’da Bonn’da Şansölye Kohl’la bir 
görüşme yapm ış; Hannover F u arı’nm açılışına iştirak  etm iş; 17 N isan’
da Federal Ekonomi Bakanı Bangemann’la görüşm üş; 18 N isan’da 
YASED tarafından tertiplenen «Türk ekonomisi» konulu sempozyumda 
bir konuşma yapm ış; 19 N isan’da da Münich’de Bavyera Başbakanı 
S trauss ile görüşm üştür. Başbakan aynı ta rih te , Türkiye Odalar Bir- 
liği’nin anılan kentteki mümessilliğinin açılış törenine de katılm ıştır.

Başbakan özal, Şansölye Kohl’la vâki görüşmesinden sonra yaptığı 
açıklamada, ta ra fların  ele aldıkları konu ve problemlere bakış tarzları 
açısında farklılık bulunmadığını belirtm iş ve üzerinde durulan meseleler 
hakkında kamuoyuna bilgi verm iştir, özal, Şansölye Kohl’un 9 -1 1  Tem
muz tarih leri arasında memleketimize b ir resm î ziyarette bulunmasının 
kesinleştiğini de ayrıca kaydetm iştir.

Z iyaret sırasında, F. Almanya ile «Gelir ve Servet üzerinde alman 
vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması im zalanm ıştır (16 
N isan). Türkiye adına Devlet Bakanı M esut Yılmaz’m imzaladığı An
laşma, bir yandan anılan ülkede çalışan yurttaşlarım ızın ücret gelirle
rinin iki kez vergilendirilmesini önleyecek, diğer yandan F. Alman şir
ketlerinin Türkiye’de yatırım  yapm aları açısından önemli b ir teşvik un
suru olma niteliğini taşıyacaktır.

Başbakan özal, YASED tarafından  düzenlenen «Türk ekonomisi» 
konulu seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 50 milyonluk nüfu
suyla dinamik gelişme içinde bulunan, belirli b ir sanayi altyapısına sa
hip, zengin maden yataklarının halen ancak kısmen işletildiği, büyük 
tarım sal üretim  potansiyelini haiz, geniş b ir pazar olduğunu anlatmış; 
demokrasinin gelişip yerleşmesiyle serbest pazar ekonomisi arasında ay
rılmaz b ir bağlantı bulunduğunu hatırla tarak , «.... A vrupa’nın Türkiye’-
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ye ekonomik ve siyasî açıdan destek olması, demokrasi ve hü r teşebbü
se destek olması demektir. Türkiye'nin başarısı, Doğu Bloku ülkeleri 
için de bir mesaj teşkil edecektir» demiştir. Türkiye-AET ilişkilerine 
de değinen Başbakan, bu hususta şunları söylem iştir :

«... Türkiye kendisini ahdî ve ittifak  bağlarıyla bağlı bulunduğu 
A vrupa’nın tabiî b ir parçası saym akta ve geleneksel ihraç pazarlarının 
bulunduğu AET’na ekonomik entegrasyonu am açlamaktadır. Biz, O rtak 
Pazar’la uzun bir süreden beri donuk olan ilişkilerimizi canlandırılması 
için, ortam ın gerekli olgunluğa eriştiğine inanıyoruz. AET ile kurula
cak sağlıklı ilişkilerin, hem Türkiye’deki parlâm enter dem okratik re ji
min pekiştirilmesini sağlayacağını, hem de Batı Avrupa ile îslâm  dün
yası arasında yeni b ir bağ oluşturacağını düşünüyoruz. İspanya ile Por
tekiz’in de A ET’na üye olmalarından sonra, Türkiye’nin bu sistem in dı
şında kalacak NATO üyesi tek ülke haline gelmesi, konuya siyasî açı
dan da özel b ir anlam kazandırmaktadır.»

Başbakan özal’m F. Almanya ziyareti, mezkûr ülke basın organ
ları ile radyo-TV’ları tarafından ilgiyle izlenmiş; özellikle Şansölye 
Kohl’la vâki görüşmesi, TV bültenlerinde ilk haberler arasında yer al
mıştır.

HALEFOĞLU’NUN AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA’YI
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu resmî tem aslarda bulunm ak ve 
Çanakkale savaşlarının 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törenlere 
iştirak etmek amacıyla 23-28 Nisan tarih leri arasında A vustralya’yı, 
29 - 30 Nisan tarih leri arasında da Yeni Zelanda’yı ziyaret etm iştir. 
Avustralya Dışişleri Bakanı Bili Hayden, Ticaret Bakanı John Dawkin 
ve Genel Vali Sir Ninian Stephan ile ikili görüşmeler yapan Halef
oğlu, 25 N isan’da K anberra’daki A tatü rk  A nıtı ve parkının açılışını 
yapmıştır.

Törende ilk önce A vustralya Eyaletleri Bakanı Hon. G. G. D. Scholes 
ve Yeni Zelanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili O’Flynnn 
konuşmuşlardır.

AvustralyalI Bakan, Gelibolu savaşlarının Türkiye, A vustralya ve 
Yeni Zelanda arasında sağlam dostluk temelini oluşturduğunu, açılan 
anıtların A ta tü rk  ve Anzac’larm  hatırasını ebedileştirdiğini, ayrıca son 
senelerde A vustralya’ya yerleşen Türklerin A vustralya’nın Ekonomik ve 
Kültürel 'gdişm elerine katkıda bulunduklarını vurgulam ıştır. Yeni Ze
landalI Bakan da aynı istikam ette A tatü rk  ve Silahlı Kuvvetlerimizden 
övgü ile bahseden b ir konuşma yapmıştır.
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Dışişleri Bakanı Halefoğlu da törende bir konuşma yaparak anıtı 
açmış ve Gelibolu’daki Anzac koyundan getirdiği toprağı A nıt’ta  hazır
lanan özel yere koymuştur.

Bilâhare Burley Griff-in gölünün kuzey kıyısına Gelibolu koyu 
adının verildiğini gösteren plaket de, Dışişleri Bakanı tarafından, A ta
tü rk  parkının açılışına katılm ış olaıı aynı zevat ile A vustralya ve Yeni 
ZelandalI Bakanların huzurunda törenle açılmıştır.

Bu törende eski M uharipler Derneği Başkam Sır. William Keys’de 
b ir konuşma yaparak Türk askerlerinin kahram anlığını övmüş ve Tür
kiye Dışişleri Bakanı’nm bu törene katılm asından duyulan memnuni
yeti dile getirm iştir.

A vustralya’daki ziyaretini tam am ladıktan sonra W ellington’a  geçen 
Halef oğlu, Yeni Zelanda Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı 
ile birer görüşme yapmış ve W elington’daki m utena bir bölgeye A ta
tü rk  parkı adı verilmesi dolayısıyla düzenlenen bir törene iştirak  etm iş
tir.

Diğer ta ra ftan  Çanakkale Savaşının 70. nci yıldönümü dolayısıyla 
Gelibolu’daki bir koya da Anzac adı verilmiş ve bu vesileyle düzenle
nen törenlere katılm ak üzere A vustralya ve Yeni Zelaııdalı 8 m uharip 
Türkiye’ye gelmiştir. M uharipler, Türk gazilerle birlikte Çankaya köş
künde Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından  da kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren kabulde yaptığı konuşmada 70 yıl önce 
ülkeyi işgal etmek için gelen kuvvetlerin mensuplarının bugün dost bir 
ülkenin temsilcileri olarak Türkiye’yi ziyaret ettiklerini bildirerek «düş- 
m ânlıklar ne insanlara ne de milletlere bir yara r sağlamaz» demiştir. 
Heyet üyeleri Başbakan T urgut özal tarafından da kabul edilmiştir.

BULGARİSTAN’LA İLİŞKİLER

B ulgaristan’daki soydaşlarımızın durumu ile ilgili gelişmeler Ni
san ayında da güncelliğini m uhafaza etm iştir.

Bulgaristan Meclis Başkanı Todorov’un ve diğer bazı Bulgar yet
kililerinin konuşmalarda belirttikleri gerçek dışı görüşler, Devlet Ba
kanı ve Dışişleri Bakan Vekili M esut Yılmaz tarafından  4 N isan’da 
yapılan bir açıklama ile cevaplandırılmıştır. Mesut Yılmaz, bu konuş
m alarda yeralan tu tarsız  ve gülünç iddiaların bir milyondan fazla Türk’e 
reva görülen insanlık dışı muameleleri örtbas edebilmek amacını taşı
dığını belirtm iş; Bulgaristan’daki Türklerin, Bulgar oldukları bilincine 
varm ış bulundukları iddiasının, şovenizmden, h a tta  ırkçı b ir tutum un
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ifadesinden başka bir şey olmadığını vurgulayarak; 40 yıldır baskı ve 
şiddete karşı koyabilmiş Bulgaristan T ürklerin in , isimleri zorla değiş- 
tirilse de Türklüklerini koruyacaklarını; dil, din, örf ve adetlerine bağ
lı kalmaya devam edeceklerini söylemiştir. Yılmaz, Türkiye’nin ahdi ba
kımdan ve insani mülâhazalarla, Bulgaristan’daki Türklerin durum una 
ilgi gösterm e hakkına sahip bulunduğunu yeniden vurgulam ıştır.

10 N isan’da Bulgar hükümetine 3. neü notayı veren Türk ta ra fı 
sorunun diyalog ile halledilmesi yolundaki görüşünü tekrarlam ıştır.

Dışişleri Bakam Halef oğlu 16 N isan’da TBMM Genel Kurulunda 
B ulgaristan’daki Türklere yapılan baskıya ilişkin bir soruyu cevaplan
dırırken, B ulgaristan’la göç anlaşması yapılması için Hüküm etin her 
türlü  çabayı sürdürmeye devam edeceğini, şimdiye kadar B ulgaristan’a 
üç nota verildiğini, ancak bu ülkenin görüşmeye yanaşmadığını bunun 
üzerine Hükümetin bu konuyu uluslararası p latform lara götürdüğünü, 
bu tü r  çabaların sürdürüleceğini açıklamıştır. B ulgaristan’da yaşayan 
soydaşlarımızın maruz kaldıkları baskılara ilişkin olarak başta İslâm ale
mi olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler Nisan ayı içeri
sinde de devam etm iştir. Bu çerçevede, Rabıta-t ül Alem’i İslâm ta ra fın 
dan 8 Nisan tarihinde bir açıklama yapılmış; Kuveyt Parlam entosu 16 
Nisan’da aldığı bir kararla Türk azınlığa yönelik baskıları sert biçimde 
kınamıştır. Avrupa Konseyi Parlam enterler Meclisine mensup b ir grup 
parlamenterce yayınlanan bir deklerasyon da da, Bulgar Hükümetinin 
Türk azınlığa karşı uyguladığı baskı politikasına son vermesi istenm iş
tir.

B ulgaristan’daki soydaşlarımıza yönelik zulüm, bu ay içerisinde de 
yurt içinde ve dışında vatandaşlarımız tarafından düzenlenen yürüyüş
lerle protesto edilmiş ve çeşitli toplantı ve seminerler düzenlenmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 3 -1 7  Nisan tarihleri arasında Kore’nin Seul ve Taegu şehirle
rinde düzenlenen 13. Asya-Pasifik Film gösterisine «K aranlıkta Renk
ler» isimli belgesel film ile katılm m ıştır.

— 9 -2 3  Nisan 1985 tarihlerinde K alküta’da düzenlenen 3. Asya 
Film Festivaline 6 adet filmle katılm m ıştır. Sözkonusu film ler daha 
sonra «Batı Bengal Türk Film Haftası» adı altında düzenlenen b ir prog
ram çerçevesinde gösterilm iştir.

— Seramik sanatçısı Jale Yılmabaşar 10 Nisan 1985 tarih inde 
F rank fu rt’da bir Sergi açmıştır.

— 11 Nisan 1985’te Moskova’da Türkiye-SSCB Kültürel ve Bilim
sel Değişim Program ı çerçevesinde «Türk Resim ve özgün Baskı Ser
gisi» düzenlenmiştir. Sözkonusu sergi daha sonra 15 gün süreyle Bakü’de 
açılmıştır.

— 13 Nisan 1985 tarihinde Bremen Radyo Senfoni O rkestrası Şef 
Hikmet Şimşek’in yönetiminde Yunus Em re Oratoryosunu seslendirmiş
tir.

— 19 Nisan - 29 Nisan 1985 tarih leri arasında Münih’te  düzenlenen 
I. U luslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ne, A nkara ü n i
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Tiyatroları Çocuk Gru
bu ile Anadolu Çocuk Oyunları katılm ışlardır.

— 19 Nisan 1985 tarihinde Hükümetimiz ile Kuveyt Hükümeti a ra
sında A nkara’da 1985 - 86 - 87 yıllarını kapsayan K ültür Değişim Prog
ram imzalanmıştır.

—- Ülkemizle Finlandiya arasında 1985 - 1987 yıllarını kapsayan 
Kültürel Değişim Program ı 19 Nisan 1985’de Helsinki’de imzalanmış
tır.

— T.B.M.M.’nin Kuruluşunun 65. Yıldönümü ve 23 Nisan 1985 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Y urtdışı temsilciliklerimizce geniş 
bir programla kutlanm ıştır.

Bu çerçevede Türk Tanıtm a Vakfı tarafından, yabancı ülkeler Gü
zel Sanatlar Akademisi ve benzeri öğretim kuruluşları arasında düzen
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lenen «Türkiye’yi Nasıl Tahayyül Ediyorsunuz» temalı uluslararası Gra
fik  Yarışm asına 42 ülkeden toplam 300’ü aşkın eser katılm ıştır. Y arış
mada birinciliği Romanya, ikinciliği ise Fransa kazanm ıştır.

— 2 2 -2 5  Nisan 1985 tarihlerinde Varşova’da Türkiye - Polonya 
Kültürel ve Bilimsel Program ı görüşmeleri yapılarak 1985 - 1987 yılları 
Program ı imzalanmıştır.

— O rkestra Şefi Gürer Aykal yönetimindeki 17 kişilik TRT A nkara 
Oda O rkestrası 23 Nisan -1  Mayıs 1985 tarih leri arasında 4 Konser ver
mek üzere İtalya’ya gitm iştir.

— Türkiye - Çekoslovakya Kültürel Değişim Program ı çerçevesinde
24 - 25 Nisan 1985 tarih leri arasında P rag  ve B ratislava’da Türk Film 
H aftası düzenlenmiştir.

— İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarından Atilla Manizade
25 - 27 Nisan 1985 tarihlerinde Berlin’de iki konser verm iştir.
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1 - 5 Nisan 1985

ÖZAL VAŞİNGTON’D A

Başbakan T urgut özal, 27 Nisan’da başlayan ABD ziyaretinin res
mî bölümünü gerçekleştirm ek üzere 1 Nisan’da Şikago’dan V aşington’a 
geçmiştir, özal Vaşington’da, Başkan Beagan, Başkan Yardımcısı 
George Bush, Dışişleri Bakanı George Shultz, Savunma Bakanı Caspar 
Weinberger, Ticaret Bakanı Malcolm Baîdrige, Hazine Bakanı Jam es 
Baker, Tarım  Bakanı John Block, ABD Ticaret Odası Başkanı Lesher 
ve AID Başkanı Mc Pherson ile görüşm üş; Temsilciler Meclisi ve Se
nato üyeleriyle tem aslarda bulunmuş; S tra te jik  ve U luslararası E tüdler 
Merkezi ve Ulusal Basın Klübü’nde birer konuşma yapm ıştır. (Bak. Bel
ge 1, 2, 3, 4)

1 Nisan 1985

OECD KONSORSİYOMU ÇERÇEVESİNDE ABD YARDIMI

OECD Konsorsiyomu çerçevesinde Türkiye ile ABD arasında ya
pılan 175 milyon dolarlık Ekonomik Yardım Anlaşması Bakanlar Ku
rulunca onaylanmıştır. Resmî Gazetede yayınlanan anlaşma uyarınca 
sağlanan yardım ın 90 milyon dolarlık bölümü hibe, 85 milyon dolarlık 
bölümü’de 20 yıl vadeli kredi olarak alınacaktır.

1 - 5 Nisan 1985

YAVUZTÜRK TUNUS’DA

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Tunus Savunma Bakanı 
Selahattin Bali’nin resmî konuğu olarak Tunus’u ziyaret etm iştir. İki 
ülke arasında askerî ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle Tunus’lu su
bayların Türk askerî akademilerinde eğitilmeleri konusunda Tunus’lu 
meslekdaşıyla görüşmeler yapan Yavuztürk, Tunus Başbakanı M’Zali 
tarafından da kabul edilmiştir.

Dönüşünde b ir demeç veren Bakan, ziyaret sırasında T unusun  ge
lişmekte olan savunma sanayiinde Türkiye’nin ne gibi katkıda buluna
bileceğinin araştırıldığını, Tunus Silahlı Kuvvetler yetkililerinin yakın
da Türkiye’yi ziyaret edeceklerini kaydetmiş, iki ülke arasındaki sa
vunma sanayii işbirliğinin önümüzdeki yıllarda gelişme göstereceği ümi
dinde olduğunu ifade etm iştir.
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1 Nisan 1985

ALTIKULAÇ .-BULGAR ZULMÜ YE BASKISI KARŞISINDA 
BÜTÜN İNSANLIĞIN HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ»

Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Bulgaristan Türklerine 
yapılan insanlık dışı baskılarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, 
«İnsan haklarına, din ve vicdan hürriyetine açıkça ters düşen Bulgar 
zulmü ve baskısı karşısında bütün insanlığın harekete geçmesini bekli
yoruz» demiştir.

Altıkulaç, Bulgaristan’da yaşayan müslüman, Türk azınlığın süre
gelen çilesinin son yıllarda çekilmez hale geldiğini, insanlık dışı muame
lelerin dayanılmayacak boyutlara ulaştığını bildirerek, «Bütün İslâm ül
kelerinin ve İslâm kuruluşlarının bu insanlık dışı zulme eğilmeleri ge
rektiğini hatırlatm ak istiyoruz» demiştir.

1 Nisan 1985

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU «TÜRKİYE’DE İNSAN 
HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ YOLUNDA BİR RAPOR . YOK»

Avrupa İnsan H akları Komisyonu, 27 Ocak - 2 Şubat tarih leri ara
sında Türkiye’yi ziyaret eden heyetin, Türkiye’de insan haklarının ih
lal edildiği yolunda bir raporu bulunmadığım açıklamıştır. Komisyon 
tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu heyetin Türk Hüküm eti’nin 
daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret ettiği hatırlatılm ış ve bu ziyaret er
tesinde kamu oyuna bazı yanlış haberlerin aktarıldığı ve bu durumun 
esefle karşılandığı kaydedilmiştir.

Açıklamada, «Delegasyonun ziyaretinden sonra Türkiye’de insan 
haklarının ihlal edildiği yolunda Komisyona hiç b ir rapor sunulmamış- 
tır.» denilmiş ve konunun prosedüre uygun şekilde inceleneceği kayde
dilmiştir.

2 Nisan 1985

KARADUMAN : «BİZ BULGARİSTAN’DA SOYDAŞLARIMIZLA 
İLGİLİ OLARAK ORTAYA- ÇIKAN SORUNLARIN SAHİBİYİZ» 

TOBOROV : «TÜRKİYE’YE GÖÇ YOK VE OLMAYACAKTIR»

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile haftalık  görüşmesini yaptıktan 
sonra gazetecilerin çeşitli sorularım  cevaplandıran T.B.M.M. Başkanı 
Necmettin Karaduman, B ulgaristan’a  b ir Türk Parlam ento Heyetinin 
gönderilmesi ile ilgili b ir soru üzerine «Bulgarian, bizim girişimimize 
verdikleri cevapta, Türk Parlam ento Heyetini B ulgaristan’da görmekten 
memnun olacaklarını ifade ettiler, davetlerinin bakı olduğunu bildirdi-
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ler. Ama şu sırada b ir Türk Parlam ento Heyetinin B ulgaristan’daki 
Türk bölgelerinde bir inceleme yapmasının Bulgar egemenlik haklarını 
ihlal edici izlenimini yaratacağı, böyle b ir düşünceye fırsa t verilmesine 
yol açacağı için şu ta rih te  uygun görmediklerini, ileri b ir ta rih te  bu 
Parlamento heyetinin Bulgaristan’a gitmesinin söz konusu olabileceğim 
bildirdiler. Bu yanıtın açık manası şudur: Şu anda, bizden b ir P arla
mento heyetinin B ulgaristan’da bulunmasını uygun görmüyorlar. Ama 
biz, Bulgaristan’da soydaşlarımızla ilgili olarak ortaya çıkan sorunların 
sahibiyiz. Türk Parlam entosu olarak, Türk Hükümeti olarak bununla 
ilgili temas ve girişimleri sürdürme hususunda kararlıyız» dem iştir.

Öte yandan Bulgaristan Politbüro üyesi ve Millet Meclisi Başkanı 
Staııko Todorov, İslamiye kasabasında yaptığı b ir konuşmada, Türk 
azınlığının isim değiştirme sürecinin bir kaç ay içinde, bazı yerlerde 
bir kaç gün içinde tamamlandığını ileri sürerek, «1984 yılı sonunda ve 
1985 yılı başında bütün ülkede, Türk-Arap adları taşıyan vatandaş
larımızın Bulgar isimlerini yeniden almaları süreci kendiliğinden geniş 
çapta yeni b ir güçle gerçekleşmiştir. Bu süreç, bütün ülkede iki üç ay 
içinde, bazı illerde ve yerleşim bölgelerinde b ir kaç gün içinde tam am 
lanmıştır. Bu, sadece Bulgar halkıyla birleşmenin kendilerine ilerleme 
ve refah im kânları sağlayacağını anlayan halkın ta rih i seçimidir.

Halk, ad değiştirmenin tarih i bir eylem olduğunu, her alanda ken
disine yeni ufuklar açtığını anlam ıştır. Bulgar halkına ise başka halk 
ve milletler dahil değildir» demiştir.

Konuşmasında, Türkiye ile ilgili aşırı ifadeler kullanan Todorov, 
«Türkiye’ye göç yoktur ve olmayacaktır. Bu konuda Bulgaristan ile 
Türkiye arasında müzakere yapılmam aktadır ve yapılmayacaktır. Bu, 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, parti ve devlet yönetiminin kesin ve 
değişmez tutum udur. Konu kapanm ıştır» demiştir. Todorov konuşma
sında, Türkiye’ye göç etmek isteyenlere karşı Bulgar rejim inin ceva
bının «sürgün» olduğunu da şu şekilde bildirm iştir: «Doğdukları köyde 
yaşamaktan bıkıp, Türkiye’ye göç etmek isteyenler, ilgili makamlarca 
üç dört saat içinde göç etmelerinin sağlanması yolunda ta lim at verildi
ğini bilmelidirler. Ancak, Türkiye’ye değil, daha sakin b ir şekilde ya
şayacakları ve m utluluğa kavuşacakları Bulgaristan’ın başka bölgeleri
ne....»

2 Nisan 1985

PAPANDREU : «TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME OLAMAZ»

Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, A tina’da düzenlediği 
bir basın toplantısında Türkiye ile ilişkilere de değinerek, «Kıbrıs’taki 
Türk askerlerinin tüm ü çekilmedikçe ve Türkiye Yunanistan’ın Ege’deki
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yasal haklarına saygı göstermedikçe, bu ülke ile dialog kurulmasının 
mümkün olmadığını» öne sürm üştür. Yunanistan Başbakanı, Türkiye’
nin «Zeytin dalı uzatm akla kaldığını» iddia ederek, «Sayın özal zeytin 
dalı yerine somut şeyler önerse daha iyi olur, bizim Y unanistan’da ye
terince zeytin ağacımız var» demiştir.

2 Nisan 1985

HALEFOĞLU : «YUNANİSTANA ZEYTİN BALI UZATTIK,
REDDEDİLDİ»

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu İspanyol El Pais Gazetesi M uha
biri Luis Matias Lopez’e verdiği bir demeçte, çeşitli dış politika konu
larındaki Türk görüşlerini izah etmiş ve bu çerçevede Yunanistan ile 
ilişkilere değinerek Türk Hükümetinin Y unanistan’a çeşitli zamanlarda 
zeytin dalı uzattığını ancak bunun reddedildiğini hatırlatm ıştır. (Bk. 
Belge 5)

3 Nisan 1985

YILMAZ «TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN BULGARİSTAN 
TÜRKÜNÜN YANINDA YER ALACAKTIR»

Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz, Bulgaris
tan  Meclis Başkanı Staııkov Todorov’un İslamiye kasabasındaki konuş
masıyla ilgili b ir açıklama yapmış ve «Türk milletinin her zaman Bul
garistan Türkünün yanında yer alacağını» belirtm iştir. Yılmaz’m açık
laması şöyledir :

«Bazı Bulgar yetkilileri, basınımızda da yer almış olduğu üzere, 
son zamanlarda yaptıkları konuşmalarda B ulgaristan’daki Türk azınlı
ğının durumu konusunda yersiz ve tamamen tu tarsız  bazı iddialara yer 
vermektedirler.

Bulgaristan’ın, ülkesinde yaşayan 1 milyondan fazla T ürk’e reva 
gördüğü insanlık dışı muameleleri örtbas edebilmek ve dikkatleri başka 
ta ra fa  çekebilmek için, Türklerin Bulgar isimlerini seve seve kabul et
tikleri gibi gülünç iddialar ileri sürülmekte, Türkiye’nin tutum u Bulga
ris tan ’ın içişlerine karışm ak olarak nitelendirilm ekte ve B ulgaristan’ın 
Türklerin göç etmelerine müsaade etmeyeceği açıklaıımaktadır.

Bulgar yetkililer ayrıca Türkiye’ye göç etmek isteyenlerin Bulga
ris tan ’ın başka bölgelerine sürüleceklerini de ilân etm ektedirler.

Birkaç ay öncesine kadar B ulgaristan’daki Türkleri Türk azınlığı 
veya Türk asıllı Bulgar vatandaşları olarak tanımlamış olan Bulgar yet
kililer, bu tanımlama Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanmış bel
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gelerde de yer almış iken, şimdi Türk kelimesini ağızlarına alm aktan 
çekinmekte, Türk azınlığı mensuplarına müslümanlar diyerek Türklerin 
zorla Türkleştirilm iş Bulgarlar oldukları gibi asılsız bir iddiaya daya
nak bulmaya çalışmaktadırlar.

Bulgaristan’daki Türklerin Bulgar oldukları bilincine varm ış olduk
ları iddiası b ir şovenizmin h a tta  ırkçı b ir tutum un ifadesinden başka 
birşey değildir. Dikkati çeken bir husus da bu ırkçı politikanın sosya
lizm dolayısıyla ilerici ve insan haklarına saygılı olduğu iddiasına sahip 
bir rejim  yetkililerince yapılmakta olmasıdır. U luslararası kamuoyunun 
bunu gereğince değerlendireceği tabiidir. Helsinki Nihaî Senedini im
zalamış bir ülke, 20. yüzyılın sonunda kendi vatandaşlarına böyle bir 
politika uygulamaktan çekinmiyorsa bunun sorumluğunu da tabiatıyla 
üstlenecektir.

Bulgaristan’daki Türklerin milli ve kültürel benliklerinin bu şekil
de ortadan kaldırılacağına inanmak da safdilliktir.

Yıllardır istenilen sayıda Türkü Türkiye’ye göndermeye hazır ol
duğunu beyan etmiş olan Bulgar yönetimi, şimdi göç meselesini görüş
meye dahi yanaşm am aktadır. Bunun sebebi açıktır. Bulgaristan Türk’ü 
Bulgar yönetimi için yalnızca emeği sömürülen bir işçidir. Bulgar yö
netiminin hayali, ismi değiştirilen Türklerin, göç ümitlerini de kaybedip 
millî ve kültürel benliklerini unutm alarıdır. 40 yıldır baskı ve şiddete 
karşı koyabilmiş Bulgaristan Türkleri, isimleri zorla değiştirilse de 
Türklüklerini koruyacaklar, dillerine, dinlerine örf ve adetlerine bağlı 
kalmaya devam edeceklerdir. Türk milleti de her zaman Bulgaristan 
Türk’ünün yanında yer alacaktır.

Türkiye’nin 11e bir ülkenin toprağında gözü vardır 11e de diğer bir 
ülkenin içişlerine karışm ayı akimdan geçirmektedir. Ama Türkiye’nin 
Bulgaristan Türklerinin akibetine ilgi göstermesi tabiidir ve Türkiye 
ahdi bakımdan olsun, insani mülahazalar açısından olsun bu hakka sa
hiptir. Türkiye, bu hakka dayanarak Bulgaristan’ı uluslararası yüküm
lülükleri yerine getirmeye davet etmiş olup Türk azınlığının meseleleri
ne gerektiği şekilde eğilmeye devam edecektir.»

3 Nisan 1985

MİTSOTAKİS : «TÜRKİYE İLE DERHAL GÖRÜŞMELERE
BAŞLARIZ»

Yunanistan’ın ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri 
Konstantin M itsotakis A tina’da düzenlediği basın toplantısında çeşitli 
konular meyanmda Türkiye ile ilişkilere de değinerek, «Gelecek seçimi
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kazanırsak, Türkiye ile derhal dialog’a başlarız. Dialog yarar sağlama
yabilir, zarara yol açmayacağı ise kesin» şeklinde konuşmuştur. Mitso- 
takiş, Türkiye’de görüşmeler yapmak için iki şartları bulunduğunu be
lirterek, bu şartları şöyle özetlem iştir: «Türkiye’nin Y unanistan’ın top
rak bütünlüğünü ve iki devletin haklarını belirleyen antlaşm aları ta r 
tışm a konusu yapmaması.»

3 Nisan 1985

A Y D IN ' : «SUUDİ ARABİSTAN’IN TÜRKİYE’DEN 20.000 
SAĞLIK ELEMANI İSTEDİĞİNİ» SÖYLEDİ

Suudî A rabistan’a yaptığı resmî ziyareti tam am layan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın dönüşünde Yeşilköy Havaalanında 
yaptığı açıklamada, Suudî A rabistan Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yap
tığı görüşmelerde iki ülke arasında sağlık alanında işbirliği olanakları
nın araştırıldığını belirtm iş, Suudî A rabistan hastanelerinde bir çok Türk 
sağlık elemanının hizmet verdiğini işaretle, bu ülkenin Türk doktorların
dan son derece memnun olduğunu ve Türkiye’den 20.000 sağlık elemanı 
daha istediğini bildirmiştir.

3 Nisan 1985

BM GENEL SEKRETERİ : «YENİ BİR ZİRVE, RUM TARAFININ 
ÇERÇEVE ANLAŞMASININ KABULÜ HALİNDE MÜMKÜN OLUR»

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cueillar Umman’m 
Muskat kentinde, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yorgo Yakovu ile görüş
tükten sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk ve Rum halkları liderleri 
arasında yeni bir zirve toplantısının, ancak Rum tarafın ın  17 Ocak’ta 
m asaya götürülen çerçeve anlaşmasını kabul etmesiyle mümkün olabile
ceğini söylemiştir.

4 Nisan 1985

ERTEGÜN : «PAPANDREU BİR KEZ DAHA KIBRIS’I' KENDİ 
AMAÇLARI İÇİN İSTİSMAR EDİYOR»

Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu’ııun, aldığı erken seçim 
kararını Kıbrıs sorununa bağlaması KKTC’de tepki yaratm ıştır.

KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Necati Münir Ertegüıı Lef
koşe’de verdiği demeçte, Papandreu’nun Kıbrıs sorununu, kendi denge
siz iç ve dış politikasını. aracı olarak kullanmak istediğini belirterek, 
«Papandreu, Kıbrıs’ı b ir kez daha kendi amaçları için istism ar etme 
çabası içerisine girm iştir» şeklinde konuşm uştur.
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4 Nisan 1985

NATO’NUN 36. IN CI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 
T.B.M.M.’DE TOPLANTI DÜZENLENDİ

NATO’nuıı 36. ıııcı kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Kuzey A tlantik  
Asamblesi T.B.M.M. Grubu ve Türk A tlantik Anlaşması Derneği tara- 
fmdaıı T.B.M.M.’de bir toplantı düzenlenmiştir.

T.B.M.M. Başkanı Necmettin Karaduman, Cumhurbaşkanlığı Kon
seyi Üyeleri, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile konukların katıldığı top
lantının açılışını yapan Kuzey A tlantik Asamblesi T.B.M.M. Grubu Baş
kan Vekili Oğan Soysal, bugün dünyâda mevcut olan şartların , NATO’- 
ııun kurulm asını gerektiren savunma ihtiyacının devam ettiğini göster
diğini söylemiştir. Kuzey A tlantik Anlaşması Derneği Başkam A ntalya 
Milletvekili ü m it Halûk Bayülken ise, NATO’nun caydırıcılık görevini 
başarı ile sürdürdüğünü bildirmiştir. Kuzey A tlantik Asamblesi T.B.M.M. 
grubu adına konuşan Çankırı Milletvekili İlker Tuncay da, NATO itti
fakının üye ülkeler için yalnızca b ir askerî korunma vasıtası değil, ay
nı zamanda ekonomik ve sosyal refahın kapısını açan önemli bir unsur 
olduğunu söylemiştir.

5 Nisan 1985

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRELERE YAPILAN ZULÜM 
FEDERAL ALMANYA PARLAMENTOSUNDA

Bulgaristan’daki Türklere yapılan zulüm, Sosyal Demokrat P arti 
Milletvekili Neumaıın’m verdiği soru önergesiyle Federal Alman Parla
mentosuna getirilm iştir. Neumann soru önergesinde, Bulgar makamla
rının bu ülkede yaşayan Türklere uyguladıkları baskıların Helsinki an
laşmasına aykırı olduğunu hatırlatarak , Bulgaristan’ın uyarılmasını is
temiştir.

Hükümet adına soru önergesini cevaplandıran Dışişleriyle görevli 
Devlet Bakanı Jürgen  Mollemann, Federal Alman Hükümetinin geliş
meleri büyük bir kaygıyla izlediğini belirtmiş, ve «Hükümetimiz bugü
ne kadar insan haklarına ve azınlık haklarına saygı göstermiştir,. Diğer 
ülkelerden de bunu beklemektedir» demiştir.

6 -12 Nisan 1985

MESUT YILMAZ JAPONYA’DA

Devlet Bakanı M esut Yılmaz, Tokyo’da düzenlenen Dünya Ticaret 
Fuarı çerçevesinde kutlanacak Türk haftasının açılışını yapmak ve J a 
pon hükümet yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere Japonya’ya 
gitmiştir.
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Yılmaz dönüşünde verdiği b ir demeçte, Japon kamu oyunda ve iş 
çevrelerinde Türkiye’ye karşı büyük bir ilgi görüldüğünü ifade ederek, 
Japon Dışişleri Bakanı Abe ile yaptığı görüşmede, «Ekonomik işbirliği 
yapmamız konusunda, Japon hükümetinin teşvik tedbirleri almasını bek
lediğimizi belirtti» demiştir. Japonya ile önce bankacılık daha sonrada 
iş adamları seviyesinde ilişkiler kurulduğuna ve bu alanda ilerleme 
sağlandığına işaret eden Yılmaz, Japonya’nın özellikle enerji ve tele
komünikasyon alanlarındaki yatırım  için Türkiye’ye karşı büyük ilgi 
duymaya başladığını söylemiş ve «İran Irak  savaşı sona erdikten son
ra  Türkiye, Japon iş adamları için Ortadoğu’ya yapacakları işler bakı
mından çok önemli bir merkez olabilir» demiştir.

7 Nisan 1985

ÖZAL, TÜRKİYE ÇOK YAKIN BİR GELECEKTE ORTADOĞU’NUN 
TİCARET MERKEZİ OLACAKTIR

Başbakan T urgut özal, İngilizce yayınlanan aylık «Middle East 
Business and Banking», dergisine verdiği b ir demeçte: «Türkiye çok 
yakın b ir gelecekte O rtadoğu’nun ticare t merkezi olacaktır» demiştir.

Özal, Batı Avrupa ülkeleri ile şimdiye kadar kurulan ekonomik, si
yasî ve kültürel bağlantıların yanı sıra, Ortadoğu ülkeleri ile de ilişki
lerin hızla geliştirilm ekte olduğunu vurgulamış, Ortadoğu ile ilişkisi 
bulunan Avrupalı, Amerikan ve Uzakdoğulu firm aların  merkez olarak 
Türkiye’yi seçtiklerini belirtm iş ve ülkemizin çok yakın b ir gelecekte 
Ortadoğu’nun ticaret merkezi olacağını kaydetm iştir, özal, «Türkiye ay
nı zamanda sermaye hareketlerinin çoğaldığı canlı b ir ülke haline gele
cektir» demiştir.

7 Nisan 1985

PAPANDREU, ÖZAL’IN ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu L arissa’da görevli ha

va subaylarına hitaben yaptığı bir konuşmada, Başbakan T urgut özal’- 
m önerdiği dostluk anlaşmasını reddederek, «böyle bir anlaşmanın ya
pılabileceğine inanmak için insanın aptal olması gerektiğini» iddia et
m iştir.

Türkiye ile Y unanistan arasında çözüm gerektiren ikili hiç bir so
run bulunmadığını ve sadece «Türkiye’nin bazı isteklerinin söz konusu 
olduğunu» öne süren Papandreu, Türkiye’nin Yunan hava sahasının «10. 
mil’den 6 mil’e indirilmesini ve Ege Hava Sahasının denetimini Yuna
nistan’la paylaşmayı istediğini» ifade etm iştir.
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8 Nisan 1985

TÜRKMEN İSLAM ÜLKELERİNİ BULGARİSTAN’! KINAMAYA
ÇAĞIRDI

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Büyükelçi İlter 
Türkmen Birleşmiş Milletlerdeki İslâm grubunun toplantısında yaptığı 
konuşmada, İslâm Konferansına üye ülkeleri Bulgaristan’daki Türklere 
yapılan baskıları kınamaya çağırm ıştır. (Bk. Belge 6)

8 Nisan 1985

BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI DENKTAŞLA GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Benktaş, K ıbrıs’taki BM Barış gü
cünü denetlemek için adaya gelen BM Genel Sekreterinin özel Siyasî 
İşler Yardımcısı Brian U rquhart’la Lefkoşe’de bir görüşme yapm ıştır. 
U rquhart görüşmeden sonra verdiği bir demeçte, KKTC Cumhurbaşka
nından Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşlerini aldığını ve bunları BM Ger 
nel Sekreterine ileteceğini bildirmiştir.

Denktaş’da U rquart’a Türk tarafın ın  Kıbrıs sorununa ilişkin tu tu 
mu hakkında geniş bilgi verdiğini söylemiş, «Genel Sekreter’e daima 
olduğu gibi yardımcı olmaya hazırız. F akat herhalde seçimlerden Önce 
bir temas yapmamız da mümkün değildir» demiştir.

9 Nisan 1985

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, YABANCI SAHTE PARALAR 
KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI

Dışişleri Bakanlığı yabancı sahte paralar konusunda uyarıda bulu
narak, yu rt dışındaki vatandaşların paralarını aldıkları ve bozdurduk
ları sırada dikkatli olmalarını istem iştir. Bakanlığın duyurusu şöyledir :

«Yurda kesin dönüş yapan veya izinlerini geçirmek üzere Türkiye’
ye gelen vatandaşlarımızın beraberinde getirdikleri yabancı paralardan 
bir kısmının sahte olduğu ilgili makamlarımız tarafından tesbit edil
miştir.

Bu yolla yurdumuza sahte yabancı paraların girmesi hem yurt 
ekonomimizi olumsuz yönde etkilemekte, hem de yurtdışm daki vatan
daşlarımızın emeklerinin karşılığı olarak kazanmış oldukları paraların 
heba olmasına sebebiyet vererek onları m ağdur durum a düşürm ekte
dir.

Bu bakımdan vatandaşlarımızın paralarını aldıkları veya bozdur
dukları sırada çok dikkatli olmaları ve bunları hemen incelemeleri önem- 
le duyurulur.»
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10 Nisan 1985

ÖZAL ABD GEZİSİ HAKKINDA T.B.M.M.’YE BİLGİ VERDİ
Başbakan Turgut özal T.B.M.M.’de yaptığı gündem dışı konuşma

da, 27 M art - 5 Nisan tarih leri arasında Am erika’ya yaptığı ziyaret 
hakkında bilgi yerm iştir. (Bk. Belge 7)

10 Nisan 1985

DOĞU : «TÜRK AZINLIĞA UYGULANAN BASKILAR KONUSUNDA 
BULGAR PARLAMENTERLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN 

OLUMSUZ SONUÇLANDIĞINI» SÖYLEDİ

Parlam entolararası Birlik Türk Grubu Başkanı ve ANAP Ankara 
Milletvekili Barlas Doğu Parlam entolararası Birliğin Togo’nun Başkenti 
Lome’de yapılan toplantısıyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısın
da, B ulgaristan’da Türk azınlığa uygulananı baskıları gündeme getirdik
lerini belirtm iştir.

Türk azınlığa uygulanan baskılar konusunda, Bulgar Milletvekille- 
riyle Togo’da yaptıkları görüşmelerin ümitle başladığını, ancak olumsuz 
sonuçlandığını söyleyen Doğu, yaptıkları tem aslar sonunda, Bulgaristan’
da uygulanan baskılara karşı, b ir çok İslam ülkesiyle batı ülkesinin des
teğinin sağlandığını bildirm iştir.

11 Nisan 1985

HALEFOĞLU VE ERDEM OECD TOPLANTISINDA
Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu ve Devlet Bakam ve Başbakan 

Yardımcısı Kaya Erdem  OECD Bakanlar Konseyinin P aris’teki yıllık 
toplantılarına katılm ışlardır. Toplantı sırasında Halefoğlu ve Erdem  ta 
rafından yapılan konuşmalarda, gruplararası ticare tte  karşılaşılan en
gellerin biran önce kaldırılması lüzumu vurgulanmış, Türkiye’de 1980’- 
den bu yana atılan önemli adım lar belirtilerek, is tik rar politikası uygu
lamasında karşılaşılan himayeci tedbirlerin menfi etkileri belirtilmiş, ve 
özellikle diğer OECD ülkelerinden daha liberal politikalar beklendiği 
açıklanmıştır.

Konsey toplantısı sırasında Halefoğlu b ir çok Bakanla Türkiye’
yi ilgilendiren diğer konularda da çeşitli tem aslarda bulunm uştur.

11 -17  Nisan 1985

TÜRKİYE - IRAK 5. İNCİ DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYONU
TOPLANDI

Türkiye - Irak  5. ci Karm a Ekonomik Komisyonu toplantısı yapıl
mıştır. Toplantının sonunda bir protokol im zalanmıştır. İmza töreninde
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konuşan Türk Heyeti Başkanı Maliye ve Gümrük Bakanı Ahm et K urt- 
cebe Alptemoçin, Irak ile ekonomik ilişkilerin kısa zamanda önemli ge
lişmeler gösterdiğine işaret ederek, «Bütün bu gelişmelerin ülkelerimi
zin içinde bulunduğu bölgenin zor şartları altında elde edildiği düşünül
düğünde varılmış olan seviyenin değeri iyi anlaşılacaktır» demiştir. ırak. 
Heyetine başkanlık eden Petrol Bakanı Kasım Ahmet Taki’de konuş
masında, Protokolle iki ülke arasındaki ekonomik gelişmelere yeni bir 
halka ilâve edildiğini söylemiştir.

İmzalanan protokolle, ticaret, bankacılık, ulaştırm a, petrol, petrol 
taşımacılığı, enerji, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ön
görülmektedir.

12 Nisan 1985

TÜRKİYE, AET’DE HAZIRLANAN SÖZDE SOYKIRIMI İLE 
İLGİLİ RAPORA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye, A ET’de hazırlanan «Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir 
rapora se rt tepki gösterm iştir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı ta ra fın 
dan yapılan açıklama şöyledir :

«Avrupa Parlam entosu Sosyalist Grubu 28 Kasım 1984 tarihinde 
Parlamento’ya b ir karar tasarısı sunarak, 1915 olaylarının «Soykırım» 
olarak nitelendirilmesini ve Türk Hükümetinin bu sorunun halli için si
yasi görüşmelere başlamaya ikna edilmesinin sağlanmasını AET Ba
kanlar Konseyinden istemişti.

Avrupa Parlam entosu Siyasi Komisyonu bu tasarın ın  görüşülme
sine esas teşkil edecek bir raporun hazırlanması görevini Belçikalı fla
man parlam enter Vandemeulbrouck’a tevdi etm iştir. Bu parlam enter 
mensubu olduğu cemaatin aşırı unsurları arasında yer alması ve ayı
rımcılık akımlarını desteklemesiyle tanınan bir kişidir. Bu düşünceler 
çerçevesinde azınlıklar konusuna objektif bir şekilde yaklaşması müm
kün olmayan b ir yapıya sahiptir. Nitekim Türkiye’ye karşı objektif ol
ması gereken bu şahıs raporunu sunduğunun ertesi günü, te rö rist ey
lemlere katılan Türkiye’deki bölücü çete mensuplarını «siyasi tutuklu» 
olarak gösteren ve serbest bırakılm alarını isteyen bir karar tasarısı sun
muştur. Kuşkusuz buııu dengelemek arzusuyla Vandemeulbrouck’uıı bir 
de Bulgaristan’daki Türkleri kollayan bir başka tasarı daha sunmuş ol
duğunu öğrenmek sözkonusu şahsın kişiliğindeki dengesizliği bilenler 
için şaşırtıcı olmayacaktır. Bulgar Türklerinin haldi davasının böyle bir 
oyuna alet edilmesi ve bu konudaki tasarının böyle bir kişi tarafından 
sunulması gerçek b ir talihsizliktir.
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10 Nisan günü sunulan flamanca kaleme alınmış rapor, tam  tercü
mesi henüz elimize geçmemiş olmakla birlikte, sağlanan ilk bilgilere na
zaran, tamamen tek yanlı, her türlü  dayanaktan yoksun ve yalanlara 
dayanan bir belge mahiyetindedir.

Belgede ileri sürülen Erm eni yanlısı görüşlerin tek tek çürütiiimesi 
ve bu çürütm enin ta rih i belgelere dayandırılması bilim adamlarımız için 
son derece kolay olabilir.

Ancak bizim açımızdan mevcut tek sorun, üyesi olmadığımız AET 
içinde görüşlerimizi açıklama ve ta rtışm a imkanından bugüne kadar 
yoksun tutulm uş olmamızdır. Bu imkân tanındığı takdirde, bilim adam
larımız karşılarına çıkartılabilecek herkesle ve özellikle tıp  doktoru iken 
Erm eni meselesi uzmanlığı maskesi altında para kazanan üstelik Van- 
demeulbrouck’un raporunda «tarihçi» sıfatıyla takdim  edilen bir takım 
sözde uzmanlarla tartışm aya hazırdırlar.

AET gibi demokrasi ve insan haklarına saygı prensiplerine bağlı 
olduğunu ileri süren ve gerçekten böyle kalması gereken bir kurumun, 
bütün bir milleti, görüşlerini almaksızın, bir takım  tek yanlı yaklaşım 
ve uydurm a iddialar ile itham  etmeyeceğini üm it etmek isteriz.

Şu hususu son defa ve özetle b ir kere daha vurgulam ak istiyoruz: 
Türkiye’nin asla vuku bulmamış bir soykırımını, s ırf başkalarına hoş 
görünmek veya onların baskıları altında kabullenmesi sözkoııusu olma
dığı gibi, raportörün iddialarına değer verilmesi halinde, te rö r hiçbir 
şekilde durmayacak, bilakis hemen hemen bütün gizli veya açık Erm e
ni örgütlerince sarahaten belirtildiği üzere, tanım anın arkasından taz
m inat ve toprak talepleri ve bunları destekleyen tüm  terö r eylemleri, 
daha da teşvik görmüş olarak yeni bir hız kazanacaktır. Bunun aksini 
iddia etmek saflık delilse kötü niyetin eseridir.

Türkiye’deki Erm eni vatandaşlarım ız ile temas etmek, onların ya
şam tarzlarını yerinde görmek, bu arada yetkili bilim adamlarımızla gö
rüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye gelmesi gereken raportör, hangi dü
şünceyle bilinmez, bu seyahati gerçekleştirm em iştir. Bu tem asları yap
mayan, tek yanlı ve bilimsellikten uzak bir raporu nedeni açık ve taraf 
tutuculuğunu aksettiren şekilde alelacele hazırlayan Vandemeulbrouck’- 
un ileri sürdüğü görüşlerin bizim açımızdan hiçbir önem ve değeri yok
tur.

Şimdi Avrupa Parlam entosu Siyasi Komisyonunun nasıl bir tavır 
takınacağını, raportörün aksine konuya objektif b ir yaklaşım gösterip 
göstermeyeceğini beklemekteyiz. Raportörle aynı yolun izlenmesi halin
de alınacak herhangi b ir kararın, Türkiye açısından değeri ve yeri, tek
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ra r  gündeme getirilmek istenen Sèvres’e verilen değerden daha fazla 
olmayacak, aynen Türk milletinin toplu iradesiyle ve döktüğü kanlarla 
reddetmiş olduğu Sèvres gibi, tarih in  tozlu sayfaları ile çöp sepetindeki 
kendine layık yerini alacaktır.»

12 Nisan 1985

BULGARİSTAN’A ÜÇÜNCÜ NOTAYI YERDİK

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp dü
zenlediği basın toplantısında «10 Nisan akşamı Bulgaristan hükümetine 
tarafım ızdan A nkara’da bir nota verilmiştir. Nota bilinen görüşlerimiz 
doğrultusunda, sorunun dialog ile halledilmesini amaçlamaktadır» de
miştir.

12 Nisan 1985

TÜRKİYE’NİN İSRAİL KONUSUNDAKİ POLİTİKASINDA BÎR 
DEĞİŞİKLİĞİN SÖZKONUSU OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp haf
talık basın toplantısında, Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri konusunda vâki 
sorularını cevaplandırırken, İsrail ile gizli görüşme yapıldığı yolundaki 
haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtm iştir.

14-21 Nisan 1985

PAKDEMİRLİ ABD’DE

Hazine ve Dış Ticaret M üsteşarı Ekrem  Pakdemirli Dünya Bankası 
ile IMF’nin toplantılarına katılm ak üzere ABD’ye gitm iştir. Pakdemirli 
ziyaretin sonunda verdiği b ir demeçte, A merika’daki tem aslarında iki 
ülke arasında gelecekte daha kapsamlı b ir ticaret anlaşması imzalama 
imkanlarını araştırdığını, iki ülke arasındaki ticaretin  dengeli gelişmesi 
için bazı önerilerde bulunduğunu söylemiştir.

Pakdemirli, ziyareti sırasında Türkiye’nin IMF ve Dünya Bankası 
ile ilişkileri konusunda da görüşmeler yaptığını bildirmiştir.

15 Nisan 1985

HALEFOĞLU : «AMERİKA’NIN TÜRKİYE’DEN İRAN’IN YEYA 
BAŞKA BİR ÜLKENİN YERİNİ ALMASINI ASLA İSTEMEDİĞİNİ»

SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı Y ahit Halefoğlu F ransa’da yayınlanan «Radio 
France In te rn a tio n a le  verdiği bir demeçte, A merika’nın Türkiye’den 
İran’ın veya başka bir ülkenin yerini almasını asla istemediğini belirt
miş, bunun «basm’ın bir yorumu» olduğunu söylemiştir.
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Halefoğlu demecinde, «Türkiye’den sadece bölgede istik rar ve ba
rışa  hizmet alanında kendisine düşen rolü oynamasının istendiğini», bu
nun yalnız batılılarm  değil, tüm bölge ülkeleriııiııde arzusu olduğunu 
belirtm iştir.

Dışişleri Bakanı demecinde, Bulgaristan’daki Türk azınlığa yapılan 
baskılar konusuna da değinerek, iki ülke arasında görüşmelerin devam 
ettiğini, Türkiye’nin bu sorunu bir dialog’la çözüme kavuşturm ak iste
diğini söylemiş, ancak bu konuda B ulgaristan’ın ikna olmadığını ifade 
etm iştir.

Halefoğlu, demecinde, Kıbrıs sorunu konusuna da değinerek, so
runun ancak iki toplum arasında çözümlenebileceğini, Türk tarafın ın  
yapıcı ve olumlu yaklaşımına karşı ta ra fın  uymadığını anlatm ıştır.

Dışişleri Bakanı, Türkiye ile F ransa arasındaki ilişkilerde Fransa 
Cumhurbaşkanı M itterand’m özel temsilcisi Etienne Manach’ın Türkiye’yi 
ziyaretinden sonra yeni b ir sayfa açıldığını, ancak o ta rih ten  bu yana 
ikili ilişkilerde arzulanandan daha az ilerleme kaydedildiğini, bugüne 
kadar somut neticeler alınmadığını belirtm iştir.

Halefoğlu demecinde, Erm eniler ile te rö rist Erm eniler arasında 
m utlaka b ir ayırım  yapmak gerektiğini bildirmiştir.

16 -19 Nisan 1985

ÖZAL ALMANYA’DA

Başbakan T urgut özal Türkiye’nin bu yıl «ortak ülke» (partner- 
land) olarak katıldığı Hannover F u arı’nın açılışında onur konuğu sıfa
tıyla hazır bulunmak üzere, F. Almanya’yı ziyaret etm iştir. Özal 16 
Nisaıı’da Bonn’da Şansölye Kohl’la b ir görüşme yapm ış; Hannover 
F uarı’nm açılışına iştirak  etm iş; 17 N isan’da Federal Ekonomi Bakanı 
Bengemann’la görüşm üş; 18 N isan’da YASED tarafından  tertiplenen 
«Türk ekonomisi» konulu sempozyumda b ir konuşma yapm ış; 19 Nisan’
da da Münih’de Bavyera Başbakanı S trauss ile görüşm üştür. Başbakan 
aynı tarih te, Türkiye Odalar Birliği’ııin anılan kentteki mümessiliğinin 
açılış törenine de katılm ıştır.

16 Nisan 1985

HALEFOĞLU OECD TOPLANTISI HAKKINDA TBMM’YE
BİLGİ YERDİ

Dışişleri Bakam V ahit Halefoğlu TBMM’de yaptığı gündem dışı ko
nuşmada, 11 -12  Nisan tarihlerinde P aris’te  yapılan OECD Bakanlar 
Konseyi toplantısı hakkında bilgi verm iştir. (Bk. Belge 8)
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16 Nisan 1985

HALEFOĞLU : «BULGARİSTAN’LA GÖÇ ANLAŞMASI 
YAPILMASI İÇİN HÜKÜMETİN HER TÜRLÜ ÇABAYI 

GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİNİ» SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu TBMM Genel Kurulunda Bulga
ristan ’daki Türklere yapılan baskıya ilişkin bir soruyu cevaplandırır
ken, Bulgaristanla göç anlaşması yapılması için, hüküm etin her türlü 
çabayı sürdürmeye devam edeceğini, Bulgaristan’ın başlangıçta reddet
tiği isim değiştirme kampanyasını, şimdi kabul ettiğini, ancak bunun 
rıza ile yapıldığını ileri sürdüklerini söylemiştir. (Bk. Belge 9)

16 Nisan 1985

KUVEYT PARLAMENTOSU BULGARİSTAN’DAKİ BASKILARI
KINADI

Kuveyt Parlam entosu Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik bas
kıları sert biçimde kınam ıştır. 5 milletvekilinin önerisi üzerine oy b ir
liği ile alman bir kararda, Bulgaristan’daki müslüm anlara «gayrı meş
ru baskı uygulandığı belirtilmiş ve bu «zulme karşı uluslararası çaba 
harcanması» istenm iştir. Kararda, «Kuveyt Ulusal Parlam entosu, Bul
garistan’daki müslüm anlara yöneltilen ve giderek artan  baskıları bü
yük üzüntü ve acıyla izlemektedir» denilmiştir.

17 Nisan 1985

TÜRKİYE’NİN DOSTLARI GRUBU STRAZBURG’DA TOPLANDI

Avrupa Parlam entosu’nuıı S trazburg’da devam eden çalışmaları 
çerçevesinde toplanan «Türkiye’nin Dostları Grubu»na Ermeni sorunu 
ve Türkiye’de insan hakları ile ilgili gerçekler anlatılm ıştır.

Grubun 37 Avrupalı üyesi ile Türk Parlam enterler ve uzmanların 
katıldıkları toplantıda söz alan SBF öğretim üyesi Prof. Türkkaya Ataöv, 
Vandemeulbrouck’un Avrupa Parlam entosu üyesi Belçikalı Jaak  ba
sma sızan ve «Ermeni meselesine siyasal çözüm» diye adlandırdığı ra 
porunda Türk belge ve görüşlerine yer verilmemesinin af edilemiyecek 
bir hata olduğunu vurgulam ıştır.

18 Nisan 1935

TÜRKİYE - IRAK İKİNCİ PETROL BORU HATTININ YAPIMINA 
İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

Türkiye ile Irak  arasında yapılacak ikinci petrol hattına  ilişkin pro
tokol A nkara’da im zalanmıştır. Protokolü Türkiye adına imzalayan Ma
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liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin imza törenindeki 
konuşmasında, yapılacak ikinci h a t ile K erkük’ten Y um urtalık’a taşına
cak ham petrolün birinci ha t ile birlikte yılda toplam 7,9 milyon ton 
olacağını söylemiştir. Protokolü Irak  adına imzalayan Petrol Bakanı 
Ahmed Kasım Tâki de yaptığı konuşmada, görüşmelerde projenin çok 
ayrıntılı maddeleri üzerinde durulduğunu bildirerek, buna rağmen kar
şılıklı anlayış içinde, problemlere çözüm bulduk. Görüşmelerde, her iki 
ta rafın  çıkarlarına uygun sonuçlar elde edildi. Bu proje, iki ülkenin 
ileride yapacakları işlere örnek olacaktır, şeklinde konuşmuştur.

18 Nisan 1985

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE ALEYHİNE KARAR ALDI

AET’niıı danışma organı olan Avrupa Parlam entosu’nun S trazburg’- 
da yapılan oturum unda, komünist ve sosyalist çoğunluğun iş’ari oyuyla 
«İnsan hakları konusunda AET hükümetlerinin A nkara’ya baskıyı a r t
tırm asını isteyen» bir karar alınmıştır. K ararda, Türk H üküm eti’nin 
doğu bölgesinde b ir «soykırım» uyguladığı iddia edilmiş ve bazı terö
ristlerden «kurt askerleri» diye söz edilmiştir.

19 Nisan 1985

AVRUPA PARLAMENTOSU KARARINA TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, Av
rupa Parlam entosunda Türkiye aleyhinde kabul edilen son kara r ile ilgili 
gazetecilerin vaki bir sorusunu şu şekilde cevaplandırm ıştır :

«Evvelemirde konunun nasıl ortaya çıktığına dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Çünkü bu yönü bir hayli ilginçtir. Parlam eııto’nun çoğunlu
ğunun bulunmadığı, Parlam entoda insan hakları ile önergelerin görü
şülmesine sıra gelmemişken, saat 13.05’te salonun büyük bölümü bo
şalmışken, aniden komünist ve sosyalistlerin çoğunluğu ile, görüşme ya
pılmadan işari oyla, karar tasarıları oylanmıştır. K arar tasarısına iliş
kin görüşümüz ise şöyledir :

Demokratik olduğunu iddia eden bir kuruluş tarafından hiç de de
m okratik olmayan bir eda, usul ve adapla alman ve insan hakları kis
vesi altında Türkiye’nin içişlerine karışm ayı amaçlayan b ir kararı ciddi 
ve üzerinde durulmaya değer bulmuyoruz.»

Eralp, «Kararın AET ile ilişkileri açısından bir etki yapması bek
lenebilir mi?» şeklindeki b ir soruyu da «Sanıyorum hiç b ir Avrupalı 
ülkede bu kararı ciddiye almayacaktır. Her halde bu tü r  kararlarla  Tür
kiye etkilenecek değildir» şeklinde cevaplandırmıştır.
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22 - 24 Nisan 1985

TÜRKİYE FEDERAL ALMANYA KONSOLOSLUK GÖRÜŞMELERİ
SONA ERDİ

Türkiye Federal Almanya vize ve konsolosluk görüşmeleri Bonn’
da yapılmıştır. Görüşmelere Türk tarafından Dışişleri Bakanlığı Kon
solosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çelikkol, 
Alman tarafından F. Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Dr. 
Bertele başkanlığındaki heyetler arasında yapılan toplantının sonunda 
bir protokol imzalanmıştır. Görüşmelerde konsolosluk konuları ve özel
likle 5 Ekim 1980 tarihinde yürürlüğe konulan Türk vatandaşları için 
vize mecburiyetinden ortaya çıkan problemler incelenm iştir., Türk He
yeti vize mecburiyetinin kaldırılması ümidini belirtmiş, Alman Heyeti 
vize mecburiyetinin kaldırılmaması sebeplerini açıklayarak Şubat 1984’• 
deki son görüşmelerden sonra işleme konulan kolaylıkları belirtm işler
dir.

23 - 30 Nisan 1985

TİTİZ PAKİSTAN’DA

Devlet Bakanı M ustafa Tınaz Titiz, Pakistan ilim ve teknoloji iş
leriyle görevli Devlet Bakanı Dr. Mümtaz Ali Kazi’nin çağrılısı olarak 
Pakistan’ı ziyaret etm şitir. îslamabad’da Titiz ile Kazi arasında yapı
lan görüşmelerde özellikle Türk ve Pakistan bilimsel ve teknik a ra ş tır
ma kurum lan arasında Şubat ayında imzalanan protokoTe işlerlik ka
zandırılması üzerinde durulduğu bildirilmiştir.

Titiz, dönüşünde Eseııboğa Havaalanında yaptığı açıklamada, pro
tokol uyarınca, bilimsel ve teknik işbirliği konularında bir ortak komite 
oluşturulduğunu belirtmiş, ve komitenin protokol’de yer alan projelerin 
uygulanmasını yürüteceğini ifade etm iştir.

23 - 28 Nisan 1985

HALEFOÖLU AVUSTRALYA’DA

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu, resmi bir ziyarette bulunmak 
ve Gelibolu savaşlarının 70. nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören
lere katılmak üzere A vustralya’ya gitm iştir.

A vustralya Genel Vali Sir Ninian Stephan ve Dışişleri Bakanı Bili 
Hayden, Ticaret Bakanı John Dawkins ile ikili görüşmeler yapan Ha- 
iefoğlu, 25 N isan’da K anberra’daki A tatürk  Anıtı ve parkının açılışını 
yapmıştır. (Bk. Belge 10)



23 Nisan 1985

AVRUPA KONSEYİNDE TÜRKİYE TARTIŞILDI

Avrupa Konseyi Parlam enterler Asamblesinde (AKPA) Türkiye 
Raporu ele alınmıştır. AKPA Siyasi ve Hukuk İşleri Komisyonlarının 
raportörleri Steiner ve Stoffelen «Türkiye’de durum» konulu raporları 
üzerinde yapılan müzakerelerde bazı parlam enterler Türkiye’nin yanın
da yer alırlarken bir bölümü’de Türkiye’yi eleştirmişlerdir.

Parlam enterlerin Türkiye ile ilgili asılsız iddialarını cevaplandıran 
Bitlis Milletvekili Kamrân İnan. «Türkiye Avrupalıdır, Avrupalı kalacak
tır. Eleştirilerinizle taciz ederek buradan gitmemizi sağlam aya çalışı
yorsunuz. Fakat, bunu başaramayacaksınız. Türkiye’nin A vrupa’dan ko
parılm asına çalışan sosyalistler bunu başaramayacaklardır.» şeklinde ko
nuşm uştur.

ANAP Milletvekili İsm et özarslan ve Fethi Çelikbaş’da yaptıkları 
konuşmalarda, 12 EylüTden önce Türkiye’nin karşılaştığı terö r eylem
leri hakkında bilgi vermiş ve Türkiye’de güvenlik sağlandıkça sıkıyö
netimin kaldırılacağını, Türkiye’nin demokrasiden başka bir tercihi ol
madığını ve insan haklarına ■ bağlı olduğunu belirtm işlerdir. Görüşmeler 
sonunda sözkoııusu raporlar tâli öneme haiz bulunan bazı tadilat teklif
lerinin onaylanmasıyla kabul edilmiştir.

Kabul edilen kararda, Türk Hükümeti ve TBMM, Sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması için Anayasanın tanıdığı hak
ları kullanmaya davet edilmiş, fikir suçluları için af çıkarılması, halen 
parlamentoda bulunan idam kararların ın  onaylanmaması ve şiddet ey
lemlerine karışm amış kişilerin serbest bırakılm aları istenilm iştir.

24 Nisan İ985

YAVUZTÜRE ABD’YE GİTTİ

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ABD Savunma Bakanı 
W einberger davetlisi olarak V aşington’a gitm iştir.

24 Nisan 1985

DENKTAŞ : «BİRLEŞMİŞ M ÎLLETLERİN YENİ BİR BELGESİ 
VARSA BU BENİ BAĞLAMAZ»

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Deııktaş, BM Genel Sekreterini Kıbrıs 
sorununun çözümü için yeni bir belge hazırladığı ve ta ra fla ra  sunduğu 
yolundaki basın haberleri ile ilgili olarak verdiği b ir demeçte, «Birleş 
miş Milletlerin yeni b ir belgesi varsa, beni bağlamaz» dem iştir. Denk-
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taş, demecinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Türk kesimine danışm a
dan ve onayını almadan ortaya geçerli yeni bir belge veya taslak ko- 
yamıyacağmı bildirmiştir.

24 Nisan 1985

EVREN : «DÜŞMANLIKLAR NE İNSANLARA, NE DE 
MİLLETLERE BİR YARAR SAĞLAMAZ»

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Çanakkale savaşının 70. inci yıldönü
münde bir koya «Anzak» adının verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene 
katılmak üzere, Türkiye’de bulunan A vustralya ve Yeni Zellandalı 8 
muharibi, Türk gazilerle birlikte Çankaya Köşkünde kabul etm iştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren kabulde yaptığı konuşmada, 70 yıl 
önce ülkeyi işgal etmek için gelen kuvvetlerin mensuplarının bugün dost 
bir ülkenin temsilcileri olarak Türkiye’yi ziyaret ettiklerini bildirerek 
«Düşmanlıklar ne insanlara ne de milletlere bir yarar sağlamaz» de-, 
miştir.

Heyet üyeleri Başbakan Turgut özal tarafından da kabul edilmiş
tir. ,

24 Nisan 1985

EVREN YABANCI PARLAMENTERLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’ye davet edilen yabancı Parlam enter
leri Çankaya Köşkünde kabul etm iştir.

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman’m davetlisi olarak Belçika, 
Avusturya, Fransa, İtalya, Federal Almanya, İsviçre, İngiltere, İspanya, 
Kanada, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Yugoslavya, Mısır, Malezya 
ve KKTC’den gelen parlam enterler Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e ne
zaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

24 Nisan 1985

BULGAR HÜKÜMETİ TÜRK AZINLIĞA KARŞI UYGULADIĞI
BASKI POLİTİKASINA SON VERMEYE DAVET EDİLDİ

Avrupa Konseyi Parlam enterler Meclisine mensup bir grup Parla
menterce yayınlanan bir Deklarasyonda, Bulgar Hükümeti’nin Türk 
azınlığa karşı uyguladığı baskı politikasına son vermesi istenm iştir.

Türk parlam enterlerinin girişimiyle yayınlanan Deklarasyonda, Bul • 
garistan’da yaşayan Türk toplumun kendi dil ve kültüründen yararlan
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ma hakkından m ahrum  bırakıldığı, dinsel özgürlüğünün kısıtlandığı, ci
nayetlere kadar yaran bir isim değiştirme ve baskı kampanyasına ma
ruz bırakıldığı hatırlatılm ış, Bulgar Hükümeti, bu politikayı derhal sona 
erdirmeye ve Türk azınlığa uluslararası anlaşm alar ve Bulgar A nayasa
sında öngörülen haklarını vermeye çağrılmıştır.

24 Nisan 1985

TÜRKİYE ŞİDDET HAREKETLERİNİN KURBANLARINA 
TAZMİNAT ÖDENMESİNİ ÖNGÖREN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİ

İMZALADI

Türkiye, şiddet hareketlerinin kurbanlarına tazm inat ödenmesini 
öngören Avrupa Konseyi sözleşmesini imzalamıştır. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlığınca yapılan açıklama aşağıdadır :

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan, «Şiddet Suçu M ağdurla
rına Tazminat ödenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi» Avrupa Konseyi 
nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Filiz Diııçmen tarafından 
24 Nisan 1985 tarihinde Hükümetimiz adına imzalanmıştır.

Sözleşmede imzacı ülkelerin, kasıtlı bir şiddet suçu sonucu ciddi şe
kilde yaralanan veya sağlık durumu bozulan kişilere veya bu kişilerin 
hayatlarını kaybetmeleri halinde bunların yakınlarına Devlet tarafından 
bazı hallerde tazm inat ödenmesini sağlayacak hukuki ve idari düzenle
meleri yapmaları öngörülmektedir. Tazminat, gelir kaybı, sağlık gider
leri gibi unsurları içerecektir. Ödenecek tazm inatın azami ve asgari sı
nırları imzacı ülkelerce belirlenecektir.

Sözleşme hükümleri, suçun işlendiği imzacı ülkelerin kendi vatan
daşlarına olduğu gibi bu ülkelerde bulunan Avrupa Konseyi üyesi ül
keler vatandaşlarına da uygulanabilecektir.

24 Kasım 1988 tarihinde imzaya açılmış olan Sözleşme, bugüne k a 
dar Türkiye’den başka, Danimarka, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, 
İngiltere, İsveç, Lüksemburg, Norveç ve Yunanistan tarafından imza
lanmış olup, 3 imzacı ülke tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe 
girecektir.»

24 Nisan 1985

AVRUPA KONSEYİ’NDE TÜRKİYE’NİN BAKANLAR KOMİTESİ 
DÖNEM BAŞKANLIĞI KONUSU BİR YIL ERTELENDİ

Türkiye’nin Avrupa Konseyi dönem başkanlığı konusu Bakanların 
S trazburg’da kendi aralarında yaptıkları gayrı resm î toplantıdan alı
nan bir kararla bir yıl ertelenm iştir.
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25 Nisan 1985

DIŞİŞLERİ : «TÜRKİYE’NİN BAKANLAR KOMİTESİ DÖNEM 
BAŞKANLIĞININ BİR YIL ERTELENMESİ AVRUPA KONSEYİNİN 

PRESTİJİ AÇISINDAN ÜZÜCÜ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR»

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığı 
konusunun bir yıl ertelenmesinin Konseyin prestiji açısından üzücü ve 
düşündürücü olduğu belirtilm iştir. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dai
resi Başkanı Yalım Eralp gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevap
landırırken, Türkiye’nin parlam enter demokrasiye dönmesinden sonra 
Türk Milletvekillerinin yetki belgelerinin onaylandığını, Avrupa Konseyi 
organlarının bazı toplantılarının Türkiye’de yapılmasına da başlandığı 
hatırlatm ıştır. Yalım Eralp daha sonra şunları söylemiştir: «Türkiye, 
geçen yıl, 1981’de feragat ettiği Bakanlar Konseyi başkanlığını daha 
önce alman kara r uyarınca, kendisine hemen verilmesini haklı olarak is
temiş, bu istek karşılanmayınca da Türk Dışişleri Bakaııı’nm, bu hak 
teslim edilinceye kadar Bakanlar Konseyine katılmayacağı açıklanmış
tır. Türkiye, o ta rih ten  beri bir girişimde bulunmamıştır. Ancak, İzlan
da’nın başkanlık sırasından feragat etmesinin yarattığ ı fırsatı, Konse
yin iyi bir şekilde değerlendirememiş olması bizzat konseyin prestiji 
açısından üzücü ve düşündürücüdür.»

25 Nisan 1985

KÂMRAN İNAN, BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERE YAPILAN 

BASKI MESELESİNİN ÇOK ACİL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Avrupa Konseyi Parlam enterler Meclisinde söz alan Bitlis Millet
vekili Kâmraıı İnan, Bulgaristan’daki Türklere yapılan baskılar mesele
sinin çok acil bir konu olduğunu, akan kanın geri gelmeyeceğini belir
terek «Bir milyon insanın hayatı sözkonusudur. Bu gün hüküm etler ko
nudan Bakanlar Komitesi vasıtasıyla haberdar edilmişlerdir. Çok yakın
dan ilginizi bekliyoruz» şeklinde konuşmuştur.

Diğer ta ra ftan , İngiliz Parlam enter David Atkinsoıı tarafından ha
zırlanan B ulgaristan’daki Türk azınlığa karşı girişilen baskılarla ilgili 
bin rapor, Bakanlar Komitesi toplantısı sırasında Dışişleri Bakanlarına
sunulmuştur.
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26 Nisan 1985

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ABD’NİN KREDİ ANLAŞMALARINA 
GÖRE MAL ŞEVKİNDE TÜRK GEMİLERİNE YÜK VERMEMESİ 
ÜZERİNE BU UYGULAMANIN KALDIRILMASI İÇİN GİRİŞİMDE

BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp Türk 
basınında Amerikanın Türk gemilerine ambargo koyduğuna ilişkin çı
kan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapm ıştır :

«Türk basınında son günlerde ABD’nin ABD-Türkiye hattında yük 
taşıyan Türk gemilerine ambargo koyduğu yolunda haberlere rastlan- 
m aktadır. Bu haberler gerçeği aksettirm em ektedir.

Konunun esası şudur: Bilindiği gibi Türk ihraç ürünlerini taşıyan 
yabancı bandralı gemilerden % 8,1 oranında vergi alınmaktadır. Bu uy
gulama 1849 yılından beri yürürlükte bulunm aktadır. Diğer ta ra ftan  
kamu kuruluşlarımızın ABD’den kredi ile aldıkları çeşitli malzemenin 
nakliyesiııde ABD yönetimi yardım  yapılan ülkenin deniz taşımacılığını 
da teşvik etmek amacıyla bu tü r  malların % 50’sini o ülkenin gemileri
nin taşım asına izin verebilmektedir. Nitekim, Türk bandralı gemiler 
de bu imkandan yakın zam anlara kadar istifade etmişlerdir.

Bununla beraber ABD makamları yukarıda bahsedilen % 8,1 nis- 
betindeki vergiye a tıfta  bulunarak Türkiye’nin ABD gemilerine hakka
niyet ilkesi uyarınca işlem yapmadığı gerekçesiyle ABD’den kredi ile 
aldığımız malların % 50’sinin Türk gemileriyle taşınm ası uygulamasına 
geçtiğimiz aylarda son vermişlerdir.

Konunun çözümüyle Türk gemilerine aynı hakkın tek ra r tanınm a
sını temineıı ABD ııezdinde gerekli girişimlerde bulunülmaktadır. Bu 
vesile ile önce sürdükleri % 8’1’lik vergi alınması konusunun yeni bir 
gelişme teşkil etmediği, 1949 yılından beri yürürlükte bulunduğu ha tır
latılmaktadır.

Yukarıda belirtilen sorun Türkiye-ABD deniz trafiğinde taşm an yü
kün sadece küçük bir bölümüne taallûk etm ekte olup, ABD limanların
dan Türkiye’ye taşınacak ticari kargo üzerinde Türk gemileri için her
hangi b ir kısıtlam a mevzubahis değildir.»

26 - 29 Nisan 1985

TÜRKİYE - LİBYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye - Libya Karma Ekonomik Komisyonu 12. inci dönem top
lantısı A nkara’da yapılmıştır. Toplantının sonunda b ir protokol imza
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lanmıştır. Devlet Bakanı Kâzım Oksay ve Libya Tarım  Sekreteri Omar 
Dourda tarafından imzalanan protokol m ütaahhitlik  hizmetleri, ticaret, 
işgücü, tarım , ekonomik ve teknik işbirliği, sosyal güvenlik ile ban
kacılık konularını ihtiva etmektedir. Toplantının sonunda yayınlanan 
basın açıklamasında protokol hakkında şu bilgiler verilm iştir :

«Protokolda m üteahhitlik hizmetleri alanında Türk şirketlerinin 
gecikmiş olan istihkak alacaklarının en kısa zamanda ödeneceği ve bi
rikmiş transferlerin  önümüzdeki günlerde açılacağı belirtilmektedir. 1985 
yılıiıa a it ödemelerin de zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli gay
ret gösterilecektir.

Türk ve Libya heyetleri iki ülke arasındaki ödemelerin yeni esas
lara bağlanması maksadıyla bir bankacılık düzenlemesi yapılması husu
sunda da m utabakata varmışlardır.

Libya’da çalışmakta olan Türk vatandaşlarının sorunlarını da e t
raflı bir şekilde ele alan karm a ekonomik komisyon işçi ücretlerinin 
transferi, Libya’ya daha kolaylıkla işçi götürülmesi ve işçilerimizin yu r
da avdeti ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması konularında önemli ka
rarlara varm ıştır.

Ticari alanda Türkiye’nin Libya’ya olan ihracatının arttırılm ası 
imkanları üzerinde durulmuş ve bu m aksatla Türkiye’ye gelen Libya 
alım heyeti ile kamu ve özel sektör temsilcilerimiz arasında yararlı gö
rüşmeler başlatılm ıştır. Bu yıl içinde ikinci bir Libya alım heyeti de 
Türkiye’ye davet edilmiştir.

Türkiye ile Libya arasında özellikle petrokimya, sun’i gübre, gemi 
yapımı, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri konusunda yeni b ir işbir
liği gerçekleştirilmesini kararlaştıran  karm a ekonomik komisyon, ayrı
ca tarım  alanında da uzman ve bilgi teatisi gibi unsurları kapsayan 
bir program üzerinde mutabık kalmıştır. A yrıca yeni b ir işbirliği sa
hası olarak Libya’daki özellikle tarım  sektöründeki makine ve aletlerin 
bakım ve onarımı ile yedek parçalarının üretim i konusunda faaliyet 
göstermek üzere ortak bir şirket kurulm ası kararlaştırılm ıştır.

Karma ekonomik komisyon toplantısı vesilesi ile ayrıca, iki ülke 
arasındaki sosyal güvenlik, hukuk ve kültürel ilişkiler ile sağlık alanın
daki işbirliği konuları da ele alınmış ve bu işbirliğini geliştirici sonuç
lara varılmıştır.»
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26 Nisan 1985

BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ : «TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ 
DÜZELEBİLİR, ANCAK BULGAR ALEYHTARI KAMPANYA

DURMALIDIR*

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Balkan Ülkeleri Dairesi Başkanı . 
Lubomir Şopov Sofya’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesi ile Tür
kiye arasındaki ilişkilerin düzelebileceğini söylemiş, «Ancak, bunun için, 
Bulgaristan aleyhtarı kampanyaya ve Türkiye’nin B ulgaristan’ın içişle
rine karışm asına son verilmelidir» şeklinde konuşmuştur.

Şopov, «Bulgaristan’daki müslümanlarm Türk ulusuyla hiç b ir il
gileri olmadığını ve Türkiye’nin de bundan yararlanm ak için hiç bir 
ta rih i gerekçeye sahip bulunmadığını» iddia etm iştir.

28 - 30 Nisan 1985

HALEFOĞLU YENİ ZELANDA’DA

Çanakkale’ye yapılan Anzak çıkartm asının 70. inci yıldönümü do
layısıyla Yeni Zelanda’da düzenlenecek «Anzak günü» törenlerine ka
tılmak üzere Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu A vustralya’dan Yeni Ze
landa’ya geçmiştir.

Yeni Zelanda’da da Yeni Zelanda Başbakanı Dışişleri Bakanı ve 
Maliye Bakanı ile b irer toplantı yapan Halefoğlu, Wellingtoıı’daki mu
tena bir bölgeye A tatü rk  parkı adı verilmesi dolayısıyla düzenlenen bir 
törene iştirak  etm iştir.

29 - 30 Nisan 1985

FEDERAL ALMANYA PARLAMENTOSU SAVUNMA KOMİSYONU
ÜYELERİ TÜRKİYE’DE

Federal Almanya Parlam entosu Savunma Komisyonu üyeleri Tür
kiye’ye gelmişlerdir. Savunma Sanayiinde işbirliği konularını görüşmek 
üzere A nkara’ya gelen Alfred Bien başkanlığındaki heyet üyeleri Müh 
Savunma Bakan V. ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Dışişleri Bakan V. 
ve Devlet Bakanı Mesut Yılmaz tarafından kabul edilmişlerdir. Heyet 
üyelerine Millî Savunma Bakanlığında b ir brifing verilmiş, konuk par
lam enterler TBMM Savunma Komisyonu üyeleriyle b ir araya gelmişler
dir.

Genel Kurmay İkinci Başkanı Org. Necdet öztorun da heyet üye
lerini kabul etm iştir.
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29 Nisan 1985

DENKTAŞ FEİSSELİ KABUL ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel S ekreterin in  Si
yasî İşler Yardımcılığı Dairesi Müdürü Gustave Feissel’i kabul ederek 
bir süre görüşm üştür.

Görüşmeden sonra bir demeç veren Denktaş, «Kıbrıs Türk halkı 
Kıbrıs sorununun çözümünden yanadır. Ancak, eşitliğini, özgürlüğünü, 
Türkiye’nin garantisini elinden alan ve güvenliğine zarar veren b ir çö
zümden yana değildir. Bu çerçeve içerisinde BM Genel Sekreterine her 
zaman yardımcı olduk. Olmaya devam edeceğiz. Tüm bunları dostumuz 
Gustave Feissel’e izah ettik» şeklinde konuşmuştur.

Aynı görevde daha önce bulunan George Cherry’nin emekliye ay
rılmasından sonra bu göreve atanan Feissel, KRY Lideri Kipriyaııu ile 
görüşmüştür.
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B E L G E L E R





BELGE : 1

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 2 NİSAN 1985 TARİHİNDE 
VAŞİNGTON’D A BEYAZ SARAY’DA ABD DEVLET BAŞKANI 

R. REAGAN’LA YAPTIĞI GÖRÜŞMEDEN SONRA 
BAŞKAN REAGAN’IN VERDİĞİ DEMEÇ

Mr. Prime M inister, i t ’s been a g reat pleasure to welcome you to 
the W hite House and to our Nation’s Capital. I ’m delighted th a t we’ve 
had this opportunity to discuss a wide variety of issues of mutual im
portance to our two countries.

Prim e M inister’s özal’s official visit, the f irs t in more than  a 
decade by a Turkish leader, has been an im portant p a rt of a long 
overdue revitalization in U. S. - Turkish relations. Our two govern
ments can be justly  proud th a t by working together we have made g reat 
strides in improving bilateral understanding and cooperation. The Prime 
Minister has brought me up to date on m ajor changes th a t have re 
cently occurred in Turkey, and on his plans for Turkey’s future.

Mr. Prim e Minister, you and President Evren have good reason 
to be proud of your success in rebuilding democratic institutions and 
rekindling economic growth. You have brought a difficult in ternati
onal debt problem under control, and opened your country to expanded 
trade and foreign investment. Turkey’s economic reform program  ref
lects your courage and vision, and is testimony to the  determination 
of the Turkish people. I understand and appreciate the sacrifices th a t 
your countrymen have made in this difficult bu t necessary underta
king.

With regard to NATO, Prime M inister özal and I reaffirm ed our 
firm commitment to increase our cooperation within the Alliance. The 
strength and cohesiveness of NATO have assured the security of the 
Western democracies for more than three decades. But our past success 
does not mean we can become complacent. The forces opposing NATO 
continue to modernize, and continuing dangers face us in Southwest 
Asia and the  E astern  Mediterranean. We agree th a t our multilateral 
security ties and bilateral military cooperation are more im portant 
than ever.
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We also discussed the need to strengthen and broaden U. S. - Tur
kish relations. Until recently, most Americans have known Turkey 
best as a NATO ally. Well, Mr. Prime Minister, thanks to your leadership 
and the forward-looking policies you’re pursing. We’re now getting  to 
know country better as a trading partner and for growing opportuni
ties in finance and investment;

A new U. S. - Turkish trade organization is being established : And 
new treaties and agreements in the economic field are being concluded. 
The United S tates welcomes these im portant and progressive develop
ments. Let me also assure you th a t the United States remains com
m itted to high levels of security assistance for Turkey economic reform
program. And of course this assistance serves the in terests of both 
our countries. I reiterated to the prime m inister th a t I will continue 
to urge the congress to fund my full security assistance request for 
Turkey in fiscal year 1986.

In our discussion on international' and regional issues, we devoted 
particular attention to the Cyprus problem, and I expressed satisfaction 
on w ith the progress made in the U. N. - Sponsored proxim ity talks 
last fall, and w ith the Turkish Government’s positive role in promoting 
th a t progress. Resolution of the  Cyprus problem remains a high priority 
for our adm inistration. Though the  January  summit held under the 
U. N. Secretary - General’s auspices did not succeed. We remain hope
ful th a t a fa ir and lasting settlem ent can be achieved.

I t ’s essential, Mr. Prim e M inister, th a t our two governments do 
all we can in support of the Secretary - General’s Cyprus initiative.
Turkey is a land bridge between Europe and Asia and provides us with
a special view. The Ottoman Em pire managed East-W est problems long 
before America was even known to Europe.

Today, as before Turkey serves as a  particularly  im portant cul
tu ra l and diplomatic bridge between E ast and W est. I thank you, Mr. 
Prim e Minister, for briefing me on Turkish policies and diplomacy 
areas of g reat importance to both of U. S. Your’re a good friend and 
im portant ally and I thank you for all th a t you’re doing to strengthen 
our cooperation. Together, we’re serving the cause of peace and free
dom.

Mr. Prim e Minister, in your visit to America and as you reach out 
to the American people to acquaint them  bette r w ith Turkish achieve
ments and hopes, please be assured th a t we’ll do all we can to make 
our bilateral relations even closer.
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Mr. Prima Minister, I know th a t your visit will make an im portant 
contribution to the fu rther development of our relations. So, again, 
welcome to W asington and godspeed.

BELGE : 2

BAŞBAKAN' TURGUT ÖZAL’IN 2 NİSAN 1985 TARİHİNDE 
VAŞİNGTON’DA BEYAZ SARAY’DA ABD DEVLET BAŞKANI 

R. REAGAN’LA YAPTIĞI GÖRÜŞMEDEN SONRA VERDİĞİ DEMEÇ

«I wish to thank President Reagan for the warm welcome he has 
extended to me. My visit to this great friendly nation has a particular 
importance in view of the fact th a t this is the f irs t visit for 14 years 
by a Turkish Prime Minister. Our talks have been extensive, open and 
very constructive.

I have renewed to President Reagan the heartfeld congratulations 
of my government for his impressive victory a t the elections. I have 
also expressed my congratulations for his success in expanding the Ame
rican economy, which I hope will be to the benefit of all of us.

I have expressed to the President my assessm ent of the issues 
which Turkey follows with utm ost attention. We live in a turbulent 
world and as fa r as Turkey is concerned, our region is a t the present 
full of dangers. Again, on this occasion I have realized how deep and 
strong are the bonds of frienship, alliance and cooperation between 
Turkey and the United States.

I have particularly appreciated the consideration shown by the 
President and his adm inistration for Turkey and for the development 
of Turkish - American relations. I consider this attention as a recog
nition of the steady commitment of the Turkish Government to democ
racy, peace and defense.

Turkey’s new economic policies, I believe, are well understood by 
the Reagan adm inistration. Our exchange of views confirmed the exis
tence of broad and encouraging convergence. Both adm inistrations, I 
believe, are strongly committed to dialogue as the best means’s to solve 
international problems. The basic cause of both of us remain peace and 
stability in the world.

We are also firm ly convinced tha t a substantial balanced and 
verifiable reduction of arm am ents is an essential condition for a safer 
world. I have explained to the President our views as fa r as the situa
tion in our region is concerned. I m ust say th a t we view the situation 
ns quite dangerous and unstable.
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I wish to thank President Reagan for this fru itfu l exchange of 
views. For me it was a confirmation of how much the sharing of values 
and aspirations in a context of longstanding friendship makes it easier 
to reach mutual understanding and agreements.

Thank you.

BELGE : 3

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 3 NİSAN 1985 TARİHİNDE 
VAŞİNGTON’D A «CENTER FOR STRATEGIC AND 

INTERNATIONAL STDUIES»DE YAPTIĞI KONUŞMA

«Turkey facing up to challenges,

I t  is indeed a g reat pleasure and honor for me to address such 
a distinguished a gathering.

Before I proceed, I would like to express my sincere appreciation 
to Dr. Fordan, president of the Center for S trategic and International 
Studies. I believe I am the f irs t Prim e M inister of Turkey to address so 
large a group of members of Congress under its own roof.

The topic which I address today, «Turkey facing up the challen
ges» is I believe ra th e r im portant.

The f irs t set of challenges stems from the very fact th a t Turkey 
is located in a very turbulent region. Turkey lives in an area where 
there is g reat instability. There is a war near its borders. The Middle 
E ast problem remains unsettled. Lebanon is in shambles. Subversive 
activities are widespread. Ideological differences seem insurmountable. 
The weight of the Soviet Union is not negligeable to say the least. This 
is the background against which one should judge Turkey.

Turkey is a democracy with shared values of the West. I t is Moslem 
but secular. I t is p a rt of the Middle E ast but partner of the West. Its 
ambition is to live in peace and prosper.

Not long ago it was subjected to a  g reat destabilization effort both 
from within and outside.

Many misjudged the s tren th  of the Turkish Society. We, as a 
nation did not bow. On top of terrorism , which nearly brought us to 
the brink of civilwar, financially we went almost bankrupt but not 
morally.

A t the beginning of 1980, we took difficult m easures aimed at es
tablishing a free m arket economy. The country was in bad shape. We
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had no heating- oil, I remember working in the office with my vercoat 
on. This is very recent history, but Turkey persisted in its efforts. Our 
export in 1979 was 2.2 billion.

Dollars and on oil bill 3.4. A fter five years our export totaled 
7.4 .billion dollars and oil bill is 3.9. The remarkable thing about our 
exports is its composition. Industrial goods now from 75 percent of 
our exports. Five years ago it was around 30 percent. Today, we can 
pay our debts on time. Stores in Turkey are full of domestic or foreign 
goods. We had a hard w inter this year. But Turks had heating oil and 
coal. There was heat in houses, w arm th in the country. W arm th, because 
we are united and one, warmth because we are succesful, the Turks is 
industrious and loyal.

Turkey once again a democratic country is try ing to solve its prob
lems in a free m arket society. I believe th a t the r is an undeniable 
relationship between the two. We can spread prosperity through de
mocracy and likewise human righ ts will florish with free m arket eco
nomy. This is our story and I think it needs to be told.

We have received some financial help from the West. We appreciate 
it. But I m ust say it has been marginal, we have largely done it on our 
own. Our success will be, in a way your success because of our shared 
values. If you help us, we can do it in a shorter time with greater 
success.

If you choose not to, we will still do it, but it will take longer, as 
you see, we are ready to face the challenges.

In the beginning I spoke about the region in which we live. We 
are trying to inject stability and peace to the area. Let me try  to exp
lain it in a concrete way. We have reached a new agreement with Iraq 
under which the construction of a second pipe line between Turkey and 
Iraq will s ta r t in a few months. We have also signed a memorandum 
of understanding in order to examine the feasibility of two projects 
with Iran designed to consruct two pipe lines which would carry the 
Iranian oil and natural gas to the W est passing through Turkey. These 
projects are likely to make Iran open to the W estern World. Also Qatar, 
one of the most richest countries in natural gas has shown great; deal 
of interest in a similar, kind of project th a t would bring its natural gas 
through a pipe line to meet with th a t of Iran a t a point in Turkey from 

' which both countries’ natural gas would be directed to the West. Such 
Projects in addition to the ir economic values also have political aspects. 
Thus, the west will be able to diversify their energy needs in the fu ture
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from different sources. Besides the  strategic importance, such projects 
will help combine the interests of the countires in the Middle E ast with 
those of the west which in retu rn  will contribute to the stability of the 
region where the W est has Great Stake.

This is p a rt of the scene where we face challenges. There is anot
her area where I believe the W est is equally interested in peace and 
conciliation. I t  is so to speak a family quarrel. I am of course talking 
of Turco-Greek relations.

When we look around, in our neighborhood, we find ourselfves 
in the same alliance with Greece. We think Greece should be a natural 
partner in the process of peace-making. But we have problems. Those 
problems are difficult but not impossible to solve.

Turkey naturally wants the development of harmonious and mu
tually beneficial ties w ith Greece. Aware of the  utm ost importance of 
the friendship and cooperation with Greece, we have several times 
appealed to the Greek Government for the establishem ent of a dialogue 
to resolve our differences. Turkey unilaterally abrogated the visa requi
rem ent for Greek citizens, confident ta h t people-to-people contact bet
ween our two nations will promote a friendlier atmosphere. We have 
repeatedly declared th a t we seak only peace and cooperation. We do 
not covet an inch of Greek territo ry . However, the Greek Government 
has continued with the propoganda of a so-called, im aginary Turkish 
threat. Moreover, Greece causes serious concerns for all of us by ta
king steps such as venturing to establish «Nuclear Free Zone» in the 
Balkans, and redeploying Greek forces allotted to NATO along borders 
of Turkey under w hat is called the «New Defense Doctrine of Greece», 
all of which are in contaradiction to the fundam ental spirit of wes
tern alliance.

My Government keenly desires the normalization of our relations, 
I have very recently reiterated  th is desire and called upon the Greek 
Government to join Turkey in in itia ting the necessary process of dialo
gue, reconciliation, cooperation and friendship th a t good sense and 
mutual in terest demand. Animated by such a spirit, I propose today to 
Greece th a t we sing an agreem ent of «Friendship, Good-Neighbor Liness 
Conciliation and Cooperation», such an agreement. Can establish proce
dures and mecanism th a t will facilitate the solution not only of present 
disagreements but also those which may emerge in the future, in this 
agreement we can also mutually guarantee the inviolability of the pre
sent legal boundaries. We believe Greek and Turkish in terests are not 
incompatible. Turkey and Greece were able, more than  fifty  years ago-
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under much more difficult times, to make friendship. We are neighbors. 
Geography has granica is this. We should benefit from it. Our nations 
should know each other better. We should remove all obstacles so th a t 
journalists, businessmen, a rtis ts  and man in the street can freely con
tact one another.

I am ready to meet any time, anywhere with the Greek leadership 
to discuss all these issues.

I am ready to meet my Greek counterpart to give this process 
of peace and reconciliation the momentum it needs.

I offer this observation to the Greek leadership for w hat it is 
worth.

I am prepared to tru s t in the good sense of the Greek people ju s t 
as is tru s t in the good sence of the Turkish people.

On the issue of Cyprus, I m ust say th a t we feel the Turkish 
Cypriots have recently made an outstanding effort to solve the island’s 
problem. In fact as the Secretary General Perez de Cuellar’s press rele
ase made it clear the Turkish Cypriot side had accepted the d raft in
full of the agreem ent proposed by him, while the other side has not. 
Despite the g reat disappointment felt by the Turkish side, we are 
pleased th a t is has kept the door open for negotiations leading to es
tablishment of a Federal Government.

My government continues to support a lasting and ju s t solution 
of this problem, along the lines of establishm ent of an independent 
territorially integral, bi-zonal, Federal Republic in which the two com
munities can cooperate with equal political status.

So this in a gist, is how we see the problems and how we intend to 
face the challenges.

We think every moment is im portant in history if man could seize 
that particular moment to make history. We owe it to ourselves, most 
importantly to our children. So I say let us make history.

Thank you.»

BELGE : 4

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN VAŞİNGTON’DA 4 NİSAN 1985 
TARİHİNDE «NATİONAL PRESS CLUB» DA YAPTIĞI 

KONUŞMA VE YÖNELTİLEN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
«Ladies and gentlemen, it is not only an honor, but equally a 

Pleasure for me to address the members of the National Press Club. 
The press is an integral p art of any democratic society. We recognize
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as such and respect the im portant role it plays. Today, I want to tell 
you a story, a success story. I t is the story of Turkey. I t needs to be 
told. I want to tell you briefly w hat Turkey was like five years ago. To 
a man in the street, the situation was like this :

In winters, in most of the time, there was no heating oil. Many 
people during w inter had to sleep with their coat on. The country could 
not pay its foreign debts. Transfers required for the  im portation of 
goods could not be made. The necessary reform  measures taking the 
then civilian government s tarted  to build its roots, yet anarchy could 
not be stopped on the political front.

The Parliam ent could not elect a President for six months. Terro
rism 011 the  left and righ t claimed 25 lives a day. There was complete 
breakdown of civilian authority. Even some prom inent journalists were 
murdered. Mothers were not sure w hether the ir children would safely 
re tu rn  home.

In short, we were 011 the brink of a civil war. This is when the 
m ilitary stepped in. They had to. A fter all, they are  the ones who 
made a fa ir election process in which I and my party  were permitted 
to be elected. I t ’s an open secret th a t we probably were not the favorite.

Turkey today is a democracy in the w estern sense of the word. 
Not all parties were perm itted to participate in the November 6th elec
tion. Many seemed to doubt w hether we would have been victorious 
in an election in which all the  parties had been perm itted to partici
pate. My party, the  Motherland P arty  thought th a t th is doubt 
m ust be resolved. So we changed the law and called for early local 
elections in which all the parties were perm itted to participate three 
months afte r the general election.

The people asserted the ir confidence in us. We won in 55 provinces 
out of 67. I think such a victory is the f irs t of its kind in the history 
of Turkish parlim entary democracy. Therefore, today is a  bona fide 
democracy.

On November 6th, 1983, there was m artial law in every province 
of Turkey. Today, m artial law exists in only 23 provinces out of 67. 
Depending on how fas t we eliminate terrorism , I hope th a t we will be 
able to lift m artial law from  the rem aining provinces w ithin 18 months. 
This is our aim.

The military, I assure you, have also no intention of try ing to 
prolong it. They w ant to re tu rn  to the ir basic duty. Today political sta
bility exists in Turkey. I t is very essential to the  economic well-being
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of any democratic society. A moment ago I mentioned the economic
conditions th a t existed in 1980. In a period of five years, we more
than tripled our exports. We changed its composition drastically 
changed. Five years ago, our exports consisted only of 35 percent in
dustrial products.

Today, in 1984, we have 75 percent of our exports is industrial 
origin. Today, Turkey is a free m arket economy. We liberalized foreign 
exchange regulations. We expanded access to foreign im ports by Tur
kish people, credit and investment. The Turkish lire is almost flo
ating. We opened up Turkish industry to foreign competition. We 
destroyed the protectionist wall surrounding Turkish industry. Some 
people say this is a revolution. I think a better word is «renaissance.»
So this is, in short, our success story.

Turkey is a fast developing country with a free m arket economy 
based on democracy. I believe in private initiative, in the dynamism of 
the individual. In fact, there is a close relationship between the  free 
market economy and human rights. Free m arket economy and democ
racy can bring prosperity to people which, in return , will help promote 
human rights.

Turkey is committed to safeguarding of human rights. I believe 
one should judge any question, including human rights, against a given 
background and environment. As you all know, we went through a 
terrible experience and an effort both from within and outside to des
tabilize our country. If people think we are moving cautiously, I believe 
it is because of th a t terrible experience, we m ust not forget th a t the 
innocent has as much human rights as the terrorists. But we are mo
ving steadily. The tu rn  is on the upswing.

Economic rights, p a rt of the human rights, are being granted 
to the people. W hatever shortcomings there are, we are try ing to cor
rect them. Every society has shortcomings. Most of ours are a reflec
tion of the economic needs. Our prisons, sometimes harshly criticized, 
are no worse those in Europe. European parliam entarians visited our 
prisons and were able to observe. M istreatm ent of prisoners is abhor
rent. It cannot be condoned.

Whenever we hear complaints we investigate and if the complaint 
is valid we punish those responsible for it.

In the final analsis, we m ust lose sight of the picture. We all 
]lve in a turbulent age, bu t Turkey lives in a dangerous region. Insta
bility is an understatem ent. Some countries are a t war. The Middle
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E ast problem remains unsettled. We are the only NATO country which 
has such a long border w ith the Soviet Union. I t is roughly 1,200 miles, 
land and sea. This superpower makes its weight felt. In such an environ
ment, Turkey naturally  is security-minded. We keep a large army, 
second only to th a t of the United States in NATO. But we are not rich.' 
Yet we m ust up grade our armed forces. If we succeed, we can be 
an effective barrier against expansionist powers for the countries south 
of Turkey. I t  is not only a land barrier, bu t in a very and more im
portan t way, an ideological barrier.

Turkey, I think, is an element of stabilty in the region try ing to 
inject th is reconciliation. In th is way, our role is unity. "We are 
Muslim, bu t secular. We are a t once members of western institutions 
and also p art of the Middle East. Turkey is try ing  to be the missing 
link or bridge between the W est and the Middle East. If Turkey’s expe
rience of free m arket economy in democracy succeeds, as I believe it 
will, th is may set an example for other countries in the region. So 
I think the W est in general, and the United States, in particular, has 
a g reat in terest to see to it th a t th is experience succeeds.

We consider our relations w ith the United States im portant. We 
have shared values and aspirations. We are in the same boat in this 
shrinking world. Your streng th  is ours. Likewise, we believe our suc
cess is yours. We need recognition for our success and understanding 
of our problems. I t  is peacemaking and prosperity th a t we are after.

U. S. aid is im portant, but, as I told President Reagan, trade op
portunities are fa r  more im portant. So, as you see, we have come a long 
way. I -have come not to ask bu t to explain. I have come not to complain 
but to sta te  the obvious. Turkey is your friend. A t the W hite House,
I also met a friend, your President. We spoke openly and constructively. 
We had a convergence of minds.

I t confirmed my belief th a t the sharing of values and aspirations 
makes it easier to understand each other. I say, «Let us not damage 
this relationship. Let us move forw ard steadily towards a greater un
derstanding and friendship.» There may be problems which can mar 
our relations and erode the wealth of sym pathy which I believe exists 
in Turkey for your g reat country. So people should be careful th a t the
se do not get in our way of promoting g reater understanding so neces
sary for our unity and cohesion as allies.

I have tried to make a short statem ent for a reason, I wanted to 
allow more time for questions. Before I end, I would like to say that
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I would like to see all of you in Turkey for I want to be able to meet 
each of you. This is an open invitation. Thank you. (Applause.)

Mr. HESS : Thank you, Mr. Prime Minister. Now for some questi
ons.

Considering’ the large size and hather outmoded arm am ents of 
your m ilitary force, do you feel th a t American aid is enough - is 1939 
million enough - and if not, how much more would you really like to 
have?

P.M . oZAL : You see, I am not going to answer from our side’s 
evaluation. I will answer this question to the evaluation of the U.S. m ili
ta ry  authorities. They made the study and they say for the modernization 
of Turkish armed forces, which will be needed for NATO purposes, it will 
require something like on the order of $ 1.2 billion yearly, for the co
ming six or seven years. And this is the figure as fa r as w hat the U. S. 
military has been saying to us.

We obtained, I think last year, $ 7.50 million. This year I don’t 
know yet. Thank you.

MR. HESS : As you might expect, there are a number of questions 
here about Turkish relations with Greece.

According to press reports today, you have invited Mr. Papandreou 
of Greece to meet with you for discussions. How can Mr. Papandreou 
or any Greek prime m inister politically accept your invitation as long 
as Turkish troops occupy 40 percent of Cyprus?

P. M. OZAL : F irs t of all, I should correct one point. We do not 
have the 40 percent of Cyprus. I t is around 34 percent. Second, I think 
the Cyprus problem has to be solved. A different problem, if they con
sider Cyprus as a different sta te  than Greece. Now the Cyprus problem 
is the United Nations Secretary General is very busy and afte r five 
months of proxim ity talks, he produced a document - rough document - 
which is agreed completely by Turkish leaders Denktash and unfortu
nately, with the influence of Mr. Papandreou, I assume, the Parliam ent 
did not accept any p art of this document, and I think this was a very 
good chance to solve the Cyprus problem.

Now I hope th a t the problem relating to Cyprus will be continuously 
looked upon by the Secretary General of the United Nations. And I say, 
under this condition, if we meet the Greek premier, in my opinion, it 
will help to solve the Cyprus problem. Otherwise, if we don’t  meet, 
1 don’t  think it will help to solve the Cyprus problem. It is a better 
prospect on the Cyprus problem.
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MR. HESS : I wonder if you could say w hat it is you w ant to talk 
to Mr. Papandreou about and provide, some specifics.

P.M. OZAL : Yes. You see, we have quite a long border with 
Greece, almost as close as w hat we have with the Soviet Union. We 
are on the Aegean quite a long border and islands very close to the 
Turkish coast and also border on the S traits. We have been, a fte r the 
famous struggle we had with the Greek armies came to take a part 
of Turkey afte r the  F irs t World W ar, and two years we struggled 
w ith them and finally, under the leadership of Kemal A tatürk , we 
drove them  back to their mainland.

A fter even th a t big problem we had with Greece, we have been 
very friendly and A tatü rk  and Venizelos signed a trea ty  which 
brought us until 1950s and we had very nice relations. Then you look 
a t it, Greek people or Turkish people, they are not much different 
than  each other. And I w ant to say one point : For example, you call it 
«Turkish coffee.» They call it  «Greek coffee.» But i t ’s the same coffee. 
(Laughter.) And we have a national drink, we call it «Rakı». They call 
it «ouzo». The same thing. And we have many things in common.

I found out when I was return ing  from the United S tates some 
25 years ago or 30 years ago, when I came to the Greek port city, 
Perlis. I saw th a t two Greek captains were fighting w ith each 
other, saying bad names in the Greek language. And then the discus
sion became heated and they started  to say bad names in Turkish. 
(Laughter.) Thank you.

MR. HESS : Mr. Prim e M inister, would you go to A thens, if Mr. 
Papandreou asked you to go?

P. M. OZAL : I said I will m eet with the Greek leadership a t any 
time, a t any place. T hat includes Athens.

MR. HESS : How many Turkish troops are currently on Cyprus 
and w hat is the annual cost to support them  there?

P. M. OZAL : I th ink less than 20,000. Some people say very high 
figures, but it is less than  20,000. And I know one thing, before the 
Turkish troops, there was problems between the Turkish people in 
Cyprus and Greek people in Cyprus and also problems between the 
Greeks themselves. You probably remember the  move against the Arch
bishop Mercarius. Today, a fte r the  ’74, there is no problem in the is
land, no fights between Turkish or Greeks or Greeks themselves.
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The Greek portion, the southern portion, prospers very well. They 
have a national income per capita of $ 4,500.

MR. HESS : Mr. Papandreou has expressed some reservations ap
parently about your off^r. Do you think the Greeks will accept in the 
foreseable fu tu re?  W hy do you think th a t he has been a little reluctant 
to accept the invitation?

P. M. OZAL : I really don’t  know. I t ’s up to him because I don’t  
know his character very well. But I thought th a t it is because of the 
election campaign he’s coming in. Maybe he thinks th a t if he meets a
Turkish Prim e Minister, he will not win the election. But I think cont-
rarily, if he eases the tension between Turkey and Greece, he will 
probably have a better margin in the election.

MR. HESS : Mr. Prim e Minister, do you feel th a t you are dama
ging U. S. - Turkish relations when there is evidence th a t Turkish com
panies buy and transship components th a t are essential to developing 
nuclear explosive devices for Pakistan and w hat is this nuclear coo
peration between Turkey and Pakistan?

P. M. OZAL : We have no cooperation with Pakistan and Turkey. 
We have signed w hat we call a nuclear proliferation agreement. We 
have no agreem ent with Pakistan to ship any m aterial and we told 
your U. S. authorities, «If there is anything, you tell us, we will stop 
that.»

MR. PIESS : Regarding your newborn democracy, w hat is the con
tinuing role of the  m ilitary in Turkish affairs? W hat power or powers 
does President Evren have and has he, in any way, affected the con
duct of your policies? ,

P. M. OZAL : The military, what is the role, it is given the limits 
in our constitution. The m ilitary is represented with the chief of s ta ff 
and the commanders of different forces in the National Security Coun
cil. The President is the natural head of this council. I am a vice 
chairman of the council and three of my ministers. And I can tell you, 
President Evren has lost many of his powers afte r he stepped in as 
the head of the National Security Council. He has some powers, accor
ding to our constitution, as president and we get along very well.

MR. HESS : Some American government officials have charged 
that the Soviet Union has violated treaties governing passage of ships 
through the Turkish stra its  from the Black Sea into the Mediterranean. 
Would you please comment on th a t and is there anything Turkey can 
do about it?
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P. M. OZAL : I think the  question relates about the Montereux 
Agreement and there are different opinions about the Montereux Agree
ment, w hat kind of ships will pass through the Dardanelles, w hat would 
be the information to be given Turkish authorities and there are some 
differences in opinion. T hat’s all. Thank you.

MR. HESS : Last fall, turning to another question, Turkey acknow
ledged the righ t of the Palestinian people to self-determination. Will 
Turkey also acknowledge the rights of Armenians and Kurds to self- 
determ ination ?

P. M. OZAL : There is no comparison. There is, I ’ll tell you, coming 
to Armenians, today in Turkey there are 60,000 or 100,000 Armenians. 
Once in E astern  Turkey, in some p a rt of Turkey, bu t basically in Eas
tern  Turkey, which is also my hometown, one of the provinces, pro
bably there were living some 600,000 or 500,000 Armenians centuries 
together w ith the Turkish people in the Ottoman Empire. W hat has 
happened ?

Some 70 years ago, the Ottoman Em pire then became weaker and 
we had m any wars with the Soviet Socialist Russia a t the time and 
under the influence of Russians, some of the Armenians revolted aga
inst the Turkish army. Then we were a t war, a t the F irs t World War. 
These were behind the battle  lines. And according to our knowledge, 
Ottomans, Ottoman Empire, decided to move those people from the 
battle lines to another p a rt of the Ottoman Em pire to Syria a t that 
time. W hat happened on th a t deportation? Probably something may 
happen. But I know one fact. I t was not genocide, it was nothing 
because the Ottomans lost th a t war. Istanbul was under occupation by 
allied forces in 1918 and all documents relating to th is incident were 
in the hands of the victors and nothing happened against the  Ottomans. 
No Nuremberg was established a t th a t time.

Now coming to Kurds. Kurds, w hat you call it, we don’t  call them, 
is an integral p a rt of our society. We have no differences. We have 
the same religion. Nothing happened w ith them  between us as Turkish 
or Kurdish. Don’t  separate them. They are integral p a rt of today 
Turkish society.

MR. HESS : The Armenian continue, however, to express their 
grievances against Turkey in m any ways. W hy do you suppose they 
are so persistent?

P. M. O ZA L: I th ink we should separate two im portant area. 
One is the area of terrorism . The other may be the misknowledge. Misk-
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nowledge can be corrected. Our archives, our Ottoman archives, will be 
opened to every professors, every man who wants to study rightly  the 
situation and this could be corrected. But the most im portant area, I 
believe, is the terrorism . Today, two organizations of Armenians. One 
is Asala. The other is ARA. One is called the Armenian Revo
lutionary Army. They are both M arxist-Leninist. They try  to carve a 
portion of Turkey, but under the influence of the communists. T hat has 
to be separated from the information - really they w ant to have good 
information about w hat has happened 70 years ago.

MR. HESS : Turning to a few questions, Mr. Prim e Minister, now
on the human rights situation in Turkey. About 1,600 persons, inclu
ding journalists, teachers, w riters and members of the disarm am ent 
movement are reported to be in Turkish jails for political reasons. W hat 
is being done to straighten th a t situation out?

P .M . OZAL: I think i t ’s wrong information. There is 110 such in
the Turkish prisons. There are all out of Turkish prison. There is only
one case may be you have mentioned. 1,300 intellectuals, they call it, 
they made a petition to our President and also to the Speaker of the
House and ju s t an investigation continues, but nobody of them is in
prison.

MR. HESS : W hy did the the Turkish government forbid the  press 
to run reports of a well-attended press conference on human righ ts re
cently held in Istanbul by playwrights A rthur Miller and Harold Pin
ter?

P. M. OZAL : Sorry. Again, a wrong information. I t was done by 
the m artial law authorities. I was not a t th a t time in the country. I was 
in Saudi Arabia. And I ’ll tell you, if I was in Turkey, I would never 
censored th a t press conference because I know if it is not censored, 
it will be ju s t a small headline. If it was censored, it became a big head
line and questions. (Laughter. Applause.)

MR. HESS : W hat has happened to Ecevit the form e- Prime
Minister? I believe he is no longer in prison, but is he free to speak
out and to participate in politics?

P. M. OZAL : Mr. Ecevit is free. He has not been in prison, ne
ver. He has been only a period of one month when the firs t m ilitary
m°ved in, together w ith Mr. Demirel. They oppose each other.
I  hey were taken to a m ilitary summer camp for a period of one month.
That’s all. But according to our constitution, which is approved by 92
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percent of our people, there are certain articles in the Constitution rela
ting  to Mr. Ecevit and also Mr. Demirel and also Mr. Erbakan 
and also Mr. Tiirke§ not only ¡Mr. Ecevit. The four party  
leaders and the ir immediate board members, which is roughly 40 or 
60 altogether or 100 maybe. They were not perm itted to be involved, in 
politics for a period of 10 years. T hat’s all. I t ’s in the constitution.

MR. HESS : Is th a t provision likely to be amended in any form 
to perm it them to get back into politics?

P. M. OZAL : I t is too early. L et’s see a fte r the five years what 
will happen. But I can guarantee you, they have no chance. (Laughter.)

MR. HESS : W hy doesn’t  the Turkish government propose a spe
cial sta tus for the  ecumenical patriarchate  in Istanbul to allow it to per
form freely its international religious role and also to reopen the the
ological sem inary which was closed down in 1971?

P. M. OZAL : This subject has been discussed both by us, much 
more politely w ith the Archbishop loakovas in New York. I say 
this, when Archbishop loakovas applied to me th a t I should see him in 
New York. I said, even some of my people advised not to see him. I said, 
«No, I am going to see him.» We had a nice talk. And I told him that 
if there are problems, and these are the real problems, do irt worry, we 
will solve it.

MR. HESS : On Monday Egypt arrested  five men for planning 
te rro rist attacks there, and the Middle E ast News Agency says they got 
their train ing  in Turkey and Libya. Are you aiding Colonel Khadafy 
in his campaign of terrorism  in the Middle E ast?  (Laughter.)

P. M. OZAL : Let me tell you, our te rro rists, again, we are coming 
to a human righ ts question. There have been 6,000, 7,000, even more 
number of te rro rists  in Turkey, during the period of 1975 to 1980. And 
some of them  are still out of Turkey. They are not caught. If  they men
tion those te rro rists  trained a t th a t time, it m ight be true. But if they 
say these te rro rists  are trained righ t now, th is is wrong.

MR. HESS : You noted in your speech th a t there is still m artia l 
law  in 23 Turkish provinces. Which ones are they? W hy are they un
der m artial law?

P. M. OZAL : I say th is : Some of these cities have been exten
sively, in the previous years, under the te rro ris t involvement. And 
there are still some under the ashes, we know. We know from our
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information agencies. And therefore we are very careful of renewing 
one by one. But I say th a t in about one year, we removed roughly 44 
cities, and the remaining 23, I hope th a t the m artial law will be remo
ved in about 18 months.

But there is a saying in Turkish. When you have a big incident 
like we had, when you burn your mouth with hot milk. You blow it 
out. (Laughter.)

MR. ITESS : Mr. Prime Minister, your country pays Gray and 
Company of the United States, reportedly pays them, $ 300,000 a year 
to improve Turkey’s image. Are you getting your money’s w orth? 
(Laughter.)

P. M. OZAL : I think this question should be asked of our Am
bassador here. He has more knowledge. But I’d say th a t we are near 
the subject, very near.

MR. HESS : When you hired Gray and Company did you require 
him to fire any Armenians who worked for th a t company? (Laughter.)

P. M. OZAL : I really don’t  know. There were some incidents rela
ted but as fa r  as we know we did not ask him. He resigned by 
himself.

MR. HESS : Mr. Prime Minister, the W ashington Times, a local 
newspaper, says th a t Turkey is ju s t not able to stamp out drug traffic  
in th a t country. W hat are you doing in th a t area? Is this charge 
true ?

P. M. OZAL : No, th a t is not true. I say th is: We got from the - all 
the related authorities in the United States we are the example country, 
which makes good cooperation with the United States. I will tell you: 
there have been Turkish poppies-very famous, poppy fields. Because 
of the United S tates - drugs - of them, we changed those collection of 
poppies. We are not w hat we call making life - unless them. We will ju s t 
collect them and put the new plants to prepare the righ t ju s t neces
sary for farm ing purposes. And our farm ers, and Turkish Government, 
lost lots of money on tha t, because of our friendship with the United 
States.

And coming to the drug traffic, we never perm it it. And we always 
cooperate with the other interested agencies, on the drug traffic. But 
this is coming from other countries.
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MR. HESS : Some in this country have charged th a t some of the 
illicit drugs are being shipped through Turkey now, ra ther than actually 
being grown or processed there. W hat is your government doing to 
stop the flow of illegal drug traffic  through it?

P. M. OZAL : I think we are cooperating w ith the international 
agencies and also related government agencies of the  United States, or 
others. And th is is' not a - th is is a th ing which we never support.

MR. HESS : Mr. Prim e Minister, w hat does Turkey see as its role 
in helping to end the Iran-Iraq  W ar, since Turkey has a strong trade 
relationship with Iran, and a pipeline project w ith Iraq? Do you have 
some leverage there and is your government working to try  to mediate 
th a t conflict?

P. M. OZAL : W hat we feel, we are good friends of both countries. 
We have a pipeline from Iraq. I t ’s the only outlet of the Iraqi oil 
We are  now going to build a second pipeline from Iraq. We have also 
agreed to study the  feasibility of an Iranian oil pipeline, to parallel to 
those, the others.

But I say the Iraq and Iran  w ar is a very difficult one. We tried 
very hard, but the  role m ust be played very carefully, because both 
sides are very sensitive. And both leaders of both countries they hate 
each other, and therefore it is a very, very difficult subject.

But I can assure you, we would like to see th a t w ar ended, because 
it doesn’t give us a benefit. I t  is a big problem in the area. And if there 
is a chance, Turkey will utilize it.

MR. PIESS : Are you suggesting th a t there is no chance at the 
moment for you to intervene in th a t?

P .M . OZAL: No.

MR. HESS : Mr. Prim e M inister, under your economic guidance, 
Turkey seems to be progressing now. Would you tell us w hether there 
are increasing - w hether there is any increasing in terest shown by 
American corporations to invest in your country?

P. M. OZAL : Before coming to W ashington, I have been in New 
York and Chicago, and I m et many banking circles, and also I met 
many of your industrialists, corporations, oil companies. I have seen, 
compared to previous years, some 10 years, 15 years ago, because I was 
also involved with Turkish activities, and I say the in terest is mucn 
more today than w hat was 10 or 15 years ago.
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MR. HESS : Much of Turkey’s export growth over the past few 
years has come with Middle Eastern countries, particularly the oil t ra 
ding partners. To w hat extent do you feel th a t such growth in these 
markets can be maintained? Do you have alternative m arket targets, 
and for w hat Turkish products?

P. M. OZAL : Yes. A t the beginning I say, in 1980 through a fte r 
1983, one of the main increases of Turkish export, if you count, was 
to the Middle E ast countries, Iran, Iraq, Libya, Egypt, Saudi Arabia. 
Algeria, Tunisia. But I say last year our exports increased more to the 
OECD countries than the Middle East countries. The increase to the 
OECD countries was more than 40 percent. And the increase of our 
exports to Middle E astern  countries was only 14, 15 percent. And I think 
Turkish exports today, especially industrial exports, are diversified very 
well. I t is one reason th a t I want to see th a t we export more to the 
United States.

MR. HESS : Mr. Prime Minister, in what areas of Turkey’s economy 
could outside technical assistance do the most to improve Turkey’s eco
nomy and its hard currency situation? Such as U. S. aid, W estern 
European aid, technical assistance to sectors of your economy, agri
cultural, industrial, so forth.

P. M. OZAL : I ’ll tell you, Turkey has a very big potential in 
agriculture. A nything technological side of improvement in agricultu
ral production will be quite helpful. And we have, now, contacts many 
technological companies, seed companies, in the United States. They said 
it’s a very interesting place to put their operation.

Second, Turkey has very good workers, efficient able mechanics. 
And therefore I say any kind of m anufacturing facility which has more 
workers, labor component, could be very well established in Turkey. And 
the other areas, I believe, the m ilitary industrialists, maybe, technology.

MR. HESS : Regarding the DISK, or Turkish Revolutionary La
bor Union trials th a t have been going on in your country for three 
years, can you say when those trials will finally end, and how they 
flight be disposed of?

P. M. OZAL : F irs t of all, they were asking why they are in jail. 
They are now out of jail, all these trials of DISK. And the ir tria l ¡s 
continuing. We have nothing to do about the court proceedings. Tne 
Government has no way to enter or any way to say anything about the 
courts. The courts are free in their choice, or their decisions. We cannot
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interfere w ith their activities. This is the same way when the m ilitary 
was in power. This is the same way when a civilian government is in 
power.

But proceedings of court are very cumbersome in Turkey. Why, 
you ask? In order to give a be tte r defense possibility for the defendant. 
T h a t’s the case.

MR. HESS : Will Greek Orthodox citizens expelled from Istanbul 
be allowed to reclaim the ir property under the new Turkish visa policy?

P. M. OZAL : I think we have invited the Turkish citizens of Greek 
origin to come back to Turkey.

MR. HESS : The next question is in regard to the NATO. How 
reliable an ally Turkey would be on the southern flank of NATO. Just 
how im portant is the Turkish contribution to NATO? How solid, how 
firm , is it?

P. M. OZAL : Let me tell you, we have been involved in NATO 
since 1952, and Turkey wanted to be a member of NATO, because of the 
security requirem ent of Turkey. I t ’s our wish. We have not been for
ced to be in NATO. We wanted to be in NATO. And we have experien
ced quite a lot w ith Russia in the many centuries, and we are the 
only experienced country with them.

But let me tell you, we have the second largest arm y in NATO. We 
have the longest borders w ith the Soviet Union. And we are, as fa r as 
I can say, we are the only strong ally of the United States in the sout
hern flank of NATO.

MR. HESS : Mr. Prim e Minister, you’ve been telling people here, 
in the United States, th a t Turkey has, quote, «turned over a new leaf», 
unquote. W hat steps are you going to take to dem onstrate to the wes
tern  allies and to the United S tates your sincerity in making this sta
tem ent ?

P. M. OZAL : Let me tell you the most im portant th ing  th a t Tur
key does today. Turkey is going to private initiative. Turkey is going 
from the more sta te  intervention to a system  which will have more 
private initiative. And it shall be an example to the  other developing 
countries of the world. The solution to the ir problem is only socialism. 
That is not the answer. The answer lies in the success of Turkey. And 
I think this is a very im portant aspect.

62



On the other hand, we are a very good example of the Moslem 
world.

MR. HESS : UN Secretary Peres de Cuellar has worked long and 
hard to each a settlem ent in Cyprus, and he’ll be coming to W ashington 
in a few weeks. How' can you ease his frustration, by telling him th a t 
you’ve agreed to help to promote peace in Cyprus?

P. M. OZAL : We have done it. We have done it, but th a t chance 
is not being used by the Greek leader, Kyprianou.

MR. HESS : If Turkey is not interested in invading the Greek 
islands, why is it th a t Turkey is buying from the United States and 
Germany landing craft?  (Laughter.)

P. M. OZAL : Very simple. I mean, any army, any navy, has these 
types of gear in the ir options. The United States Navy has lots of 
them. Do they invade someplace? No. Its purpose - now, on the other 
hand, I have said very often th a t we have 110 intention (to take) an inch 
of Greek soil. And we are ready to meet them, and even, if they find 
it feasible, we will sign an agreement with them.

MR. HESS : Mr. Prim e Minister, I ’d like to thank you for coming • 
today. I’d like to present you with this certificate of appreciation from 
the National Press Club.

P. M. OZAL : Thank you.

MR. HESS : And a windbreaker jacket th a t you can wear a t your 
meeting with Mr. Papandreou. (Applause.)

Thank you, sir, and this concludes today’s National Press Club 
luncheon.»

BELGE : 5

MADRİD’DE YAYINYANAN EL PAİS GAZETESİNİN 2 NİSAN 1985 
TARİHLİ NÜSHASINDAN NEŞREDİLEN DIŞİŞLERİ BAKANI 
VAHİT HALEFOĞLU İLE YAPILAN MÜLAKATIN ÇEVİRİSİ

«Yunanistan :
Bütün komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmayı arzu ediyoruz. 

Bunlardan biri aynı zamanda NATO içinde müttefikimizdir. Bunun içirt' 
Çoşitli vesilelerle ve değişik düzeylerde Yunanistan’a bir zeytin dalı 
uzattık ancak bu kabul edilmedi. Bununla birlikte hayal kırıklığına uğ- 
iamış değiliz. Zira barışın ve iyi komşuluk ilişkilerinin alternatifi ol-
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madığma inanıyoruz, iki ta rafın  görüşmek, müzakere etmek ve bir uz
laşmaya varmak için bir araya gelmeleri gerekmektedir. 1. Dünya Sa
vaşından sonra iki devlet adamı A tatü rk  ve Venizelos iki ülke arasın
daki ihtilâfların çözümü konusunda m utabakata vararak Türkiye ve Yu
nanistan’ın bir barış ve dostluk dönemi yaşam alarını mümkün kılmış
lardı. Ayııı şey şimdi de gerçekleşebilir. Ancak iki hususu gözöııünde 
bulundurm ak lâzımdır: Eğer müzakere edilmek isteniyorsa ön şartları 
ileri sürülemez ve biz emrivakileri kabul edemeyiz.

Karhmanlis :

Y unanistan’ın iç meselelerini tartışm ak istemiyorum. Sadece şunu 
ifade edeyim ben kendisini herkes tarafından saygı duyulan bir devlet 
adamı olarak m ütalaa edijmrum ve bu çapta bir şahsiyetin siyaset sah
nesinden uzaklaşmasından üzüntü duyuyorum. O Başbakan olduğu dö
nemde Türkiye ile Y unanistan arasında bir diyalog mevcuttu. Papandreu 
bunu inkitaa uğratm ıştır. Seçimlerden sonra bu diyalogun yeniden b a ş
lamasını ümid ediyorum.

Ege Denizi :

Türkiye birçok vesileyle Yunan topraklarının bir santim etre kare
sinde bile gözü olmadığını ifade etm iştir. Ancak Ege Denizi’nin iki ülke 
arasında bulunduğu bir gerçektir ve bu denizle ilgili meseleleri görüş
mek üzere müzakere m asasına oturm ak gereklidir. Bu konu üzerinde 
dostane bir uzlaşmaya varılabilöiği takdirde Türkiye ile Y unanistan ara
sındaki ilişkiler çok müspet b ir şekilde gelişecek ve bu yeni atmosfer 
K ıbrıs’da dahil olmak üzere diğer meselelerin çözümüne yardımcı ola
caktır.

Kıbns :

İlgili ta ra f  olmamıza rağm en Türkiye ihtilâfın doğrudan doğruya 
müzakere edileceği ülke değildir. Türk ve Yunan toplumları doğrudan 
doğruya yürütecekleri tem aslarla bir çözüm bulmalıdırlar. Meselenin 
bir zemini vard ır: Türkler adanın kuzeyinde Yunanlılar güneyinde bu
lunm aktadır. H er toplum kendi toprağına sahiptir. Müstakbel rejim  he
men hemen çizilmiş ve ta raflarca  kabul edilmiştir. Bu da Federal bir 
esasa dayalı iki toplumlu ve iki bölgeli cum huriyettir. Sadece ayrıntılar 
üzerinde m utabaka varm ak gerekmektedir.

NATO :

Yunanistan için tehdidin kuzeyden (Varşova Paktı Ülkelerinden) 
değil doğudan (Türkiye’den) geldiği yolundaki sözüne Papandreu’nuıı 
kendisi bile inanm am aktadır. NATO bir m üttefiki diğer b ir müttefike
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karşı korumak için değil hepimizi karşı ta ra ftan  gelecek muhtemel bir 
tehlikeye karşı korumak için kurulm uştur. Papandreu öte yandan biri 
İzmir’de öbürü L arissa’da olmak üzere bölgede iki NATO Komutanlığı 
kurulmasını öngören ROGERS Plânını baltalam aktadır. Papandreu ön
ce komuta kontrol sahaları arasındaki çizginin tesbitinde daha sonra 
genel karargâhların  kurulm asında ısrar etmektedir. Oysa daha önceki 
Yunanistan Hükümetleri tarafından kabul edilen plân ayırım  çizgisinin 
tesbitinin nihaî adım olmasını öngörmektedir.

Sovjretler Birliği :

Sovyetler Birliği ile 50 yıl süreli bir doğal gaz alımı anlaşması 
imzaladık. E nerji ihtiyacının sadece % 12’sini üreten Türkiye bunun 
bedelini parayla değil malla ödeyecektir. İleride ticarî ilişkiler b ir hızla 
artacak ve Türk ihraç malları için yeni ufuklar açılacaktır. Bizim dav
ranışımız bütün komşu ülkelerle iyi ilişkiler arayan Türk dış politikası
nın tabiî bir devamıdır ve Sovyetler Birliği komşularımızın en büyü
ğüdür.

Bulgaristan :

B ulgaristan’dkai Türk azınlığına yapılan baskıların ortaya çıkart
tığı meseleyi diyalog ve müzakere yoluyla çözümlemek istiyoruz. Bu 
amaçla bütün yolları deniyoruz.

Bulgar vatandaşı olan bu Türklerin topraklarımıza kabulü için ye
ni bir göç anlaşması imzalamaya hazırız. Geçmişte Bulgaristan’dan ge
len yarım milyona yakın insanı topraklarımıza kabul ettik. Türkiye’de 
bu konudaki hassasiyet iki sebepten dolayı çok büyüktür: Birincisi çok 
uzun bir zamandan beri başka bir ülkede yaşasalar bile bunlar Türk’tü r 
ve bunların çoğunun Türkiye’de akrabaları vardır.

İra n . frak :

Bölge istik rarına ve savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmak 
amacıyla tarafsızlığa m uhafaza ettik. İran  ve Irak ’la yaptığımız ikili 
temaslar ve İslâm Konferansı aracılığıyla barışçı bir çözüm arıyoruz. 
Henüz müspet b ir sonuç elde etmemiş olmakla birlikte hayal kırıklığına 
uğramış değiliz. Z ira her iki ta rafın  dinlemek istediği yegâne ülke bi- 
ziz.

Doğal Gaz ve P e tro l:

Türkiye Irak ’la bir gaz boru ha ttı için anlaşma imzalamıştır. Sov
yetler Birliği ile de bir gaz boru ha ttı anlaşması yaptık. İran’la bir gaz 
V8 bir petrol boru h a ttı için ilke m utabakatına verdik. K atar’la da bir
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gaz boru h a ttı için prensip anlaşması hâsıl oldu. Bütün bu projeler ger
çekleşince Türkiye O rta Doğu’daki enerji kaynaklarının Avrupa’ya ula
şacağı bir köprü olacaktır. Irak  ve İran ’ın petrolleri birbirine paralel 
borulardan geçebilecektir. Türkiye dünya barışına en büyük hizmeti ya
pacaktır.

Avrupa :

Türkiye Avrupa camiasına m ensuptur. Ş artlar olgunlaşınca AET’ye 
tam  üye olarak kabul edilmek için m üracaat edecektir. AET üyeliği Orta 
Doğu ve Doğu ülkeleriyle, İslâm ve Arap ülkeleriyle mükemmel ilişki
leri olan Türkiye’nin köprü rolünü güçlendirecektir.»

BELGE : 6

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEKİ İSLAM GRUBUNUN 8 NİSAN 1985 
TARİHİNDE YAPILAN TOPLANTISINDA, BM NEZDİNDE TÜRKİYE 
DAİMİ TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ İLTER TÜRKMEN TARAFINDAN 

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRK AZINLIĞIN DURUMUYLA İLGİLİ 
OLARAK YAPILAN KONUŞMA

I wish f irs t to extend a very warm welcome to the Security Ge
neral of the Organization of the Islamic Conference and thank him 
for his inspiring statem ent.

I have asked for the floor in order to bring an im portant humani
ta rian  problem to the atten tion  of the Islamic Group. My Government 
believes th a t the plight of the Turkish Moslem M inority in Bulgaria 
deserves the closest attention of the members of the organization of 
the Islamic Conference. The Turkish Government has already taken 
up th is sad question with the distinguished Secretary General of the 
Islamic Conference and its individual members, and we are thankful for 
the in terest they have taken in th is deeply disturbing m atter. However, 
the situation of the Turkish Moslem M inority in Bulgaria has reached 
tragic proportions as a result of recent Bulgarian statem ents which 
necessitate an even closer look into this question.

We are faced with a concerted campaign to eradicate, by means 
of coersion, the  ethnic, religious and cultural identity  of the Turkish 
Minority in Bulgaria. I t  involves 1 million moslem Turks who have lived 
there for 600 years.

Since December 1984, the Turkish M inority in Bulgaria has beer, 
subjected to a nationwide campaign to give up the ir Turkish names and 
identities and to assume Slavic Bulgarian names and identities. Bul
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garian authorities have already confessed th a t indeed they have carried 
out a deliberate wholesale program to wipe out the Turkish-Islamic na
mes of 1 million people and to replace them by Christian Bulgarian 
names.

The Bulgarian authorities have attem pted to characterize this 
revolting and abhorent practice as a «Voluntary readoption of Bulgarian 
names by decendans of islamized Bulgarians» and have boasted of 
«Getting rid of moslem fanaticism» to give way to the rebirth  of «Par- 
tiotic Bulgarian concience.»

The Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Com
munist Party , Mr. Tanisev, stated the following in March this year :

«At the end of 1984 and in the begining of 1985, process of accep
ting Bulgarians names by our compatriots who had Turco-Arabian names 
has spontanously and universally begun in the whole country with a new 
vigour. This process was literatlly like an avalance. I t  has taken place 
the entire country in a period of two or three months.»

This is the Bulgarian attitude we are faced with. There is not a 
single soul in the world who would believe th a t 1 million people would 
«Voluntarily» give up their Turkish Moslem identities and names and 
would «Voluntarily» accept a Christian Bulgarian identity.

This recial, religious and cultural intolerance of the highest degree 
was of course neither «Voluntary», nor «Spontaneous» as claimed by 
the Bulgarian authorities. On the contrary, it was a campaign carried 
out at gunpoint, through the use of physical and m ilitary force, as 
already widely reported by the international press. To pick one such 
report which reveals reveals the methods used by Bulgarian Authorities,
1 wish to quote from  the «Wall S treet Journal» of March 4 :

«Reports have gradually leaked of horors committed by the Bul
garians against the country’s minority Turkish population. A t least 200 
ethnic Turks living in Bulgaria have been killed fighting Sofia s Bul- 
garization Program». The communist regime wants this group of one 
million Moslems, A ten th  of the Bulgarian population, to change their 
names and forsake the ir religion. The method of assimilation is to roll 
tanks into mostly Turkish populated farm ing villages and force people 
at gunpoint to change th e ir names from Turkish/Moslem to Slavic/ 
Agnostic. W itnesses report th a t areas scheduled for renaming are sealed 
off before the storm  troopers arrive. Women are stripped in public and 
men are beate. Even in areas not yet chosen for this tieatm ent, the 
Bulgars outlaw the Turkish Language, destroy mosques and force prac- 
ticing moslems from  the ir jobs.»
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We know now from their own statem ents th a t the Bulgarian 
authorities have already completed their gunpoint program  of conver
sion. The true  dimensions of the suffering this has greated, we can only 
imagine since all Turkish populated areas of Bulgaria have been selaled 
of to diplomats and the press. Bulgarian authorities have denied per
mission to journalists and foreign diplomats in Sofia to travel to these 
regions. T he-request for a Turkish Parliam entary Delegation to visit 
Turkish populated areas in Bulgaria was also turned down. But it is 
impossible to conceal such a gross and persistent violation of human 
righ ts and fundam ental freedoms. Reliable reports th a t have trickled 
out of Bulgaria confirm the use of m ilitary troops and tanks against 
Turkish populated villages. Several hundred members of the  Turkish 
m inority have been killed and a much higher number wounded. In cer
ta in  cases, the entire inhabitants of villages have been transported to 
central adm inistrative centers for renaming. Some of the resisters have 
been- summarily shot. There have been serious clashes between members 
of the Turkish m inority resisting conversion and the Bulgarian mili
tary . All these reports reveal, the scale of the violent oppression direc
ted against the Turkish m inority as a Bulgarian sta te  policy.

Even before th is outrage, Bulgarian authorities had pursued the 
same policy of eradicating the Turkish Moslem M inority by closing 
down Turkish m inority schools and mosques. Making a crime of reli
gious practice and the use of spoken or w ritten Turkish. H istoric Isla
mic Monuments have fallen victim to the same policy, either being left 
to the  decay of tim e or demolished under various pretexts. Islamic 
foundations have disappeared long ago. Since Bulgarian authorities now 
claim th a t they gotrid of «Islamic Fanaticism » and th a t they have 
nothing but purebred Christian Bulgars in the ir country, they probably 
Won’t  be needing any Mosques a t all. I shall be circulating to you the 
tex t of a statem ent by the Turkish chief of Religious A ffairs, which 
reveals in detail thea Anti-Islamic practices and policies in force in 
Bulgaria.

Finally, I wish to inform the Islamic Group of the Turkish Govern
m ent’s position in th is m atter.

. Our position is completely hum anitarian and has nothing to do with 
intervening in another country’s internal affairs. The Turks of B u lg aria  
are our kinsmen. I t is only natural for Turkey to b e  closely in te re s te d  
in  their fate. Turkey has this rig h t both w ith regard to humanitarian 
considerations as well as contractual international obligations of Bul- 
garisa.
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We have tried to resolve this hum anitarian question bilaterally 
with Bulgaria. For this purpose, we have tried to communicate w ith 
the Bulgarian authorities a t the highest level and through normal dip
lomatic channels. We have proposed bilatérales a t the level of Foreign 
Ministers in order to resolve the existing questions. Including the ques
tion of a new comprehensive immigration agreement. The Turkish P ri
me M inister stated th a t we would be ready to receive in Turkey as 
many of the Turkish M inority in Bulgaria as would wish to immig
rate. Bulgarian replies were unfortunately totally negative. Bulgarian 
authorities, who a t f irs t denied oppression of the Turkish Minority, 
later stuck to - the ir absurd claim of «Voluntary readoption» of Slavic 
names. They ruled out any immigration to Turkey of any negotiations 
between. Turkey and Bulgaria on this question. They fu rth er claimed 
intervention in the internal affairs of Bulgaria, his claim is totally irre- 
levent. The situation of the Turkish Minority in Bulgaria has always 
been a subject for discussion between the two countries, and there have 
been im igrations to Turkey as a result of two previous agreements 
reached w ith Bulgaria. These agreements obviously make clear refe
rences to the  Turkish M inority in Bulgaria.

If we go fu rth e r back in time, according to the provisions of a 
general protocol annexed to the Turkish Bulgarian Agreement of F ri
endship of 1925 and Convention 011 residence of the same date, Bul
garia is under the obligation to respect the special minority sta tus and 
rights of the Moslem Turks in Bulgaria and not to impede on any 
account the voluntary immigration of this Minority to Turkey.

Furtherm ore, two international treaties, the Treaty of Neuilly of 
1919 and the T reaty  of Paris of 1947, confer 011 the Bulgarian Govern
ment obligations to protect its ethnic, religious and cultural minorities, 
to enable them to freely use their language and exercise their religion. 
With the righ t to establish, adm inister and control the ir charitable, reli
gious and social institutions, their schools and any other educational 
establishments.

The Helsinki Final Act, signed by Bulgaria as well in 1975, states 
that, «The participating states 011 whose terito ry  national minorities 
exist will respect th e  rig h t of persons belonging to such minorities to 
equality before law, will afford them the full opportunity for the ac
tual enjoyment of human rights and fundamental freedoms and will 
m this manner, protect the ir legitimate interests in this sphere.»

Article 35 of the Bulgarian Constitution itself contains clauses of 
^indiscrim ination and equality.
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The Bulgarian actions and a ttitude are in open violation of its 
contractual obligations and basic human rights.

The Turkish public opinion feels very strongly on th is question. 
We believe there are grounds for others and the members of the Isla
mic Conference in particular to be concerned with this human tragedy. 
We deeply appreciated the statem ent of the Secretary General on this 
question and also the reactions of government and public opinion in 
some Moslem countries we hope th a t all the members of the Islamic 
Conference will voice officially and publicly the ir concern about the 
in human practices against the  Turkish Moslem M inority in Bulgaria, 
undertake appropriate demarches and extend the ir support to Turkey 
whenever the  issue is raised in international fora.»

BELGE : 7

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 10 NİSAN 1985 TARİHİNDE 
TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

27 M art - 5 Nisan tarih leri arasında Amerika Birleşik Devletlerine 
yaptığım  ziyaret hakkında Yüksek Meclise bilgi sunmak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum.

Bilindiği gibi bu ziyaret 13 yıldan bu yana bir Türk Hükümet 
Başkanı tarafından A merika Birleşik Devletlerine yapılan ilk resmi zi
yare ttir. Bu itibarla, çok yüklü bir program  dahilinde cereyan eden bu 
ziyaret bir yandan başta Başkan Reagan olmak üzere, A merika Birle
şik Devletleri hüküm et çevrelerine ülkemiz ve sorunları hakkında bilgi 
vermek, ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi im kânlarını Amerika 
Birleşik Devletlerinin en yetkili şahsiyetleriyle beraberce araştırmak, 
gerek Türkiye’nin bulunduğu bölge, gerek uluslararası önemli sorunlar 
hakkında fik ir teatisinde bulunmak, diğer yandan Am erikan mali ve iş 
çevreleri ile doğrudan tem as sağlam ak ve dünyanın basın yayın mei- 
kezi olan bu ülkede ülkemizin tanıtılm ası gayelerini müteveccih bulu
nuyordu.

Amerika’ya vasıl olmadan 2 gün önce US News and World Report 
Dergisinde bir mülakatım  ile Türkiye hakkında olumlu bir yazı yayın
landı. New York’da, New York Times, Wall S treet Journal gazeteleri ile 
temas ettim . Wall S treet Journal gazetesinin Türkiye’deki olumlu geliş
meler hakkında yazmış olduğu baş yazı sanırım  son yıllarda Türkiye
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hakkında yazılmış olan en önemli baş makalelerden biridir. New York’- 
da ayrıca News Week, Forbes dergileri, A vrupa’da yayınlanmak üzere 
L’Express ve Le Point mecmuaları yazarları ile de ayrıca konuşmalar
da bulundum. Keza milyonlarca Amerikalının seyrettiği BBC Televiz
yon şebekesinin «Today» adlı programına çıktım ve milyonlarca Ame
rikalıya çeşitli konularda Türkiye’nin görüşlerini anlattım . Bu toplan
tılarda bana yöneltilen • çeşitli sorulara cevaben Türkiye’nin iş durum u
nu, uygulanan ekonomik program, Türkiye’nin dış politikasının ana 
hatları, ülkemizin komşuları ve NATO ile ilişkileri, içinde yer aldığı
mız bölge ile ilgili izahatta bulunmuşumdur.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de bir görüşme yaptım. Bu 
görüşmede, uluslararası bellibaşlı konular ve terörizm  üzerinde durul
du. Kısaca temas olunan, Kıbrıs konusunda Genel Sekreter Türkiye’nin 
yapıcı tutum u dolayısıyla bize, takdirlerini ifade etti.

Bu arada New York’da ayrıca Amerikan dış politikasını yönlen
diren tanınm ış şahsiyetlerin yer aldıkları «Council on Foreign Relations» 
adlı kuruluşun davetine icabetle, bu kuruluşun m ahdut iştirakli bir top
lantısına katıldım. Türkiye’nin iş durumu, uygulanan iktisadi politika, 
uluslararası terörizm  hakkında görüşlerimizi dile getirerek ülkemizin 
gerek içinde bulunduğu bölge, gerek batı camiası bakımından önemini 
ayrıca vurguladım.

Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı K issinger’in onu
rumuza düzenlenen sabah kahvaltısında, Rockfeller gibi dünyaca tanın
mış şahsiyetlerle, birçok büyük banka ve iş adamıyla yazarların işti
rak ettiği b ir toplantıda da geniş bir görüş alış-verişinde bulundum.

50 civarında Amerika Birleşik Devletleri tanınmış işadamı ve ban
kacıyla, Türk işadamlarının buluştuğu öğle yemeğinde Türkiye’nin ik ti
sadi potansiyeline, giderek gelişen dış ticaretine, Türk özel teşebbüsü
nün dış ülkelerdeki girişimlerine, ülkemizin tarihi, coğrafi ve kültürel 
bağları bulunan bölge ülkeleriyle artan  ilişkilerine dikkati çekerek /T ür
kiye’nin yabancı sermaye yatırım ları ve ortak girişimler bakımından 
sağladığı im kânları ifade ettim.

Ayrıca, bu işadamlarının 3 0 -4 0  kadarıyla da ayrı görüşmeler ya
pabilme imkânını buldum.

New York bölgesinde Türklerle yaptığım toplantıda ve bilâhare ön
de gelen Amerikan şahsiyetlerinin de katıldığı Türk-Amerikan Derneği 
tarafından düzenlenen 500 kişilik bir akşam yemeğinde de ülkemizi ta 
nıtıcı bir konuşma yaptım.
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Öte yandan New York’da talepleri üzerinde Kanada ve A m erika’
daki Ortadokslarm lideri Başpiskopos Yakovas’ı ve Amerikan asıllı Yu
nanlıların en önde gelen derneği AHEPA’nm Başkanı Zam betis’i de ay
rı ayrı kabul ederek, Türk-Yunan ilişkileri hakkında kendileri ile gö
rüştüm . H er iki lider de bana iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması 
ve ilişkilerin ııormallşetirilmesi konularındaki fikirlerimizi paylaştıkları
nı belirttiler.

Sayın Milletvekilleri,

Ziyaretimizin ikinci merhalesini teşkil eden Şikago’da Türk toplu- 
munun sorun ve temennilerinin dile getirildiği bir toplantıya katılmakla 
başladım. Illinois Valisinin şerefimize verdiği kahvaltı ve bilâhare Be
lediye Reisi tarafından Şikago şehrinin anahtarın ı takdim  törenini ta
kiben, A merika Birleşik Devletlerinin orta  bölgesindeki 300 kadar bü
yük firm a ve holdingi uhdesinde toplayan ve zaman zaman önemli dev
let ve hüküm et Başkanlarm ı konuşmaya davet eden «Mid America Com
m ittee for International Business and Government Cooperation»m ge
çen Kasım ayındaki vaki davetine icabetle, kalabalık b ir işadamı toplu
luğuna hitap ettim . Bu konuşmam mahalli radyo ve televizyon ta ra
fından naklen verilm iştir. Şikago’dan ayrılmazdan önce Şikago’nun en 
önde gelen gazetelerinden «Şikago Tribüne» yöneticileri ile görüştüm.

Yüce Meclisin Değerli üyeleri,

Ziyaretin son ve A merika Birleşik Devletleri Hükümeti ile resmî 
tem aslara ayrılan m erhalesi ve Am erika Birleşik Devletleri Hükümeti 
ile resmî tem aslara ayrılan merhalesi W ashington’da Başkan Reagan 
ile görüşmeler ve Başkan Reagan’m onurumuza düzenlediği yemekle 
başlam ıştır. Büyük açık kalplilik ve dostluk havası içinde cereyan eden 
görüşmelerde, uluslararası önemli sorunlar, ikili ilişkilerimizin, özellikle 
ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkânları, askeri ve iktisadi 
yönden kuvvetli b ir Türkiye’nin gerek Batı, gerek bölgemiz yönünden 
ehemmiyeti üzerinde durulm uştur.

Bilâhare Başkan Yardımcısı George Bush, Dışişleri Bakanı George 
Shultz, Milli Savunma Bakanı W einberger, T icaret Bakanı Malcolm 
Baldridge, Hazine Bakanı Baker, Tarım  Bakanı Block, AID Başkanı 
Mc Pherson ile iki ülkeyi alakadar eden konularda yararlı fik ir alış-ve- 
rişinde bulundum. Bu görüşmelerde ayrıca. Türkiye’nin ekonomik po
tansiyelini, yatırım  şartların ın  cazipliğini, ih racata  yönelik ortak teşeb
büs alanlarını, memleketimizin Avrupa, Orta-Doğu, Doğu Bloku pazar
ları arasında işgal ettiği imtiyazlı mevkii, n ihayet yetişm iş eleman ve 
teknoloji birikimi bakımından avantajların ı da açıkladım.
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Savunma konusunda eksikliklerimiz, ihtiyaçlarımız, zorunlulukları
mızı dile getirerek 7/10 dengesinin anlamsızlığı, yardım ların gerçek ih
tiyaçlara dayanılarak saptanm ası gerektiği, askeri malzeme imalatını 
müştereken başlatma ve geliştirme lüzumu üzerinde durdum. Bu konu
larda Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle tam  bir görüş birliği için
de olduğumuzu memnuniyetle müşahade ettim.

Amerikan Ticaret Odaları Başkam Mr. Lescher onurumuza düzen
lediği sabah kahvaltısına ülkemizin ileri gelen işadamlarımızm yanısıra 
300 kadar ABD’nin tanınmış işadamı, bankacı, yatırım cı ve üst seviyeli 
yönetici katılmış, kahvaltı sırasında Türk - ABD işadamları konseyinin 
kurulmasına ilişkin belge imzalanmıştır.

Bu konseyin kuruluşu ile iki ülke arasındaki iş temasları, ticari 
ve yatırım  ilişkileri için yepyeni bir devir ve im kânlar açılmakta, bu 
ilişkilerin süratle gelişmesi açısından önemli bir adım atılmış olmak
tadır.

Filhakika, gerek ABD Ticaret Bakanı, gerek Maliye Bakanı ve 
gerekse görüştüğümüz diğer Amerikalı Bakanlar, Amerikan iş çevreleri
nin Türkiye’ye karşı duydukları ilginin müşahhas bir tezahürü olan bu 
konseyin kurulm asıyla 2 ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişme
sinin büyük ölçüde kolaylaşacağına inandıklarını belirtmişlerdir.

ABD Başkanı ve Hükümet üyeleriyle yapılan bu görüşmelere pa
ralel olarak, 2 Nisan 1985 günü öğleden sonra Temsilciler Meclisi Baş
kanı ve Meclis liderleriyle temas ettikten sonra Temsilciler Meclisi, Dış
işleri, Silahlı Kuvvetler, Tahsisler Komiteleri Başkan ve üyeleriyle gö
rüştüm.

3 Nisan 1985 günü öğleden sonra Senato liderleriyle senatonun yu
karıda anılan komitelerinin başkan ve üyelerinin katıldığı toplantıya 
iştirak ettim . H er iki toplantıda bir takdim konuşması yaparak, bilâ
hare kongre üyelerinin suallerini cevaplandırdım. Takdim konuşmamda, 
münasebetlerimizle direkt ilişkisi olmayan Kıbrıs dolayısıyla uygulanan 
ambargonun ordumuzu zayıf düşürdüğü, bu bakımdan da daha geniş 
ve daha elverişli şartlarla  yardım a ihtiyaç bulunduğunu kısaca belirt
tikten sonra; yardım ın Yuııanistaııla aramızda 7/10 gibi b ir dengeye 
bağlanmasının yanlışlığını ve anlamsızlığını anlattım .

Yönetimin hangi düzeyde önerirse önersin, yardımın Kongrede a r
tık adet haline gelen bir şekilde şurasından - burasından kısılmasının 
Türk kamuoyunda yarattığ ı endişeleri gözler önüne serdim.
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Bu arada, istedikleri ülkeye istedikleri cins, m iktar ve tarzda yar
dım yapabileceklerini, ancak bizden keserek başkalarına verilmesini hoş
görüyle karşılam akta zorluk çekeceğimizi, herhalukârda asıl yapılması 
lazım gelenin, Türk ve ABD özel sektörünün m üşterek savunma sanayii 
im alatına girmek olacağını ifdae ettim .

Zaman zaman değindikleri «İnsan Hakları» konusunda da Türkiye’
nin 1970’lerden beri geçirdiği sıkıntıları ve aşam aları ayrıntılı şekilde 
açıkladım.

Bu resmi temaslarımızın yanısıra 3 Nisan günü; dünyaca ünlü 
«Center for S trategic and International Studies» in onurumuza düzen
lediği ve takriben 1 /3 ’ü Kongre üyesi olmak üzere, 250 kişilik bir öğle 
yemeğine katılarak ülkemizin uygulam akta olduğu, iç, dış ve iktisadi 
politika hakkında izahat verdikten sonra, Y unanistan Başbakanına ye
niden barış çağrısında bulundum. Bu çağrımızda Türkiye’nin barışçı bir 
politika izlediğini; Y unanistan’ın bir karış toprağında dahi gözü olma
dığını, iki ülke arasındaki sorunların barışçı yollardan ve görüşme yo
luyla halledilebileceğini; bu m aksatla Yunan Başbakanı ile istediği za
man ve yerde görüşmeye hazır olduğumu belirttim . A yrıca Türkiye’den 
Y unanistan’a tehdit gibi mevcut olmayan bir durumu dünya kamuoyun
da devamlı olarak işlemekte olan Papaııdreu’ya, Türkiye ile Yunanistan 
arasında mevcut hudutları karşılıklı olarak garan ti edecek b ir dostluk, 
uzlaşma ve işbirliği anlaşm ası teklifinde bulundum. Olumlu bir yankı 
yaratan  ve büyük ilgi ile izlenen konuşmamızdan sonra yöneltilen sual
leri de cevaplandırdım.

Resmi ziyaretin son günü Ulusal Basın Klübünün onurumuza ter
tiplediği bir öğle yemeğine katılarak  burada da b ir konuşma yaptım ve 
bilâhare basın m ensuplarının sualler üzerinde açıklam alarda bulundum. 
Bu konuşmamız ve yemeğin sual-cevap kısmı bir televizyon kanalı va
sıtasıyla 300 istasyon tarafından  aynen canlı olarak yayınlandı.

Bu arada Dünya Bankası Başkanı ve IMF Başkanıyla da ayrı ayrı 
görüşmelerde bulundum.

Ziyaretin son akşamı Dışişleri eski Bakanı General H aig’iıı bızı 
takdim eden konuşmasıyla başlayan, Türk-Am erikan Dernekleri Asamb- 
lesi’ııin yemeğinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, Türki
ye’nin Batı camiasındaki yeri, Türk-Am erikan ilişkileri hakkında ge
rekli izahatta  bulundum.

Vaşington’da da «W ashington Post» gazetesi yöneticileri ile bir 
sabah kahvaltısında buluştum ve Türkiye’deki gelişmeleri kendilerine 
izah fırsatın ı buldum. A m erika’dan ayrılm adan hemen önce NSB Tele
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vizyon şebekesine bir m ülakat verdim; bu mülakat, ben Am erika’dan 
ayrıldıktan sonra pazar günü yayınlandı ve milyonlarca Amerikalı Tür
kiye’nin çeşitli meselelere yaklaşımını b ir Türk Başbakanının ağzından 
duyma fırsatın ı buldu.

Yüce Meclisin Sayın üyeleri,

Vaktinizi fazla almamak amacıyla ana hatlarını sunduğum ABD 
ziyaretimizin ne kadar yoğun şekilde cereyan etmiş bulunduğu takdir 
buyurulacaktır. Bu seyahat sırasında yaptığım bir istastistiğe göre m uh
telif yerlerde 18 konuşma yapmış bulunuyorum. 22 resmi tem as; 12 
muhtelif radyo, televizyon ve gazete ile m ülakat; aynı zamanda 250- 
300 kadar işadamı ile bir arada bulunma bunlardan 40 - 50’si ile direkt 
görüşme imkânını bu seyahat sırasında elde etmiş bulunuyorum. Ay
rıca 5 tane Türk Derneği ile de özel görüşmeler yapma imkânına ka- 
vuşmuşumdur.

Gerek başta  Başkan Reagan olmak üzere Amerikan Hükümet çev
releriyle gerek işadam ları ve mali çevrelerle yapılan görüşmeler bir 
yandan Türkiye’nin tanıtılm asını ve imajının güçlendirilmesine yol açar
ken diğer yandan ikili ilişkilerimizde yeni b ir atılımın ve anlayışın ger
çekleşmesine imkân sağlam ıştır.

Kısaca ifade etmek gerekirse; ziyaret, konuşmamın başında arzet- 
tiğim hedeflerine ulaşm ıştır. Başta Başkan Reagan olmak üzere ABD 
Hükümet çevrelerinde Türkiye’ye karşı büyük bir alaka ve yakınlık 
gördük, ülkemizde demokrasiyi sağlam laştıran takip olunan ekonomik 
politika Türkiye’nin barışçı ve çok yönlü dış politikası ile NATO İttifa 
kında ve bölgede üstlendiği ve oynadığı rol muhataplarımızın destek ve 
takdirine vesile teşkil etti.

Müsaade ederseniz şimdi Başkan Reagan’m kendisiyle görüştükten 
sonra Beyaz Sarayın bahçesinde yaptığı konuşmanın bir-iki bölümünü 
huzurlarında arzetm ek istiyorum :

Bir bölümünde şöyle diyor, «Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı Ev
ren ve siz dem okratik müesseseleriıı tek rar ihyası ve ekonomi/t kalkın
maya yeni b ir hız verilmesinde sağladığınız başarıdan dolayı iftihar e t
mekte haklısınız. Güç bir uluslararası borç problemini kontrol altına 
alarak ülkenizi geniş kapsamlı ticarete ve yabancı sermayeye açtınız. 
Türkiye’nin ekonomik reform  programı cesaret ve uzak görüşlülüğünü
zü yansıtmakta, Türk Halkının irade ve azimini göstermektedir. V atan
daşlarınızın bu güç, fakat elzem teşebbüste yaptığı fedakârlıkları anlı
yor ve takdir ediyorum.»



Gene bir bölümde, «Yakın zamana kadar Amerikalıların çoğu T ür
kiye’yi bir NATO m üttefiki olması ile tan ım ıştır; faka t Sayın Başba
kan liderliğiniz ve takip etm ekte olduğunuz ileri görüşlü politikalar sa
yesinde şimdi ülkenizi bir ticaret partöneri olarak ve fiııans ile yatırım  
alanlarında arzettiğ i büyük im kânlar dolayısıyla daha iyi tanım aya baş
lıyoruz.»

Gene bir bölümde, «Türkiye, Avrupa ile Asya arasında fiziki bir 
köprü olup, bize özel bir görüş zaviyesi sağlam aktadır. Osmanlı İm
paratorluğu A vrupa’nın A m erika’yı tanım asından çok daha önce Doğu 
ve Batı meselelerini iyi bir şekilde yürütüyordu. Eskiden olduğu gibi 
bugün de Türkiye, Doğu ile Batı arasında diplomatik ve kültürel çok 
önemli b ir köprüdür.»

M uhterem Milletvekilleri,
Vaşington Büyükelçiliğimizden bugün aldığımız telgrafın  bir' kıs

mını kısaca okuyorum :
«Sübvansiyon uygulandığı ileri sürülerek tekstil ve hazır giyim 

eşyalarımıza uygulanan geçici telafi edici vergi uygulamasının sözko- 
nusu uygulamayı başlatan ihracatçıların başvurularını geri çekmeleri 
ile tam am en bugün, (8 Nisan) ortadan kalktığı ABD Ticaret Bakanlığı 
yetkilileri tarafından  bildirilmiştir. Bundan böyle ABD’ye ihraç edilen 
tekstil ürünlerimizden ilave vergi alınmayacağı gibi, bugüne kadar alı
nan ilave vergiler de iade edilecektir.»

BELGE : 8

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HÂLEFOĞLU’NUN, TBMM’MİN
16 NİSAN 1985 GÜNÜ 86 NCI BİRLEŞİMİNDE YAPTIĞI 

GÜNDEM DIŞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

M illetlerarası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD’niıı 
11 -12  Nisan 1985 tarihlerinde P aris’te  yapılan Bakanlar Konseyi top
lantısı hakkında Yüce Meclis’e bilgi vermek üzere söz almış bulunuyo
rum.

Yılda bir kere yapılan OECD Bakanlar Konseyi toplantısı bu Teş
kilata üye ülkelerin sorunlarını yüksek düzeyde ifade etme, bu mese
leleri ekonomik ve siyasî veçheleriyle inceleme ve ortak  çözüm yolları 
aram a imkanı vermesi açısından önem taşım aktadır. Konseyi toplantıla
rının diğer bir faydası da üye ülkelerin Bakanları ile ikili düzeyde te
mas ve görüşmelere olanak sağlamasıdır.
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Teşkilata üye ülkelerden 13 Dışişleri Bakanı ile ekonomik işlerden 
sorumlu 27 Bakan’ııı iştirak  ettiği bu yılki toplantıya Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdemde birlikte katıldık.

Toplantıda öncelikle gelişme yolundaki ülkelerin ekonomik durum
ları ve uluslararası işbirliği imkanları üzerinde duruldu. Sanayileşmiş 
ülkelere bu konuda düşen görevler ve özellikle himayecilik eğilimlerinin 
azaltılması, gelişme yolundaki ülkelere kaynak aktarılm asının a r ttır ıl
ması ve bu ülkelerin borç sorunlarına kalıcı çözüm yolları bulunması 
hususlarında yararlı görüş alışverişinde bulunduk.

Bakanlar Konseyi gündeminin diğer bir maddesini de milletlerarası 
ticaretteki gelişmeler hususu teşkil etti. Bu çerçevede Bakanlar yeni 
himayeci tedbirlere başvurulmaması ve mevcut tedbirlerin giderek azal
tılması hususunda m utabakata vardılar. Ayrıca çok taraflı ticaret mü
zakerelerinin yeni dönem çalışmalarının başlatılması için gerekli hazır
lıkların bir an önce tamamlanması da kararlaştırıldı.

Bakanlar Konseyinde ele alman diğer bir konuyu da üye ülkelerin 
genel ekonomik politikaları teşkil etti. Bu çerçevede OECD ülkelerinin 
çoğunda görülen bütçe açıklarının giderilmesi, kur politikalarında uyum 
sağlanması ve yapısal tedbirlerin daha etkin ve muhtevalı biçimde uy
gulanması konularında alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.

Sayın Milletvekilleri,

Bütün bu müzakerelere ak tif bir biçimde katıldık ve biraz önce 
ifade ettiğim gündem maddeleri çerçevesinde görüşlerimizi belirttik. Hü
kümetimizin izlediği ekonomik politikayı Konsey üyelerine etraflı şekil
de anlattık.

Sayın Kaya Erdem, yaptığı konuşmada üretim, iş gücü ve serma
ye piyasalarının geliştirilmesi açısından himayeci eğilimlerin kontrol al
tına alınması gerektiği görüşünü ifade etti ve Hükümetimizin serbest 
rekabete ve piyasa ekonomisine dayalı bir kalkınma modelini gerçekleş
tirmek için sarfettiğ i çabaları anlattı. Sayın Erdem Türkiye’nin izlediği 
hberalizasyon program ının milletlerarası ticarî ilişkilerde karşılaştığı ti
carî engellerin giderilmesi gerektiği konusu üzerinde de dıırdı . Gerek 
yüksek faiz hadlerinin gerek uluslararası para piyasasındaki değişken
liklerin izlemekte olduğumuz istik rar politikasının dış dengeleri üze
rinde olumsuz etkilerde bulunduğunu ifade eden Sayın Devlet Bakanı- 
raız ve Başbakan Yardımcımız Sanayileşmiş ülkelerin gerek bu Konsey 
toplantısında gerek daha önce bu konularda yapmış oldukları vaatleri 
yerine getirmelerini beklediğimizi ifade etti.
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Ben de yaptığım konuşmalarda ülkeler arasındaki ekonomik geliş
me süreci farklılıklarına dikkati çekerek özellikle gelişme yolundaki ül
kelerin kalkınma çabalarını engelleyen yapısal meselelere işaret ettim  
ve piyasa şartların ın  ve m illetlerarası ticaret rejim lerinin daha sağlıklı 
b ir işleyişe kavuşturulm ası ve kalkınma program larının gerçekleştiril
mesine imkân verecek malî kaynakların harekete geçirilmesi gereği üze
rinde durdum.

Türkiye’nin 1980 yılından bu yana ekonomik alanda izlediği politi
kaya ve özellikle 1984 yılı içinde aldığımız tedbirlere değindikten sonra 
uluslararası alandaki himayeci tedbirlerin ortaya çıkarttığ ı güçlükleri 
belirttim  ve süratli b ir artış  gösteren bu himayeci eğilimlerin bir an 
önce durdurulm ası ve mevcut tedbirlerin süratle kaldırılması gerekti
ğine işaret ettim . Ayrıca sanayileşmiş ülkelerin verdikleri kredilerde 
uyguladıkları faiz hadlerinin makûl bir düzeye indirilmesi ve yabancı 
sermaye yatırım larının arttırılm ası lüzumu üzerinde durdum.

Bakanlar Konseyinde yaptığım  diğer bir konuşmada da OECD üye
si ülkelerin gelişme yolundaki ülkelerle ticaretlerinde daha liberal po
litikalar uygulamaları gereğine işaret ettik ten  sonra özel b ir önem ta 
şıyan tekstil konusuna değindim ve U luslararası Tekstil Anlaşmasının 
önümüzdeki yaz aylarında başlayacak yenileme m üzakerelerinin bu alan
da alınabilecek liberalizasyon tedbirlerinin tesbiti için uygun b ir fırsat 
yarattığ ın ı söyledim. Türkiye’nin de tekstil ürünleri ihracında karşılaş
tığı güçlükleri belirterek ülkemizin dünyanın belli başlı tekstil ihracat
çıları arasında hakkı olan yeri almaması için hiç bir sebep bulunmadı
ğını ve bunu engellemenin sadece Türkiye’nin uygulam akta olduğu eko
nomi politikalarına te rs  düşmekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası 
ticaretin  sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ile de b ir çelişki teşkil ede
ceğini ifade ettim .

Sayın Milletvekilleri,

OECD üyesi ülkelerin farklı ölçülerde de olsa ekonomik bir canlan
ma süreci içinde bulundukları dönemde yapılan bu yıl ki Bakanlar Kon
seyi toplantısı biraz önce ifade ettiğim  sorunlara ortak  çözüm yolları 
aram a ihtiyacının herkesçe anlaşılm asına ve bu istikâm ette adımlar 
atılm ası için ortak temayüllerin o rtaya  çıkmasına imkân yerm iştir. Ümi
dimiz ortaya çıkan bu ortak  tem ayüllerin önümüzdeki dönemde fiili 
politikalara dönüşmesidir. Bu vesileyle yaptığımız tem aslarda Hüküme
timizin izlediği ekonomik politikanın ve aldığı tedbirlerin takdirle kar
şılandığım bir kere daha müşahade etmek imkânını bulduk.
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OECD Bakanlar Konseyi nedeniyle Paris’te bulunduğumuz iki gün 
içinde diğer üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla da yararlı görüşme
ler yaptım. Fransa Dışişleri Bakanı Roland Dumas ile esas itibariyle 
OECD çerçevesindeki işbirliğimiz üzerinde bir görüşme yaptım. Kendi
sinin iki ülke arasında karşılıklı m enfaatlere dayanan ilişkilerin geliş
tirilmesini arzu ettiğ i intibaını aldım.

Aynı zamanda AET dönem başkanlığını da yürütm ekte olan İtalya 
Dışişleri Bakanı A ndreotti ile de bir görüşmede bulundum. Yaklaşık bir 
saat süren bu görüşme sırasında Türkiye-AET ilişkilerinin çeşitli yön
lerini ayrıntılı olarak ele aldık. Kendisine bu ilişkilerin normalleştirilip 
canlandırılması yolunda başlıca AET ülkelerinde siyasî iradenin mev
cut olduğunun bize çeşitli vesilelerle ifade edildiğini, şimdi bu hususta 
müşahhas neticelerin ortaya çıkmasını beklediğimizi ifade ettim  ve bu 
vesileyle Hükümetimizin demokratikleşme sürecini sürdürme azminde 
olduğunu belirttim . Türkiye’nin Batı Avrupayla Ortadoğu arasında oy
nadığı köprü rolüne somut bir ekonomik muhteva kazandıracak olan 
büyük projeler hakkında da kendisine bilgi verdim. Dışişleri Bakanı 
Andreotti Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması için faal bir gay
ret içinde olmayı vadetti ve davetimiz üzerine en yakın zamanda Tür
kiye’ye geleceğini söyledi. İtalya’nın AET dönem başkanlığı sırasında 
ülkemizi ziyaret etmesi hususunda Sayın Andreotti ile m utabakata var
dık.

Diğer Dışişleri Bakanları ile yaptığım görüşmelerde de ikili ko
nularda faydalı görüş teatilerinde bulunduk.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Paris’te yaptığımız tem aslarda Türkiye’nin Batı camiasının bir üye
si olarak gerek siyasî gerek İktisadî alanlarda sarfettiğ i gayretlerin dost 
ülkeler tarafından şimdi daha iyi anlaşılm akta olduğu intibaını edin
dik. Sürdürdüğümüz yüksek düzeydeki tem asların en kısa zamanda mey- 
valarmı vereceğini üm it ediyoruz. Bu vesileyle Yüce Meclis’e en derin 
sayyılarımı sunarım.
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BELGE : 9

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 16 NİSAN 1985 
SALI GÜNKÜ TBMM’BE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan,

M uhterem Milletvekilleri,

B ulgaristan’daki soydaşlarımızla ilgili olarak H atay  Milletvekili 
Sayın M urat Sökmenoğlu’nun sormuş olduğu üç soruyu topluca cevap
landırm ak istiyorum.

Bulgaristan Millet Meclisi Başkanı ve Politbüro üyesi Stanko To- 
dorov Nisan ayı başlarında Sliveıı Kasabasında bir konuşma yaparak 
B ulgaristan’daki Türkleriıı Türkiye’ye göç etmelerine izin vermek niye
tinde olmadıklarını açıklam ıştır. Bay Todorov bu konuşmasında insanı 
hayrete düşüren tehditlerde bulunm aktan da geri kalm am ıştır. Bulgar 
Meclis Başkanı Türkiye’ye göç etmek isteyecek Türklerin derhal 3-4 
saat içinde B ulgaristan’ın ücra yerlerine gönderileceklerini belirtmiştir. 
Todorov’un bu konuşması tarafım ızdan öğrenildiğinde, Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakan Vekili Sayın Mesut Yılmaz tarafından  gerektiği şekilde 
3 Nisan günü cevaplandırılmıştır. H atırlanacağı üzere Sayın Mesut Yıl- 
maz’m bu açıklaması basın ve yayın organlarında geniş şekilde yer-al
mış olduğu cihetle muhtevası hakkında burada ayrıca durmayacağım. 
Ancak Politbüro üyesi Todorov’un hak etiği cevabın verilmiş olduğunu 
belirtm ek isterim.

Yüce Meclisin de malûmu olduğu üzere B ulgaristan’daki Türk azın
lığının maruz kaldığı baskı ve şiddet hareketlerinin durdurularak me
seleye bir çözüm yolu bulunması için Hükümetimiz Bulgaristan ile Dış
işleri Bakanları düzeyinde derhal görüşmelere başlanılması önerisinde 
bulunm uştur. Bu görüşmelerde geniş kapsamlı bir göç anlaşması yap
mak meselesi de dahil olmak üzere her sorunu ele almaya hazır oldu
ğumuz bildirilmiş, bugüne kadar B ulgaristan’a tarafım ızdan 3 Nota ve
rilerek görüşlerimiz izah edilmiştir. Ama maalesef Bulgaristan Hükü
meti bu konuda görüşmelere yaııaşm am akta ıs ra r etm ektedir. Bulgar 
yetkilileri başlangıçta reddettikleri isim değiştirm e kam panyasının mev
cudiyetini nihayet kabul etm işler ancak bunun gönüllü olarak yapıldı
ğını ileri sürmeye başlam ışlardır. Tabiatıyla bu söylediklerine kendileri 
bile inanm am aktadırlar. Hükümetimiz bütün dünyanın bu konuda ger
çekleri görmesi ve B ulgaristan’daki Türk azınlığının haklarına saygı 
gösterilmesini sağlamak için ikili düzeyde ve u luslararası forumlarda 
geniş faaliyet gösterm ektedir. Dünya kamuoyu da her geçen gün Bın-
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garistan’da cereyan eden olayların gerçek mahiyetini daha iyi anlamak
tadır.

İnsani ve hukuki mülahazalardan hareketle Bulgaristan’daki Türk 
azınlığının haklarının savunulması, bu hakların çiğnenmemesi ve bir 
göç anlaşması yapılması için Hükümetimiz her türlü  çabayı sarf etme 
ye devam edecektir.»

BELGE : 10

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 25 NİSAN 1985
GÜNÜ KANBERRA’DAKİ TÖRENDE YAPTIĞI KONUŞMA

«It is indeed a g reat honor and privilege for me to adress such a 
distinguished gathering, on this 70 th  anniversary of the Gallipoli 
Battles which is marked by the naming this beautiful place «A tatürk 
Memorial Garden» and the inauguration of the Monument bearing his 
statement on Anzacs which reads as follows :

«Those heroes th a t shed the ir blood and lost their lives... You 
are now lying in the soil of a friendly country. Therefore rest in peace. 
There is no difference between the johnnies and the Mehmets to us 
where they lie side by side here in this country of ours...

You, the m others, who sent the ir sons from fa r away countries 
wipe away your tea rs; your sons are now lying in our bosom and are 
in peace. A fter having lost their lives on this land they have become 
our sons as well.»

The Gallipoli battles, one of the most heroic and chivalerous in 
history, in spite of the great bloodshed and im portant loss of lives, led 
to the mutual discovery, comprehension and respect between the fighting 
people. I think, from this point of view, the battles of Gallipoli are 
nnique in character. These battles have since constituted the very basis 
of the firm  and sound friendship between our countries. Animated by 
the same values and aspirations, there is no doubt our peoples following 
the example of the ir ancestors, are ready to give their lives for their 
country. Still, the prom inent characteristic of our peoples is their 
sincere dedication to peace. The Turkish and A ustralian nations have 
assumed similarly im portant key roles in their respective regions for 
the preservation of peace. I hope the ceremonies th a t we are holding 
today on the 70 th  anniversary of the  Anzac day will set a very meaning
ful example of how nations whose paths crossed in the past should 
temember their common history. Those who attem pt to spread hatred 
and animosity by d istorting events th a t took place 70 years ago a t the
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other fronts Turkey faced during the war have an .important lesson to 
learn from the noble nations of A ustralia and New Zealand.

Today, we are proud of uniting here, following the  example set by 
our ancestors 70 years ago, with unshakable feelings of sym pathy and 
adm iration between our nations. We honour with utm ost respect those 
who sacrificed their lives in Gallipoli. I am sure they are sleeping in 
peace and would be content to  see th is commemoration I brought soil 
from Gallipoli to be placed beside the  monument. Consider th is as a 
souvenir from Your heroes to the ir Motherland. I feel honored to bring 
it to you.

In a few hours, a similar big ceremony will be held in Gallipoli 
with the participation of Government M inisters of Turkey, Australia, 
New Zealand, Anzacs and the Ambassadors accredited in A nkara to 
commemorate the 70 th  anniversary of the Gallipoli battles and to 
name a cove where the heroic battles took place, the Anzac Cove.

Before concluding, on behalf of my Government and on behalf of 
the Turkish people, I would like to thank  th e  A ustralian Government 
and the  Anzacs for their thoughtful attention to name th is beautiful 
place a fte r A tatiirk, the commander of the Turkish forces in Gallipoli 
and the founder of modern Turkey. I hope the monument which bears 
his statem ent and which I have the g reat honor to inaugurate will be
come the symbol of the fraternal ties between Turkey and Australia.»
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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

MISIR DEVLET BAŞKANININ TÜRKİYE’YE YAPTIĞI ZİYARET

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’in davetine icabetle, 15-18 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’ye res
mî bir ziyarette bulunm uştur. Mısır’dan ilk kez gerçekleşen en üst dü
zeydeki bu ziyaret sırasında Mısır Devlet Başkanı’na, Dışişleri Bakanı 
İsmet Abdül Mecid, İk tisa t Bakanı Dr. Sultan Abu Ali, Siyasî Danış
man Usemâ el Baz ve diğer yetkililer eşlik etmişlerdir. Türk-M ısır res
mî görüşmeleri, iki ülke cumhurbaşkanlarının riyasetindeki heyetler a ra
sında 16 Mayıs günü aktedilmiş; bu görüşmelere paralel olarak konuk 
Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut özal’- 
m da katıldığı, üçlü b ir görüşme yapmışlardır. Mısır Devlet Başkanı, 17 
Mayıs günü İstanbul’da bazı tarih î ve tu ristik  yerlere yaptığı geziyi 
takiben 18 Mayıs günü Türkiye’den ayrılmıştır.

Resmî görüşmelerde, Orta Doğu sorunu, İran-Irak savaşı gibi böl
gesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konu
ları ele alınmıştır. Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Mısır Dışişleri Ba
kanı ile yaptığı ikili görüşme sırasında, Bulgaristan’daki soydaşlarımıza 
uygulanan baskılar, Türk-Yunan münasebetleri ve Kıbrıs sorunu konu
sunda ayrıntılı bilgi verm iştir.

Cumhurbaşkanı Evren, konuk Devlet Başkanı onuruna verdiği ye
mekte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Mısır’ın kendi bölgelerinde birer 
istikrar ve denge unsuru teşkil ettiklerine işaretle, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi çabalarının sadece ülkelerimizin çıkarlarına de
ğil aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrarına hizmet etmekte oldu
ğunu belirtm iştir. Cumhurbaşkanı Evren, bölgesel sorunlara değinerek, 
Orta Doğu’da Ürdün Kralı Hüseyin ve FKÖ Lideri A rafat arasında mu
tabık kalman ortak  hareket tarzının Mısır Devlet Başkanı’nm katkıla
rıyla geliştirilmesini «barış için herkesçe en iyi şekilde değer i eııdiril- 
mesi gereken bir fırsat»  olarak nitelendirmiş; İran-Irak savaşının ise 
her iki ta ra fı da tatm in edecek âdil ve şerefli bir çözüme ulaştırılması 
için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini bil
dirmiştir. Konuşmasında Bulgaristan ve Yunanistan’la olan ilişkiler ve 
uluslararası terörizm  konularına da değinen Cumhurbaşkanı Evren, Mü- 
barek’in Türkiye ziyaretinin «ikili ilişkilerimizde yeni bir dönem açıl
dığını kanıtladığını» ifade etm iştir.
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Mısır Devlet Başkanı ise konuşmasında, Türkiye’nin IKÖ 4. zirve
sinde M ısır’ın üyeliği ile ilgili olarak takındığı olumlu tu tum a değine
rek ikili ilişkilerin geliştirilmesi dileğinde bulunmuş; konuşmasının so
nunda Cumhurbaşkanı Kenan Evreıı’i M ısır’a davet ettiğini bildirmiştir.

Mısır Devlet Başkaııı’nm Türkiye’yi ziyareti, Türk Mısır ve üçün
cü ülkeler basın ve yayın organlarında geniş yer almış ve iki ülke ara
sındaki ilişkiler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelen
dirilmiştir.

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN JAPONYA ZİYARETİ

Başbakan T urgut Özal Japonya Başbakanı Yasuhiro Nakasoııe’niıı 
konuğu olarak 19-22 Mayıs tarih leri arasında Japonya’ya resm î bir zi
yarette  bulunm uştur. Başbakan bu ziyareti sırasında Japonya Başbaka
nı Nakasone, Dışişleri Bakanı Abe Ticaret ve Sanayi Bakanı Murata, 
İnşaat Bakanı Y. Kibe ile görüşmüş, Japon im paratoru Hirohito ta ra
fından kabul edilmiştir. Z iyaret sırasında, II. Boğaz K öprüsü’nü kap
sayan Karayolları P ro jesi’ne 24.3 m ilyar Yen kredi tahsisine ilişkin 
Anlaşma, 21 Mayıs tarihinde Devlet Bakanı Ahmet Karaevli ve Japonya 
Dışişleri Bakanı Abe arasında imzalanmıştır.

Başbakan özal, Japonya Başbakanı ile görüşmesinde, Türkiye’deki 
siyasî ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verm iş; iki ülke arasın
daki ilişkiler konusunda ise, iş adam ları arasında ortak b ir komisyon 
kurulması, karm a ekonomik komisyon oluşturulması, çifte vergilendir
menin önlenmesi ve yatırım ların  garanti altına alınması konularında an
laşmalar aktedilmesi önerilerinde bulunm uş; ticarî ilişkilerdeki denge
sizliğin Japonya’nın Türkiye’de yatırım  yapması ile giderilebileceğini be
lirtm iştir. Başbakan özal turizm  ve A nkara’nın hava kirliliği konula
rında yapılabilecek işbirliğine de değinmiştir. İki başbakan arasında ya
pılan görüşmede, bazı uluslararası ve bölgesel sorunlar da ele alınmış; 
İran-Irak savaşı konusunda düzenli görüş alış-verişinde bulunulması te
menni edilmiştir. Başbakan özal, Japonya Başbakandın Türkiye’ye da
vet etm iştir.

Başbakan özal’m Japonya Dışişleri Bakanı Abe’yi kabûlü sırasın
da ise, İran-Irak savaşı ve Orta Doğu bunalımı ayrın tılarıy la ele alın
m ıştır.

Özal, ziyareti sırasında, Türkiye - Japonya Parlam ento Dostluk Gru
bu, Japonya Bankacılar Birliği, Japonya Ekonomik K uruluşlar Federas
yonu üyeleriyle b iraraya gelmiş ve bu vesileyle düzenlenen yemeklerde 
üyelere hitaben birer konuşma yapm ıştır.
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Expo-85 fuarını da ziyaret eden özal, Japonya’nın ileri gelen firm a 
yöneticilerini de kabul etmiştir.

Özal’m ziyareti sırasında Japonya’da bulunan çok sayıdaki Türk 
işadamı da meslekdaşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.

HALEFOĞLU’NUN ROMANYA’YA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Stefan 
Andrei’nin resmî davetlisi olarak, 4-7 Mayıs tarihlerinde Romanya’yı 
ziyaret etmiş, 7 Mayıs günü Romanya Devlet Başkam Nicolae Ceausescu 
tarafından kabul edilmiştir.

Ziyaret sırasında yap ılan , görüşmelerde Dışişleri Bakanı, Türkiye- 
ııin komşularıyla olan münasebetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiş, böl
ge ve dünya sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştur. Görüş
melerde ayrıca, iki ülke arasındaki İktisadî ve ticarî ilişkilerin gelişti
rilmesi konusu ayrıntılarıyla ele alınmış; ortak projeler, üçüncü ülke
lerde petro-kimya ve diğer alanlarda işbirliği ve Türkiye’de petrol aran
ması konusunda ortak faaliyette bulunulması konuları üzerinde durul
muştur. Ayrıca, deniz-kara kombine taşımacılık imkânlarının geliştiril
mesi ve Trabzon-Kösteııce ve Samsun-Köstence hatlarına ilâveten îstan- 
bul-Kösteııce arasında da Ro-Ro veya feribot seferleri ihdası üzerinde 
durulmuştur.

Halefoğlu, Bükreş’deki temaslarına ilişkin olarak bilgi verme am a
cıyla 9 Mayıs günü TBMM’nde yaptığı konuşmada, gerek Yunanistan 
gerek B ulgaristan’ın ikili düzeyde müzakere yoluna yanaşmamalarının 
Balkanlar’da çok taraflı işbirliğini de imkânsız hâle getirdiğini ve bu 
durumun Balkan işbirliği alanında yıllardan beri samimî ve yoğun bir 
çaba içinde olan Romanya’nın yüksek düzeydeki yetkililerine de açıklık
la ifade edildiğini belirtm iş; ayrıca, Türk-Romen ilişkilerinin farklı sis
temlere mensup ülkeler arasındaki ilişkilere örnek olacak bir nitelik 
taşıdığını vurgulam ıştır.

Halefoğlu’nun Bükreş’deki temaslarına paralel olarak, Türk-Romen 
Karma Ekonomik Komisyonu’ııun XI. dönem toplantısı da 6-10 Mayıs 
tarihleri arasında A nkara’da yapılmıştır. Türk tarafına Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli, Romen tarafına ise RSC Başbakan Yardımcısı Ioan 
Avram’m başkanlık ettiği heyetler arasında yapılan görüşmelerde, iki 
ülke arasındaki ticaretin  daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir şekilde ge
liştirilmesi konusu ele alınm ış; ekonomik, sınaî ve teknik işbirliği çer
çevesinde yürütülen projelerin son durumları tesbit edilmiş ve bu alan
da yeni im kânlar yaratılm ası üzerinde durulmuştur. Görüşmelerde ay-
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rica, ulaştırm a ve haberleşme alanlarında yürütülen işbirliği konusu 
da ele alınmış; bu çerçevede, Trabzon-Kösteııce arasındaki Ro-Ro sefer
lerine 15 Mayıs’dan itibaren başlanması kararlaştırılm ıştır. Ayrıca, îs- 
tanbul-Köstence arasında da Ro-Ro veya feribot seferleri ihdası konu
sunda mutabık kalınm ıştır. Toplantılar sonucunda, yapılan görüşmelere 
ilişkin bir protokol 10 Mayıs’ta  imzalanmıştır.

İki ülke arasında ulaştırm aya ilişkin konular ise, 18-23 Mayıs ta 
rihlerinde A nkara’da yapılan bir başka toplantı da ele alınmıştır,

BULGARİSTAN’LA İLİŞKİLER
B ulgaristan’ın bu ülkede yaşayan soydaşlarımıza yönelttiği eritme 

politikası sonucu gerginleşen iki ülke ilişkileri Mayıs ayı içerisinde de 
devam etmiş, soydaşlarımızın durum una ilişkin tutum um uz 10 Mayıs’ta 
Dışişleri Bakanımız V ahit Halef oğlu tarafından düzenlenen basın toplan
tısında yeniden vurgulanmış, ay içerisinde gerçekleştirilen üst düzey
deki çeşitli resmi tem aslarda da Türk ta ra fı konuya ilişkin tutum unu 
m uhataplarına izah etm iştir.

Konu çeşitli uluslararası toplantılarda da ele alınm ıştır. Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesinde Ottowa da düzenlenen İn
san H akları Uzmanlar toplantısında Türk heyeti, .soydaşlarımızın duru
munu, tarih i bir süreç içerisinde bizzat Bulgar belgelerine dayandırarak 
ayrıntılı b ir şekilde ifade etmiş, çeşitli ülke delegeleri de Türk görü
şünü destekler nitelikte konuşmalar yapm ışlardır.

Kuzey A tlantik Asamblesi’nin 16-20 Mayıs tarihlerinde S tu tg a rt’da 
düzenlenen toplantısı sonunda yayınlanan bir basın bildirisiyle de Bul
garistan’daki Türk azınlığına yönelik baskı politikası kınanmış ve üye 
parlam enterlerin hüküm etlerini Bulgaristan nezdinde harekete geçirme 
konusunda girişimde bulunm aları istenm iştir. Türk azınlığın durumu Av
rupa Konseyi Delegeler Komitesinde de ele alınm ıştır.

S



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 30 Nisan - 7 Mayıs 1985 tarihlerinde Mısır Mükümeti ile 1985 - 
1986 yıllarını kapsayan Kültür Değişim Programı imzalanmıştır.

— Türkiye - Bangladeş Kültürel ve Bilimsel Değişim Program ı 7 
Mayıs 1985’de Dışişleri Bakanlığı K ültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi 
Erdoğan Sanalaıı ile Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi HUQ tarafından 
parafe edilmiştir.

— Bas Ayhan Baran Brüksel’de Dışişleri Eşleri Yardımlaşma D er
neği yararına, 12 Mayıs 1985 tarihinde bir resital vermiştir.

— Türkiye-Polonya Kültürel Değişim Programı çerçevesinde 20-27 
Mayıs 1985 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da Polonya Film H aftası 
düzenlenmiştir.

— 21-26 Mayıs 1985 tarihleri arasında Avrupa Müzik Yılı ve 1985 
Gençlik Yılı vesilesiyle Münih’te düzenlenen «Avrupa Müzik Festivali»ne 
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Kon- 
servatuvarı O rkestrası katılm ıştır.

— T.B.M.M.’nin 65. yıldönümü Kutlamaları proğramı çerçevesinde 
Boğaziçi üniversitesi öğretim  üyesi Prof. Şerif Mardin Cambridge ve 
Londra Üniversitelerinde 22-28 Mayıs tarihleri arasında iki Konferans 
vermiştir.

— 26 Mayıs - 7 Haziran tarihlerinde T.B.M.M’niıı 65. Kuruluş Yıl
dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebe
tiyle yurtdışm da gerçekleştirilen Kültürel etkinlikler çerçevesinde Türk 
Müziği sanatçısı Yüksel Uzel Tunus, Libya ve Cezayir’de konserler ver
miştir.
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MACARİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’DE

M acaristan Başbakan Yardımcısı Jozef M arjai, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ’in konuğu olarak, memleketimizi zi
yaret etm iştir. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e Macar Devlet BaşkanT- 
nın bir m esajını sunan Jozef Marjai, temasları sırasında, ikili ekonomik 
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi imkânları üzerinde fik ir teatisinde bu
lunmuştur.

1 Mayıs 1985

DIŞİŞLERİ BURAK-M TANKERİ ÎLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı, Körfezde saldırıya uğrayan Burak-M tankeri 
ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapm ıştır :

«Ham petrol alımı için İran’ın K harg adasına giden BURAK M 
adlı tankerim izin dolum yaptıktan sonra dönüş yolunda ve yasak saha 
dışında bir roket isabeti aldığı öğrenilmiştir.

Alman ilk bilgilere göre bu sabah erken saatlerde vuku bulan olay
da herhangi bir can kaybı yoktur. İsabet sonucu tankerimizde çıkan 
mevzii bir yangın söndürülmüş olup, Tankerimiz yoluna devam etm ek
tedir.

Olay tahkik  edilmektedir.»

1-2 Mayıs 1985

İSLAM BARIŞ KOMİTESİ TOPLANDI

İran ile Irak  arasında süregelen savaşa son verilmesi için yapılacak 
yeni girişimlerin ele alındığı İslam Barış Komitesi toplantısı Cidde’de 
yapılmıştır. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu tem 
sil etm iştir.

2 Mayıs 1985

YAVUZTüRK : «TÜRK ORDUSUNUN MODERN SİLAHLARA SAHİP 
OLMASI İÇİN ABD’Lİ DOSTLARIMIZIN ELLERİNDEN GELEN 

YARDIMI YAPACAKLARINA İNANIYORUM»

Savunma Sanayi işbirliği konularını görüşmek amacıyla ABD’de bu
lunan Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk «Amerika’nın Sesi» radyo
suna verdiği b ir demeçte, «Türk Ordusunun modern silahlara sahip ol
ması için ABD’li dostlarımızın ellerinden gelen yardımı yapacaklarına 
inanıyorum» demiştir.

30 Nisan - 5 Mayıs 1985
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İki ülke arasında savunma sanayi alanında yapılacak işbirliği için 
bir Amerikan heyetinin yakında Türkiye’ye geleceğini söyleyen Bakan, 
V aşington’daki tem asları sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk özel 
sektörünün kaydettiği gelişmenin savunma alanında yansıtılabileceğini 
gündeme getirdiğini belirtm iştir.

2-3 Mayıs 1985

TÜRK-ALMAN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU BONN’DA TOPLANDI

Türk-Alman Çalışma Grubu Federal Almanya’nın başkenti Bonn’
da toplanm ıştır. Görüşmeler sırasında 25 Ocak 1985 tarihinde iki ülke 
Çalışma Bakanları arasında Bonn’da imzalanan ve Türk işçilerinin yapı 
ta sa rru f hesaplarının Türkiye’ye ak tarılarak  konut alanında kullanılma
sını öngören protokol ele alınmış ve bu konudaki hazırlıklar ta rtışıl
mıştır.

3 Mayıs 1985

DIŞİŞLERİ BAKANI İSLAM BARIŞ KOMİTESİ TOPLANTISINDAN
DÖNDÜ

Avusturalya ve Yeni Zelanda’ya yaptığı resmî ziyaretlerden sonra 
İslam Barış Komitesi Toplantısı için Suudi A rabistan’a giden Dışişleri 
Bakanı V ahit Halefoğlu yurda dönmüştür. Halefoğİu dönüşünde Yeşil
köy Havaalanında basm a aşağıdaki demeci verm iştir :

«Avusturalya ve Yeni Zelanda’ya yaptığım  resm î ziyaretleri müte
akip, 1-2 Mayıs tarihlerinde Cidde’de yapılan İslâm Barış Komitesi Top
lantılarına katıldım. Bildiğiniz gibi İslâm Konferansı çerçevesinde ku
rulan bu Komite, dost ve komşularımız İran ve Irak  arasında devam 
eden ve Türkiye’nin her yönden büyük endişe ve üzüntü duyduğu sa
vaşa bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Son zamanlarda savaşta meydana gelen tırm anm a üzerine Komite
nin Başkanı Gambiya Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine, geçen yıl Tem
muz ayından beri toplanmamış olan Komitenin sözkonusıı tarihlerde top
lanması öngörülmüştü.

Bu toplantıya, bazı Uzakdoğu ülkelerine resmî ziyarette bulunan 
Pakistan Cumhurbaşkanına refakat eden Pakistan Dışişleri Bakanı dı
şında, bütün üye ülkelerin Dışişleri B akanlan ile F ilistin Kurtuluş Teş
kilatı Lideri A rafat katılm ıştır.

Komite toplantılarında, geçen dönem zarfındaki savaşla ilgili geliş
meler gözden geçirilmiş ve bu kardeş kavgasına en kısa zamanda son 
verebilmek için sarf edebileceğimiz çabalar üzerinde faydalı görüş teati
lerinde bulunulmuştur.
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Tabiatıyla, bu görüşmeler sırasında ben, Türkiye olarak, iki kom
şumuz ile en iyi düzeyde cereyan eden ilişkilerimizin verdiği im kânlar
dan istifade ederek yürüttüğüm üz çabaları dile getirdim. Bütün Komite 
üyeleri Türkiye’nin özel konumu ve kesin tarafsızlığı dolayısıyla, bu 
konuda da oynadığımız role ve değerlendirmelerimize büyük önem ver
mekte ve Komiteye katkılarımızı takdirle karşılam aktadırlar.

Komite çalışmaları sonunda bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride 
özellikle Komitenin tarafsız ve gerçekçi bir tutum la savaşın b ir an önce 
sona erdirilmesi ve bu amaçla taraflara  yardımcı olmak niyeti ortaya 
konulmak istenm iştir. Savaşta tekrar tırm anm aya yolaçacak hazırlık
lardan duyulan endişe belirtilmiştir. U luslararası sözleşmelerin ihlâl edil
memesi gereği vurgulanm ıştır.

Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, iki Müslüman ülke arasındaki 
bu savaş İslâm dünyasını derinden üzmekte ve bölgede artan  bir zaafi- 
yet doğurmaktadır. Ancak, elâıı iki tarafın  tutum ları arasındaki fa rk 
lılık büyüktür. Bizim temennimiz, İslâm Barış Komitesinin, adil ve şe
refli bir çözüm sağlanabilmesi için, çaba ve temaslarında başarılı olma
sıdır.

İslâm Barış Komitesi toplantısının bana verdiği faydalı bir imkân da, 
ikili görüşmeler oldu, özellikle, FKÖ Başkanı i\ra fa t ile iki uzun ve ayrın
tılı görüşme yaptık. A rafat, Ürdün Kralı Hüseyin ile yaptığı anlaşmanın 
Orta Doğu’da barış süreci için bir ümit ve fırsa t oluşturduğunu izah 
etti. Türkiye’nin Orta Doğu siyasetinden duyduğu memnunluğu belir
terek barış çabalarına yardımcı olan açık ve yapıcı rolünün devam e t
mesini istedi; Memnuniyetle müşahade ettim  ki, Türkiye’nin bölgedeki 
ve dünyadaki önem ve nüfuzu ve oynadığı olumlu rol takdirle karşı
lanmaktadır.

Türkiye, gerçekçi ve barışçı siyaseti çerçevesinde Arap ve Filistin 
davalarına sağladığı desteği sürdürmekte ve adil bir uzlaşmaya varıla
bilmesi için ortaya çıkan bu fırsatın  herkesçe iyi bir şekilde değerlen
dirilmesini kuvvetle temenni etmektedir.»

3 Mayıs 1985

IRAK HÜKÜMETİ PROTESTO EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, mu- 
ta,d basın toplantısında «Basra’da vurulan Burak M tankerine ilişkin 
son gelişmeler nelerdir?» şeklinde yöneltilen bir soruyu şöyle cevaplan
dırmıştır :
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«Kharg adasından dolum yapan Burak M tankerine karşı yapılan 
saldırı, seyrüsefer serbestliği ilkesinin ihlâlini teşkil etmekle, kamu
oyumuzda infial ve üzüntü yaratm ıştır. Saldırı olayı Irak Hükümeti 
nezdinde protesto edilmiştir.»

4-7 Mayıs 1985

HALEFOĞLU ROMANYA’YA GİTTİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu Romanya Dışişleri Bakanı Stefan 
A ndrei’nin resmî davetlisi olarak, 4-7 Mayıs tarihlerinde Romanya’yı zi
yaret etm iş; 7 Mayıs günü RSC Devlet Başkanı Nicolae Ceausescu ta 
rafından kabul edilmiştir.

Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde Bakanımız, Türkiye’nin 
komşularıyla olan münasebetleri hakkında ayrıntılı bilgi verm iş; bölge 
ve dünya sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunm uştur. Romen 
Dışişleri Bakanı konuğu onuruna bir yemek verm iştir. (Bk. Belge 1)

5-10 Mayıs 1985

TÜRKİYE - ROMANYA EKONOMİK KARMA KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye-Romanya Ekonomik K arm a Komisyonu A nkara’da toplan
mıştır. Toplantılarda Türk Heyetine Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, Ro
men Heyetine Başbakan Yardımcısı Ioan Avram başkanlık etmiştir.

Heyetler arasında yapılan m üzakereler sonucu iki ülke arasındaki 
ticari, ekonomik, sınai, teknik, ulaştırm a ve haberleşme alanlarındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi hususunda m utabakata varılm ıştır.

6-8 Mayıs 1985

AVRUPA SİLAHSIZLANMA KONFERANSINDAKİ ABD HEYETİ
BAŞKANI ANKARA’DA

17 Ocak 1984 tarihinden beri 38 Avrupa Devleti, ABD ve Kanada-- 
nm katılm asıyla Stokhoim’de devam eden Avrupa Silahsızlanma Konfe
ransındak i ABD Heyeti Başkanı Büyükelçi Jam es Goodby, Türkiye’yi 
ziyaret etm iştir.

Büyükelçi Goodby, 8 Mayıs 1985 tarihinde Dışişleri Bakanı Vahit 
Halef oğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necdet öztorun ve Dış
işleri Bakanlığı M üsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel tarafından kabûl edil
miştir. Büyükelçi, ayrıca, konusuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkilile
riyle de görüşmelerde bulunm uştur.

Büyükelçi Goodby onuruna aynı gün Dışişleri Bakanlığı M üşterek  
Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Korkud tarafından, Ge-
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ııelkurmay Başkanlığı ilgilileri ve üniversite öğretim üyelerinin de k a
tıldığı b ir öğle yemeği verilmiştir.

ABD Heyeti Başkanı Büyükelçi Goodby, ayrıca, Dış Politika E nsti
tüsü tarafından düzenlenen «Avrupa’da Silahsızlanma» konulu bir kon
ferans verm iştir.

8 Mayıs 1985

HALEFOĞLU : AVUSTURALYA, YENİ ZELANDA ZİYARETİ YE 
İSLAM BARIŞ KOMİTESİ TOPLANTISI HAKKINDA TBMM’Y İ

BİLGİ SUNDU

Dışişleri Bakanı Vahit .Halefoğlu TBMM’de yaptığı konuşmada, 
Avusturalya ve Yeni Zelanda’ya yaptığı ziyaretler ve Cidde’deki İslam 
Barış Komitesi Toplantısı hakkında bilgi sunmuştur. (Bk. Belge 2)

8 Mayıs 1985

GEBERTH : «TÜRKİYE’NİN ARTIK ÖZEL YARDIMLARA İHTİYACI
KALMAMIŞTIR»

İktisadi ve Ticari çevreleri ile temaslarda bulunmak üzere A nkara’
ya gelen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye 
Konsorsiyumu Başkanı Rolf Geberth verdiği bir demeçte, Türk ekono
misinin iyi b ir gelişme gösterdiğini söylerek «Ekonomi artık  kendi ayak
ları üstünde durabilir hale gelmiştir. Türkiye’nin acil yardım lara ih ti
yacı kalmamıştır» demiştir.

8 Mayıs 1985

YAYUZTÜRK : ABD GEZİSİNİN OLUMLU GEÇTİĞİNİ BİLDİRDİ

Milli Savunma Bakanı Yavuztürk, 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri a ra
sında ABD’ııe yaptığı resmi gezi ile ilgili olarak TBMM Genel Kurulıı’- 
na bilgi sunm uştur. Görüşmelerin olumlu geçtiğini bildiren Yavuztürk, 
NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının sık sık bu tip geziler yap
tıklarını, ziyaretin amacının teknolojik gelişmeleri yerinde gc -mek ve 
ABD silahlı kuvvetlerinin eğitim çalışmalarını incelemek olduğunu ifade 
etmiştir.

Görüşmeleri sırasında Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca yapı
labileceklerin de saptandığını kaydeden Yavuztürk, Ermington mezarlı
ğına Ermenilerle ilgili plaket konulması olayı karşısında ABD Başkan 
Yardımcısı ile Milli Savunma Bakanına Türk Hükümetinin hassasiyetini 
bildirdiğini kaydetti.
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Yavuztürk, görüşmeler sırasında F-16 uçaklarının Türkiye’de imali 
konuları ile, ABD Deniz ve Hava Birliklerinde kullanılan modern silah
ların Türk Silahlı Kuvvetlerinde de kullanılması konularının da ele alın
dığını sözlerine eklemiştir.

8 Mayıs 1985

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : «BÜTÜN TÜRKİYE; ÜZÜNTÜSÜNÜ 
PAYLAŞTIĞI GÜREŞÇİ BÜNYAMİN YE AİLESİNİN KADERİ İLE, 

BUNDAN SONRA İLGİLENMEYE DEVAM EDECEKTİR»

Dışişleri Bakanlığı televizyon’da bu akşam B ulgaristan’daki Türk 
azınlığa yapılan baskıları anlatan güreşçi Bünyamin’in söylediklerinin, 
Bulgarların saklam aya çalıştıkları gerçekleri b ir kez daha gözler önüne 
serdiğini bildirm iştir.

Dışişleri Bakanlığı sözkonusu röportajın  televizyonda yayınlanma
sından hemen sonra aşağıdaki açıklamayı yapm ıştır :

«Türk asıllı Bulgar güreşçisinin bundan bir süre önce Budapeşte’
de düzenlenen bir güreş şampiyonası sırasında, B ulgaristan’daki Türk 
azınlığına yapılan baskılar ve şiddet hareketleri hakkında TRT Muha
birine ifade ettiği hususları televizyonda büyük bir üzüntü ile izledik. 
Temel hak ve hürriyetlerinden vazgeçmek istemeyen Türk azınlığının 
maruz kaldığı muamele esef vericidir. Yüksek düzeyde Bulgar yetkili
leri uzun süre Türklerin adlarının zorla değiştirildiğini saklamaya çalış
mışlar, vuku bulan kanlı olayları yalanlam aya gayret etmişlerdir. Ancak 
gerçekler her geçen gün daha sarih bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Gü
reşçi Bünyamin örneklerden sadece b ir tanesidir. Bütün Türkiye üzün
tüsünü paylaştığı Bünyamin ve ailesinin kaderi ile bundan sonra ilgilen
meye devam edecektir. İnsan haklarına saygı gösteren, temel hak ve 
hürriyetlerin ihlâli ile yakından ilgilenen tüm  ulusların güreşçi Bünya
min ve ailesinin ve aynı zamanda B ulgaristan’daki 1 milyonu aşkın Türk 
azınlığının kaderiyle yakından ilgileneceklerine, tüm  insanlığın Bulga
ris tan ’daki Türk azınlığına yapılan muamelelere hep birlikte karşı çıka
caklarına inanıyoruz.»

8 Mayıs 1985

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, BASKI ALTINDAKİ TÜRK 
AZINLIKLARLA İLGİLİ BAŞVURULARINA BULGAR 

HÜKÜMETİ’NİN CEVAP VERMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Uluslararası Af örgütü , B ulgaristan’daki Türk azınlığa yapılan bas
kılarla ilgili olarak soruşturm a açılmasını isteyen başvurularına, Bul- 
gar Hüküm eti’nin herhangi b ir cevap vermediğini açıklamıştır.
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Uluslararası Af Örgütünün Londra’daki basın bürosunun konuya 
ilişkin açıklamasında, teşkilatın 26 Şubat’da Bulgaristan İçişleri Bakan
lığına bir mektup yazarak, ülkedeki Türk azınlığa yapılan baskı ve ezi
yetlerden duyulan kaygıların belirtildiği, bu konuda tarafsız bir soruş
turm a açılmasının istendiği kaydedilmiştir.

9 Mayıs 1985

ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜ, TÜRK AZINLIĞA YÖNELİK 
BASKILARA İLİŞKİN HABERLERİ «KAYGI VERİCİ» OLARAK

NİTELEDİ

Dünya basınının önde gelen iki bin’den çok yazı işleri müdürünün 
üye olduğu «Uluslararası Basın Enstitüsü» (İPİ), tarafından yapılan 
bir açıklamada, Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik baskıların kam u
oyuna yansıtılm ası hususunda Sofya yönetiminin Türk basınına güçlük 
çıkardığı belirtilmiş, Bulgaristan’daki azınlığa baskı uygulandığı yolun
daki haberlerden «kaygı duyulduğu» bildirilmiştir.

9 Mayıs 1985

HALEFOĞLU ROMANYA ZİYARETİ HAKKINDA TBMM’DE BİLGİ
SUNDU

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu Romanya’ya yaptığı resmi ziya
ret hakkında TBMM’ne bilgi sunmuştur. (Bk. Belge 3)

10 Mayıs 1985

HALEFOĞLU’NUN BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu düzenlediği basın toplantısında, 
Türk dış politikası ve son günlerde karşılaşılan sorunlarla ilgili açıkla
malarda bulunm uştur. (Bk. Belge 4)

11-19 Mayıs 1985

İRAN EN ERJİ HEYETİ TÜRKİYE’DE

Türkiye-İraıı Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komis
yonunun 16-21 Ocak 1985 tarihlerinde A nkara’da yaptığı 3. toplantısı 
sonunda imzalanan M utabakat Zaptında Türkiye ile İran ın  baraj, su
lama tesisleri, hidroelektrik santralleri yapımı ile İran d a  kanalet üre
timi konularında işbirliği yapmaları öngörülmüştür.

Bu çerçevede, İran Enerji Bakan Yardımcısı Fahroudim başkanlı
ğında bir İran heyeti, bu konularla ilgili görüşmelerde bulunmak, bazı 
baraj, sulama tesisleri, kanalet fabrikaları ve diğer ilgili birimleri ma
hallinde görmek ve incelemek üzere Türkiye’yi ziyaret etm iştiı.
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Farhoudim ’in A nkara’da E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müs
teşarı, DSİ Genel Müdürlüğü ve M üteahhitler Birliği ile görüşmelerde 
bulunmuş ve Devlet Bakanı M ustafa Tınaz Titiz, E nerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Sudi Türel ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa- Giray 
tarafından kabul edilmiştir.

15 Mayıs 1985

TÜRKİYE-ÎRAN DOĞAL GAZ YE HAM PETROL BORU HATTI
GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile İran arasında ham petrol ve doğal gaz boru hatları 
projelerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmakla görevlendirilen Or
tak  Komite A nkara’da ilk toplantısını yapm ıştır. Ortak Komite’de İran’ı, 
Başbakanın özel Danışmanı Muhammed Cevad Asemipur, Türkiye’yi de 
Başbakanlık Baş Danışmanı Adnan Kahveci temsil etm iştir.

Asemipur ve Kahveci’nin başkanlığındaki heyetlerin yaptıkları gö
rüşmelerin sonunda, iki ülke arasında ham petrol ve doğal gaz boru hat
larının yapımına ilişkin fizibilite çalışmalarına başlanılmasını öngören 
bir protokol im zalanmıştır.

14 -15 Mayıs 1985

İSLAM BİLİM YE KALKINMA VAKFI ALTINCI BİLİM KURULU
ANKARA’DA TOPLANDI

İslam Bilim ve Kalkınma V akfının 6. Bilim Kurulu toplantısı An
k ara’da yapılmıştır. Toplantı Başbakan T urgut özal’m b ir konuşması 
ile açılmıştır.

Özal konuşmasında, İslam K onferansının önemli b ir yakınlaşma ve 
işbirliği Teşkilatı olarak gördüğünü söylemiş «doğu batı bloklaşmasının 
ardından bir ekonomik kuzey güney ayrım ı gündeme gelmiştir. Bu bir 
zenginler fakirler ayrımıdır» dem iştir.

Açılışta Devlet Bakanı Tınaz Titiz ve Dışişleri Bakanı V ahit Halef - 
oğlu da hazır bulunmuşlardır.

14 Mayıs 1985

TÜRKİYE BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLER KONUSUNU AGİK 
TOPLANTISINA GETİRDİ

Türkiye, Bulgaristan’daki Türkler sorununu Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı (AGİK) çerçevesinde Ottowa’da düzenlenen İnsan 
Hakları toplantısına getirm iştir.
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7 Mayıs’da başlayan sözkonusu toplantıda bir konuşma yapan Türk 
Heyeti Başkan Tardımcısı Ekrem Güvendiren, U luslararası hukukun hü
kümleri gereğince ulusal azınlıkların insan haklarına saygı gösterilmesi 
gerektiğini ve bundan hiç b ir ülkenin kaçmmıyacağım belirtm iştir.

B ulgaristan’daki Türk azınlığına yapılan baskıların ızdırap çeken 
bir milyonu aşkın insanın, insan haklarına bir çözüm bulunması için gün
deme getirildiğini bildiren Güvendiren ikili görüşme talebinin de bu
güne kadar Bulgar hükümetince kabul edilmediğini, Türkiye’nin bu ne
denle AGİK süreci çerçevesinde haklarını kullanma durumunda kaldı
ğını söylemiş, Türkiye’nin sözkonusu ülke ile ikili görüşmelere her za
man hazır olduğunu vurgulamıştır.

14 Mayıs 1985

HALEFOĞLU : «ERMENİ İDDİALARINA KARŞI ARŞİVLERDEKİ 
BELGELERE DAYALI YAYINLARIN ARTACAĞINI» BİLDİRDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halef oğlu, «Ermeni iddialarına karşı, arşiv
lerdeki belgelere dayalı yayınların artacağını, gerçeklerin dünya kamu
oyuna en geniş şekilde anlatılmasına devam edileceğini» bildirmiştir.

Konya bağımsız milletvekili Sabri Irm ak’m sözlü soru Önergesini 
TBMM’de cevaplandıran Halefoğlu, bilim adamlarımızın sözde ermeni 
iddialarına karşı savunma yapacak bilgi donatımına sahip olduklarım 
ve ermeni iddialarını çürüttüklerini, ülkemiz aleyhindeki her yayma ce
vap verildiğini, devlet ve milletimizi hedef alan çirkin itham lara karşı 
Dışişleri Bakanlığı mensuplarının güç şartlarda hizmet verdiklerini an
latmıştır. Halefoğlu, Türkiye’ye karşı yapılan bu iftiralar için, her va
tandaşa görev düştüğünü sözlerine eklemiştir.

14 Mayıs 1985

DIŞİŞLERİ : IRAK’TA MENFAATLARI BULUNAN
VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ BİR DUYURU YAYINLADI

Dışişleri Bakanlığı Irak Cumhuriyetinde mal, hak ve menfaatleri 
bulunan vatandaşlarım ıza aşağıdaki duyuruyu y ap m ıştır:

«Irak Cumhuriyetinde mal, hak ve menfaatleri bulunan vatandaş
larımıza duyurulur.

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasındaki, 17 Aralık 
1984 tarih ve 18608 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, «Emlâk ve Em 
lâk Haklarına Dair Sözleşme» ve eki, iki tarafça gerekli onay işlem
c i  tamamlanarak, 11 M art 1985 tarihinde yürürlüğe girm iştir.
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Sözleşme hükümlerinden aşağıdaki şartları haiz vatandaşlarımız is
tifade edebileceklerdir :

a. Türk vatandaşı olup, 15,8.1961 tarih ine kadar, gayrimenkuldu 
bulunduğu yerdeki tapu sicilinde Türk vatandaşı olarak kayıtlı bulu
nanlar veya bunların m irasçıları;

b) 15.8.1961 tarih ine kadar Türk vatandaşlığını kazanan ve bu 
durum ları taşınmazın bulunduğu Irak  vatandaşlık ve nüfus sicillerinde 
kayıtlı olanlar.

Bu sözleşme çerçevesinde Irak Cumhuriyeti yukarıda bahiskonusu 
niteliklere sahip olan ve aşağıda sıralanan gayrimenkul hakları tesbit 
edilecek Türk vatandaşlarının haklarını tazmin edecektir.

a. Irak Toprak, Tarım  Reformu Kanunu çerçevesinde Irak  ta ra 
fından millileştirilen s ırf mülk niteliğindeki tarım sal topraklar;

b. Geçerli tapu sicili ile ta sa rru f hakkının kendisine aidiyeti sa
b it olan bir Irak  vatandaşının mirasçısı olup, yürürlükteki K anunlar ge
reğince iktisabı mümkün olmadığından devlete intikal etmiş bulunan 
devlet mülkiyetindeki topraklardaki ta sa rru f hakkı.

Ayrıca, sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle, vatandaşlarımızın, gay
rimenkul hakları karşılığı olan ve halen Irak  bankalarında bloke du
rumda bulunan paraları tran sfe r edilebilecektir.

Tazminatın yanısıra Irak  Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarına, Irak7- 
ta  sahip olabilecekleri b ir ikam etgâh ve b ir işyerinden fazla gayrimen
kul haklarının devri için, anlaşmanın yürürlüğe girdiği ta rih ten  itiba
ren 5 yıllık nihai bir süre tanıyacaktır. Vatandaşlarım ız isterlerse Irak’- 
ta  b ir işyeri ve b ir ikam etgâh üzerindeki gayrimenkul haklarını muha
faza edebileceklerdir.

Yukarıdaki hususların yanında, Irak  Cumhuriyeti, ülkesinde vakıf 
hakkı bulunduğu sabit olan vatandaşlarım ıza, bu haklarını y ü rü r lü k te  
bulunan kanunların ışığında tasfiye edebilmeleri için gerekli kolaylığı 
gösterecektir.

Yukarıdaki şartlara  uyan hak sahibi vatandaşlarım ız, gecikmeksi
zin, dilekçe ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yabancı işlemleri 
Dairesi Başkanlığına m üracaat etmelidirler. V atandaşlarım ız dilekçele
rine bu konuda hazırlanan stan d art m üracaat form u ve kayıtlı olduk
ları nüfus idaresinden alacakları T.C. vatandaşlığını kazandıkları tarihi 
gösteren nüfus Örnekleri ile Irak ’daki mal veya haklarının mevcudiyetini 
kanıtlayacak belgeleri (örneğin, tapu senedi, m illileştirme belgesi, vak
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fiye, berat, hüccet, ferman, şer’î veya diğer mahkeme ilâmları, mak
buz ve banka dekontu) ve hak sahibinin mirasçısı olduklarını kanıtla
yan veraset belgelerini eklemelidirler.

Irak ’tak i Emlâk ve Emlâk haklarıyla ilgili olarak daha önce m üra
caatta bulunan vatandaşlarımız da eksik belgelerini tamamlamalarını 
teminen yukarıdaki bilgilerin ışığında m üracaatlarını Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Yabancı İşlemleri Dairesi Başkanlığına yenilemeli- 
dirler.

İlgililere ilânen tebliğ olunur.»

15-18 Mayıs 1985

MISIR DEVLET BAŞKANI TÜRKİYE’DE

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’in konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Türk-Mısır resmi gö
rüşmeleri iki ülke Cumhurbaşkanlarının Başkanlığında heyetler arasın
da akdedilmiş, bu görüşmelere paralel olarak konuk Devlet Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Evren, Başbakan Özal’ııı da katıldığı üçlü bir görüşme 
yapmışlardır. Evren konuğu onuruna bir yemek vermiştir. (Bk. Belge 5,6)

’5-17 Mayıs 1985

TÜRKİYE-ROMANYA ULAŞTIRMA KARMA KOMİSYONU 
ANKARA’DA TOPLANDI

Türkiye-Romanya Ulaştırma Karma Komisyonu A nkara’da toplan
mıştır. Toplantıda Türk Heyetine Ulaştırma Bakanlığı M üsteşarı İhsan 
Peker, Romen Heyetine de Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nicolae Hırjou 
Başkanlık etmişlerdir. Toplantının sonunda bir Protokol imzalanmıştır. 
Peker, imza töreninde yaptığı konuşmada, KÖstence-Trabzon Ro-Ro h a t
tı işlerliğinin sağlandığını, Köstenceden ilk Ro-Ro gemisinin hareket e t
tiğini ve 20 Mayıs’da Trabzon’da yük boşaltacağını açıklamıştır.

16-18 Mayıs 1985

TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞININ 20, YILI TOPLANTISI

İktisadi kalkınma vakfının (İKV) düzenlediği «Türkiye-Al T ortak
lığının 20. yılı toplantısı» İstanbul’da yapılmıştır. AET Komisyonu Ge
nel Sekreteri Emile Noel dahil topluluk ülkelerinden çeşitli seçkin da
vetlilerin yanısıra Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle, Üni
versite öğretim üyelerinin katıldıkları ve Toplulukla Türkiye’nin ilişki
lerinin çeşitli yönlerinin tartışıldığı toplantıda Dışişleri Bakanı Vahit Ha- 
lefoğlu da bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 7)
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JOSEPH LUNS TÜRKİYE’DE

NATO eski Genel Sekreteri Joseph LUNS, Genelkurmay Başkanı 
ve Milli Savunma Bakam ’nın konuğu olarak yurdumuzu ziyaret etmiş
tir. önce İstanbul’da H arb Akademilerinde b ir konferans veren ve 19 
Mayıs kutlam a törenlerini izleyen LUNS, daha sonra ¡İzmir’e geçmiş 
ve çeşitli tem aslarda bulunm uştur. Bilâhare Bodrum ve A ntalya’daki 
Askerî Dinlenme Kamplarında ta til yapan NATO eski Genel Sekreteri 
daha sonra A nkara’ya gelerek Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli 
Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşm üştür.

17-20 Mayıs 1985

KUZEY ATLANTİK ASSAMBLESİ TOPLANDI

Kuzey A tlantik  Asamblesinin 1985 ilkbahar toplantısı Federal Al
m anya’nın S tu tg a rt kentinde yapılmıştır. NATO üyesi 15 ülkeden par
lamenterlerin katıldığı toplantıda Türkiye’yi İstanbul Milletvekili Fer- 
ruh İlter başkanlığında 10 parlam enterden oluşan b ir heyet temsil et
m iştir. Çeşitli siyasi, ekonomik, askeri, sosyal ve bilimsel konuların 
tartışıldığı toplantıda, Hollaııdalı parlam enter Ton F rik ins’in hazırladığı 
bir raporda, çeşitli hususlar meyanında B ulgaristan’daki Türk azınlığa 
yapılan baskılara da yer verilmiş ve B ulgaristan’ın tutum unun Hel
sinki Anlaşmasına te rs düştüğü vurgulanm ıştır.

17 Mayıs 1985

TÜRKİYE, TUNUS, KUVEYT ORTAKLIĞI İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK DÖRDÜNCÜ SUNİ GÜBRE KOMPLEKSİ 

ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye, Tunus ve K uveyt O rtaklığı ile M ersin’de kurulacak dör
düncü suni gübre kompleksini gerçekleştirecek şirketin  ana sözleşmesi 
İstanbul’da imzalanmıştır. Sözleşmeyi Başbakan T urgut özal, Tunus 
Başbakanı Muhammed Mzali, Kuveyt Başbakanım temsil en Kuveyt Pet
rol ve Sanayi Bakanı Şeyh Ali Haleifa Al Sabah imzalamıştır.

Törende konuşan Başbakan T urgut özal, sözkonusu ortaklık an
laşması ile 230 milyon dolarlık b ir yatırım  gerçekleştirildiğini ve kuru
lacak tesislerde günde 1500 ton amonyum n itra t ve 1400 ton diyamon- 
yum fosfat üretileceğini, ürünlerin, Türkiye’nin giderek a rtan  suni güb
re ihtiyacının karşılanm asına önemli b ir katkı sağlayacağını, tesislerin 
gerektirdiği ham maddeleri öncelikle Tunus ve K uveyt’den sağlanacağı
nı belirterek «Türk-Arap İşbirliği ile kurulacak olan suni gübre komp

17 Mayıs - 1 Haziran 1985
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leksi, ilişkilerimizin geliştirilmesi yolunda atılmış yeni b ir adımdır. Bu 
aynı zamanda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın da 
güzel bir eseridir» demiştir.

18-22 Mayıs 1985

ÖZAL JAPONYA’DA

Başbakan T urgut özal Japonya Başbakanı Yasihuro Nakasone’ııin 
konuğu olarak Japonya’ya resmi bir ziyarette bulunmuştur, özal bu zi
yaret sırasında Japonya Başbakanı Nakasone ve Dışişleri Bakanı Abe 
ile görüşmüş İm parator Hirohito tarafından kabul edilmiştir. Nakasone 
Özal onuruna bir yemek vermiştir.

Türkiye - Japonya Parlamento Dostluk Grubunun yemeğinde Japon
ya Meclis ve Senato Balkanları ile bir araya gelen özal, ayrıca, Japon 
Bankacılar Birliği Federasyonu üyeleri ile sabah kahvaltısında, Japonya 
Ekonomik K uruluşlar Federasyonu Yöneticileri ile de öğle yemeğinde 
Özal, ziyaretinin son günü Ulusal Basın Kulübün de bir basın toplantısı 
görüşmeler de bulunmuş ve her iki gruba hitaben birer konuşma yapmıştır, 
düzenlemiştir. (Bk. Belge 8, 9, 10, 11, 12)

18 Mayıs 1985

HALEFOĞLU : TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ İNCELEMELERİ 
VAKFPNÎN DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMDA KONUŞTU

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu, Türk-Arap İlişkileri İnceleme 
Vakfı’nm girişimiyle İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesinde dü
zenlenen «Osmaıılı Arşivleri ve Osrnanlı Araştırmaları» konulu sempoz
yumda bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 13)

18 Mayıs 1985

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISINA ABD BİLİM 
ADAMLARININ TEPKİSİ : TARİHİ BİR HATA İŞLENMEKTEDİR

ABD Temsilciler Meclisine sunulan sözde Ermeni soykırımı tasa
rısının oylanması çabaları yoğunlaşırken ABD’ııin 25 Eyaleti ve Vaşing- 
ton’da bulunan üniversite  öğretim kum ullarında görevli toplam 69 Bi
lim adamı, ortaklaşa bir bildiri yayınlayarak, tasarıya karşı olduklarını 
açıklamışlar ve Milletvekillerine tarih i bir hata işlememeleri için uyarı
da bulunmuşlardır.
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20 Mayıs 1985

MİTSOTAKİS : «ANKARA İLE DİYALOG GEREKLİDİR. ZAMAN 
YUNANİSTAN’IN ALEYHİNE İŞLİYOR»

Y unanistan ana muhalefet partisi YDP lideri K onstantin Mitsota- 
kis Türkiye ile diyalog kurm ak gerektiğini söylemiştir.

Yunan televizyonunda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yeni 
Demokrasi P artisi Başkanı M itsotakis, «Ankara ile diyalog kurulması, 
batı, doğu ve üçüncü dünya ülkeleri tarafından tavsiye ediliyor. Hem 
ikili ilişkiler, hem de Kıbrıs sorunu açısından zaman Y unanistan’ın aley
hine çalışıyor» demiştir.

Mitsotakis, şöyle devam etm iştir :

«Ülkeler arasında anlaşmazlık ortaya çıkarsa, sorunlar ya ertele
nir, ya savaşılır, ya da görüşmeler yapılır. Haklı olduğunuz zaman ge
riye bir tek diyalog yolu kalır. Bu meselede de, Y unanistan haklıdır. 
Türkiye ile diyaloğu reddettiğiniz zaman, korktuğunuz izlenimini verir
siniz ve barış girişimleri konusunda inisiyatifi Türkiye’ye bırakırsınız»

21 Mayıs 1985

HALEFOĞLU ANAP GRUBUNDA DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA
BİLGİ YERDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu, ANAP Grubunda yaptığı konuş
mada Hükümetin görev başına geldiğinden bugüne kadar Dış Politika 
alanında meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verm iştir. (Bk. Bel
ge 14)

21-22 Mayıs 1985

NATO TOPLANTILARI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, NATO Askerî Kc- 
m itesi’nin 21 Mayıs 1985 tarih inde Brüksel’de yapılan Genelkurmay Baş- 
kanları düzeyindeki toplantısına katılm ıştır.

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, beraberindeki b ir heyetle, 
Avrupa Grubu ve NATO Savunma Planlama Komitesi’nin Brüksel’de sı
rasıyla 21 ve 22 Mayıs 1985 tarihlerinde yapılan dönemsel toplantılarına 
katılm ıştır. (Bk. Belge 15, 16)
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21 Mayıs 1985

PAPANDREU : «TÜRKİYE EGE KITA SAHALIĞININ % 3’ÜNÜ
İŞLETEBİLİR»

Yunanistan Başbakanı Papandreu seçim kampanyası propagandası 
çerçevesinde TV’de yayınlanan bir basın toplantısında batı dünyasıyla 
ilişkilere dair b ir soruyu cevaplarken Türkiye ile ilişkilere de değinmiş 
ve Kıbrıs’ın yüzde 37’si «işgal» altındayken M itsotakis’iıı Türkiye’nin 
AET üyeliğini destekleyen beyanını hayretle karşıladığını, M itsotatis’in 
diyolog istemekle kalmayıp diyalog konusu olarak kıta sahanlığını seç
tiğini, Türkiye ta ra f  olmasa da son Deniz Hukuku Sözleşmesinin ada
lara da k ıta sahanlığı hakkı tanıdığını bu durumda Ege kıta sahanlığı
nın % 97’siııi Yunanistan, %. 3’ünü ise Türkiyeııin işletebileceğim, Tür
kiye ile bu % 3 oranından bir pay alınabilmesi için mi müzakere yapı
lacağını öne sürmüş ve Türkiye ile müzakerelere başlanması halinde Yu
nanistan’ın elindeki kozların etkisiz hale geleceğini ifade etm iştir.

22 Mayıs 1985

OTTOWA’BA BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERE YAPILAN 
BASKI YE ZULMÜ BELGELERLE ORTAYA KOYDUK

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesinde Ottowa’da 
düzenlenen İnsan Hakları Uzmanlar Toplantısında Türkiye, Bulgaristan’
daki Türklere yapılan baskı ve zulmü belgeleri ile ortaya koymuştur. 
Toplantıda Türk Heyeti Başkanı Büyükelçi Coşkun Kırca adına yapılan 
konuşmada, Türk azınlığa uygulanan baskılar ile ilgili belgeler, 35 ül
kenin İnsan Hakları Uzmanlarına sunulmuştur.

22 Mayıs 1985

HALEFOĞLU MÜBAREK’İN ZİYARETİ HAKKINDA TBMM’YE
BİLGİ SUNDU

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı 
gündem dışı konuşmada, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in davetlisi ola
rak Türkiye’yi ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek i1 e yapılan 
görüşmeler hakkında bilgi sunmuştur. (Bk. Belge 17)

21 Mayıs 1985 - 29 Mayıs 1985

KARADUMAN MOSKOVA’DA

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman Başkanlığındaki bir Türk 
Parlamenter Heyeti Sovyetler Birliği’ne resmi bir ziyarette bulunmuş
tur, Türk heyeti ziyaret sırasında Leningrad ve Özbekistan’da tem aslar



yapmış, Kremlin’de Sovyetler Birliği Birlik ve Milliyetler Meclisi 
Başkaııları Tolkunov ve Voss Başkanlığında yüksek Sovyet üyeleri ve 
Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı Birinci Yardımcısı 
Kuzııetsov ile görüşmelerde bulunm uştur.

K aradum an Türkiye’ye avdetinde verdiği demeçte, Sovyetler Bir
liğinden olumlu izlenimlerle döndüklerini, tem asları sırasında iyi kom
şuluk ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi im kânları üzerinde durduk
larını bildirmiş Sovyetler Birliğine yaptığı ziyaretin belirli b ir aradan 
sonra iki ülke parlam entoları arasında diyalogun yeniden kurulmasını 
sağladığını belirtm iştir.

Karaduman, tem asları sırasında Sovyet yetkilileri ile uluslararası 
sorunları gözden geçirerek, görüş alış-verişiııde bulunduklarını ve bu iki 
ülkeyi ilgilendiren çeşitli konulara değindiklerini, görüşmelerde iyi kom
şuluk ilişkilerinin yaııısıra ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğinin ge
liştirilmesi üzerinde de durulduğunu açıklamıştır.

24 Mayıs 1985

TÜRKİ YE-İS VEÇ ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI
PARAFE EDİLDİ

Türkiye ile İsveç arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 
ile ilgili olarak Stokholm’de yürütülen görüşmeler sonuçlanmış ve an
laşma parafe edilmiştir.

24 Mayıs 1985

TÜRKİYE-KUVEYT VE BAHREYN ARASINDA SAĞLIK ANLAŞMASI
ONAYLANDI

Türkiye, Kuveyt ve Bahreyn arasında sağlık hizmetleri konusunda 
işbirliğini öngören anlaşm alar Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır.

25 Mayıs 1985

DENKTAŞ : «DE CUELLAR BİZİM DIŞIMIZDA, RUMLARLA 
KONUŞAMAZ, REDDEDERİZ»

KKTC Cumhurbaşkanı R auf D enktaş yaptığı b ir konuşmada, «Eger 
Sayın De Cuellar, Rumlarla, Kıbrıs Türk halkının haklarını güvence al
tına alan konular dışında bir şeyler konuşuyorsa, kabul edilemez, red
dederiz» demiştir.

Denktaş, Kıbrıs sorunu ile ilgili kaydedilen gelişmeler hakkında 
şunları söylem iştir: «Biz yeniden Rum larla veya De Cuellar ile görüş
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mek suretiyle yeni b ir paket yapmaya hazırız. Ama bu paketin kökün
de temelinde, Türk askerinin etkin garantisi vardır ve var olacaktır. 
Türkiye’nin, Türk askerinin garantilemediği bir anlaşmayı asla kabul 
etmeyiz, asla konuşmayız, asla görüşmeyiz.

Bu paketin içinde bir Kuzey Kıbrıs devleti olacaktır. Adına federe 
desinler demesinler, bir devletimiz olacaktır. İç em niyetten biz sorumlu 
olacağız, Rumlar, şu veya bu nedenle yeniden burayı istila etmek hak
kına sahip olmayacaklardır. Federasyon olacaksa, Türk köyleri Rum 
idaresine teslim edilmeyecektir.»

24-29 Mayıs 1985

BELÇİKA SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE’DE
Belçika Savunma Bakanı Freddy Vreven, Milli Savunma Bakanı 

Zeki Y avuztürk’üıı davetlisi olarak, ülkemizi ziyaret etm iştir. Vreven, 
İstanbul’da ta rih î ve tu ristik  yerleri gezmiş ve A nkara’da Cumhurbaş
kanı Kenan Evren tarafından kabul edilmiştir. Devlet Bakanı Kaya E r
dem, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ve Dışişleri Bakanı V ahit 
Halefoğlu ile de birer görüşme yapan Vreven, ayrıca bazı savunma sa
nayii tesislerinde incelemelerde bulunmuştur.

27-31 Mayıs 1985

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ SİLAHLI KUVVETLER KOMİTESİ
ÜYELERİ TÜRKİYE’DE

ABD Temsilciler Meclisi Silâhlı Kuvvetler Komitesi üyeleri ülke
mizi ziyaret etmişlerdir. Heyet üyeleri A nkara’da Başbakan, Dışişleri, 
Milli Savunma Bakanları, TBMM Başkan Vekili tarafından kabul edil
mişler, ayrıca, TBMM Savunma Komisyonu ile bir toplantı yapmışlardır. 
Genelkurmay II. Başkamın ziyaret eden ve Genelkurmay Başkanlığın
da kendilerine brifing verilen Heyet, Gölcük, Kayseri, Eskişehir ve Mür- 
ted’e giderek buradaki savunma tesislerinde incelemeler yapmış, 29 Ma
yıs günü İstanbul’a geçerek Vali Vekili, 1. Ordu Komutanı ve Kuzey 
Beniz Saha Komutanını ziyaret etmiştir. Heyet üyelerinin tem asları sı
rasında başta Türk-ABD savunma işbirliği olmak üzere, ikili ve ulus
lararası konular ele alınmıştır.

27 Mayıs - 2 Haziran 1985

HALEFOĞLU : «TÜRKİYE SANAYİLEŞMENİN EŞİĞİNDE OLAN 
ÜLKELERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR»

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu ABD’nin 15 tanınmış şirketine 
mensup 33 temsilciden oluşan Vaşington Georgetown üniversitesine bağ
lı S tratejik ve U luslararası Etiidler Merkezine mensup bir ABD heyeti
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onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelişmekte 
olan ülkeler arasında sanayileşmenin eşiğinde olan ülkelerin başında yer 
aldığını söylemiştir. (Bk. Belge 18)

H eyet üyeleri Türkiye’de bulundukları süre içinde Milli Savunma 
Bakam ’m, Genelkurmay II. Başkam ’nı, Merkez Bankası Başkam ’ııı zi
yaret etm işler; DPT M üsteşarı ve Hazine ve Dış Ticaret M üsteşarı ile 
ortak  b ir görüşme yapm ışlar; ayrıca, Başbakan T urgut özal ta ra fın 
dan kabul edilmişlerdir.

28 Mayıs 1985

ÖZAL : «TÜRK MİLLETİ YUNAN MİLLETİ İLE DOSTLUK YE 
İŞBİRLİĞİ İSTEMEKTEDİR»

Başbakan T urgut özal Anadolu A jansı Muhabirinin, «Yunanistan 
Başbakanı Papandreu seçim kam panyası sırasında tehdidin Türkiye’den 
geldiği iddiasını tekrarlıyor. Türk askeri K ıbrıstan çekilmeden ve Ege’
de Yunan görüşleri kabul edilmeden Türkiye ile müzakereye oturm aya
cağını söylüyor. Bu beyanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?» şeklindeki 
sorusuna aşağıdaki cevabı verm iştir.

«Türk-Yunan meselelerini bir iç politika mevzuu yapmak doğru de
ğildir. Biz onların iç işlerine karışm ak istemiyoruz. Sadece Başbakan 
Papandreu’ııun Türkiye ile ilgili bazı sözlerine cevap vermek istiyorum.

Biz A tatü rk  ve Venizelos tarafından başlatılan dostluğu yeniden 
canlandırmak istiyoruz.

Bunun için çeşitli vesilelerle diyalog ve müzakere çağrısı yaptık. 
İşbirliği önerilerinde bulunduk. İki ülke arasındaki sınırları karşılıklı ola
rak  güvence altına alacak Dostluk İşbirliği ve Uzlaşma Antlaşması tek
lif ettik.

Yunanistan Başbakanının diyaloğu bazı ön şartla ra  bağlamak is
temesi makul değildir ve bunu kabul etmemiz düşünülemez.

Biz meselelerimizin herhangi b ir ön şa rta  bağlı olmadan müzakere 
yoluyla ve hakkaniyet esasına göre çözümlenebileceğine inanıyoruz.

Evvelce de söylediğimiz gibi, Türk-Yunan diyaloğu tesis edilirse 
ve ilişkilerimizde m üsbet yönde bir gelişme sağlanırsa bunun K ıb r ıs ’ta  
ihtiyaç duyulan karşılıklı itim at havasının yaratılm asına da katkısı olur. 
Kıbrıs meselesini başka türlü  kalıcı çözüme kavuşturm ak mümkün de
ğildir.

Geçmişte de Kıbrıs meselesinin Türk-Yunan ilişkilerinin en dos
tane olduğu dönemde çözüme kavuşturulabildiği unutulmamalıdır.
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Ayııı şekilde, Ege ile ilgili meselelerin de çözüme kavuşturulm ası
nın ancak Türk-Yuııan münasebetlerinde yumuşama ve diyalogun te 
sisi ile mümkün olabileceği açıktır.

Biz Yunan halkının da dostluk istediğine, diyalog istediğine ina
nıyoruz. Bunun için tek taraflı olarak vizeyi kaldırdık. Türkiye’ye ge
len Yunanlıların sayısında büyük artış oldu. Türk milletinin kendilerine 
karşı düşmanlık değil dostluk beslediğini bizzat gördüler. Benim uzat
tığım zeytin dalını, gönderdiğim dostluk mesajını Başbakan Papandreu 
değilse bile Yunan halkı benimsemiştir.

Başbakan Papandreu’nun Türk tehdidi iddiası tamamen gerçek dı
şıdır ve dünyada buna inanan yoktur.

Bu hayali iddiaya dayanarak Silâhlı Kuvvetlerini güçlendirecekle
rini ve Türkiye’ye karşı konuşlandıracaklarını söylüyorlar. Bu kendi bi
lecekleri iştir. Ancak bu tutum  Batı Trakya ve Adalardaki Yunan va
tandaşlarını sıkıntıya sokmaktan ve Yunan ekonomisini zarara uğ rat
maktan başka sonuç vermez.

Açıkça ifade edeyim ki, Papandreu Hükümetinin bu yaklaşımı ken
dilerini hiçbir yere götürmez. Türkiye ile gerginlik politikası takip et
mek, Yunan halkına ve Yunan ekonomisine hizmet etmez. Anlamsız bir 
silâhlanma yarışı ile Türk ve Yunan milletlerinin kazanacağı hiçbir şey 
yoktur. Başbakan Papandreu Türkiye ile ilişkilerinde yanlış hesap için
dedir.

Türk milleti Yunan milletiyle dostluk ve işbirliği istemektedir.

İki milletin yakınlaşmasında sayısız faydalar vardır.

Türk ve Yunan milletleri er veya geç dostluk ve işbirliğinin yolunu 
bulacaklar ve Ege’yi bir barış gölü haline getireceklerdir. Buna sami
miyetle inanıyorum.»

28 Mayıs 1985

TÜRKİYE’NİN BULGARİSTAN’A 10 NİSAN’BA VERDİĞİ NOTA’YA
CEVAP GELDİ

Türk Hükümetinin Bulgaristan’daki Türklere yapılan baskılar ko
nusunda Bulgar Hükümetine 10 Nisan’da verdiği N ota’ya cevap geldiği 
açıklanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, H af
talık basın toplantısında bu konuda yöneltilen bir soruyu aşağıdaki bi
çimde cevaplandırm ıştır:

31



«Üçüncü notamıza Bulgaristan 22 Mayıs tarih inde bir cevap verdi. 
Maalesef, Bu no ta’nm içeriği Türk-Bulgar ilişkilerini yeniden olumlu bir 
mecraya sokacak unsurları ihtiva etmiyor. Daha önceki Bulgar iddia
larının tek rarı niteliğinde.»

29-30 Mayıs 1985

FEDERAL ALMANYA SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
TÜRKİYE’DE

Federal Almanya Savunma Bakanlığı M üsteşarı Dr. Lothar Rühl, 
Milli Savunma Bakanlığı M üsteşarı Org. Hüsnü Çeleııkler’in davetlisi 
olarak, ülkemizi ziyaret etm iştir. Dr. Rühl, Org. Hüsnü Çeleııkler ve 
Dışişleri Bakanlığı M üsteşarı Büyükelçi Necdet Tezel ile b irer görüşme 
yapm ıştır.

29 Mayıs - 1 H aziran 1985

ABD HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI TÜRKİYE’DE

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Gabriel Türki
ye’ye gelmiştir. Gabriel, Genelkurmay Başkam Orgeneral Necdet Üruğ 
ve Milli Savunma Bakanı Zeki Y avuztürk tarafından kabul edilmiş, Ha
va Kuvvetleri Komutanı Halil Sözer ile görüşmelerde bulunm uştur.

29 Mayıs - 2 Haziran 1985

ROMA’DAKİ NATO SAVUNMA KOLEJÎ’NİN 66. DÖNEM 
KURSİYELERİ TÜRKİYE’DE

Roma’daki NATO Savunma Kolej ihıin 66. dönem kursiyeleri ülke
mizi ziyaret etmişlerdir.

30 Mayıs 1985 günü kendilerine Genelkurmay Başkanlığımızda bri
fing verilen kursiyeler, aynı gün, TBMM’nde bazı parlamenterlerimizle 
görüşmüşlerdir. ,

30 Mayıs 1985

ŞEHİTLER ANILDI

Erm eni teröristlerin  yu rt dışındaki kamu görevlilerine karşı giriş
tikleri saldırılar sonucu şehit olanlar ve aile fertleri törenle anılmıştır.

Törende bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu «Aziz 
şehitlerimiz, Erm eni toplumu kendilerini istism ar edenleri er geç anla
yacak ve Önünüzde diz çöküp sizden özür dileyecektir» demiştir. (Bk. 
Belge 19)
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AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Parlam enter Asamblesi Milli Parlam entolar ve 
Halkla İlişkiler Komisyonu Antalya’da toplanmıştır. Toplantıdan önce 
gazetecilerin sorularını cevaplandıran Türk delegesi ANAP İstanbul Mil
letvekili Leyla Yeniay Köseoğiu, Türkiye’nin Avrupalı Parlam enterlerle 
bugüne kadar iyi b ir diyalog kuramadığını, bunun da Yunanlı parlamen
terler ile yu rt dışına kaçan Türk teröristlerin Avrupa Konseyinde yap
tıkları Türkiye aleyhindeki propagandalardan kaynaklandığını bildirmiştir.

n 31 Mayıs 1985

FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ ÇEVRESİNDEKİ TEDBİRLERİN 
KALDIRILMASINI İSTEDİK

Filibe Başkonsolosluğumuz çevresinde Bulgar güvenlik makamla
rınca alman tedbirlerle ilgili uygulamaya hemen son verilmesini isten
miştir.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, bu 
konuda şunları söylemiştir :

«Filibe Başkonsolosluğumuz etrafında sıkı tedbirler alınması ve Bul
gar makamlarınca Başkonsolosluğa gireıı-çıkanlarm aranm alarına g iri
şilmesi üzerine, Bulgar Hükümeti ııezdinde girişim yapılarak uluslar
arası hukuka ve mücamele kaidelerine aykırı olan bu uygulamanın der
hal durdurulm ası istenmiş, bu durumun kabul edilemez olduğu ve daha 
da ciddi gelişmelere yol açabileceği, bunun sorumluluğunun da Bulgar- 
lara ait olacağı bildirilmiştir. Anlaşılan, Bulgarlar, İstanbul’daki Bulgar 
Başkonsolosluğunun etrafında anılan Başkonsolosluğun uluslararası hu
kuk ve diplomatik teamüle aykırı hareket etmesi dolayısıyla anılan ted
birlere karşılık olarak bu harekete başvurmuşlardır, Filibe Başkonso
losluğumuzun faaliyet ve davranışları tamamen meşru olduğu cihetle, 
Bulgar makamlarının aldığı tedbirler hiçbir mesnede dayanmamaktadır. 
Ayrıca, Bulgar yetkilileri Başkonsolosluğumuzun görevini yapmasına da 
mani olm aktadırlar. Bu tedbirler kaldırılıp durum süratle eski haline 
getirilmediği takdirde, Türkiye’nin de kendi yönünden gerekli tedbir
leri alacağı Bulgar Hükümetine bildirilmiştir.»

30 Mayıs - 1 Haziran 1985
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ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI S. ANDREİ’NİN 6 MAYISTA 
ONURUNA YERDİĞİ RESMÎ AKŞAM YEMEĞİNDE 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN YAPILAN
KONUŞMA

Monsieur le Ministre,

Messieurs,

Je voudrais tou t d ’abord vous remercier pour votre aimable invi
tation qui m ’a donné l’occasion de visiter votre beau pays et pour l’hos
pitalité qui nous a été réservée dès notre arrivée sur le sol roumain.

Au cours de l’année passée nous avons eu l’occasion de nous ren
contrer et de procéder à un échange de vues très fructueux sur la 
situation internationale et sur des problèmes d’intérêt commun. Il m ’est 
un plaisir particulier de pouvoir rencontrer de nouveau Votre Excellence 
et- de continuer ici à Bucarest nos échanges de vues.

Cette visite nous donne tout d’abord l’occasion de manifester notre 
volonté de renforcer encore davantage l’amitié traditionnelle turco- 
roumaine.

Les échanges de visite réalisés au plus haut niveau et les entre
tiens des Présidents de nos deux pays ont une place prépondérante dans 
la consolidation de notre amitié et dans le développement de nos rela
tions. Nous sommes persuadés que la visite prochaine du Président 
Kenan Evren en Roumanie constituera une nouvelle étape dans le déve
loppement de nos relations et ouvrira de nouvelles perspectives pour 
une coopération mutuellement avantageuse.

Monsieur le Ministre,
Au cours de nos pourparlers déroulés comme toujours dans une 

atmosphère très amicale, nous avons constaté que nos relations se déve
loppent chaque jour davantage. Les sentiments d’amitié, de îespect et 
d’estime réciproques lient nos peuples et ces sentiments constituent une 
base solide pour le développement ultérieur de nos relations. Nos efforts 
pour développer nos relations d’amitié correspondent donc au> désiis 
et aux in térêts de nos deux peuples. Mais cela contribue également à la 
cause de la paix, de la stabilité et de la coopération dans les Balkans.

Nous souhaitons sincèrement développer nos relations avec la 
Roumanie dans tous les domaines possibles et nous sommes résolus 
à oeuvrer avec tous nos moyens vers ce but. Nous souhations que notre
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coopération serve de modèle pour les au tres pays de la communauté 
internationale.

Pour le développement fu tu r  de nos relations, le domaine de la 
coopération économique se présente comme le domaine d’une importance 
capitale. Il est vrai que nos relations économiques ont enregistré ces 
dernieres années des progrès considérables. Mais il sera réaliste de cons
ta te r  qu’il existe encore devant nous beaucoup de possibilités et qu'il 
nous reste donc beaucoup à faire. Ainsi le niveau de nos échanges com
merciaux ne correspond pas an potentiel réel de nos deux pays et nous 
devons augm enter nos efforts pour les promouvoir. Je suis persuadé 
que pendant la réunion prochaine de la Commission Economique Mixte 
de nouvelles initiatives viendront s’a jou ter à  notre coopération écono
mique et les décisions nécessaires seront prises pour l’élargissement de 
cette coopération.

Monsieur le M inistre,

Au cours de nos entretiens nous avons exprimé nos préoccupations 
sur la situation internationale. En effet des guerres et des foyers de 
tension partou t dans le monde ainsi qu’une course aux arm em ents sans 
précédente nous inspirent une grande inquiétude. Face à cette situation 
préoccupante la Turquie, conformément à sa politique traditionelle de 
paix contribue activem ent à tous les efforts visant le rétablissement 
d ’une atm osphère de confiance en Europe et sur le plan international. 
Comme la paix et la securité universelle reste liée en grande mesure 
à la nature des rapports Est-Ouest, nous avons salué avec satisfaction 
la reprise des négociations sur le contrôle des arm em ents entre les 
E ta ts  Unis et l’Union Soviétique. N otre souhait est de voir ces négo
ciations s’aboutir à des résu lta ts concrets et de voir l’équilibre militaire 
global se réaliser au niveau d’arm em ent le plus bas possible. Ça revêt 
une importance m ajeure pour le succès des efforts de désarmement.

Monsieur le M inistre,

En ce qui concerne la région où se trouvent nos deux pays respec
tives, c’est à dire la région balkanique, je  voudrais mentionner que les 
relations entre les pays de cette région, occupent une place primordiale 
dans la formulation de la politique étrangère turque. Nous souhaitons 
sincèrement et sans aucune arrière pensée la transform ation de cette 
région en une région de paix, de confiance et de collaboration exemplaire. 
Mais hèlas nous constatons avec am ertum e que le stade actuel des rap
ports bilatéraux laisse beaucoup à désirer. Du temps où les pays bal
kaniques envisageaient une coopération m ultilatérale dans plusieurs



domaines d ’in térêt commun on est arrivé malheureusement à un stade 
dans lequel la tension et l’absence d’un dialogue caractérise l’é ta t des 
relations entre certains pays balkaniques. Cette situation regrettable, 
cette manque d’attitude constructive doit faire réfléchir certains gouver
nements aux conséquences néfastes de leurs politiques actuelles.

L’indivisibilité de la paix exige qu’une attention particulière soit 
réservée à la liquidation pacifique de tous les conflits. Je me bornerai sur 
certaines d ’entre eux qui nous intéressent de plus près.

C’est avec une grande consternation et préoccupation que nous 
suivons la guerre qui continue depuis presque cinq ans entre l’Iran et 
l’Irak, nos voisins et amis. La Turquie qui a gardé, dès le début de l’hos
tilité, sa stric te neutralité, a participé activement aux efforts déployés 
aussi bien sur le plan bilatéral qu’international afin d’aboutir à une paix 
juste et durable. Bien que ces efforts n ’aient pas donné jusqu’à présent 
des résultats positifs, la Turquie est prête à oeuvrer avec tous ses moyens 
pour m ettre un terme, pour trouver une solution pacifique à ce conflit 
qui constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité mondiale.

Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’apporter le plus tôt 
possible une solution compréhensive, juste et durable au problème du 
Moyen-Orient. Dans ce contexte, il est im portant d’œ uvrer en faveur 
de la conviction qu’un règlement pacifique est essentiel et pour pouvoir 
arriver à un tel règlement il faudra préparer au préalable une atmosp
hère favorable destinée à faciliter le processus des négociations. P ar con
séquent nous estimons que l’Accord parvenu entre la Jordanie et l’Orga
nisation de Libération de la Palestine afin d’établir une action conjointe 
constitue un développement positif et prometteur. Bien que cet accord 
n’ait pu assurer une convergence de vues parmi les parties intéressées, 
il est évident que cette initiative à elle seule est un pas positif pour la 
recherche d’un règlement pacifique.

D’autre p a rt nous estimons que le processus entamé par Israel par 
le re tra it graduel de ses forces du Sud Liban occupé, constitue un déve
loppement positif dans la voie du recouvrement de l’intégrité territoriale 
du Liban. Mais c’est avec un grand souci que nous suivons l’aggravation 
Je la situation au Sud Liban dû au vide créé à la suite du re tra it unila
téral d ’Israël et les actes de violence perpétrés par les autorités israéli
ennes contre la population de la région.

Je  voudrais aussi aborder un sujet qui intéresse de près notre pays, 
le terrorism e international.
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La Turquie est persuadée qu’une lu tte contre le terrorism e in ter
national ne peut-etre menée efficacem ent que lorsqu’une une conscience 
est eveiliée et un consensus est a tte in t au sein de la communauté in ter
nationale sur le fa it que le terrorism e est un fléau pour tous les pays 
sans exception et si tous les pays s’engagent dans une coopération bila
térale et m ultilatérale. Pour cette raison nous soulignons à chaque occa
sion l’importance de cette coopération contre ce danger commun.

Avec la ferm e conviction que nos entretiens contribueront au déve
loppement des relations d’am itié entre la Turquie et la Roumanie, Je lève 
mon verre en l’honneur du Président Nicolae Ceausescu, à la santé et au 
bonheur de Votre Excellence, au bien être du peuple roumain et à l’avenir 
des relations entre nos deux pays.

BELGE : 2

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN AVUSTRALYA 
VE YENİ ZELANDA’YA YAPTIĞI ZİYARETLER VE CİDDE’DE 

KATILDIĞI İSLAM KONFERANSI BARIŞ KOMİTESİ TOPLANTISI 
İLE İLGİLİ OLARAK 8 MAYIS 1985 TARİHİNDE TBMM’DE

YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

A vustralya ve Yeni Zelanda’ya yaptığım  ziyaretler ve Cidde’de ka
tıldığım İslâm K onferansı Barış Komitesi toplantısı hakkında Yüce Mee- 
lis’e bilgi sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.

A vustralya’ya ve Yeni Zelanda’ya yaptığım  ziyaretler coğrafî bakım
dan uzak olmakla birlikte Batı dünyasının bir parçası sayılan, Batı ile 
ayın değer yargılarını paylaşan ve İktisâdi açıdan önemli b ir potansiyel 
teşkil eden bu ülkelere bir Türk Dışişleri Bakam ’nm ilk ziyaretini teş
kil etm iştir.

Bundan yetmiş yıl önce Gelibolu Savaşlarında Türk askerleri ile 
karşı karşıya gelen ve Türklerin yüksek hasletlerini ve vatanlarını ko
rum ak için yaptıkları üstün fedakârlıkları savaş alanında gören ve tanı
yan AvustralyalIlar ve Yeni ZelandalIlar bu savaşların 70. yıldönümü vesi
lesiyle Türk askerine ve onun Gelibolu’daki yüksek Kumandanı M. Kemal 
A ta tü rk ’e duydukları takdir ve hayranlığın zarif b ir örneği olarak ülke
lerindeki bazı m utena yerlere A tatü rk  adını vermişlerdir.

A vustralya’nın başkenti K anberra’da bütün resm î törenlerin yapıl
dığı savaş anıtının hemen yanındaki park  bundan böyle A tatü rk  Parkı
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olarak anılacaktır. Bu park ta A tatü rk’ün bronz bir kabartmasının hemen 
altında Yüce A ta tü rk ’ün Gelibolu’da çarpışan Avustralya ve Yeni Zelan
da askerleri için 1934 yılında ifade ettiği dostluk, barış ve şefkat dolu 
sözler yer almaktadır. Şehrin içindeki Burley Griffin gölünün mutena 
bir kıyısına da Gelibolu Kıyısı adı verilmiştir. Bu vesileyle yapılan tö
renlerde A vustralya’nın yüksek şahsiyetlerinin Türkiye ve A tatü rk  için 
ifade ettikleri övgü dolu sözleri işitmek hepimiz için gurur kaynağı 
olmuştur.

Ben de yaptığım  konuşmalarda 70 yıl önce amansız bir savaşta kar
şı karşıya gelen ve binlerce evlâdını feda eden iki milletin geçmişin ya
ralarını sararak birbirine dostluk eli uzatmasını ve kucak açmasını şim
di geride kalmış ihtilâfların ve çatışmaların tesirinden kendini ku rtara
mayanlara, halâ kin ve intikam duyguları taşıyanlara güzel bir örnek 
oluşturduğunu ifade ettim.

Şu hususu hemen ifade etmek isterim ki, Gelibolu Savaşlarına ka
tılmış olan yaşlı muhariplerle görüşmelerimde bunların hepsi Türkiye’
den sevgiyle, dostlukla, hayranlıkla bahsettiler.

Değerli Milletvekilleri,

A vustralya’nın bizim için diğer bir önemi de sayıları 150 bine yak
laşan vatandaşımızın ve soydaşımızın bu ülkede yaşamalarıdır. Avustral
ya makamları ülkelerinde bulunan Türklerin çalışkanlıklarından ve uyum 
içinde yaşam alarından sitayişle bahsettiler. Anavatandan binlerce kilo
metre ötede Türklüğü şerefle temsil eden bu kardeşlerimizle övündüğü
müzü yüce heyetinizin huzurunda bilhassa ifade etmek isterim.

Sayın Milletvekilleri,

A vustralya’ya yaptığım ziyaret sırasında Genel Vali Sir Ninian 
Stephan, Dışişleri Bakanı Billy Hayden ve Ticaret Bakanı Dawkins ile 
görüşmelerde bulundum. Genel Valiye Sayın Cumhurbaşkanımızın şifahi 
bir mesajını ve dostluk duygularını ifade ettim. Muhataplarıma Türkiye’
de son yıllarda siyasî ve İktisadî alanlarda kaydedilen gelişmeleri ve 
Türk dış politikasının ana hatlarını anlattım. Bölge sorunlarını ve dünya 
meselelerini nasıl gördüğümüzü izah ettim. Avustralya ekonomik ve ti
carî bakımlardan da büyük önem taşıyan bir ülkedir. Dış ticareb hacmi 
50 milyar doları bulmuştur. Bu ülkeyle ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi 
için geniş im kânlar mevcuttur. Bütün bu konuları Avustralya siyasî 
Şahsiyetleri ile ele aldık. İlişkilerimizin süratle geliştirilmesi konusunda 
karşılıklı bir arzunun ve iradenin mevcut olduğunu tespit ettik.

Ayrıca A vustralya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma 
Komisyonlarının Başkan ve üyeleriyle çok yararlı bir toplantı yaptım.
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A ralarında Yunan ve Rum asıllı milletvekillerinin de bulunduğu bu ko
misyonların üyeleri bölge sorunları, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs ko
nusundaki düşüncelerimizi ilgiyle izlediler. K anberra’daki törenlerden ve 
resmî tem aslardan sonra A vustralya Hükümetinin tahsis ettiği özel bir 
uçakla vatandaş ve soydaşlarımızın kesif olarak bulundukları Yiktorya 
ve Güneydoğu Galler bölgelerini ziyaret ettim . Vatandaşlarım ızla toplan
tıla r yaptım. Bazı sorunlarını tespit ettim  ve bunların çözümü için Hü
kümetimizin gayret göstereceğini belirttim . Bu vesileyle, ülkemizde vuku 
bulan doğal afetlerin yaralarının sarılm ası için A vustralya’da yaşayan 
Türkleriıı yaptıkları yardım ların örnek düzeyde bulunduğunu öğrenmek
ten memnunluk duyacağınıza eminim.

Daha sonra Yeni Zelanda Hükümetinin tahsis e ttiğ i özel bir uçakla 
W ellington’a geçtik. Burada yapılan törenle gene m utena bir bölgeye 
A tatü rk  Parkı adı verildi. Bu parkın yanındaki tepede 7 m etre yüksek
liğinde bir A ta tü rk  A nıtı inşa edilmektedir. Yeni Zelanda’da yapılan tö
rene Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili, Milletvekilleri ve Kor
diplomatik mensupları da katıldılar. Yeni Zelanda Hüküm etinin bu asil 
je sti dolayısıyla Hükümetimiz adına şükranlarım ızı ifade ettim .

W ellington’da Başbakan Lange, Savunma Bakanı ve Dışişleri Ba
kan Vekili, Maliye Bakanı ve diğer siyasî şahsiyetlerle görüştüm. Onlara 
da Türk dış politikasının ana unsurları hakkında bilgi verdim ve gö
rüşlerim izi anlattım .

Sayın Milletvekilleri,

A vustralya ve Yeni Zelanda ziyaretlerim  bu ülkelerde Türkiye’nin 
daha iyi tanıtılm ası ve karşılıklı dostluk duygularının güçlendirilmesi 
açılarından çok yararlı olmuştur. Basın ve televizyon gerek oradaki tö
renleri ve tem asları gerek bizim aynı vesileyle Türkiye’de düzenlediğimiz 
törenleri geniş olarak yansıtm ıştır. Türkiye hakkında çok olumlu neş
riyat yapılmıştır. Vatandaş ve soydaşlarımız da bu vesileyle Hükümeti
mizin kendilerine gösterdiği ilgiyi m üşahade etme fırsa tın ı bulmuşlar
dır. Bu ziyaretler Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin çok uzağındaki 
ülkeler tarafından da ilgiyle izlendiğini, dostluğunun arandığını, işbirli
ğinin arzu edildiğini ortaya koyması bakımından da önem taşım ıştır.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Bu ziyaretlerden sonra 1-2 Mayıs tarihlerinde Cidde’de yapılan Is
lâm Barış Komitesinin toplantısına katıldım. Bilindiği gibi İslâm Kon
feransı bünyesinde kurulmuş bulunan 8 üyeli bu komite İran ile Irak
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arasındaki savaşa bir çözüm yolu bulmaya çalışmaktadır. Bu komitenin 
başkanlığına geçen yıl seçilmiş olan Gambia Cumhurbaşkanı Jaw ara son 
zamanlarda savaşta meydana gelen tırmanm a üzerine Barış Komitesini 
toplantıya çağırm ıştır. Bu toplantıya Cumhurbaşkanına bir dış gezide 
refakat etm ekte olan Pakistan Dışişleri Bakam’mn dışında bütün ülke
ler Dışişleri Bakanı düzeyinde katılmışlardır.

Bilindiği gibi Türkiye savaşı sona erdirmek için ikili düzeyde sar- 
fettiği çabaların yanı sıra uluslararası gayretlere de aktif biçimde ka
tılmaktadır. Son aylarda sivil hedeflerin bombalanması, kimyasal silâh
ların kullanılması ve sivil havacılığın tehdit edilmesiyle tırm anan savaş 
endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu tırmanma muhtemel tehlikeleri 
daha da arttırm aktadır. Türkiye tarafsızlığın gereklerini de dikkat ala
rak dost ve komşusu olan bu iki ülke nezdinde gerek bölgenin gerek bir 
bütün olarak İslâm âleminin çıkarlarını dikkate alarak iyi niyetli uya
rılarda bulunm akta ve bu uyarılar taraflarca anlayışla karşılanmaktadır.

Cidde toplantısında da bu tutumumuzu sürdürdük. Toplantıda ko
mite başkammn Irak  ve İran’ı ziyaret ederek temaslarda bulunmasının 
önemi üzerinde duruldu. Bakanlar savaşın tırmanmasından duyulan en
dişeleri dile getirdiler ve tırmanm a tehlikesini a rttıran  davranışların kı
nanması hususunda mutabık kaldılar.

Ben de Hükümetimizin savaşın sona erdirilmesi için sarfettiği gay
retleri anlattım . Bütün komite üyeleri Türkiye’nin oynadığı role ve de
ğerlendirmelerimize büyük önem vermekte ve katkılarımızı takdirle kar
şılamaktadırlar.

Toplantı sonunda yayınlanan bildiride derhal ateş kesilmesi adil ve 
şerefli bir barışın bir an önce tesisi için taraflara çağrıda bulunulmuş ve 
ilgili uluslararası sözleşmelere tarafların riayet etmeleri istenmiştir.

İslâm Barış Komitesinin bu çabalarının başarılı olmasını samimiyet
le temenni ediyoruz.

Sayın Başkan

Sayın Milletvekilleri,

Cidde’de bulunduğum sırada Filistin Kurtuluş örgütü Başka ıı Yaseı 
A rafat ile iki uzun ve kapsamlı görüşme yaptım. Son aylaıda Ortadoğu 
sorununun ve Filistin meselesinin çözümü hususunda siyasî alanda mey
dana gelen önemli gelişmeleri ele aldık. Sayın A rafat 11 Şubat 198o ta 
rihinde Ürdün ile FKÖ arasında varılan m utabakat hakkmdaki görüş
lerini ve O rtadoğu’daki gelişmelerle ilgili düşüncelerini anlattı. Ürdün



Kralı M ajeste Hüseyin ile yaptığı ve Ürdün ile Filistin arasında bir kon
federasyon teşkili ile barış müzakerelerine ortak b ir heyet halinde katıl
m alarını öngören anlaşmanın barış için yara ttığ ı önemli f ırsa t üzerinde 
durdu.

Bu vesileyle Türk Hükümetinin izlediği Ortadoğu politikasından 
memnunluk duyduklarını ifade etti ve Türkiye’nin bölgede barış ve is
tik rarın  sağlanması için çok önemli b ir rol oynadığı görüşünde olduk
larını belirtti. FKÖ lideri Türkiye’nin gerek Ortadoğu gerek Batı ile sür- 
dükdüğü ilişkilerin karşılıklı anlayış havasının yaratılm asına önemli kat
kılarda bulunabileceğini de söyledi. Ben de kendisine bölge sorunlarına 
ilişkin tutum um uzu yeniden izah ettim  ve Hükümetimizin haklı Arap ve 
F ilistin davalarına sağladığı desteği sürdürm eye kararlı olduğunu vurgu
ladım. Ayrıca Ürdün ile FKÖ arasında varılan m utabakatın  yarattığı 
fırsa tın  herkesçe en iyi b ir şekilde değerlendirilmesi lüzumu ve yararı 
üzerinde durdum.

Gayet samimi ve olumlu bir hava içinde cereyan eden bu görüşme
lerden duyduğum memnuniyeti huzurunuzda ifade etmek isterim.

Sayın Başkan

Değerli Milletvekilleri,

A rzettiğim  gibi Hükümetimiz dış politikada çok yönlü ve ak tif bir 
çalışma içindedir. Bunun en son örneğini de 4 ilâ 7 Mayıs tarihlerinde 
Romanya’ya yaptığım  resm î ziyaret teşkil etm ektedir.

Bizim için b ir çok bakımdan önem taşıyan bu ziyaret hakkında da 
yüksek huzurunuzda yarın bilgi vereceğim.

Yüce Meclis’e en derin saygılarım ı sunarım.

BELGE : 3

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN ROMANYA’YA 
YAPTIĞI ZİYARETLE İLGİLİ OLARAK 9 MAYIS 1985 GÜNÜ 

TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan

Değerli Milletvekilleri,

Romanya Dışişleri Bakanı Stefan A ndrei’nin davetlisi olarak 4-7 
Mayıs 1985 tarihlerinde Romanya’ya yaptığım  resm î ziyaret hakkında 
Yüce Meclis’e bilgi vermek için söz almış bulunuyorum.
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Son yıllarda Devlet Başkanları düzeyinde yapılan karşılıklı ziya
retler ve diğer yüksek seviyeli temaslar Türkiye ile Romanya arasın
daki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirmiştir. Bu 
defaki ziyaretim  sırasında cereyan eden görüşmeler de farklı sistemlere 
sahip iki devlet arasındaki bu dostluk ilişkilerinin yeniden ifadesine im
kân verm iştir.

7 Mayıs günü beni kabul eden Romanya Devlet Başkanı Nicolae 
Ceauşescu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptım. Kendisine 
Sayın Cumhurbaşkanımızın selâmlarını ve iyi dileklerini ifade ettim. 
Romanya Devlet Başkanı Ceauşescu Sayın Cumhurbaşkanımızı en yakın 
zamanda Romanya’da ağırlamaktan büyük bir memnunluk duyacağını 
ifade e tti ve her alandaki ilişkilerin geliştirilmesi konusuyla bizzat ilgi
lendiğini belirtti.

Romanya Devlet Başkanı iki ülke arasında Uzun Vadeli Ekonomik 
ve Ticarî İşbirliği Anlaşmaları yapılmasını arzu ettiklerini de söyledi. 
Özellikle deniz ulaştırm a imkânlarının arttırılm ası için her türlü ted
biri vakit geçirmeden almaya hazır olduklarını kaydeden Romanya Dev
let Başkanı iki ülke arasındaki ticaret hacmini Sayın Cumhurbaşkanı
mızla 1983 yılında tesbit ettikleri müşterek hedef istikâmetinde karşı
lıklı olarak yılda 250’şer milyon dolarlık ihracat düzeyine ulaştırmak 
için hiçbir gayreti esirgemiyeceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanları başkanlığındaki heyetler arasında yapılan görüş
melerde de gerek bu konularda gerek bölge ve dünya sorunları hak
kında etraflı ve yararlı bir görüş alış verişinde bulunuldu. Siyasî alan
da Türkiye ile Romanya arasında bir meselenin mevcut bulunmadığı 
memnuniyetle kaydedildi.

Ben, Türkiye’nin komşularıyla olan ilişkileri hakkında ayrıntılı 
bilgi verdim. Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile özellikle ekonomik 
ve ticarî alanda kaydettiğimiz gelişmeleri, Uzun Vadeli Ekonomik İş
birliği Anlaşmamızı ve Sovyetler Birliğinden Türkiye ye doğal gaz nak
line imkân verecek boru hattı projesini anlattım. İran  ve Irak la  dos
tane ilişkiler sürdürdüğümüzü söyledim. Bu ülkelerle İktisadî ve ti
carî alanlarda kaydettiğimiz gelişmeleri örnekler vererek anla Tim. Su
riye ile münasebetlerimizi arzu ettiğimiz düzeye yükseltmek .çiıı çaba 
harcadığımızı kaydettim. Daha sonra Türk-Yunan ilişkileri ve rtıbııs 
hakkında bilgi verdim ve Türkiye’nin aynı zamanda bir Balkan ülkesi 
olaıı Yunanistanla mevcut meselelerini ve özellikle Ege sorununu mü
zakereler yoluyla çözmeyi arzu ettiğini ve Yunanistan a dostluk eli uzat
tığını, ancak bu olumlu ve yapıcı davranışımıza müsbet bir karşı di 
görmediğimizi belirttim . Bulgaristanla ilişkilerimiz konusuna da degı-
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nerek Türkiye’nin son yıllarda bu ülkeyle dostluk ve iyi komşuluk mü
nasebetlerini geliştirm ek için hiçbir gayreti esirgemediğini ancak Bulga
ris tan ’ın ülkesinde yaşayan 1 milyonu aşkın Türke son aylarda yaptığı 
baskılar ve uyguladığı zorla isim değiştirm e kampanyası karşısında Tür
kiye’nin kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını söyledim. Türk Hü
kümetinin B ulgaristan’ın ikili ve uluslararası A ntlaşm alarla üstlendiği 
taahhütleri yerine getirm esini istediğini kaydettim  ve Türkiye’nin Bul- 
garistandan göç etmek isteyecek bütün soydaşlarımızı kabule hazır ol
duğunu, esasen geçmişte de ikili anlaşm alar çerçevesinde yüzbinlerce soy
daşımızın Türkiye’ye göç ettiğini söyledim.

Bütün bu konuları görüşmek üzere B ulgaristan’a yüksek düzeyde 
müzakere için çağrıda bulunduğumuzu ancak defalarca tekrarladığımız 
bu çağrıya henüz m üsbet b ir cevap alamadığımızı ifade ettim .

Sayın Milletvekilleri,
Gerek Y unanistan’ın gerek B ulgaristan’ın uluslararası alanda ihti

lâfları halletmenin en tabiî çaresi olarak kabul edilen müzakere yoluna 
yanaşm am aları yalnız ikili ilişkileri olumsuz yönde etkilemekle kalma
m akta aynı zamanda Balkan ülkeleri arasında çok ta raflı işbirliğini de 
imkânsız hale getirm ektedir. İkili düzeyde bir masanın etrafında otur
mayanların, birbirinin elini sıkam ayanlarm  çok ta ra flı işbirliğinde bu
lunmaları imkânı mevcut değildir. Bu hususları Balkan işbirliği ala
nında yıllardan beri samimi ve yoğun bir çaba içinde olan Romanya’nın 
yüksek düzeydeki yetkililerine açıklıkla ifade ettim .

Bu hususlardaki görüşlerimizin m uhataplarım ızca anlaşıldığım zan
nediyorum. Romanya Dışişleri Bakanı Balkan işbirliğine ve Balkan Ül
keleri arasında iyi ilişkilerin mevcudiyetine önem verdiklerini kaydetti 
ve ikili ilişkilerdeki ihtilâfların  bölge ülkeleri arasındaki çok yönlü iş
birliği üzerinde olumsuz tesirler icra ettiğ i görüşünde olduklarını söyledi.

Romanya Dışişleri Bakanı Aııdrei ülkesinin komşularıyla ilişkileri 
hakkında da bilgi verdi, dünya sorunları ve bölge meseleleri hakkında 
görüşlerini anlattı.

İkili ekonomik ilişkiler konusunu da ele aldık. Türkiye’nin son yıl
larda İktisadî alanda sağladığı neticeleri, dış ticare tte  ulaştığımız so
nuçları, sanayi ürünlerinin ihracatım ız içinde gittikçe artan  ölçüde pay 
aldığını anlattım . Romanya ile ikili ticarî ilişkilerin mevcut potansiyelin 
çok altında kalmasından ve son yıllarda gelişme gösterememesiııden 
üzüntü duyduğumuzu belirttim . Karşılıklı ticare t hacminin iki D evlet 
Başkanı tarafından 1983 yılında tesb it edilen hedefe ulaştırılması, ay
rıca dengeli b ir yapıya kavuşturulm ası için iki ta ra fın  da gayret gös
term esi gerektiğini vurguladım.
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Romanya ile işbirliği halinde inşa edilmekte olan Orta Anadolu 
Rafinerisi projesinin başarıyla gerçekleşmekte olduğunu memnuniyetle 
müşahade ettiğimizi, diğer ortak projelerin de zamanında tamamlanma
sını temenni ettiğimizi söyledim.

Romanya Dışişleri Bakanı Aııdrei İktisadî ve ticarî ilişkilerin geliş
tirilmesi ile ilgili görüşlerimizi paylaştıklarını Devlet Başkanı Ceauşescu’- 
nuıı bu konuyla bizzat ilgilendiğini, Orta Anadolu Rafinerisini Romen 
kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştiren Türk firmalarının çalışmalarından 
çok memnun kaldıklarını ve kendileriyle üçüncü ülkelerde de m üştere
ken rafineriler inşa etmeyi ve benzeri projeler gerçekleştirmeyi arzu 
ettiklerini söyledi. Stefan Andrei Romanya’nın dünyanın bir çok ülke
sinde petrol aram a alanında başarılı sonuçlar aldığını ülkemizde de bu 
konuda faaliyet göstermek istediklerini söyledi.

Görüşmelerde deniz ulaşımı ve deniz-kara kombine taşımacılığı ko
nularını da ele aldık. Romanya’nın kısa bir süre önce inşasını tamamla
dığı Tuna nehrini Karadeııize bağlayan 64 km. lik kanal, Türkiye ve bü
tün bölge ülkeleri ile Orta Avrupa arasında ithal ve ihraç mallarının bir 
bölümünü nehir gemileriyle nakletmek gibi yeni ve ilgi çekici b ir u la
şım imkânı sağlam aktadır. Bu konuda yararlı bir bilgi alış verişi yap
tık. Ayrıca Köstence-Trabzon ve Kösteııce-Samsun hatlarına ilâveten 
Köstence ile İstanbul arasında bir Ro Ro ve feribot seferi başlatılması 
hususunda ilke m utabakatına vardık. Bu hat iki ülkenin İktisadî ve 
ticarî ilişkilerinin geliştirilmesine ve turizme önemli katkılarda bulu
nacaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin bildiğiniz gibi uzun bir 
mazisi vardır. Ziyaretim sırasında karşılaştığım Romenler, müzelerde 
izahat veren yetkililer, Osmanlı İmparatorluğu’ııun Romen halkının di
line, edebiyatına, kültürüne saygı gösterdiğini örnekler vererek belirt
tiler. Tarihî ilişkilerimizin son halkalarından birini de 1. Dünya Savaşı 
sırasında Galiçya cephesinde çarpışan askerlerimiz teşkil etmektedir. 
Bunlardan beş bin kadarı Romeıı topraklarında şehit düşmüş! ir. Bük
reş’teki şehitliğimizde 935 Türk askeri yatmaktadır.

Bu Şehitliği ziyaret ettim. Şehitliğimizin bir bölümünde de soydaş
larımızın kabirleri bulunmaktadır.

Halen Romanya’da yaşayan elli binin üzerinde soydaşımız iki ülke 
arasında bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır.

47



Sayın Milletvekilleri,

Romanya’ya yaptığım  resm î ziyaret çok yararlı olmuş ve iki ülke 
arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin ve işbirliğinin gelişti
rilmesine katkıda bulunm uştur. Ayııı tarih lerde Romanya Başbakan Yar
dımcısı Ion A vram ’m A nkara’da Hükümetimiz mensuplarıyla yaptığı te
m aslar da bu işbirliğinin somut bir m uhteva kazanm asına yardım et
m iştir.

Türk-Romen ilişkileri farklı sistemlere mensup ülkeler arasındaki 
ilişkilere örnek olacak b ir nitelik taşım aktadır. Diğer komşularımızın da 
Türk-Romen ilişkilerinin oluşturduğu bu güzel örnekten yararlanacakla
rını umuyoruz. Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek ziyaretler 
iki ülke arasındaki işbirliğine yeni bir hız kazandıracaktır.

Bu vesileyle Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunarım. 

BELGE : 4

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 10 MAYIS 1985 
GÜNÜ BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

Değerli basın mensupları,

Bildiğiniz gibi son hafta larda dış politika alanında dikkat çekici 
gelişmeler cereyan etm iştir. Bu konularda sîzlerle görüşmeyi arzu etti
ğim için bu basın toplantısını düzenlemiş bulunuyorum. Bütün ülkeler
de dış politika konusunda basın fevkalade önemli bir rol oynamaktadır. 
Hükümetlerin dış politika alanındaki temel görüş ve düşüncelerinin ve 
vermek istedikleri m esajların dünyaya yansıtılm asının en etkili aracı 
basın yayın organlarıdır. Bu m esajların muhtevalı ve süratli bir şekil
de yayılması ve bu konularda çeşitli görüş ve düşüncelerin ortaya atıl
ması devletlerin milli m enfaatlerinin en iyi biçimde savunulmasına 
önemli katkılarda bulunm aktadır.

Türk basını bu konuda daima milli m enfaatleri ön plânda tutan 
bir sorumluluk anlayışı içinde olm uştur. Basının önemi konusunda size 
yeııi b ir Örnek vermek istiyorum. İki h a fta  önce bazı Erm eni gruplan 
çeşitli ülkelerde Türkiye aleyhinde gösteriler yaptılar ve bazı asılsız id
dialarını m esnet yaparak memleketimiz aleyhinde tezv iratta  bulundular. 
Bu tezvirata, üzülerek söyliyeyim, dünya basınında büyütülerek yer ve
rileli. Oysa aynı tarihlerde bence çok daha ilgi çekici anma törenleri 
vuku bulmaktaydı. 70 yıl önce birbirleriyle savaş meydanında karşı kar
şıya gelen Türkiye, A vustralya ve Yeni Zelanda, milletleri geçmişin acı-

Sayın Başkan
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larıııı unutarak bu vesileyle ülkeleri arasında doğan sağlam ve dostluğa 
lâyık şekilde anma törenleri düzenlemişlerdi. Bildiğiniz gibi, Avustralya 
ve Yeni Zelanda ANZAK Kuvvetlerini durduran Gelibolu’daki Türk Kuv
vetleri Komutanı Büyük A tatü rk’ün anısına ülkelerinde anıtlar dikmek
te, parklar açmaktaydılar. İşte bence dünyaya verilecek esas mesaj buy
du. Bir yanda '70 yıl önce Türkiye’nin savaş halinde bulunduğu cephe
lerde cereyan etmiş olayları çarpıtarak kin ve intikam tohumları atmaya 
çalışanlar, b i r . yanda ise yine 70 yıl öncenin düşmanlığını dostluğa ve 
saygıya dönüştüren asil jestler yapanlar.

Size bu vesileyle dış politikayla ilgili bazı görüş ve düşüncelerimizi 
açıklamak istiyorum. Hepinizin bildiği hususları tekrarlayacak değilim. 
Sadece bilinen olayların Türk dış politikası açısından taşıdığı anlam üze
rinde duracağım. Bildiğiniz gibi, son zamanlarda yüksek düzeyde birçok 
temas yaptık. Bu tem aslarda şunu müşahade ettik: Türkiye bölgesinde 
gücü ve önemi gittikçe daha iyi anlaşılan bir ülke haline gelmiştir. 
Bölge meselelerinde Türkiye’nin ağırlığı her geçen gün daha çok hisse
dilmektedir. Bu bir yandan ülkemizin tarihinden, fiziki imkanlarından, 
ekonomik potansiyelinden güç almaktaysa, bir yandan da Hükümetimi
zin izlediği açık dürüst ve yapıcı politikadan kaynaklanmaktadır. Biz 
bölgemizdeki bütün Arap ve İslam ülkeleriyle ikili düzeyde iyi ilişkiler 
sürdürürken onların aralarındaki ihtilaflara ta raf olmamaya özen göste
riyoruz. Türkiye’nin Orta Doğu politikası bu nedenle bütün bölge ülke
leri ve bölgede özel bir önemi olan FKÖ tarafından takdirle karşılan
maktadır. Geçen hafta  kendisiyle Cidde’de görüştüğüm Yaser A rafat, 
Türkiye’nin izlediği politikadan ve oynadığı rolden sitayişle bahsetti ve 
bu çabalarımızın devam etmesini beklediklerini ve Türkiye’nin Batı dün
yası ile O rta Doğu arasında en önemli irtibat unsurunu teşkil ettiğini 
ifade etti. Sanıyorum ki, A rafat’ın bu mesajı ayrıca bir yoruma geıek 
göstermeyecek kadar açıktır.

Batı ile ilişkilerimize gelince, burada bazı ülkelerle ve kuruluşlarla 
problemlerimizin olduğu doğrudur. Ama bütün Batıyı yekvüeut halinde 
Türkiye’ye karşı vaziyet almış gibi takdim etmek isabetli değildiı. Bir 
kere şu unutulmam alıdır ki, Türkiye Batı camiasının bir üyesidir ve 
bu üyeliğini hiç kimsenin lûtfu ile elde etmiş değildir. Tarih boyunca 
Avrupa’nın başlıca güçlerinden biri olma vakıası bir yana bırakılacak 
olsa bile bugünkü Batı uygarlığının temelini teşkil eden demokrasi ve 
insan hakları alanında A tatü rk ’ün bundan 65 yıl önce attığı temelleri 
inkâr etmek kimsenin harcı değildir. Türk demokratik hayatının baş
langıcı bazı Batı ülkelerinden daha eskiye gitmektedir.
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Şimdi hangi gerekçe ile, hangi amaçla veya hangi tasavvur ile olur
sa olsun, Türkiye’nin Batı camiasına mensubiyetini ta rtışm a konusu yap
tırmayız.

A vrupa’da kendi görüş ve düşüncelerine göre Türkiye’yi eleştiren
ler, bize karşı çıkanlar m evcuttur. Ama Türkiye’nin gerçeklerini anla
yan, Türkiye’yi takdir eden Türkiye ile her alanda işbirliğini geliştirmek 
isteyen ülkelerin, parlam enterlerin, ilim ve sanat adam larının adedi hiç 
de az değildir. Bize en hasmane görünen bir iki ülkede bile dostlarımız 
m evcuttur.

Yapılan bazı telkinlere bakıp da kendimizi A vrupa’dan uzaklaştıra
cağımızı veya Avrupa camiasındaki üyeliğimizden sarfınazar edeceğimizi 
düşünenler varsa, açıkça ifade edeyim ki, bunlar yanılgı içindedir, ü s
telik bazı Avrupa kuruluşlarında Türkiye’nin adı geçince insan hakları 
havarisi geçinenlerden bir kısmı Bulgaristan Türklerinin insan hakları
nın çiğııenmesini görmezlikten gelmekle inandırıcılıklarını hergün biraz 
daha yitirm ektedirler.

AET ile ilişkilere gelince, bu ilişkileri 1963 A nkara Antlaşması ile 
başlayan ve 1970 tarihinde imzalanan K atm a Protokol ile takviye edilen 
ilişkilerin bütünü içinde görmek gerekir. Bu antlaşm alarla ta ra fla r kar
şılıklı taahhütler üstlenm işlerdir. Türkiye taahhütlerin i yerine getirmiş
tir. K arşı ta ra fın  da yerine getirm esini beklemek en tabii hakkıdır. Biz 
ilişkileri norm alleştirm ek için her türlü  gayreti gösteriyoruz. AET ma
kam larının da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşım içine daha fazla gecikme
den gireceklerini ümid ediyoruz.

ABD ile ilişkilere gelince, biz bu ilişkileri dostluk, ittifak  ve karşı
lıklı m enfaatleri dikkate alarak en yüksek düzeye çıkartm ak için hiç bir 
gayreti esirgemiyoruz. ABD H üküm etinin de aynı anlayış içinde bulun
duğuna samimiyetle inanıyoruz. Sayın Başbakanımızın kısa bir süre önce 
ABD’ye yaptığı ziyaret bu inancımızı takviye etm iştir. Ancak ABD’de 
şu veya bu etnik grubun tesirinde kalan bazı çevrelerin zaman zaman 
Türk kamu oyunun haklı b ir hassasiyet içinde bulunduğu bazı konu
larda Türk-Amerikan dostluğu ile bağdaşmayacak tu tum  ve davranışlar 
içine girdiklerini veya Türk-Amerikaıı Askeri İşbirliğini iki ülke iliş
kileri ve NATO İttifak ı ile hiç b ir ilişkisi bulunmayan konularla irti- 
batlandırm aya çalıştıklarını üzüntüyle müşahade ediyoruz. Bu gibi giri
şimler tecrübe ile de sab ittir  ki, hiç b ir zaman dostluk ve işbirliği*8 
hizmet etmemiş ve daima sonuçsuz kalm ıştır. Bizim ABD’de tek bir mu
hatabımız vardır ve o da ABD yönetimidir. Yönetimin olumsuz bir tavır 
içinde olan bu çevreleri etkisiz kılabilecek siyasi güce ve iradeye sahip 
bulunduğuna samimiyetle inanıyoruz.
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Y unanistan’la ilişkilerimize de kısaca değinmek istiyorum. Bilin
diği gibi NATO içinde müttefikimiz olan bu komşu ülke ile başta Ege 
olmak üzere bazı konularda ciddi görüş ayrılıklarımız mevcuttur. Komşu 
ülkeler arasında ihtilâfların olması yadırganacak bir husus olmamak 
gerekir. Asıl yadırganması gereken Yunanistan’ın bu meselelerin ele 
alınmasına imkân veren müzakere sürecini kesmiş olması ve Türkiye’nin 
görüşme çağrılarını cevapsız bırakmasıdır.

Müzakereden kaçınmak, bir bakıma, ihtilâf konusu olan meseleler
de haklı olmadığını kabul etmek demektir. İki Müttefik arasında müza
kere sürecini kesmeyi, görüşme çağrılarını karşılıksız bırakmayı mazur 
görmek mümkün değildir. Görüşme masasına oturmadan hangi meseleyi 
nasıl halledebilirsiniz? Bu konu üzerinde ısrarla duruyorum. Zira T ür
kiye ile Y unanistan arasında diyalogun başlaması ihtilaflı meselelerde 
gelişme kaydedilmesi yalnız Türk ve Yunan milletlerine hizmet etmekle 
kalmayacak aynı zamanda bölge barışına ve istikrarına büyük katkı sağ
layacak ve Kıbrıs meselesinin kalıcı bir çözüme kavuşturulması için 
gerekli olan karşılıklı itim at havasının yaratılmasına yardımcı olacak
tır. Geçmişte Kıbrıs konusundaki anlaşmaların Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ilişkilerin en iyi düzeyde olduğu bir dönemde gerçekleştirile
bildiğini hatırlam akta fayda vardır.

Mensubu bulunduğumuz Batı camiasının Türk-Yunaıı diyalogunun 
başlatılmasına en az Kıbrıs sorununa gösterdiği kadar ilgi göstereceğini 
ümit etmek istiyorum.

Kıbrıs’a gelince, iki toplumlu iki bölgeli federal bir devlet kurul
ması için Kıbrıs Türk toplumunun samimi bir gayret sarf ettiği ve New 
York zirvesinde ve ondan önceki aracılı görüşmelerde azami esnekliği 
gösterdiği herkesin malûmudur. Türkiye, Kıbrıs Türk toplumunun saı- 
fettiği bu yapıcı gayretleri her zaman desteklemiştir. .Unutulmamalıdıı 
ki, Kıbrıs’ta  kalıcı b ir çözüm ancak siyasî eşitliğe sahip iki toplum 
arasında gerçekleştirilecek müzakerelerle sağlanabilir. Hatırdan hiçbiı 
zaman çıkarılmaması gereken bir diğer unsur da Kıbrıs liiık  toplumu- 
mm can ve mal güvenliğini mutlak olarak teminat altına almayacak heı 
hangi bir çözümün Kıbrıs Türklerince kabul edilme şansının mevcut ol
madığıdır. Kıbrıs Türk toplumunun bu konuda gösterdiği lıakl. hassa
siyeti Ada’nm yakın tarihini bilen herkes makûl ve meşru bir davra- 
mş olarak vasıflandırm aktadır.

Bu konuda bir hususu daha ilâve etmek istiyorum. Bibi ıs Tiiık 
toplumu bir kaç gün önce halk oyu ile modern ve demokratik bir ana
yasa kabul etm iştir. Demokrasi ve insan hakları konusunda her za
man hassasiyet gösteren bazı çevrelerin Kıbrıs li i ık  toplumunun sıı
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dürdüğü ve güçlendirdiği dem okratik toplum düzenini takdirle, karşıla
dıklarını açıklam aktan çekinmeyeceklerini üm it ediyorum.

B ulgaristan’daki soydaşlarımızın durum una gelince, Hükümetimizin 
bu konuda izlediği soğukkanlı ve kararlı tu tum  hepinizin malûmudur. 
Bu ülkede yaşayan 1 milyonun çok üstünde soydaşımıza yapılan bas
kılar ve bunların isimlerinin zorla değiştirilmesi için gerçekleştirilen sis
temli uygulamalar a rtık  hiçbir tevide mahal bırakm ayacak şekilde dün
ya kamuoyunca açıklıkla anlaşılm ıştır. Hükümetimiz Bulgar Hüküme
tinin ikili ve uluslararası antlaşm alarla Türk azınlığına temel hak ve 
hürriyetleri sağlama hususunda verdiği taahhütleri yerine getirmesini 
istem ektedir. Hükümetimiz ayrıca bu ülkede yaşayan soydaşlarımızdan 
Türkiye’ye göç etmeyi arzu edenlerin tüm ünü kabul edebileceğimizi ilân 
etm iştir. Yakın geçmişte yüzbinlerce soydaşımızın Türkiye’ye göç et
mesine müsaade eden Bulgar Hükümetinin şimdi bu konuyu müzakere 
etmeye bile yanaşmamasının m antıki bir izahını bulmak mümkün de
ğildir. Bulgar Hüküm etinin bu davranışı yalnız ikili ilişkileri değil çok 
yönlü Balkan işbirliğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Biz Bulgar
ların bir kaç aydır izlemekte oldukları hatalı yoldan döneceklerini, asır
lardır Türklüğünü m uhafaza eden iki milyona yakın insanın bir gecede 
soyunu inkar edemiyeceği gerçeğini kabul edeceklerini ve Türkiye ile 
dostluk ve iyi komşuluk ilişkileriyle işbirliğini sürdürm enin Bulgar mil
letine, şu anda soydaşlarımıza karşı sürdürdükleri baskı kampanyasın
dan çok daha yararlı olduğunu idrak edeceklerini ümit etmek istiyoruz.

BELGE : 5

CUMHURBAŞKANI KENAN EV R EN İN  
MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK ONURUNA 

15 MAYIS 1985 GÜNÜ VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek,

Sayın Bayan Hüsnü Mübarek,

Sayın Konuklar,

Ekselanslarını, m uhterem  refikalarını ve heyetinizin değerli üye
lerini Türkiye’de görmekten ve ağırlam aktan duyduğumuz büyük mem
nuniyeti ifadeyle sözlerime başlamak istiyorum . Türkiye’deki ikameti
nizin en güzel şekilde geçmesini gönülden diliyor ve Türk Milletinin kar 
deş Mısır Milletine ve onların mümtaz Devlet Başkanları olarak siz Ek 
selanslarm a karşı beslediği sıcak dostluk dugularını bizzat müşaha e 
etmek fırsatın ı bulacağınızdan ötürü de ayrıca memnuniyet duyuyorum.
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Türkiye ile Mısır, çok ıızuıı tarihleri olan, medeniyetlere beşiklik 
etmiş, zaman zaman da dünyanın m ukadderatında söz sahibi olmuş 
köklü ülkelerdir. Her iki ülke de, İslâm kültür ve medeniyetinin koru
nup yayılmasında çok önemli roller oynamışlardır. Bütün bu benzer
liklere ve ortak vasıflara ilaveten iki millet asırlarca yan yana yaşa
mışlar, birbirlerini çok yakından tanımak ve takdir etmek fırsatın ı bul
muşlardır. İki ülke arasında bu şekilde köklü temellere dayalı bir dost
luk, ilişkilerimizi geliştirme gayretlerimiz bakımından istikbale güven
le bakmamıza imkan vermektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Mısır Arap Cumhuriyeti, dirayetli liderliğiniz altında, barış, eko
nomik kalkınma, halkınızın refah ve mutluluğunu daha da arttırm a  
yolundaki hedeflerine sağlam ve süratli adımlarla ilerlemektedir. Güçlü, 
istikrarlı ve uluslararası camiada hakettiği saygınlığı kazanmış bir Mı
sır’ın, bölgesinde barış ve huzurun tesis ve m uhafazasına çok büyük 
katkılarda bulunacağına içtenlikle inanmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Yakın geçmişe baktığımızda, ikili ilişkilerimizi geliştirm e gayret
lerinde bir duraklama devrinden geçmiş olduğumuzu görmemek müm
kün değildir. Fakat son yıllarda bu eksikliği karşılıklı olarak farket- 
miş, arayı kapatm ak için müştereken yoğun gayretler sarfetm iş ve 
bugünkü mutlu duruma erişmiş bulunmaktayız. Yine son yıllarda çe
şitli düzeylerde yapılan temas ve görüşmeler, ülkelerimiz arasındaki 
dialog eksikliğini tamamen gidermiş ve Türkiye ile kardeş Mısır’ın, 
Cumhuriyetlerini kurmalarından bu yana, ilk defa Devlet Başkanları 
düzeyinde temas ve görüşmelerde bulunmalarına imkan verm iştir. Ek
selanslarının Türkiye’yi ziyareti bu bakımdan da büyük bir önem ve 
anlam taşım akta, ikili ilişkilerimizde yeni bir dönemin açıldığını kanıt
lamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Önümüzdeki devrede de bizleri pek çok işler ve görevler beklemek
tedir. Ekonomi, Ticaret, Kültür ve diğer alanlarda işbirliğimizi geliş
tirebilmemiz bakımından ülkelerimiz büyük potansiyallere sahip bulun
maktadırlar. Bu imkanlardan biran Önce ve en geniş şekilde istifade 
eder hale gelmemiz gerektiği hususundaki inancımın Ekselanslarınca 
da aynen paylaşıldığına emin bulunmaktayım.

Mısır Asya ile Afrika arasında; Türkiye de Asya ile Avrupa a ra 
sında köprü görevi görmekte ve ülkelerimiz kendi bölgelerinde birer
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is tik rar ve denge unsuru teşkil etmektedirler. Bu bakımdan, Mısır ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çabaları, sadece ülkelerimi
zin çıkarlarına değil, fakat aynı zamanda bölgemizin barış ve istik rarı
na da hizmet etmektedir.

Sayın Başkan,

Türkiye’nin Arap ve İslam alemi ile ilişkileri konusuna ve İslam 
dünyasını yakından ilgilendiren ve tarafım ızdan büyük önem atfedilen 
bazı sorunlara da kısaca değinmek istiyorum.

İslam ülkeleriyle ilişkilerini her alanda geliştirmek, Türkiye’nin dış 
politikasının temel ilkelerinden birisini teşkil etm ektedir. Türkiye ile 
Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki tarih i, kültürel ve manevi bağ
lar, bu ülkeler ile her alanda geniş işbirliği yapabilmemize imkan ver
mektedir. ülkemiz Batı dünyasının olduğu kadar, O rta Doğu’nun da 
ayrılmaz b ir parçasıdır. Güçlü ve istik rarlı b ir Türkiye’nin mevcudiyeti, 
hem Batı İttifakının  birlik ve dayanışm ası açısından, hem de Orta Doğu 
bölgesinin barış ve istik rarı açısından önem taşım aktadır. Bir yandan 
O rta Doğu bölgesindeki komşularımızın Türkiye’nin Batı Camiası için
deki yerini ve güvenliğinin gereklerini takdir ettiklerine inanıyor, öbür 
yandan O rta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın  tesisi gayretlerine Tür
kiye’nin olumlu katkılarının da Batılı dostlarımızca her geçen gün daha 
iyi anlaşılm akta olduğuna güveniyoruz.

Orta Doğu bölgesinde cereyan eden olaylar bizim için derin bir 
endişe ve üzüntü kaynağı olmaya devam etm ektedir. M uhtelif vesile
lerle ifade ettiğimiz üzere, O rta Doğu’daki bugünkü istikrarsızlığın te
melinde Filistin meselesinin sürüncemede bırakılm ası yatm aktadır. Bu 
meselenin b ir çözüme kavuşturulm asının herşeyden önce Filistin halkı
nın meşru hakları ile haklı özlemlerinin dikkate alınması ve İsrail’in iş
gali altında bulundurduğu topraklardan çekilmesiyle mümkün olabilece
ğine inanıyoruz. Bu yöndeki çözüm arayışlarında son aylarda bir can
lılık kaydedilmiş olması memnuniyetimizi mucip olmuştur. Dost ve Kar
deş Ürdün Kralı M ajeste Hüseyin ile F ilistin K urtuluş Teşkilatı’mn ce
fakar lideri Başkan A rafa t arasında ortak  b ir hareket tarzı üzerinde 
m utabakata varılmasıyla başlayan ve Ekselnslarm ın da olumlu ve ya
pıcı katkılarıyla gelişen bu yeni durum un barış için herkesçe en iyi şe
kilde değerlendirilmesi icap eden kıym etli b ir f ırsa t teşkil ettiğini ve 
bu fırsatın  kaçırılmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Komşularımız İran ile Irak ’m uzun süredir b ir kardeş savaşı için
de bulunmaları bizim için diğer b ir ciddi üzüntü kaynağı olmaya de
vam ediyor. Sadece bu ülkelerde insan ve kaynak kaybına yol açm akla
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kalmayıp, .bölgede ve dolayısıyla İslam aleminde de derin ayrılıklara ve 
güç kaybına sebep olan bu savaşın artık  bir an önce sona erdirilmesi 
en halisane temennimizdir. Bu anlaşmazlığın her iki tarafı da tatm in 
edecek adil ve şerefli bir çözüme ulaştırılması için elimizden gelen gay
reti göstermeye devam etmeye kararlıyız.

Maalesef, bölgemizdeki gerginlik ve çatışmalar bundan ibaret bu
lunmamaktadır. Lübnan bir yandan İsrail işgalinin yol açtığı acı sonuç
ların etkisinden sıyrılamazkeıı, öbür yandan tekrar iç savaş ve bölün
me ortam ına sürüklenmek tehlikesi ile karşı karşıya gözükmektedir.

Türkiye öteden beri Lübnan’ın egemenliği, bağımsızlığı ile toprak 
bütünlüğünün korunması lehindeki açık tutumunu ortaya koymuştur. 
Bu ülkeye dışardan yapılan müdahalelere artık  son verilmesini ve Lüb
nan halkının uzun süredir maruz kaldığı sıkıntıların bir an önce bitme
sini diliyoruz.

ö te  yandan Sudan’ın içine düştüğü bunalımı bir süreden beri derin 
bir endişe ile izlemekteydik. Bu ülkede kısa bir süre önce gerçekleştiri
len yönetim değişikliğini tamamen Sudan’ın bir iç meselesi olarak mü
talaa ettik. Bugün iş başında bulunan yönetimin dış müdahalelerden 
masun olarak ülkenin yaralarını sarmasını imkan verilmesini arzu edi
yoruz.

Bölgemizin sahne olduğu bu acı olayların sürüp gitmesinde, Arap 
ve İslam dünyasının uzun süredir lüzumunu hissettiren birlik ve bera
berlik anlayışına bir türlü kavuşamamasımn da belirli bir rol oynadığı
nı kabul etmemiz gerekir. Tali anlaşmazlık ve çekişme konularını bir 
ta ra fa  bırakmış ve aynı ideal ile görüşler etrafında birleşmiş bir İslam 
dünyasının ifade edeceği güç, bölgemizin is tik rar ve refahının en büyük 
tem inatı olacaktır.

Uluslararası tedhiş konusuna değinmeden geçemiyeceğim. Iie r ge
çen gün, daha fazla melanette bulunma çabası içinde olan bir uluslar
arası tedhiş komplosu ile karşı karşıyayız. Tedhişçilerin giriştikleri ey
lemler ciddi boyutlar alma ve yayılma eğilimi göstermektedir. Uluslar
arası tedhişin başının ancak uluslararası işbirliği ile ezilebileceğiııe ina
nıyoruz. Bu bakımdan, medeniyet ve insanlığa yönelik ve toplumlarm 
yapılarını içten çökertmeye m atuf bu tedhiş olayları karşısında bütün 
ulusların işbirliği halinde harekete geçmeleri ve buna kesin bir darbe 
indirmeleri zamanı gelmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye Cumhuriyeti, Büyük A ta tü rk ’ün ortaya koyduğu «Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh» prensibini dış politikasının temel taşı olarak be
nimsemiş ve o ta rih ten  bu yana bu ilkeyi titizlikle uygulam ıştır. Bu 
doğrultuda, başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerle, iyi ilişki
ler idamesini ve mevcut veya çıkabilecek anlaşmazlık noktalarını da 
dialog yoluyla çözümlemeyi kendimize şiar edindik. Nitekim bu yakla
şımımızı, Y unanistan ile öteden beri devam eden sorunlarımızın çözü
mü için açıklıkla ortaya koymuş bulunuyoruz. Komşumuz Bulgaristan’ın 
son aylarda ülkesinde yaşayan Türk Müslüman azınlığa karşı giriştiği 
hukuk ve insanlık dışı davranışlar karşısında da, dialog yoluyla bu cid
di soruna bir çözüm bulunulmasını Bulgar Devlet adam larına önermiş 
bulunuyoruz.

H er iki komşumuzun da bu hususdaki yaklaşımımızın hak ve hu
kukun üstünlüğüne olan inancımızdan kaynaklandığını idrak ederek, dia
log çağırılanımıza biran önce m üsbet cevap vermelerini temenni ediyo
ruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bu ziyaretiniz vesilesiyle Ekselansları ile kişisel b ir dostluk tesis 
etmiş olm aktan ve bugün yaptığım ız görüşmeler sırasında Ekselansla
rının gerek ikili konular, gerek bölge ve dünya meseleleri halikındaki 
değerli görüşlerini öğrenmekten büyük m em nuniyet duydum. Türkiye’
den ayrılacağınız güne kadar bu yararlı görüşmelerimizi ve görüş teati
lerimizi devam ettirm ek im kanına sahip olacağımızdan ayrıca memnu
num.

Türkiye’deki ikâmetinizin biraz daha uzun olmasını ve Ekselans
ları ile m uhterem  refikalarına ülkemizin çeşitli yörelerini tanıtm ak fır
satını bulmayı çok isterdik. Bir dahaki sefer Türkiye’yi teşrifinizde bi
ze bu imkanı sağlıyacağmızı üm it ediyoruz. Bu arada obürgün sabah 
İstanbul’a geçerek, çok kısa bir süreyle de olsa bu güzel şehrimizi zi
yaret edecek olmanızdan memnuniyet duyuyoruz.

Bu duygularla kadehimi, Ekselansları ve Bayan Hüsnü M übareğ
in sağlık ve mutlulukları ile Dost ve Kardeş Mısır halkının sürekli re
fah, esenliği ve ilerlemesi için kaldırıyorum.
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BELGE : 6

MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREKİN 
CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN ONURUNA 

VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Ekselânsları Kenan Evren,

Değerli dostlar,

Dost ülkenize ayak bastığımızdan beri, sizden gördüğümüz yakın 
ve sıcak ilgiye, M ısır’a ve halkına göstermiş olduğunuz dost ve kardeş 
duygularınızı derin bir saygı ve memnunlukla karşıladığımızı belirtmek 
isterim. Bu duygular iki ülke halkları arasındaki yakınlığa ve iki ülke 
arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine katkılarda bu
lunmuştur.

Halklarımız arasında mevcut bulunan kuvvetli bağlar o r ta k , m a
nevi ve karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır. İnanıyoruz ki, bu bağlar, ta 
rihi olayların olumlu yanlarını ortaya çıkarmaya bizi mecbur etmektedir.

Geleceğin geniş boyutları ve büyük fırsatlarını bu çerçeve içinde 
değerlendirip, aramızdaki- işbirliğini ve dünyadaki istik rar ve kalkın
mayı sağlam temeller üzerine oturtmalıyız.

Kuşkusuz, iki ülkenin Ortadoğu’da coğrafi konumları ve uygarlık
ların beşiği oluşları, ayrıca İslâm dünyasına bağlı bulunmaları, Türk- 
Mısır ilişkilerine yeni ve büyük boyutlar kazandırmakta ve ona ayrı 
bir önem vermektedir. Bu hususlar da, bize, Arap halkları arasında ve 
diğer devletler arasındaki ekonomik ve siyasi düzen farklılığına, eko
nomik ve sosyal seviyelerine bakılmaksızın, dayanışma ve işbirliğinin 
geliştirilmesinde özel yükümlülükler getirir.

Bu vesile ile de, İslâm 4. ncü zirvesinde Mısır’ın üyeliği ile ilgili ola
rak takındığınız olumlu tutum dan dolayı size Mısır halkının duyduğu 
saygı ve sevgiyi belirtmek isterim. Gerçekten, takındığınız bu tutum, 
İslâm hareketine ve İslâm dünyası kavramına gösterdiğiniz önemi be
lirtmektedir. Ayrıca, bu çerçevede de doğal olarak ülkeler kendi çizdiği 
politik yönde, -herkes kendi alanında ve potansiyelinde- halk*ar arasın
da barışı, dostluk ilişkilerini ve komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkile
rini gerçekleştirmeye çalışacaklardır.

Ayrıca, daha iyi bir geleceğe varabilmek için uluslararası ihtilaf
ların barışçı yollarla kuvvete başvurmaksızın çözümlenmesine, şiddet 
ve baskı eylemlerinden uzak kalınmasına, geçmişin olumsuz yönlerinin 
ve bunun getirdiği duyguların silinmesine katkıda bulunacaktır. Böylece
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bütün milletler, topluma ve bireylere daha iyi bir güven ve istik rar or
tam ı yaratabilecek ve milletler, geleceğe, korku ve kaygı ile değil, umut
la ve güvenle bakabileceklerdir.

Bilindiği gibi, savaşın devamı ve tırm anm asının, İslâm alemine hiç
bir yarar sağlamayacağına inanarak, savaşan ta ra fla ra  meşru bir yarar 
temin etmeyeceğinden, Mısır, savaşın durdurulm asına katkıda bulunul
ması yolunda hiçbir çabayı esirgememektedir.

Bu gibi savaşlar, savaşan ta ra fla r için daha vahim sonuçlar ya
ratab ilir ve hiçbir ta ra fı zafere götürmez. Aksine, savaşın devam et
mesi doğal kaynakların yok edilmesi, kan akıtılm asm dan ortaya çıkan 
kayıp hepimize a ittir.

Bu nedenle başlıca İslâm ülkeleri ve en yakın zamanda savaşın 
sona erdirilmesi konusuna özel önem gösteren tarafsız ülkeler ile koor- 
dineli olarak harcanan çabaların devamında kararlıyız. Bu görüş çer
çevesinde, İran ve Irak  arasında devam eden ve iki ta ra fın  büyük mal 
ve can kaybına sebep olan, bütün komşu ülkeler için ağır b ir tehdit 
oluşturan, hayati s tra te jik  önemi olan bölgenin güvenliği ve istikrarını 
zedeleyen, İslâm dayanışm ası kavram ına, ¡İslâm dünyasının ortak amaç 
ve beklentilerine gölge düşüren savaşa son verilmesi, için bütün güç
lerimizi kararlı b ir şekilde kullanacağız.

İslâm Barış Komitesi çerçevesinde harcam akta olduğunuz yapıcı 
çabalarınızı takd ir ediyoruz. Keza, gerek savaşta ta ra f  olan ülkeler, ge
rekse diğer ülkeler ile sürdürdüğünüz görüşmeleri de takd ir ile izliyoruz.

Diğer ta ra ftan , F ilistin sorununa büyük bir önem verdiğinizden 
eminiz. Bu soruna büyük önem vermeniz, bu sorunun bölgedeki gergin
lik ve çatışmanın kaynağı olmasındandır. Sorunun çözümlenememesi tüm 
ta ra fla ra  yakın ve uzka gelecekte büyük zarar verecek niteliktedir. Bıı 
sorunun askıda kalması Ortadoğu bölgesinin tüm  köşelerinde barış ve 
istik rarı tehd it etm ekte ve geniş kapsamlı bölgesel işbirliği çabalarını 
engellemekte, dış dünya ile ilişkileri çıkmaza sokm aktadır. Şüphesiz, siz 
de takdir edersiniz ki, bu sorunun çözümlenmesi için, ilk plânda İsrail m 
işgâl etmiş olduğu Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkına 
kendi kaderini tayin etmesini, kendi devletini kendi toprakları üzerin
de kurmasını, şiddet ve baskıdan uzak olarak Filistin ve İsrail halk
larının birarada yaşam alarını temin edecek sağlam bir temelin oluştu
rulm asına yardım etm ektir. Bu noktadan hareket ederek, İsrail’i barışı 
gerçekleştirm ek alternatifi ile karşı karşıya getirm eyi amaçlayan ve 
devletlerarası adalet ilkelerinde meşruluğa, Birleşmiş Milletler Yasasına 
ve BM K ararlarına dayalı ürdün-F ilistin  Andlaşmasım destekledik. Ay-
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rica, barış çabalarında özel bir yeri olan tarafların  katılacağı bir diyalo
gun başlamasını istedik.

Bu çerçeve içinde görüşmenin boyutlarını genişletebilecek ve barış 
fırsatlarım  arttırabilecek aktif bir Avrupa katkısını da destekliyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Son yıllarda dost ülkenizin özellikle milli sanayii alanında gerçek
leştirdiği büyük kalkınma hamlelerini derin bir takdirle izlemekteyiz. 
Ayrıca, ülkelerimiz arasında ekonomik alanda sürekli artış gösteren iş
birliğinden de kıvanç duymaktayız. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 
1979’da sadece 19 milyon dolar iken, 1984’te 145 milyon dolara yüksel
miş olup, bu artışın  bu yıl içinde 200 milyon dolara ulaşması beklenmek
tedir. Ortak çıkar ve umutlarımızı gerçekleştirmek için, gelecek aşama
da bu gelişmenin sürdürülmesinin ve güçlenmesinin sağlanması için ça
ba harcamaktayız.

Ekselans Dost Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i, Mısır Arap 
Cumhuriyeti’ni ziyaret etmeye davet etmekten mutluluk duymaktayım. 
Böylece, bu ziyaret, Mısır halkına ve Hükümetine Türkiye’ye karşı bes
lediği dostane duyguları ve samimi dilekleri açığa vurma fırsatı tanımış 
olacaktır.

Bu vesile ile, hepinizi, Cumhurbaşkanı Evren’in, hazır bulunan tüm  
dostların, dost Türk halkının ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin 
şerefine ayağa kalkmaya davet ediyorum.

BELGE : 7

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI TARAFINDAN DÜZENLENEN
TÜRKİYE - AET İLİŞKİLERİNİN 20 NCİ YILI PANELİNDE 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 17 MAYIS 1985 
GÜNÜ YAPTIĞI KONUŞMA

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

I would like to extend my deep appreciation to the management 
of the Economic Development Foundation of Turkey for arranging this 
panel which has brought together our very distinguished guests from 
Turkey and overseas. I am hopeful tha t as a result of the deliberations 
of the participants in this panel many of the misgivings and erroneous 
assertions regarding Turkey which have gained wide circulation in 
certain European quarters recently will be laid aside and a sound and 
realistic appraisal will become possible.
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Turkish-EEC relations have a h istory th a t already goes back to 
over tw enty years. U nfortunately these relations have lately been kept 
in a dorm ant state. The reasons for th is s ta te  of affairs is well known. 
However, it is becoming increasingly more difficult to explain the 
Community’s pursuing the old line in spite of the establishm ent of a 
new government following the election of 1983 and the distance covered 
on the path  of parliam entary democracy.

Turkey is a country th a t has espoused w estern ideals and plura
listic democracy as its way of life. Turkey is determined to maintain 
and strengthen these features of its political orientation. We are deeply 
conscious of the dangers threatening democracy in developing countries. 
Even in the developed countries, terrorism  constitutes a danger to the 
functioning of democracy. T hat is why, it is more im portant than ever 
th a t Turkey and W estern Europe should establish a very close coope
ration based on m utual understanding in order to fend off the threats 
to democracy and ensure its healthy development.

However, our dialogue w ith the EEC remains interrupted. This 
situation poses a th rea t to our in terests which are basically identical 
w ith the in terests of the  W estern world. Our relations have remained 
frozen for the last five years. I w ant to underline the serious consequ
ences of the continuation of th is freeze.

I t is necessary to diagnose and identify the causes of the present- 
day malaise in our relations w ith the  W est. A lthough my Western 
colleagues are quick to accept the positive developments in Turkey in 
my bilateral contacts w ith them  we are unable to see positive develop
m ents in our relations w ithin the fram ework o !  the EEC. We are gradu
ally getting the impression th a t a determined and well-organized group 
is system atically working to spoil the vital political relations between 
Turkey and W estern Europe.

Turkey is an open society. Nobody’s rig h t to travel has been res
tricted. My advice to those who take an in terest in Turkish develop
ments is come to Turkey, meet the  people and judge our reality on the 
basis of your own observations.

Turkey is in the process of transform ing every facet of its society. 
When you travel in the country you cannot fail to observe these chan
ges. These changes are not confined to the ferm ent in our political and 
democratic life. Our agriculture, industry, commerce, tourism  and other 
sectors of our economy are also undergoing profound changes. Foreign 
investors are showing growing in terest in Turkey. There is keen com
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petition among foreign countries and firms to undertake the building 
of our large infrastructure projects. The network of pipelines to carry 
gas and oil from the Middle East to Europe over Turkey is gradually 
approaching the implementation stage. The Turkish economy is rapidly 
adjusting to free m arket conditions.

These exciting developments conform to the economic orientation 
of the EEC. While we advance on the road of adapting our economy 
to W estern models, it is incomprehensible to us th a t the EEC should 
not be with us in this undertaking, tha t it should appear to be hindering 
ra ther than  encouraging this process. We are convinced th a t th is is 
against the interests not only of Turkey but also of Europe.

Turkey is waiting for the normalization of the implementation of 
its Association Agreement with the EEC which it signed 22 years ago. 
In the course of your discussions, you will consider the significance 
to the EEC of Turkey’s population, its market and its cultural features. 
You will also appraise the important role th a t Turkey can play between 
W estern Europe and the Middle East. I t is impossible to think of W es
tern Europe in isolation from the Mediterranean Basin and the Middle 
East. To the extent th a t Turkey is able to normalize its relations with 
W estern Europe, and thereby improve its standing in this region, it 
will have served its own interests as well as those of W estern Europe 
and the  Middle East.

By signing the Ankara Agreement in 1963, Turkey has clearly 
demonstrated the final objective of its relations with the Community. 
Turkey is desirous of taking its place in the Community. We hold the 
view th a t by accelerating its economic development and raising the le
vel of the  nation’s prosperity, Turkey is facilitating the achievement 
of the objective of accession to the Community which should take place 
in conformity w ith everybody’s interests and without being an undue 
burden on anyone.

BELGE : 8

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN TÜRKİYE - JAPONYA 
PARLAMENTO DOSTLUK GRUBUNUN 20 MAYIS’TA TOKYO’DA 

ONURUNA VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

— Mr. President, Honorable Kanemaru

—- Mr. Speaker of the House of Representatives, Honorable Sakata

— Mr. President of the House of Counselors, Honorable Kimura
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— Distinguished Members of Japanese-Turkish Parliam entary Good
will Association

— Distinguished Members from the Diet

I feel privileged to address such a group of distinguished members 
from the Honorable Diet.

I have visited your beautiful country earlier on different occasions 
in d ifferen t capacites. I am delighted to v isit Japan  th is time as the 
Prim e M inister of Turkey.

I would like firs t of all, to thank  you for your kind words regar
ding myself and my country. I consider them  as an expression of the 
friendly feelings of your countrymen towards Turkish people.

Ties of friendship, sym pathy, m utual respect and sharing of the 
same values and aspirations bring our nations closer. In fact, the con
tinent of Asia where our roots originate, in spite of the g reat distance 
between our countries, does not separate but unite us. We both have a 
long history  and a rich culture. This gave rise to traditions in our res
pective countries bearing strik ing resemblances. The silk road cultivated 
these traditions some of which are notably influencing our present day so
cieties. Furtherm ore, in view of geostrategy and existing polarization in 
world politics, Turkey and Japan share the sim ilar functions in inter
national relations. They are indispensable elements to the  peace and 
security of their respective regions for the benefit of the entire Western 
World. We note with satisfaction th a t there are no political problems 
between our countries. I came here to confirm the importance which 
Turkey attaches to the Turkish-Japanese relations.

We are pleased to observe th a t there is nothing th a t prevents us 
from fu rth er developing and strengthening these relations. I am con
vinced th a t the widening of the scope of our relations and its extension 
to the other fields will be m utually beneficial. Therefore, let us build 
upon already existing friendship and a common posture, a close coop
erative relationship, active in tone, diversified in content and forward 
looking in perspective.

Turkey is a democracy with shared values of the West. It is a 
Moslem country bu t proud to have a secular system. It is part of the 
Middle-East but valuable partner of the W est, as well. Its ambition is 
to live in peace and prosper. Not long ago, Turkey was subject to g rea t 
destabilization efforts both from  inside and outside. Terrorism on the 
left and rig h t claimed 25 lives a day. There was a complete breakdown
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of the civilian authority. We were a t the brink of a civil war. The resto
ration of pluralistic democratic parliam entary system in Turkey afte r 
the general elections held in November 1983 is the proof of the deep 
attachm ent of the Turkish people to democracy.

We are try ing to achieve two things at a time, namely strengthe
ning democracy and furthering free enterprise and free market eco
nomy. A closed national economy is rapidly giving way to a new busi
ness oriented outward looking society.

In the last five years exports tripled with 75 % industrial goods 
taking the lead. Foreign trade was liberalized. So were foreign exchange 
regulations. The Turkish Lira is now practically floating. Foreign 
investment procedures were streamlined and its application processing 
was accelerated. A free m arket economy based on free enterprise was 
established. In 1986, free trade zones and industrial-areas shall be insti
tuted. Soon, international business community shall be able to select 
its zone or area, establish its business directed to the domestic and 
third countries’ m arkets there, and shall enjoy its privileges in Turkey. 
A reform in public administration is underway to minimize bureaucratic 
formalities.

As a result of the measures I have mentioned, sustained growth 
is achieved and gradually gaining momentum. As development hastens, 
democracy’s roots grow deeper. We may not have all remedies but we 
have the will, Turkey is on the move. I t has already become the island 
of peace and prosperity in the turbulent Middle-East.

Your development has been phenomenal in recent history. Many 
look East, namely to Japan, for inspiration or as a possible model. T ur
key, as well, is keenly interested in your unique experience. A t this 
stage of development, we are ready and can absorb your experience 
and w hat it entails. A direct relationship between our business sectors 
with the support of Your Government, shall ensure the flow of this 
experience to Turkey.

We had fru itfu l talks with my distinguished colleague Prime Minis
ter Mr. Nakasone. Together, we viewed our relations in all fields and 
looked for the possibilities of their fu rther development and strengthe
ning. In th is perspective, I believe tha t the parliamentarians of both 
countries have a role to play, a mission to fulfill. They should actively 
support and encourage their respective governments as well as business 
sectors to take initiatives in advancing our relations. With these 
thoughts in mind, I welcome the recent formation of Japanese-Turkish 
Parliam entary Good-will Association and believe th a t it shall be a  new 
driving force in the development of our relations.
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BELGE : 9

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN JAPON BANKACILAR BİRLİĞİ İLE 
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNİN 21 MAYIS 1985 GÜNÜ BİRLİKTE 

DÜZENLEDİĞİ BİR TOPLANTIDA YAPTIĞI KONUŞMA

Distinguished Members of the Japanese Banking Community,

Ladies and gentlemen,

I t is a source of g reat pleasure for me to have th is opportunity 
of being w ith you this morning. I will take advantage of th is opportu
nity to tell you about recent developments in Turkey.

Like Japan, Turkey is a country with a long history. Both countries 
have experienced the difficult process of g rafting  foreign technologies, 
foreign production methods, foreign legal system s and, indeed, foreign 
life styles on societies w ith deep roots in the past. Your experience 
in opening up your country to the outside world is one of the great 
success stories of our century. We have good reasons to believe that 
a fte r undergoing a similar experience of opening up to the outside 
world, Turkey is embarked on the  same course as Japan.

You will recall th a t already in the  19th century, the O ttom an  
Sultans were try ing  to modernize the ir ancient empire, bu t these efforts 
came to an end with the collapse of the Ottoman Em pire afte r World 
W ar I. From the ashes of. the  Ottom an Em pire there emerged a new 
Turkey under the leadership of Kemal A tatü rk , who, in less than two 
decades, completely transform ed the political, social, economic and cul
tural life of the country.

The republic th a t he left us upon his death in 1938 has continued 
its rem arkable development since then. Today, Turkey is the largest, 
strongest and m ost developed country in the E astern  Mediterranean 
and the  Middle East. Turkey is democratic, secular and progressive. In 
a region which is marked by turbulence and turm oil, Turkey stands as 
a factor of stability  and continuity.

Over the last five years, Turkey has embarked on a new economic 
course which has restructured  and modernized the country's economy- 
This transform ation has accelerated during the  18 months th a t have 
elapsed since the  Motherland P a rty  won the election. My government 
has carried out m ajor reform s in the  governm ent machinery, in the 
banking sector and in the tax  structure . Foreign currency regulations 
have been simplified and freed of m any restrictions, our ultimate aim- 
being full convertibility for the  Turkish Lira. The foreign trade regime
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has been liberalized and the state economic enterprises have become 
money earners instead of money losers. We have devised novel ways 
for raising funds through the sale to the public of revenue-sharing 
certificates of the toll bridge in Istanbul and the hydroelectric power 
plant on the Euphrates river.

As a consequence of our policies, our exports have been soaring. 
Last year we registered a 24 % growth in our exports. Capacity use in 
industry has also been going up. The Turkish GNP grew by 5.9 % in 
the course of 1984. We are serving our debts without difficulty and 
Turkey’s credit ra ting  has been improving steadily. Two months ago, 
Turkey was able to borrow 500 million dollars from a group of in ter
national banks under very, satisfactory terms.

My government’s measures to encourage foreign investments in 
Turkey have yielded the most satisfactory results in the banking sec
tor. More than a dozen foreign banks have already established branches 
in Turkey, and we know from the statements of their managers th a t 
their operations have been very profitable. We are also playing host 
to a number of Arab Banks which operate without giving or receiving 
interest in accordance with islamic principles. Such financial institutions 
are expected to play an important part in channelling petrodoliars into 
the Turkish economy.

The Turkish banking sector has benefitted from the presence of 
foreign banks in Turkey by becoming more competitive. Our banks have 
streamlined and modernized their operations and introduced automation 
to keep in step with the foreign banks operating in Turkey.

There has also been a move by Turkish banks to expand their
operations overseas. W est germany is the country where there is the 
greatest concentration of Turkish banks, followed by britain and the 
United States. Offshore banking in the gulf is also attracting  the inte
rest of our bankers and already two Turkish banks have established 
branches in Bahrein.

Given this background, it is not surprising th a t Japanese bankeis 
are beginning to show an interest in the new Turkish see le. In the 
spring of 1984, a high powered group of Japanese bankers v.sited Tur
key, and has useful contacts with top officials and bankeis. I believe 
they retuprned home with good impressions.

In December 1984, a mission of Turkish bankers led by the Go
vernor of the  Central Bank, Mr. Canevi, returned the visit and discus
sed with the ir Japanese counterparts the possibilities for closer coope
ration.
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I am glad to note th a t these contacts have produced the ir first 
tangible result in the form of a jo in t venture arrangem ent between a 
leading Japanese bank w ith Turkish and American partners to set up 
an operation in Turkey. We hope th is move will be followed by other 
Japanese banks.

We welcome a g reater Japanese presence in our banking sector 
because of our desire to a ttra c t more Japanese investm ents into Tur
key. We know th a t banks can play an im portant p a rt in helping provide 
reliable, up to date inform ation about Turkish conditions to potential 
Japanese investors.

W hy are we so eager to engage in closer economic cooperation with 
Japan ?

This is because the Turkish economy has reached a level of deve
lopment and sophistication which enables it to assimilate, new techno
logies w ith relative ease. A partnership  between Turkish and Japanese 
businesses can produce high quality goods a t competitive prices. These 
products can be sold not only in the large Turkish m arket, but also in 
the  lucrative m arkets of Europe and the Middle East. These are Tur
key’s principal outlets and both m arkets have good trad ing  links with 
us.

Let me also say th a t we are carrying out very large infrastructure 
projects in Turkey and would be glad to see g reater Japanese partici
pation in the construction of these projects. To give you an idea of 
the possibilities offered by Turkey, we shall be doubling our installed 
electrical capacity every five to seven years for the re s t of this century. 
Japanese firm s have already accomplished the H asan Uğurlu Power 
Station and they  are active in the A ltm kaya dam project. There is 
much scope for fu rth e r cooperation of th is kind in the future.

I m ust also mention the award of the contract for the second 
Bosphorus Bridge in Istanbul to a consortium which includes well- 
known Japanese firm s. This event is very significant and symbolizes 
the intensified cooperation between our countries which we are sure 
to see in the years to come. A nother sign of the tim es is the decision 
of the Turkish S tate Railways to cooperate w ith Japan in the manufac
tu re  of electric locomotives in Turkey.

W hether it is in the area of trade  or jo in t ventures, or the transfei 
of know-how and new technologies, the field for T u r k i s h - Japanese coo
peration is very broad and very fertile. I am asking you this m orn ing  
to assess very carefully the economic prospects of Turkey. If y°u mee
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this challenge successfully, and take advantage of the possibilities we 
are offering, you are going to be the winners. Naturally, both of our 
countries also stand to gain from your enterprising banking activities 
linking the Japanese and the Turkish economies.

I wish you good luck and I thank you for your attention.

BELGE : 10

JAPONYA BAŞBAKANI NAKASONE TARAFINDAN 21 MAYIS 1985 
GÜNÜ ONURUNA VERİLEN YEMEKTE 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başbakan,

Sayın Bayan Nakasone,

Sayın Bayanlar,

Sayın Baylar,

Herşeyden önce Sayın Başbakan Nakasone’nin ülkem ve şahsım 
için ifade buyurdukları nazik sözlere gönülden teşekkür etmek isterim. 
Güzel ülkenize ayak bastığımız andan itibaren bize gösterilen asil Ja 
pon halkına has ve hiç de yabancısı olmadığım sıcak misafirperverlik 
ve yakın alaka hepimizi pek duygulandırdı.

Sayın Başbakan,
Aradaki engin mesafeye rağmen Türkler Japonlara karşı daima 

büyük bir ilgi ve sempati beslemişlerdir. 1880’lerde Prens Komatsu nun 
İstanbul’a yaptığı ziyaret, bilahare zamanın padişahının İm parator Mey- 
çi’nin yaptığı büyük reformları yerinde incelemek üzere Osman Paşayı 
Ertuğrul gemisi ile Japonya’ya göndermesi, Japon halkının bu ziyaret 
sırasında gösterdiği büyük hüsııükabul ve batan E ıtugrul gemicinden 
kurtulan Türk denizcilerinin Japon savaş gemilerince İstanbul a getiı il- 
mesi sırasında Türk hükümdarlarının ve Türk halkının Japon denizci
lerine gösterdikleri büyük ilgi, Türk Japon dostluğunun iki ülke halk
larına mal edilmesini sağlamıştır.

Kurtuluş savaşımızın Japonlar tarafından ilgi ve sempat ile izlen
diğini memnuniyetle hatırlıyoruz. Büyük A tatürk’ün 1925 yııında ken
disine itim atnam esini sunan ilk Japon Büyükelçisi Obata’mn konuşma
sına verdiği cevapta iki ülke arasında resmi diplomatik ilişkiler bulun
madığı devirlerde dahi Türk ve Japon halkları arasında ^sempati ye tak 
dir bağlarının hiç bir zaman kaybolmadığını vurguladığını hatırlatm ak
isterim.
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Bu ay sonunda temelini atacağımız ikinci Boğaz köprüsünü Tür
kiye ile Japonya arasındaki sağlam dostluk ilişkilerinin daha da geliş
mesinin ve çeşitli sahalara yayılarak daha da dinamizm kazanmasının 
bir işareti olarak telakki ediyorum.

Saym Başbakan,

Bugün Türk ve Japon halklarının benimsedikleri idealler ve değer 
hükümleri, hükümetlerimizin uluslararası politikadaki tu tum  ve tercih
lerinde de aynen yansım aktadır. Filhakika her iki ülkenin de ana ga
yesi, dünyada barışın tesisi ve idamesi suretiyle halklarının refah sevi
yesini a rttırm ak tır. A ta tü rk ’ün «yurtta  sulh, cihanda sulh» prensibini 
samimiyetle bağlı olan Türkiye, Batı ile siyasal ve ekonomik bağlan 
yanında O rta Doğu ve Asya ülkeleri ile de gittikçe artan  b ir işbirliğini 
başarıyla yürütm ektedir. Türkiye bu bölgede b ir is tik rar ve güvenlik 
unsuru olarak kazandığı saygınlıkla komşu ülkelerin barış ve huzur 
içinde yaşam alarına çaba gösterm ektedir.

İçinde yaşadığımız karm aşık dünya şartlarında ülkelerimiz arasın
da hiçbir sorun olmadığını memnuniyetle kaydetm ek isterim . Türkiye 
Japonya’nın dünya olaylarına olumlu yaklaşımını ve dünyanın geçirdiği 
iktisadi kriz sırasında bize yaptığı gibi gelişen üçüncü dünya ülkelerine 
sağladığı ekonomik yardım ı takdirle karşılam aktadır. Buna ilaveten Ja
ponya’nın önderliğiniz altında gerek uluslararası güvenlik sorunlarına 
giderek artan  şekilde katkıda bulunması, gerek dünyamıza bugün ha
kim olan karşılıklı güvensizliğin yara ttığ ı endişe ortam ı içinde uluslar
arası politikada faal b ir siyaset izlemeye başlam ası memnuniyetimize 
mucip olmaktadır.

Saym Başbakan,

Güzel ülkenize yaptığım  bu ziyaretin Türk Japon ilişkilerine yeni 
bir dinamizm getirerek özellikle iktisadi ilişkilerimizi daha da geliştir
meye vesile teşkil edeceğini üm it ediyorum. 6 Kasım 1983 seçimlerini 
takiben Hükümetimin ik tidara gelmesinden sonra Türkiye yabancı ya
tırım lar için cazip bir ülke halini alm ıştır. Japon yatırım ları ile teknolo
jisinin ülkemize daha fazla gelmesini arzuluyoruz, ülkemizin Avrupa- 
Asya-Afrika k ıtaları arasındaki m üstesna yeri Japon sanayiinin girişim
leri yönünden de önem arzetm ektedir. Bu bakımdan iktisadi ilişkilerimi
zin de canlılık kazanmasını bekliyoruz.

Saym Başbakan,

soneklin ö a g l l i Y  VC lU U U U ÎU g U U İI ,,  «JclJJU İİ XXiIiJ.CLJ.XUII JL c ı a ı u u u  T -  -—

ilişkilerinin güçlü geleceğine kaldırıyorum.
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 21 MAYIS 1985 GÜNÜ 
JAPONYA EKONOMİK KURULUŞLAR FEDERASYONU

TARAFINDAN ONURUNA YERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI
KONUŞMA

Distinguished members of Keidanreıı,

Ladies and Gentlemen,

It is a source of particular pleasure for me to address you, the 
representatives of the Japanese business community this afternoon.

In the post-war years, we in Turkey have followed with great 
interest and deep admiration the brilliant performance of the Japanese 
economy. T hat is why I am delighted to have this opportunity of mee
ting you, whom I consider to be the architects of the Japanese economic 
miracle.

Turkey and Japan are a t the opposite extremes of the continent 
of Asia. Despite the great distance tha t separates our two countries, 
there are a number of similarités in our recent history.

During the 19th century, Japan opened its gates to the outside 
world and successfully adopted western technology and industrial m et
hods. The bold reforms carried out by Japan during th a t period a ttrac 
ted the attention of Turkish intellectuals, and I believe our great leader 
and reform er Kemal A tatürk  must have been influenced by the Japanese 
model when he undertook the modernization of Turkey over 60 years 
ago.

Today, we regard Japan as a country tha t has been able to success
fully adopt modern technology while preserving its traditional culture 
and identity.

As a self-conscious nation with a strong sense of history and a 
cultural tradition going back many centuries, we Turks aie following 
with in terest the development of your society. Just as the. Japanese 
experience is a ttracting  our attention, we think tha t ıecen develop
ments in Turkey deserve your close attention. I will tell y tu  why.

During the post-war years, the Turkish economy expeiienced rapid 
growth and w hat was essentially a rural-agricultural economy made 
great strides in industrialization. The policies of the day, befoie the oil 
shocks, were based on import subsitution and there was heavy state 
intervention in the economy. Foreign trade accounted for a very small
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share of the Turkish economy. However, Turkey did manage to achieve 
a healthy growth ra te  of 6 to 7 % during the 1950’s and 1960’s. This 
was made possible by the  relatively large Turkish m arket, by the 
abudance of the country’s natural resources and by Turkey’s ability 
to feed itself. I t was also helped by cheap energy.

The two oil shocks of 1973 and 1979 completely upset the traditi
onal balance of the Turkish economy and a new policy orientation 
became imperative.

In January  of 1980, a new economic policy was launched. This 
economic policy was designed to restructu re  the Turkish economy and 
open it to the outside world. In line w ith th is policy, an effort was 
made to give g reater scope to m arket forces. New m onetary and fiscal 
policies were adopted to curb inflation. Measures to reform  the state 
economic enterprises were taken and a realistic foreign exchange rate 
for the Turkish currency was set. A number of export promotion mea
sures were taken.

As a result of this new economic policy the  Turkish economy has 
undergone a m ajor transform ation over the last five years. Since 1980, 
our exports increased th ree fold and our im ports doubled. The compo
sition of our exports also changed in a fundarm ental way, w ith industrial 
and processed goods now accounting for 75 % of the  total. Inflation 
has been greatly  reduced, although we consider our present rate of 
inflation to be still too high and we are try ing  to reduce it further. 
There has been a significant increase in the am ount of foreign capital 
invested in Turkey and we expect th is increase to accelerate over the 
next few years. Last year our gross national product grew by 5.7 % 
and we are planning to achieve a yearly grow th ra te  of 7 % by 1988.

Following the electoral victory of the M otherland party  in Novem
ber 1983, and the form ation of our government, new measures have 
been taken to press on with the modernization and the structural 
adjustm ent of the Turkish economy. Foreign exchange regulations have 
been simplified and liberalized, quantitative restrictions on imports have 
been removed, export subsidies are being phased out. Bureaucratic for
malities and red tape have been reduced and, w herever possible, elimi
nated. New areas of economic activ ity  have been opened to the private 
sector and a program m e of gradual privatization of certain state eco
nomic enterprises has been launched. New legislation has been intro
duced to fu rth e r encourage foreign investm ents and m ajor reforms 
have been undertaken in the banking sector. The tax  structure has 
been modernized through the introduction of the value-added tax.
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As a result of these developments, there is a new Turkey which 
can offer g reat possibilities in a number of areas for the enterprising 
Japanese businessman.

F irs t trade. Turkey is a market of 50 million people with a dynamic 
economy and the possibilities for selling Japanese products in my 
country are very good.

Last year Turkey imported over 350 million dollars worth of Ja 
panese goods, and this figure is bound to increase. But I must point out 
tha t Turkey also wants and expects to sell more to Japan. Turkey is no 
longer the exporter of a few hundred items of traditional products. 
Today, Turkey exports thousands of items of high-quality, industrial 
products and many of these products can find a market in Japan.

I am appealing to you to make an effort to purchase more Turkish 
products fo r sale in Japan. As a developing country with an adverse 
balance of trade, Turkey can only buy to the extent th a t it is able to 
sell. We are making a major effort to export to Japan but, for success, 
we also heed the cooperation of the Japanese business community.

The second area of interest is in the possibilities Turkey offers to 
Japanese investors. Turkey has a young labour force of skilled, hard
working, disciplined workers. I t also has technical personnel, engineers 
and managers who are capable of assimilating modern technology and. 
who are eager to go into joint ventures with foreign partners. Turkey 
has vast natural resources, many of which are still unexploited. Turkey’s 
agricultural possibilities are such that it is ju s t a m atter of time for 
it to become the bread basket of the Middle East.. Furthermore, Turkey 
has an excellent investment climate which is attracting the attention 
of businessmen from both Europe and North America, Finally, Turkey 
enj oys political stability within a democratic system.

Given these possibilities offered by my country, I am confident 
th a t there will be a  m ajor inflow of foreign capital to Turkey during 
the coming years- Those who invest in Turkey will benefit not only 
from the growing Turkish market but will also be able to export with 
ease to the European Economic Community. As you may know, we 
have an association agreement with the European Community which 
allows our industrial products unlimited, duty-free access to this impoi- 
tan t m arket. We have also established good trading links with all of the 
countries of the Middle East, so tha t investors in Turkey can also entei 
these m arkets with relative ease. Turkey has an additional geogiaphical 
advantage in being’ next door to the Soviet Union and the Socialist
countries of E as te rn  Europe.
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In short, Turkey’s geographical location, its physical features, its 
natural and hum an resources, and its developed in frastruc tu re  give 
it unique advantages as a choice location for investing. I am appealing 
to you to look very carefully and closely into the possibilities offered 
by Turkey. In th is connection, I would like to underline the free trade 
zones and the free industrial zones th a t are being established a t strate
gic locations on our coast. No investm ent decision should be made 
w ithout seriously considering Turkey.

There is also a th ird  area of possible cooperation between our two 
countries. This relates to Japanese firm s operating in the Middle-East. 
Such firm s require labour, they require middle level technical people, 
they require m anagers and engineers. All of these we can supply from 
Turkey a t a fraction of the cost of getting  a man of the same qualifi
cations from  Japan or Europe. We can also provide construction mate
rials, equipment and other supplies from  Turkey. Our Turkish firms 
have been undertaking all kinds of projects in Middle E ast countries 
over the  last few years. The cumulative total value of the projects 
being carried out by Turkish contractors in Middle-East countries has 
exceeded 15 billion dollars and it is still growing. These Turkish firms, 
v/ith their experience and with their intim ate knowledge of Middle East 
conditions can be valuable partners to Japanese firm s. We expect to 
see m any such partnerships in the coming years, and especially after 
the Gulf W ar ends and the  big reconstruction effo rt gets underway in 
Iran  and Iraq.

I have tried to indicate a few of the areas in which I think we can 
engage in fru itfu l cooperation in the coming years. Up to now, our 
contacts and our cooperation have been limited because Turkey’s eco
nomic interaction with the outside world has been limited. But now 
th a t we are  successfully engaged in opening our economy to the world, 
it is only natural th a t we should get more involved w ith Japan.

Our determ ination to develop our cooperation w ith Japan is symbo
lized by my presence in your country as the f irs t Turkish Prime Minis
te r  to v isit Japan  in the last th ree decades. I t  is symbolized also by 
our awarding the  prestigious contract for the  second intercontinental 
bridge linking Europe and Asia over the Bosphorus to a Japanese-Tur- 
kish consortium of builders. A fu rth e r symbol is our participation in 
the Tsukuba F air th is year.

These events may appear unrelated. But taken together, they sig
nify the dawning of a new area in our cooperation in which you and 
your Turkish counterparts will link hands to bring g reater prosperity
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to our two nations. I am certain that you are prepared to grasp the 
new opportunities we are offering. I can assure you tha t we in Turkey 
are fully prepared for the exciting period tha t lies ahead.

Thank you.

BELGE : 12

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 22 MAYIS 1985 GÜNÜ 
TOKYO’DA ULUSAL BASIN KULÜBÜNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Distinguished members of the Press,

Ladies and Gentlemen,

I t  is an honour and privilege for me to have the opportunity of 
addressing the members of the National Press Club. The press is an 
integral p a rt of any democratic society. We recognize it as such and 
respect the im portant role it plays.

It is not often th a t a Turkish Prime Minister pays a visit to Japan. 
My visit is the second in almost three decades. However, geography 
should not be an obstacle, since we have many things in common. E ast 
of Italy, Japan and Turkey are two countries which practice liberal 
economy in democratic rule. Both are strategically important. They are 
wedded to the ir traditions but forward-looking in their actions.

The continent of Asia is not foreign to us. Our nation originated 
there. But times have changed. Turkey, today, is the transit route of 
pipelines, instead of the silk road of the past.

A glance a t the map will suffice to show the strategic and geopoli
tical importance of Turkey for the western world a t present. All natu
ral land, sea and air routes between the strategically crucial areas 
of Europe, Asia and Africa pass across Turkey.

Turkey is an indispensable member of the democratic club of 
Europe, is also an Asian and a Middle-Eastern country-w ith western 
orientation based on a secular regime. Turkey’s multi-regional cultural 
heritage and affinities grant her unique opportunities in the pursuit of 
an active and diversified foreign policy. She holds member.1 nip in all 
m ajor w estern organizations such as the Council of Europe, OECD, 
NATO and the  EEC of which she is an associate member. She is also a 
constituent member of the Islamic Conference. Due to the existence of 
increasingly destabilizing factors in the region, many Midale Eastern 
nations are beginning to realize tha t their own national security is 
closely linked with th a t of Turkey which is a gateway to both Europe
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and to the Middle E ast. We are of the opinion, th a t a strong Turkey, 
w ith a sound economic base, constitutes and element of stability  in 
the area.

W ith the prestige and confidence th a t Turkey has gained in its 
relations w ith the countries of the region, she can provide a direct 
and increasingly effective economic and political link between the west 
and the  Middle East.

A fter th is brief introduction let me now tu rn  to the political and 
economic developments in Turkey.

In the 1970’s, especially afte r the firs t oil shock of 1973, Turkey' 
plunged into increasing economic difficulties. A t the same time, we 
were faced with a new and dangerous phenomenon: Terrorism  and 
Anarchy. Political instability  and social unrest compounded these prob
lems.

The economic problems m anifested themselves basically as high 
inflation, shortage of foreign currency and lack of many consumer 
items.

In 1979, I was called in as a high-level bureaucrat to undertake 
a massive economic reform  program . The aim of the economic measures 
of Jan. 24, 1980 was simply to create a free m arket economy. I conti
nued and elaborated th is program  as deputy prim e m inister in the next 
government.

In 1982 a new constitution was approved by an overwhelming 
m ajority  of the nation. I entered the  political race, by form ing my own 
party , the M otherland Party . A t the general elections of November 6, 
1983, My party  won a resounding victory. This m andate was recon
firm ed in the  local elections in March 1984.

As soon as we took office, we initiated another program  of broad 
economic measures and reform s.

I believe in  private enterprise and in the pioneering spirit of the 
individual. Indeed, our economic policy has been a success. We libera
lized foreign exchange regulations. Turkish L ira is almost floating. We 
expanded and encouraged access to foreign im ports, credits and invest
ment. We opened up the Turkish economy to foreign competition and 
destroyed the protectionist walls surrounding it  for the last fifty  years.

Many agree th a t Turkey’s success can be a model for other deve
loping countries to follow. Nevertheless, In th is endeavour we need the 
continued support of our friends.
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As a result of our policies, growth last year was 5.9 % in real 
terms and exports increased by 25 % in dollar terms. Exports, in fact, 
have tripled in only a few years time. W hat is more im portant is th a t 
the share of industrial goods constitutes today 75 % of overall exports 
reflecting a structural change in Turkey, traditionally an agricultural 
country. The rise in our international credit rating has been the fas
test in the  world. I do not wish to pretend of course tha t all of our 
problems have been resolved. However, I can say, tha t we are looking 
to the fu tu re  w ith confidence.

In the economic field we believe there is much room for coopera
tion between Turkey and Japan.

Turkey in the west of Asia is the most stable country of the Middle 
East. Japan, on the other hand, is the most developed country in the 
East of Asia. Although there is a great distance which separates the 
two countries, th is gap is compensated by the similarities in culture and 
character between them. Turkey and Japan have both stood against 
foreign expansionism to the south for centuries. But these similarities, 
we feel, can be translated with ease into cooperation and common action.

Turkey is a vast country, not only in size but in opportunity as 
well, with a young, dynamic population of 50 million. The second bridge 
over the Bosphorus which will be built with the participation of Japa
nese firm s will, I hope, be only a starter. As you know we signed the 
yen credit agreement for the bridge yesterday.

Turkey and Japan could also join their efforts directed to third 
countries. The Middle E ast is particularly a good area to s ta rt such a 
cooperation, given the close interest of both countries in this region. 
We can also jointely undertake the reconstruction efforts of bothy Iran 
and Iraq, in the  afterm ath  of the tragic, devastating war between them.

As to my visit to Tokyo, I must first of al express my sincerest 
thanks for the warm reception extended to us since our an ival to this 
beautiful country.

W ith Prime M inister Nakasone, we had very frank and fru itfu l 
discussions on bilateral as well as international issues. Our discussions 
were smooth because there has never been a problem between oiu 
countries. We agreed there is much scope for increased economic coope
ration and trade. We discussed some concrete issues of cooperation which 
will certainly reflect very positively on our political relations in the 
future.

75



I also met Foreigıı M inister, the M inister of Fiııance, the M inister 
of MİTİ, the M inister of Counstruction, and the members of the Japa- 
nese business community, including the  members of Keidanren.

BELGE : 13

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN TÜRK-ARAP 
İLİŞKİLERİ İNCELEM ELERİ VAKFININ DÜZENLEDİĞİ 

SEMPOZYUMDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Kurucusu olduğum Türk-A rap İlişkileri İncelemeleri V akfı’nm 
Osmanlı A rşivleri ve Osmanlı A raştırm aları konusunda böyle bir sem
pozyumu düzenlemiş olması benim için kıvanç verici bir olaydır.

Son zam anlarda bütün dünyada Osmanlı Tarihine ilgi artarken, 
bizim halâ Osmanlı Arşivlerini düzenleyip herkese açık belgeler haline 
getirmem iş olmamız dış dünyada haklı olarak eleştirilere uğram aktadır. 
Kaldı ki, Osmanlı Tarihinde saptırılan gerçekleri o rtaya çıkarmak ve 
Türk Milleti hakkında verilen önyargılı değer hükümlerini düzeltmek 
de ancak bu Arşivlerin hazırlanm asıyla mümkün olabilecek ve kendine 
özgü bir uygarlık kurm uş olan Osmanlılarm, uluslararası ilişkilerde ve 
farklı kültürlere sahip topluluklar karşısında izledikleri politikanın ne 
derece dürüst ve insancıl olduğu çok geçmeden anlaşılacaktır.

Son zam anlarda ziyaret ettiğim  birçok ülkenin yöneticileri de Os
manlI Arşivlerinin b ir an önce değerlendirilmesi gerektiğini bana söyle
mişlerdir. H atta, bu vâdide işbirliğine ve bize yardımcı olmağa amade 
bulunduklarını belirtm işlerdir. Zaten çeşitli devletlerle imzaladığımız 
kültür anlaşm alarında arşiv belgelerinden karşılıklı olarak yararlanmak 
konusunda işbirliği yükümlülüğünü üstlenmiş bulunuyoruz. Yeter ki, 
Türkiye bir an önce Arşivlerini düzenlemiş olsun.

Şimdi, siz yetkili kişilerin, bu sempozyumda ileri süreceği düşünce 
ve önerilerin Osmanlı Arşivlerinde girişilecek reform a ışık tutacağına 
inanarak, hepinize başarılar diler, saygılarım ı sunarım .

Konuşma :

Ben Dışişleri meslek hayatım da A rap diplomatlarıyla her zaman 
yakın ilişkiler kurdum. Bu nedenle kendilerinin bize karşı tutumlarını 
öğrenmek fırsatın ı bulmuş oldum. Onların Türkiye hakkm daki bazı kuş
kularının düzeltilmesi ve bize karşı tu tum larının  iyi b ir temele otur
tulm ası gereğine inandım.

B eyrut’ta  Büyükelçi olarak bulunduğum zaman Tarih Profesöıü 
Zeid ile görüşmelerimiz oldu. Kendisinin «Türk-Arap İlişkileri» ve «Arap 
Milliyetçiliği» üzerinde eserleri vard ır ve bunlar bizim için oldukça olum
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ludur. Zeid birgün bana, «Siz tarihinizi yabancı dillerle yazıp bunu dün
yaya tanıtm alısınız. Böyle yaparsanız birçok çarpıklıkları düzeltmiş olur
sunuz,» dedi.

O zamandan beri Türk-Arap İlişkilerini sağlam temellere oturtm ak 
için düşündüm. Kanım şudur ki, Maşrik Arapları genellikle bize karşı 
kuşkuludur. Kuzey Afrika Arapları (Cezayir, Tunus, Libya) ile anlaş
mamız ise kolay olmaktadır. Çünkü bize karşı tutumları olumludur.

Dışişleri Bakanı olunca Türk-Arap Tarih ve Kültür ilişkilerini in
celemek üzere bir Vakıf kurulmasını düşünerek, eski meslek arkadaşım 
İsmail Soysal’dan bu işi üstlenmesini rica ettim. Onun özellikle a raştır
malara olan ilgisi ve yılmak bilmeyen çalışma aşkı vakfımızın kısa za
manda kurulmasını sağladı. Vakfın ilk işi olarak, Osmaıılı Arşivlerinde 
bir reform  hareketine önayak olmak amacıyla, bugünkü Sempoz
yumun düzenlemesini büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Huzurunuzda 
kendisine teşekkür ederim.

Burada, Vakfın organize ettiği «Osmaıılı Arşivleri ve Osmaıılı A raş
tırm aları Sempozyumu» dün Başbakanımız tarafından açıldı. Ben de 
ancak bu sabah gelebildim ve sizlere hitap fırsatını buldum.

Osmaıılı Arşivleri 24-25 devleti ilgilendiriyor.- Geçende, Romanya’
yı ziyaretim  sırasında Romen Dışişleri Bakanı Osmaıılı Arşivleri konu
suna değindi, kendilerinin araştırm alara girişmek istediklerini söyledi.

ik i üç gündür ülkemizde bulunan Mısır Cumhurbaşkanı ile tem as
larımız sırasında da bu Arşivlerin 11e derece önemli olduğunu gösteren 
şöyle bir olay oldu: Halen, Mısır ile İsrail arasında Akaba körfezinde 
anlaşmazlık konusu 1 km2’lik bir toprakla ilgili olarak Osmanîılar döne
minde, Akdeniz’den Akaba Körfezine doğru uzayıp giden bir sınır çiz
gisine ilişkin belgenin fotokopisi Cumhurbaşkanımızca kendisine hediye 
edildi. Sayın Mübarek bunu gezinin en değerli armağanı saydı.

Osmaıılı Arşivleri bize hem sorumluluk, hem avantaj getiıiyoj.. 
Sorumluluk, ilgili devletlerin Osmaıılı dönemi tarihleri içindir. Onların 
araştırma taleplerini karşılamak gerekiyor. Avantaj tarafı bu servetin 
bizim elimizde olmasıdır. Ne var ki, Arşivler henüz düzenlenmiş değil. 
Bunları b iran  önce düzenleyip açmamız gerekiyor.

Bir hatıram ı daha nakledeyim: Son Romanya gezimde, Romen Dış
işleri Bakan Yardımcısı bana «Osmanlı İmparatorluğu olmasa idi, bugün 
Romanya bulunmazdı» dedi. Söze karışan Bakan da  ̂«Biz üç im paıatoı- 
luk (Rusya, Avusturya, Osmanlı) arasında kıskaç içinde yaşadık, ama 
bunların en tehlikelisi Rusya idi» yorumunu yaptı. 20 yıl kadaı önce
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bir M acar Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz sırasında onun da Macaristan 
için aynı yorumu yaptığını hatırlıyorum .

Biz, artık  Türk-Arap İlişkileri üzerindeki ve genellikle tarih i iliş
kilerimiz alanında önyargılardan arınm ış incelemeleri geliştirmeliyiz.

Erm eni konusu üzerinde uzun yıllar sorun yokmuş gibi davranmak 
yeterli olmadı. Biz bu konuda da belgelerimizi ortaya çıkarırsak güç 
kazanırız.

Sempozyumumuzun bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olduğuna 
inanarak, hepinizi saygı ile selâmlarım.

BELGE : 14

TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİNİN 18 AYLIK DIŞ POLİTİKA 
İCRAATI HAKKINDA DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 

21 MAYIS 1985 GÜNÜ TBMM ANAVATAN PARTİSİ GRUBUNDA
YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Değerli üyeler,

Hükümetimizin görev başına geldiğinden bugüne kadar dış politika 
alanında meydana gelen gelişmeleri, yaptığımız çalışmaları ve başlıca dış 
politika konuları hakkm daki düşüncelerimizi sizlere ifade etmek için söz 
almış bulunuyorum.

Önce şunu belirtm ek isterim  ki, Hükümetimiz diğer konularda ol
duğu gibi dış politika alanında da millî m enfaatlerim izi en iyi şekilde 
korumak için elinden gelen bütün gayreti gösterm iştir.

Dış politika alanında, A ta tü rk ’ün tesb it e ttiğ i temel ilkeleri ve gö
rüşleri titizlikle savunduk. Y urt içinde olduğu gibi, dış dünyada da ba
rışın korunması için azami gayret gösterdik. Bütün ülkelerle münase
betlerimizde, dostluğa ve işbirliğine önem verdik. Hiçbir devlete karşı 
hasmane politika izlemedik, tehd itkâr b ir tav ır almadık. Fakat aynı za
manda millî m enfaatlerimizi her zaman kararlılıkla koruyacağımızı şüp
heye yer bırakm ayacak şekilde ortaya koyduk.

Mensubu bulunduğumuz NATO İttifak ı içindeki yükümlülüklerimi
zi, sorumluluk anlayışıyla yerine getirdik ve İttifak ’m etkili caydırma 
gücünü m uhafaza etmesi için hiçbir fedakârlığı esirgemedik. Fakat aynı 
zamanda İttifak  içinde Türkiye aleyhinde te rtip ler almak isteyenlerin 
girişimlerini etkisiz kılmaya m uvaffak olduk.
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Komşularımızla her alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek, or
taya çıkan meselelere müzakereler yoluyla barışçı çözümler aramak için 
ısrarlı teşebbüslerde bulunduk.

Türkiye’nin Batı camiasına mensubiyetini her vesileyle vurguladık 
ve ülkemizin Batı ile Ortadoğu arasında oynadığı köprü rolüne somut 
bir m uhteva kazandırma yolunda önemli hamleler yaptık ve büyük me
safeler aldık. İslâm camiası içinde nazım rol oynadığımızı çeşitli vesile
lerle ispat ettik.

Sayın üyeler,

Şimdi birbuçuk yıl içindeki gelişmeleri müşahhas örnekler de ver
mek suretiyle huzurunuzda kısaca açıklamak istiyorum.

Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetlerimizde en önemli geliş
meyi hiç şüphesiz Sayın Başbakanımızın 27 Mart - 5 Nisan tarihlerinde 
bu ülkeye yaptığı resmî ziyaret teşkil etmiştir.

13 yıldan beri ilk defa vuku bulan Başbakan düzeyindeki bu ziya
re t Başkan Reagan ile Sayın Başbakanımız arasında karşılıklı itimada 
dayanan samimi bir dostluğun doğmasına vesile teşkil etmiştir. Bu ziya
ret aynı zamanda Türkiye’nin belli başlı meseleler hakkmdaki görüşleri
nin bizzat Sayın Başbakanımızın ağzından milyonlarca Amerikalıya ba
sın ve televizyon aracılığıyla, ulaşmasını sağlamıştır. Başkan Reagan ve 
diğer ABD yetkilileri ile yapılan görüşmelerde İktisadî ve ticarî müna
sebetlerimizin geliştirilmesine, ihracatımızın arttırılm asına büyük önem 
verdiğimiz özellikle vurgulanmış ve bu hususların ABD’nin Türkiye’ye 
sağladığı askerî ve İktisadî yardımdan daha büyük önem taşıdığı ifade 
edilmiştir.

Sayın Başbakanımızca belirtilen bu görüşler Amerikan devlet adam
ları tarafından takdirle karşılanmış ve Türkiye’nin esas itibariyle kendi 
gücüne dayanarak kalkınma yolunu seçmesi övgüye değer bir davranış 
olarak vasıflandırılmıştır.

Sayın üyeler,
Dost ve M üttefik Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin 

önemli unsurlarından birini iki ülke arasındaki Savunma 1 ıbirliği teşkil 
etmektedir. NATO Andlaşması’nm hedefleri çerçevesinde 29 M art 1980 
tarihinde yapılan bu Andlaşma bir yandan Türk Ordusunun modernleşti
rilmesi için gerekli silâhların ve diğer savunma araçlarının teminini ön
görmekte bir yandan da Türkiye’deki ortak savunma tesislerinin kulla
nılması ile ilgili esasları düzenlemektedir. Andlaşma bu iki unsur arasın
daki denge üzerine kurulmuştur.
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Bu çerçevede Türkiye’ye yapılan Amerikan askerî yardım ının ta t
minkâr b ir düzeye yükseltilmesi için Hükümetimiz büyük bir gayret içi
ne girm iştir. 1984 yılı içinde sağlanan yardım  m iktarı 1979 yılma kıyasla 
3,5 misli artış  gösterm iştir. Bunun yanı sıra yardım ın yapısında da deği
şiklik olmuş ve hibe oranı yükselm iştir. Ancak Türk Ordusunun modern
leşme ihtiyacı ile kıyaslandığında bu artışın  taleplerimizin ve gereksin
melerimizin altında kaldığı görülmektedir. Bilindiği gibi Yönetim bu yıl 
789 milyon askerî 150 milyon da İktisadî olmak üzere toplam 939 milyon 
dolarlık yardım da bulunulması için Kongre’ye öneride bulunm uştur. An
cak Kongre’nin bazı komitelerinde çeşitli lobilerin etkisiyle bu yardım 
m iktarında yaklaşık 70 milyon dolarlık kısıntı yapılması önerilmiştir. Bu 
kesintinin yapılmasını önerenlerin ileri sürdükleri gerekçeleri anlamak 
ve kabul etmek mümkün değildir. Bazıları Türkiye ile Y unanistan arasın
da 10’a 7 oranının korunması gibi mesnedsiz b ir görüşü ısrarla  savun
m aktadırlar. ABD Yönetimi bu görüşü benimsemediğini açıkça ortaya 
koymuş ve bu yıl Koııgre’ye sevkett-iği yardım  tasarılarıy la bunu tesçil- 
etm iştir. D ikkati çeken bir husus da Kongre’nin aynı Komitelerinin Tür
kiye’ye yardım  m iktarında kesinti yaparken Y unanistan için Yönetim’in 
önerdiği yardım paketini aynen kabul etmesidir, öyle anlaşılıyor ki, 
Kongre üyelerinin çoğunluğu Y unanistan H üküm eti’nin NATO’ya, ABD’- 
ye açıkça karşı çıkan tu tum  ve davranışlardan pek fazla etkilenmemiş
lerdir. Buna mukabil ABD Yönetimi’nin en üst düzeydeki sorumluları 
Yunan H üküm eti’nin bu davranışlarını çok kere sert b ir şekilde eleş
tirm işlerdir.

Bilindiği gibi 5 yıl için yapılan Savunma ve Ekonomik İşbirliği And- 
laşm asmm geçerlik süresi önümüzdeki Aralık ayı içinde dolacak ve bun
dan sonra b irer yıllık sürelerle yürürlükte kalm aya devam edecektir. 
Mevcut uygulam aların ışığında Anlaşmanın bazı hüküm lerinin tadil edil
mesine ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunda gerekli çalışmalar sürdü
rülm ektedir. Bu anlaşm anın bir özelliği de Savunma Sanayii alanında 
kapsamlı bir işbirliğini öngörmesidir. Bu çerçevede halen, tank ve uçak 
modernizasyonu projeleri yürütülm ektedir. Sayın Başbakanımız ABD yı 
ziyareti sırasında iki ülke özel sektörünün de bu alanda verimli bir işbir
liğinde bulunabileceğini önemle belirtm iştir. Makina Kimya Endüstrisi 
ve Aselsan gibi Savunma Sanayii kuruluşlarım ızın ürünlerinin pazaı- 
lanmasmm ABD uçak, gemi ve diğer harp  araçlarının bakım ve ona
rmalarının Türkiye’de yapılması Türk ekonomisine önemli katkı sağla
yacaktır. Bu konulardaki tem as ve girişimlerimizi ısrarla  sürdürüyoruz.

Yönetim ile Kongre arasındaki farklı vaziyet alışlar bir çok konuda 
ortaya çıkmaktadır. Bu çelişkiyi yeterince değerlendirebilmek için ABD 
siyasî sistem inin bazı özelliklerini bilmek gerekir. ABD’de siyasî partile
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rin merkeziyetçi ve güçlü bir yapısı yoktur. Parti disiplini mekanizması 
Avrupadakinden çok gevşektir. Temsilciler Meclisi üyelerinin tümü, Se- 
nato’nun da üçte biri her iki yılda bir yeniden seçilmektedir. Bu neden
lerle mahalli unsurlar ve etnik gruplar Kongre’de gereğinden fazla nü
fuz ve ağırlık kazanmaktadırlar. Etnik grupların oluşturduğu lobiler 
Kongre’de etkili olmaktadırlar.

Hükümetimiz geçen bir buçuk yıl içinde ABD siyasî yapısının bu 
özelliklerini de dikkate alarak Amerikan halkına ve özellikle Kongre’ye 
yönelik tanıtm a ve aydınlatma çalışmalarına büyük bir hız vermiştir. 
Türk-Amerikaıı derneklerinin bu yoldaki faaliyetleri Hükümetimizce des
teklenmiş, basın ve yayın organlarının Türkiye’nin görüşleri istikâmetin
de aydınlatılması için yoğun bir çaba harcanmıştır. Netice itibariyle 
ABD’de son b ir buçuk yıl içinde Türkiye lehinde yapılan yayınlarda 
önemli bir artış meydana gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ile İktisadî ve ticarî ilişkileıimiz mev
cut potansiyelin çok altındadır. Toplam ithalatı 260 milyar dolaıın üze
rinde olan ABD’ye yaptığımız ihracat 326.4 milyon $’dan ibarettir. Hü
kümetimiz bu ülkeye ihracatımızı süratle arttırm ak için çaba göster mek- 
tedir. 1 Şubat 1985 tarihinde yapılan tekstil anlaşması bunun müşahhas 
örneklerinden biridir. Sayın Başbakanımızın ABD ziyareti sırasında ti
carî engellerin kaldırılması hususu ABD yetkililerine ısrarla vurgulan
mıştır.

Sayın üyeler,
Şimdi Batı Avrupa ile ilişkilerimize değinmek istiyorum. Başka bir 

vesileyle de belirttiğim  gibi Türkiye Batı Avrupa’nın bir parçasıdır ve 
bu niteliğini kimsenin lütfü ile değil büyük A tatürk’ün millî iradeye da
yanan parlam enter sistemi kurması ile ve onun gösteıdigi istikamette 
yürümekle elde etm iştir. Batı Avrupa ile ilişkileıimiz hakkın a juru ıçııı 
de ve yurtdışm da çok şey söylendi ve çok şey yazıldı. Hükümet o arak 
eleştirileri soğukkanlılıkla değerlendirdik. A vıupayı bn nü uün o ma v  
Türkiye’nin karşısındaymış gibi göstermek isteyenlerin oyununa ge me 
dik. Türkiye’den kaçan malûm kimselerin ve bilinen çevrmerm e.kısıy e 
yapılan bazı beyanlara veya alelacele çıkarılan karar tasarı arm a bakıp 
da Avrupa ile ipleri koparmak yoluna gitmedik. Aksı takdirde onarın  
oyununa gelmiş olurduk. Ama Türkiye’yi rencide edecek tutum  ve dav
ranışlar karşısında da tepkimizi açıklıkla oıtaya toy u \

Hükümetimizin işbaşına gelmesinden sonra Fe.dera! Almanya ve in-
•ıı .. . . , ü ü re le rin in  Dışişleri Bakanları ülkemizigıltere gibi Avrupa ran önemli uııcetşııum ? «

_  • ı • P o T r o n ^ n m  o - e l i s i  15 yıldan beri bu ülke- ziyaret e ttile r. Ingiliz Dışişleri B akanın ın  0 y
den Türkiye’ye bu düzeyde yapılan ilk ziyareti teşkı e ı.
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Aynı zamanda AET Dönem Başkanlığını da yürüten İtalya Dışiş
leri Bakanı A ndreotti’nin bu ay başında Türkiye’ye gelmesi söz konu
suydu. Ancak ta rih ler üzerinde m utabakat sağlayamadık ve bu ziyareti 
çok kısa bir süre için erteledik, önümüzdeki b ir kaç ay içinde ülkemizi 
ziyaret edecek Batı Avrupalı devlet adam ları arasında Federal Almanya 
Başbakanı Kohl ile Belçika Dışişleri Bakanı Tindemans da bulunuyor.

Sayın Başbakanımız geçen yıl ve bu yıl Federal Almanya’ya yaptığı 
ziyaretler sırasında Başbakan Kohl ve diğer devlet ricali ile önemli görüş
meler yaptı. Başbakan’m Almanya ziyaretinden sonra, ben de bu ülkeyi 
ziyaret ettim . Parlam ento heyetlerimiz Avrupa ülkelerinden b ir çoğunu 
ziyaret ettiler. Bu ülkelerin parlam entolarına mensup heyetler de ülke
mize geldi. T.B.M.M.’nin kuruluşunun 65. yıl dönümü ve Türk Kadınına 
siyasî hakların verilmesinin 50. yıl dönümü münasebetiyle çok sayıda 
parlam enter ülkemize ziyarette bulundu.

Türkiye ile AET ülkeleri arasında, AET Dönem Başkanı olan ülke, 
b ir önceki Dönem Başkanı ve Başkanlığı devralacak ülke temsilcileriyle 
siyasî direktörler seviyesinde «Troika Formülü» denilen çerçevede görüş
meler yaptık. Bunlardan birincisi 12-13 Aralık 1984 tarihlerinde Dublin’
de İrlanda, İtalya ve F ran sa’nın iştiraki ile, İkincisi ise 7 Mayıs 1985’de 
Roma’da İtalya, İrlanda ve Liiksemburg’un katılm alarıyla gerçekleşti. 
Ayrıca Finlandiya, İngiltere, İtalya ve Hollanda ile ikili siyasî danışmalar 
çerçevesinde tem aslar yaptık. Sayın Başbakanımızın Davos toplantısı 
vesilesiyle yaptığı görüşmeler, benim A vrupa Silâhsızlanma Konferansı, 
B.M. Genel Kurulu, NATO ve OECD gibi kuruluşların toplantıları vesi
lesiyle yaptığım  tem aslar ikili ilişkilerimizi ilgilendiren pek çok konunun 
üst düzeyde ele alınmasına imkân sağlam ıştır. N ihayet Devlet Bakanı, 
Savunma Bakanı, Sanayi ve T icaret Bakanı, Tarım  Bakanı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, U laştırm a Bakanı 
gibi Hükümet mensupları düzeyinde Batı A vrupa ülkeleriyle karşılıklı 
olarak toplam 19 ziyaret gerçekleştirilm iştir.

Değerli A rkadaşlar,

Bu tablo H üküm etlerarası düzeyde Batı Avrupa ile k a y d e ttiğ im iz  
gelişmenin açık bir göstergesini teşkil etm ektedir. Bir iki Batı A vrupa 
ülkesi b ir yana bırakılacak olursa ikili ilişkilerimizin tatm inkâr bir ge
lişme seyri gösterdiğini ifade edebilirim. Yakın zam ana kadar Türkiye ye 
karşı Hükümet üyeleri ağzından dostlukla bağdaşm ayacak sözler duydu
ğumuz Fransa ile bile münasebetlerimiz normal mecrasına girmektedir - 
Yeni Dışişleri Bakanı Roland Dumas ile memnunluk verici bir diyalog 
kurduğumuzu huzurunuzda ifade etmek isterim . Batı Avrupa ile hiçbir 
meselemizin kalmadığım söylemek istemiyorum. Bilhassa Avrupa Kon
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seyi ve Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi Milletlerarası kuruluşlarda 
ciddî problemlerimiz vardır. Biz 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra Av
rupa Konseyi ile ilişkilerimizi normalleştirmek için samimi bir gayret 
gösterdik. Ocak ve Mayıs 1984’te Türk Parlamenterleri Avrupa Konseyi 
Parlam enter Assamblesinde yerlerini aldılar. Bunu Konseyin Mahalli İda
reler Konferansında temsilcilerimizin yerlerini almaları izledi. Böylece 
Türkiye yeniden Konseyin bütün organlarında temsil edilme imkânı bul
du. 1984 yılı Eylül’ünde Parlamenter Assamblesi İhtisas Komisyonların
dan biri Türkiye’de toplandı. Geçtiğimiz Mart ayında Bütçe Komitesi 
toplantısı İstanbul’da yapıldı. Bu yıl Parlamenter Assamble’nin iki komi
tesi daha Türkiye’de toplanacaktır. Nihayet Parlamenter Assamble’nin 
1986 m ini-session’unun Türkiye’de yapılması karara bağlanmıştır. Bu 
sonuçların alınmasında Konseye katılan değerli Parlementerlerimiziıı bü
yük katkıları olmuştur. Kendilerine huzurunuzda şükranlarımı sunmak 
istiyorum. Temas ettiğim  bu olumlu işaretlere rağmen Parlementer As- 
samble’deld. bazı grupların Türkiye’ye karşı adeta bir husumet cephesi 
oluşturmaya çalıştıkları gözden kaçmamaktadır. Son Parlemaııter As- 
samble toplantısında bu grubun mensupları Parlemanterlerimizin yetki 
belgelerine topluca itiraz etmişler, Türkiye’de kanun kaçağı olarak aranan 
yıkıcı, bölücü, aşırı uç mensubu kişilerle Avrupa Konseyi binası içinde 
alenen işbirliği gösterisinde bulunmuşlardır. Avrupa Konseyi gibi yük
sek idealler üstüne kurulmuş bir teşkilâtın çatısı altında sergilenen bu 
tutum  ve davranışlar üzücü ve ibret verici olmuştur. Yaptıkları bununla 
da kalmamıştır. Bir yandan Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin en 
hararetli savunucusu geçinirken iki milyona yakın Bulgar Türk ünün in
san haklarının açıkça çiğnenmesini görmezlikten gelmişler ve hatta  bu 
konunun Parlem aııter Assamblesi gündemine aldırılmaması için açıkça 
gayret göstermişlerdir. Böylesine bir çifte standart uygulaması bunların 
samimiyetleri ve inandırıcılıkları konusundaki şüphelerimizin ne kadar 
haklı olduğunu ortaya koymuştur.

Konseyin Hükümetler kanadında Türkiye nin Bakanlar Komitesi 
Başkanlığı konusu henüz bir karara bağlanamamıştır. Geçen Kasım aynı
da Başkanlığımızın tamamen mesnetsiz olarak engellenmesi karşısında 
Türk Dışişleri Bakanı olarak Bakanlar Komitesine katılmayacağımı açık
lamıştım. Aynı engellemenin bu yılki Nisan toplantısında da de ram etmesi 
üzerine Büyükelçimize de toplantıya katılmaması için talimat verdik ve 
kendisini istişare için Ankara’ya çağırdık. Bakanlar Komitesinin bazı ü re 
leri tarafından yaratılan bu durumu Hükümetimizin dikkatle ve hassa
siyetle değerlendirdiğini ifade etmek isterim. 12 Eylül deıı somaki geçiş 
döneminde bile Bakanlar Komitesinde Türkiye’nin mevcudiyetine karşı 
çıkamamış olanların şimdi Başkanlığını hazmedememeleri kendileri he
sabına hazin b ir çelişki teşkil etmektedir. Avrupa Konseyi üyelerim Baş-
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kanlık yapabilecek olanlar ve yapamayacak olanlar diye ikiye ayırm a gay
reti içinde bulunanlar yalnız çelişki içine düşmekle de kalm am akta, Kon
sey statüsünü kendi peşin yargıları için ihlâl etm ekten çekinmediklerini 
de gösterm ektedirler.

Hükümetimiz bu oyunlara kararlılıkla karşı koymaya devam ede
cektir.

Sayın üyeler,

1983 yılında seçimleri m üteakip kurulan yeni Hükümetin Bakanı 
olarak AET Komisyoııu’ııun Başkanı ve Dışişlerinden sorumlu Komiseri 
ile görüştüm . Ayrıca, her f ırsa tta  AET üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanla
rıyla ikili düzeyde görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerimde Türkiye’de 
dem okratik yaşamda meydana gelen olumlu gelişmeleri kendilerine izah 
ettim . Bu gelişmelere paralel olarak 12 Eylül 1989’den bu yana AET ta
rafından askıya alman ortaklık ilişkilerimizin canlandırılmasının zama
nının geldiğini vurguladım.

Bu meyanda, Türkiye’de iktisadi alanda giderek hız kazanan iyileş
melere dikkati çekerek, AET ile ortaklık ilişkilerimizin geleceği açısın
dan bunun olumlu etkilerini belirttim . Türkiye ile Batı Avrupa arasında 
kurulacak sağlıklı ilişkilerin siyasî ve güvenlik yönlerinin de son derece 
önemli bulunduğunu, ilişkilerimizin geleceğini çeşitli yönleriyle bir bü
tün olarak m ütalaa edilmesinin isabetli olacağını söyledim. Türkiye’nin 
AET yönündeki tercihini 1963 yılında A nkara anlaşmasını imzalamakla 
açıkça ortaya koyduğunu, bu anlaşm anın nihai hedefi doğrultusundaki 
siyasî irademizde hiçbir değişiklik bulunmadığını, bunu ta ra fla r üzerin
de a ş ın  bir yük yaratm adan gerçekçi biçimde ve ortak  çıkarlara uygun 
bir şekilde gerçekleştirm ek niyetinde olduğumuzu tebarüz ettirdim.

Hükümetimizin AET ile ilişkilerde bahane yaratacak güçlüklerden 
önemle kaçınmasına ve Türkiye’deki olumlu gelişmelerin açıkça her dü
zeyde anlatm asına rağmen, AET ile ortaklık ilişkilerimizin canlandırılma
sında henüz somut sonuçlar elde edilememiştir. Görüştüğümüz yetkililerin 
ülkemizdeki olumlu gelişmeleri teslim  etm elerine rağmen sonuç alına
maması dikkati çekmektedir. Bu durum da Topluluğun halâ eski tutu
munu devam ettirm esini izah etmek kabil değildir. Türk halkı demokra
siyi yaşam biçimi olarak seçm iştir ve bunu hiçbir dış etki altında kalarak 
yapm amıştır. Avrupa camiasının bunu idrak etmesi ve Türkiye ile kar
şılıklı anlayışa dayanan işbirliğini sürdürm enin Türkiye’de demokrasinin 
korunm asına ve geliştirilmesine de yardım cı olacağını artık  anlaması ge
rekmektedir. Son 5 yıldır donmuş vaziyette bulunan ilişkilerimizin bu 
şekilde devam etmesinin yaratacağı sakıncalar açıktır. Batılı ülkelerle
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ikili düzeyde gelişen ilişkilerimiz maalesef henüz AET ile münasebetle
rimize yansımamıştır.

Avrupa Parlam entosunda küçük fakt iyi örgütlenmiş bir grubun 
Türkiye ile Batı Avrupa arasındaki siyasî ilişkileri zedelemek için sistemli 
bir şekilde gayret gösterdiği yolundaki intibaımız her geçen gün kuvvet
lenmektedir. Türlüye ekonomik alanda büyük bir hamle içindedir. Ya
bancı sermayenin ilgisi artm akta, Türkiye’deki büyük projeler çeşitli ül
keler ve filanalar arasında sıkı bir rekabete konu teşkil etmektedir. Türk 
ekonomisinde serbest piyasa koşulları süratle hakim kılınmaktadır. 
AET’nin bütün bu gelişmeler karşısında destek yerine engel olma yolunu 
seçmesi yalnız Türkiye’ye değil kendilerine de zarar verecek bir davra
nış biçimidir.

Değerli Arkadaşlar,

Çok boyutlu dış politikamızın temel unsurlarından birini Batıyla 
ilişkiler teşkil etmekteyse bir diğerini de Ortadoğu ülkeleriyle münase
betlerimiz oluşturm aktadır. Bütün Arap ve İslâm âlemiyle mevcut ilişki
lerimizi daha da geliştirmek ve her alanda verimli işbirliğini gerçekleş
tirmek başlıca amaçlarımızdan biri olarak Hükümet programında yer al
mış bulunmaktadır. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı son bir buçuk yıl 
içinde yoğun b ir tarzda sürdürdük ve önemli neticeler elde ettik. Arap ve 
İslâm ülkeleri arasında herhangi bir ayrım yapmamak, bu ülkelerin ara
larındaki anlaşmazlıklarda ta ra f tutmamak ve istisnasız her biri ile iyi 
ilişkiler sürdürmeye çalışmak, titizlikle uyduğumuz esaslar olmuştur. 
Silâhlı bir çatışm a içinde bulunan komşularımız İran ve Irak ile ae eşit 
mesafeli iyi ilişkiler sürdürmekteyiz. Türkiye’nin bu davranışı takdirle 
karşılanmakta ve ülkemizin güçlü, güvenilir bir dost olarak bölge barış 
ve istikrarının sağlanmasında önemli bir rol sahibi olduğu her geçen gün 
daha çok anlaşılm aktadır. Türkiye’nin Filistin davasına sağladığı destek 
bütün İslâm ülkeleri tarafından özellikle değerlendirilmektedir. Bir bu
çuk yıl içinde Arap ve İslâm âlemiyle yüksek düzeyde geıçekleşiil ilen 
ziyaretlerin sayısında büyük bir artış olmuştur. Bazı üst düzeydeki zi
yaretlerin ta rih te  ilk defa vukubulduğunu bu vesile ile buzulunuzda ifa
de etmekten memnunluk duyuyorum. İran’la Irak arasında cereyan eden 
savaşın sona erdirilmesi için gerek ikili düzeyde gerek İslâm Konfe- 
ransı çerçevesinde ak tif bir rol oynadık. Bir buçuk >ıl içinde İ ıan la  
İrak arasında 5 kere esir teatisi yapılmasına yardımcı olduk.

İslâm Konferansı çalışmalarına Türkiye aktif bir biçimde katılmış
tır. 1984 Ocak ayında Kazablanka’da yapılan dördüncü İslâm Zirvesine, 
Türkiye ilk defa olarak Cumhurbaşkanı düzeyinde katılmıştır. Bu top
lantı İslâm Konferansı ile ilişkilerimizde bir dönüm noktası oluştuımuş-
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tur. Sayııı Cumhurbaşkanımız Konferansın Başkan Yardımcılığına seçil
miş ve teşkilâtın en önemli komitelerinden biri olan Ekonomik ve Ticarî 
İşbirliği Daimi Komitesinin Başkanlığını kabul buyurm uşlardır. Bu ko
mitenin 14-16 Kasım 1984 tarih inde İstanbul’da yapılan toplantısı Tür
kiye’nin oynadığı öncü rolün bir kere daha ortaya konulmasına vesile teş
kil etm iştir. Geçen bir buçuk yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudî 
A rabistan’ı ziyareti, Sayın Meclis Başkanımızm P akistan’ı ziyareti, Sayın 
Başbakanımızın İran ’a, Libya’ya, P akistan’a, Irak ’a, Cezayir’e ve Suudî 
A rabistan’a yaptığı ziyaretler, Dışişleri Bakanı olarak benim İran’a, 
Irak ’a, P akistan’a, K uveyt’e, B ahreyn’e, K atar’a, Birleşik Arap Emir- 
likleri’ne yaptığım  resm î ziyaretler ile Birleşik Arap Em irlikleri Devlet 
Başkam ’nm, K atar Em irinin ve Mısır Arap Cum huriyeti Cumhurbaşka
n ın ın , Ürdün Veliahdının, Suudî A rabistan Veliahdının, İran Başbakanı
nın, İran, Pakistan, Libya Dışişleri Bakanlarının ülkemize yaptıkları zi
yaretler bu dost ülkelerle ilişkilerimizin nasıl b ir yoğunluk kazandığının 
en somut delilini teşkil etm ektedir. Bu ziyaretler sırasında İktisadî ve 
ticarî ilişkilerin geliştirilmesi için fevkalâde önemli kararlar alınmıştır. 
Irak  ile ikinci petrol boru hattı, İran ile petrol ve doğal gaz boru hattı, 
K atar ile doğal gaz boru h a ttı inşası konularında prensip mutabakat
larına varılmış ve bu projelerin bir kısmı uygulama aşam asına gelmig- 
tir. Arap ülkeleriyle ticarî ilişkilerimizde büyük bir a rtış  sağlanmıştır. 
Çok yönlü işbirliği alanında da m üsbet neticeler elde edilmiştir. 17 Ma
yıs günü imzalanan Türkiye-Kuveyt-Tunus 4. Suni Gübre Kompleksi 
Ortaklık Anlaşması bu tarz  işbirliğini güzel b ir örneğini teşkil etmek
tedir. Hükümetimiz özel sektörün dış ekonomik ilişkilerde yapıcı dina
mizmine ağırlıklı b ir yer verm iştir. Bu çerçevede Türkiye-Suudi Arabis
tan  Holding Şirketi Anlaşması 1984 yılı içinde özel sektörler arasında 
imzalanmıştır. Türk-Kuveyt ortak yatırım  şirketi de son aşamasına gel
miştir.

Değerli üyeler,

Şimdi de kısaca Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimiz konusunda 
bilgi arzetmek istiyorum. Hükümetimiz, başta  komşularımız olmak üzere 
Doğu Avrupa Ülkeleri ile bağımsızlık, egemenlik, hak eşitliği, toprak bü
tünlüğüne saygı ve içişlerine karışm am a ilkelerine dayalı dostluk ve iyi 
komşuluk münasebetlerini geliştirm ek için gayret gösterm iştir. Helsinki 
Nihai Senedi’nin ortaya koyduğu prensipler tarafım ızdan titizlikle göze- 
tilm iştir. özellikle ekonomik ve ticarî işbirliğini geliştirm ek için önemli 
adımlar atılm ıştır. Sovyetler Birliği ile sürdürdüğüm üz yüksek düzeyde
ki resm î tem aslar çerçevesinde Başbakan Tikhonov’un 25 ilâ 27 Aralık 
1984 tarihlerinde ülkemize yaptığı ziyaret önemli bir gelişme teşkil et
m iştir. Bu ziyaret sırasında 10 yıllık Uzun Vadeli Program  ile 1986-1990
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döneminde yapılacak mal mübadelesine dair Anlaşma imzalanmıştır. Bu 
belgeler 1984 Eylülünde imzalanan Doğal Gaz Anlaşması ile birlikte iki 
ülke arasındaki İktisadî ve ticarî ilişkilerde büyük bir artışa imkân ve
recektir. Doğal gazın bedeli malla ödeneceğinden ihraç ürünlerimiz için 
önemli bir pazarlama imkânı yaratılmış bulunmaktadır. Diğer Doğu Av
rupa ülkeleri ile ilişkilerimizin de güçlendirilmesi için Türkiye aktif ve 
gerçekçi bir politika izlemiştir. Yugoslavya Devlet Başkam’nm Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuğu olarak ülkemize yaptığı ziyaret, Romanya 
Başbakanının ve Dışişleri Bakanının, Arnavutluk Dışişleri Bakan Yar
dımcısının ülkemize yaptıkları ziyaretler ve benim son olarak Romanya’
ya yaptığım ziyaret Balkan Ülkeleri ile üst düzeydeki ilişkilerin gelişti
rilmesine verdiğimiz önemi göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
pek yakında Romanya’ya ■ yapacakları ziyaret de bu ülke ile ilişkilerimi
zin güçlendirilmesine özlü bir katkı teşkil edecektir. Bu temaslarımızın 
meyvalarını almaktayız. Köstence-Trabzon Ro-Ro seferleri başlamış bu
lunmaktadır. Romanya Devlet Başkanı Ceausescu İstanbul-Köstence hat
tının da pek yakın açılması konusuyla bizzat ilgilenmektedir. İki Devlet 
Başkanı’nm evvelce vardıkları mutabakata uygun olarak bu ülkeyle tica
retimizin karşılıklı olarak 250’şer milyon dolarlık ihracat düzeyine yük
seltilmesi için Romanya’nın gerekli bütün tedbirleri alacağı son ziyare
tim sırasında Devlet Başkanı Ceausescu tarafından bana bizzat ifade 
edilmiştir.

Değerli Arkadaşlar,

Doğu Avrupa ülkeleri ile müsbet yönde gelişen ilişkilerimizin tek 
istisnasını bildiğiniz gibi Bulgaristan teşkil etmektedir. Bulgaristan Hü
kümeti, altında imzası bulunan ikili ve uluslararası aııdlaşmaları açıkça 
ihlâl ederek bu ülkede yaşayan iki milyona yakın soydaşımız üzerinde 
büyük baskı ve şiddet tedbirlerine başvurmuştur. Soydaşlarımızın isim
leri zorla değiştirilmiş, dinî vecibelerini yerine getirmeleri engellenmiş
tir. Kültürel özelliklerinin, adetlerinin ve geleneklerinin ortadan kaldı
rılması için sistemli bir faaliyet gösterilmektedir. Hükümetimiz, bu ko
nuda gelen haberleri, alman bilgileri büyük bir hassasiyetle değerlendir
m iştir. Bulgaristan Hükümetine kararlı tutumumuzu en açık şekilde 
ifade ettik. İkili ve uluslararası aııdlaşmalara saygı göstererek soydaş
larımızın temel hak ve hürriyetlerini korumalarını istedik Arzu eden 
bütün soydaşlarımızı göçmen olarak Türkiye ye kabul edeceğimizi bil
dirdik. Bütün bu meseleleri ele alarak tatm inkar bir çözüme kavuştuı- 
mak amacıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde müzakere teklif ettik, üzü
lerek ifade edeyim ki, bu konularda Bulgaristan Hükümetinden henüz 
müsbet b ir cevap alamadık. Türkiye son yıllarda bu komşu ülkeyle iliş
kilerini her alanda geliştirmek için hiçbir gayıeti esiıgememiştiı. Bııl-
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garistan  Hüküm etinin soydaşlarımıza karşı uyguladığı politika yalnız 
ikili ilişkilerimiz üzerinde değil Balkan İşbirliği üzerinde de fevkalâde 
olumsuz etkiler yapm ıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye’nin 
en küçük bir sorumluluk payı mevcut değildir. Evvelce ytizbinlerce soy
daşımızın Türkiye’ye göç etmesine müsaade eden Bulgar Hükümetinin 
şimdi izlediği uzlaşmaz tutum un makûl b ir izahını bulmak zordur. Bul
garistan, Türkiye ile normal ve sağlıklı iyi komşuluk ilişkileri dönemi
nin ihyasını arzuluyor ise, Türk azınlığı üzerinde uyguladığı baskılara 
son vermeli ve Türkiye ile bu meselenin çözümü için müzakereye otur
ma yolunu benimsemelidir. Bu Bulgaristan için ta rih î bir sorumluluk 
teşkil etm ektedir. Dünya kamuoyu Bulgaristan H üküm eti’niıı izlediği 
politikaya şiddetle tepki gösterm iştir. Parlam entolardan kararlar çıka
rılmış, basın ve yayın organlarında yüzlerce makale yayınlanmış, Bul
g aris tan ’ın tutum unu kınayan bir çok gösteri ve yürüyüş tertiplenmiş
tir. M illetlerarası kuruluşlara k a ra r tasarıları sunulm uştur. Hükümeti
miz, bu konuyu ak tif ve kararlı b ir biçimde izlemeye devam edecektir.

Komşumuz olan Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimiz hakkmdaki 
sözlerimi bitirm eden kısaca b ir konuya daha değinmek istiyorum. Sov
yetler Birliği M art 1984’te  yürürlüğe koyduğu b ir kararnam e ile Kara
deniz’de 200 millik ekonomik bölge ilân etm iştir. Bu kara r balıkçıları
mızı olumsuz yönde etkilem iştir. Meseleyi ta tm inkâr b ir çözüme bağla
mak için Sovyetler Birliği ile 25 Şubat ilâ 1 M art 1985 tarihlerinde 
Moskova’da m üzakereler yaptık. Bu müzakerelere A nkara’da devam ede
ceğiz. Sovyetler geçici b ir tedbir olarak balıkçılarımıza belirli bir av
lanma imkânı tanıdıklarını ifade ettirler. Ancak bunu yeterli bulmuyo
ruz. Bu alanda ısrarla  girişimlerimizi sürdürm ekteyiz.

Değerli Arkadaşlar,

Uzakdoğu ülkeleri ile ilişkilerimiz hakkında da kısaca bilgi sunmak 
istiyorum. Sayın Başbakanımızın halen yapm akta oldukları resmî ziya
re t Uzakdoğu’nun önemli ülkesi Japonya ile münasebetlerimizde bir dö
nüm noktası teşkil edecektir. Yüksek teknolojiye, büyük ekonomik ve 
malî potansiyele sahip bulunan Japonya ile aram ızda hiçbir siyasî sorun 
mevcut olmadığı gibi b ir çok dünya meselesine bakış açılarımız birbirine 
çok yakındır. Her iki ülke sosyal, ekonomik ve siyasal sistem leri itibariy
le ortak  değerleri paylaşm aktadırlar. Türk ve Japon parlamentolarının 
dostluk grupları oluşturm uş bulunmaları, münasebetlerimizi daha zengin 
bir m uhtevaya kavuşturacaktır. Sayın Başbakanımızın ziyaretinin, İk
tisadî ve ticarî ilişkilerimize yeni b ir hız ve dinamizm kazandıracağına 
inanıyoruz.
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Uzakdoğu’nun büyük ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ile münasebet
lerimiz de son zamanlarda büyük canlılık kazanmıştır. Sayın Cumhur
başkanımızın 1982 yılında yaptığı ziyarete karşılık Çin Halk Cumhuri
yeti Cumhurbaşkanı da geçen yıl ülkemizi ziyaret etmiştir. Geçen Ekim 
ayında bu ülkeye yaptığım resmî ziyaret de ikili ilişkilerimizin gelişti
rilmesi açısından yararlı olmuştur. Sayın Başbakanımızın pek yakında 
bu ülkeye yapacağı resmî ziyaretin özellikle ekonomik ve ticarî alan
larda yeni bir atılım devresi başlatacağına inanıyoruz.

Uzakdoğu’nun en önemli iş ve finans merkezlerinden bir olan Sin
gapur’da bir Büyükelçilik açmayı kararlaştırm ış bulunuyoruz.

Sayın üyeler,

Başta dost Pakistan olmak üzere diğer Asya ülkeleri ile ilişkileri
miz de memnuniyet verici bir gelişme göstermektedir. Bu vesileyle Avus
tralya ve Yeni Zelanda Hükümetlerinin Türkiye’ye karşı yaptıkları asil 
jesti huzurunuzda bir kere daha ifade etmek istiyorum. 70 yıl önce Türk 
askeriyle savaş meydanında karşı karşıya gelen Avustralya ve Yeni Ze
landalIlar geçmişin acılarını ve ızdırpalarmı karşılıklı sevgi ve dostluğa 
dönüştürecek asil bir je st yapmışlar ve ülkelerinin en mutena bölgelerin
de A tatü rk  parkları, A tatürk  anıtları tesis etmişlerdir. Gene 70 yıl önce 
başka cephelerde cereyan etmiş olayları abartarak ve tahrif ederek bu
gün kin ve intikam  duyguları yaymak isteyenlere bu iki Uzakdoğu ül
kesinin kadirşinas jestleri, anlamlı bir örnek teşkil etmelidir.

Dış politika alanındaki en önemli meselelerimizden biri de Yunanis- 
tarila ilişkilerimiz ve Kıbrıs sorunudur. Hükümetimiz, Türk ve Yunan 
milletlerinin dostluk istedikleri ve ortak çıkarlara sahip bulundukları 
gerçeğinden hareket ederek Yunanistan’a dostluk elini uzatmış ve ara
mızdaki meselelerin müzakereler yoluyla hakkaniyete uygun ve kalıcı çö
züm yollarına kavuşturulabileceği görüşünü savunmuştur. Bu yaklaşımı
mızı m üşahhas bir çerçeveye oturtabilmek için bazı tekliflerde bulun
duk, İki ülke arasındaki havayı yumuşatabilmek için ekonomi, ticaret 
ve turizm  alanlarında ilişkileri geliştirmeyi teklif ettik, lu n a n  vatan
daşlarına tek taraflı olarak vize mecburiyetini kaldırdık. Ad.daldaki l u 
nan halkının elektrik ve su gibi ihtiyaçlarının kaışılanması.ıa yaıoımcı 
olmayı önerdik. En son olarak Sayın Başbakanımız, iki ülkt aı asındaki 
sınırları karşılıklı olarak garanti altına alacak bir dostluk, işbiıligi ve 
uzlaşma aııdlaşması imzalanmasını teklif etti. Başbakanımız ayııca Pa- 
pandreu ile istediği yerde ve istediği zamanda müzakerelerde bulunma
ya hazır olduğunu açıkladı.
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Türk H üküm eti’nin bu dostluk m esajı Yunan Hükümetince değilse 
bile Yunan halkınca anlaşılm ıştır. Vizenin tek ta raflı kaldırılması kara
rından sonra ülkemize gelen Yunan tu ristlerin  sayısı 50 bin kişi artarak 
180 bine ulaşm ıştır. Türkiye’ye gelen Yunan vatandaşları burada dostluk 
ortam ı buluyorlar. Türkiye aleyhinde yürütülen propagandaların asılsız 
olduğunu gözleriyle görüyorlar. Bir çok Yunanlı, bankalarım ızda hesap 
açtırıyor. Bu Türkiye’ye duydukları güvenin bir ifadesi değil m idir?

Yunan Hükümetinin tutum u ise Yunan halkıyla b ir tezat teşkil et
mektedir. Papandreu Hükümeti Türkiye’ye karşı ısrarla b ir gerginlik 
politikası sürdürm ektedir. NATO Andlaşmasmnı esas unsurlarından bi
rini teşkil eden tehd it değerlendirmesini b ir yana b ırakarak  tehdidin 
kuzeyden değil doğudan, yani Türkiye’den geldiğini iddia etmektedir. Bu 
iddiaya bugüne kadar itibar eden çıkmamıştır. Ancak Türk tehdidi iddia
sını m esnet yaparak 1984 Aralığında yeni b ir savunma doktrini ilân 
etm işlerdir. Bu doktrinin esası silâhlı kuvvetlerini sözde Türk tehdidi
ne karşı konuşlandırm aktadır. Bu arada Doğu Ege A dalarını ve Oniki 
Adayı silâhlandırm ak suretiyle Lozan Andlaşmasını ihlâl ettiklerini de 
açıkça itira f  etm ekten çekinmemişlerdir.

Türkiye’nin müzakere tekliflerine karşı ileri sürdükleri görüşleri 
anlamak mümkün değildir, önce Kıbrıs meselesini halledin sonra Ege’de 
bizim görüşlerimizi kabul edin ancak bundan sonra müzakere masasına 
otururuz diyorlar. Sayın Başbakanımızın tabiriyle bu arabayı atların 
önüne koşmaktır. B ütün istediklerini kabul edeceğiz onlar da lütfen bi
zimle b ir m asaya oturacaklar. Peki o zaman görüşülecek ne kalmış ola
caktır? Bu m antığın ne kadar sakat ve çarpık olduğu ayrıca bir izah 
gerektirm eyecek kadar ortadadır. Hemen şunu ifade edeyim ki, Hükü
metimiz müzakere istiyorsa bu hakkaniyete dayanan ve karşılıklı men
faatlere hizmet eden çözüm yollarının araştırılm ası içindir. Herkes bil
melidir ki, Türk Hükümeti, Türkiye’nin temel çıkarlarından hiçbir za
man taviz vermeyecek ve oldu bittileri kabul etmeyecektir. Biz Ege so
runlarına böyle yapıcı fak a t aynı zamanda kararlı bir tutum la yaklaşıyo
ruz. Ege’nin denizini ve havasını sivil ve askerî her alanda kesintisiz ola
rak  kullanmaya devam ediyoruz. Bir yandan da Y unanistan’ın Ege’de 
giriştiği tertip leri m illetlerarası kuruluşlar ııezdinde takip ediyoruz ve 
başarısızlığa uğratıyoruz. Size bunun son bir örneğini vermek istiyorum. 
Y unanistan, A vrupa’yı Ege’nin u luslararası hava sahasından ve Türki
ye’nin güneybatısından geçerek Ortadoğuya bağlayan hava yolunu 1981 
yılında keyfi bir şekilde ve Türkiye’ye danışm adan Limni üzerinden Ro
dos’a gidecek şekilde doğuya kaydırm ış. Bu konuda yetkili olan Dünya 
Sivil Plavacılık T eşkilâtın ın  kararın ı beklemeden uygulamaya başlamış* 
Bu bölge Türk askerî uçaklarının askerî ta tb ik a t yaptıkları ve Ege nin
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uluslararası hava sahasına girmek için kullandıkları bölgedir. Yunanis
tan’ın bu davranışının Ege’de Türkiye’nin hareket serbestliğini sınırla
mak amacını güttüğü kuşkusuzdur.

Biz ICAO nezdinde itirazda bulunduk. ICAO Konsey Başkanı Tür
kiye ile Y unanistan arasında istişare yoluyla çözüm bulunmasını önerdi. 
Yunanistan bunu da reddetti. Neticede mesele 7 - 8  Şubat 1985 tarihinde 
IACO Hava Seyrü sefer Komisyonunda, 20 - 22 M art 1985’te de IACO 
Konseyinde ele alındı. Görüşmeler sonunda Yunanistan’ın uygulaması
nın IACO kurallarına aykırı olduğu tesbit edildi ve Selânik’in doğusun
dan Rodos’a uzanan direkt bir yolun geçirilmesine karar verildi.

Y unanistan’ın itirazına rağmen alman bu sonuç haklılığımızın yet
kili bir uluslararası organ tarafından tescil edilmesi anlamına gelmek
tedir.

Diğer bir örnek de, Limni konusunda, NATO içinde yaratm ak iste
dikleri em rivakidir. Yunanistan İttifak’a tahsis ettiği birlikleri bildiren 
formlarda, Limni adasında uluslararası aııdlaşmalara aykırı olarak ko
nuşlandırmış olduğu Tugay seviyesinde bir birliği NATO’ya tahsisli ola
rak gösterm iştir. Ayrıca bir uçak filosunu da savaş halinde Limni’de 
konuşlandıracağını aynı yöntemle bildirmiştir. İttifakın tehdit değerlen
dirmesini kabul etmeyen ve tehdidin Türkiye’den geldiğini iddia eden 
Yunanistan’ın bu birlikleri NATO’ya tahsis etmesindeki çelikki ve amaç 
açıktır. Hükümetimiz, Yunanistan’ın bu girişimine kararlılıkla karşı çık
mış ve gerek NATO makamları nezdinde, gerek üye ülkeler başkentle
rinde teşebbüslerde bulunarak Yunanistan’ın bu tertibini gerçekleştir
mesini engellemiştir. Bu vesileyle Türkiye’nin uluslararası andlaşmalar- 
la silahsızlandırılmış olan Limni ve diğer Dogu Ege Adalarının bu sta
tülerinin aşmdırılmasma razı olmayacağı açıkça ortaya koyulmuş ve 
Limni’nin ta tb ika t senaryoları ve altyapı tesisleri gibi İttifak m askerî 
faaliyetlerine dahil edilmesi önlenmiştir.

Sayın üyeler,

Son olarak verdiğim bu örnekler umarım ki, Yunan Hükümetine 
Türkiye ile gerginlik politikası izlemenin kendilerine hiçbiı yaıar sağla
mayacağını göstermiş olsun. 2 Haziran’da yapılacak seçim erden sonra 
iş başına gelecek olan Yunan Hükümetinin Türkiye ile diyalog yolunu 
benimsemesini samimiyetle temenni ediyoruz. Böyle biı diyalog yalnız 
Türk ve Yunan milletlerinin menfaatlerine hizmet etmekle kalmayacak, 
aynı zamanda bölge barışma ve istikrarına ve İttifakın güneydoğu kana
dının güçlendirilmesine katkıda bulunacaktı!.
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Türkiye ile Y unanistan arasında bir dostluk ve uzlaşma ortamının 
yaratılm ası, K ıbrıs’ta  da kalıcı bir çözüm için gerekli olan karşılıklı iti
m at havasının tesisine yardımcı olacaktır.

Değerli üyeler,

Bildiğiniz gibi, B.M. Genel S ekreterin in  gözetiminde yürütülen, Kıb
rıs Türk ve Rum toplundan arasındaki müzakereler, Kıbrıs Rumlarının 
ve Y unanistan’ın meseleyi. B.M. Genel K urulu’nda istism ar etmeleri yü
zünden 1983 M ayısında kesilmişti. Bu keyfî ve sorumsuzca hareketin 
Türk toplumunda uyandırdığı derin infial 15 Kasım 1983 tarihinde Ku
zey Kıbrıs Türk C um huriyetin in  kurulm asına varan gelişmeleri hızlan
dırm ıştı. K ıbrıs Türkleri bağımsızlıklarını ilân ederken ta rafların  eşit 
siyasî statüsüne dayanan federal b ir çözüm şekline kapıyı kapatm adık
larını dünyaya ilân etmişlerdi. H üküm et olarak iş başına geldiğimizde 
K ıbrıs’ta  iki toplumlu, iki kesimli bağımsız bir federal devletin kurul
ması görüşünü savunduğumuzu ortaya koymuştuk. O ta rih te  toplumlar 
arası görüşmeler kesintiye uğram ıştı, Rum lar ve Yunanistan, K.K.T.C.’- 
ııin ve Türkiye’nin diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından 
kınanm asını ve Türkiye’ye karşı müeyyide uygulanmasını sağlamaya 
çalışıyorlardı. Müzakere sürecinin başlam asının Kuzey Kıbrıs Türk Cum- 
huriyeti’nin kuruluş kararın ın  geri alınması şartına  bağlı olduğunu söy
lüyorlardı. Kıbrıs Türkleri haklı oldukları bu davada gerilemediler. Mü
zakere yoluyla federal bir çözüme ulaşma politikalarını ısrarla  savundu
lar. Rum lar ilk tutum larında başarılı olamayacaklarını anlayınca bu defa 
m asaya oturm adan Kıbrıs Türk ta rafın ın  som ut nitelikte peşin taviz
ler vermesini istediler. Bunu da sağlayam adılar. Rumların ve Yunanis
ta n ’ın Türkiye’ye ve Kıbrıs Türklerine karşı haçlı seferi zihniyetiyle 
yürü ttükleri propaganda kam panyası sonuç vermedi.

1983 A ralık ayında Dakka’da, 1984 Ocak ayında Kazablanka’da ve 
geçen A ralıkta San’a da yapılan İslâm K onferanslarında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cum huriyeti’nin bağımsızlık kararı anlayışla karşılandı. Kıbrıslı 
Türklerin Rum lar karşısında eşit s ta tü  elde etm e çabaları desteklendi 
ve İslâm ülkelerine Kıbrıs Türk halkıyla olan dayanışm alarını güçlen
dirmeleri için çağrıda bulunuldu. Son bir buçuk yıllık dönem içinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cum huriyeti’ni ziyaret eden A vrupa’lı parlamenterlerin, 
Arap iş adam larının ve resm î şahsiyetlerin sayısında büyük artış oldu. 
Kıbrıs Türkleri kendi bayraklarıyla m illetlerarası fuarla ra  ve spor mü
sabakalarına katıldılar. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara
sında Büyükelçi tea ti edildi. 1984 H aziranında Sayın Rauf Denktaş Cum
hurbaşkanım ızın davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı sıfatıyla ülkemizi ziyaret etti. K ıbrıs Türkleri bu arada iç
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siyasî gelişmelerini tamamlayacak önemli adımlar attılar. 12 Mart 1985 
tarihinde tamamlanan yeni Anayasa 5 Mayıs günü yapılan referandum 
sonucunda kabul edilerek yürürlüğe girdi. 9 Haziran’da Cumhurbaşkan
lığı seçimi, 23 H aziran’da da genel seçimler yapılacak.

Hükümetimiz Kıbrıs Türk toplumunun sağladığı bütün bu gelişme
leri samimiyetle destekledi ve Kıbrıs Türk toplumunun İktisadî refahını 
arttıracak tedbirlere katkıda bulunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçın
madı.

Bu gelişmeler olurken Kıbrıs Türkleri, B.M. Genel Sekreterinin iki 
tarafın  eşit siyasî statüsünü esas alarak iki kesimli federal devlet kurul
ması yolunda 1984 Ağustos’unda başlattığı girişimleri desteklediler ve 
aracılı müzakerelere iyi niyetle katıldılar. Genel Sekreterin oluşturduğu 
ve 17 Ocak 1985 zirvesine sunduğu anlaşma tasarısını karşı tarafın  da 
aynen kabul etmesi şartıyla bir bütün olarak kabul ettiler. Yunanistan 
Hükümetinin desteği ile hareket ettiği aşikar olan Kıbrıs Rumları ise 
menfî b ir tu tum  izleyerek anlaşma tasarısını reddettiler ve tarihi bir fır
satın kaçırılm asına sebep oldular. Dünya kamuoyu hangi tarafın  yapıcı 
ve uzlaşıcı, hangisinin katı ve uzlaşmaz olduğunu açıkça anladı. Kıbrıs 
Türklerinin uzlaşma yolunda özlü adımlar attığını bizzat Papandreu bile 
itiraf etmek zorunda kaldı. Kıbrıs Rum liderinin tutumu, Kıbrıs Rum
larının çoğunluğunu temsil eden siyasî partiler tarafından bile takbih 
edildi.

Değerli Arkadaşlar,
Hükümetimizin iş başına gelmesinden bu yana geçen bir buçuk yıl 

içinde Kıbrıs sorununda nereden nereye geldiğimizi sizlere öze demeye 
çalıştım. Sağlanan bu neticelerde en büyük başarı payı hiç şüphesiz Kıb
rıs Türk toplumımuııdur. Hükümetimiz Kıbrıs Türklerini bu haklı dava
larında her zaman desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektiı. B.M. 
Genel Sekreteri’ııin gözetiminde bundan sonra yapılacak çalışmalarda da 
Kıbrıs Türk toplumunun eşit siyasî statünün tabiî icabı olan hak ve men
faatlerini titizlikle koruma gayretlerinde kendilerine yardımcı olacağız. 
Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğinin en büyük teminatını teşkil 
eden Türkiye bunun görev ve sorumluluğunun bilinci içiı dedir. Kıbrıs 
Türkleri kendi kurdukları demokratik toplum düzeni içinde koıkusuzca 
yaşayacaklardır. Kıbrıs Rumlarının ve Yunanistan m geçmişten geıekli 
dersleri alacaklarını ve Türkiye ve Kıbrıs Türkleri üzerinde dış baskılar 
sağlayarak kendi istedikleri tarzda bir çözüm yolu bmma hayalinden 
vazgeçeceklerini ümid etmek istiyorum. Türklerın tarihleri boyunca ıç- 
bir baskıya boyun eğmediklerini dünyada bilmeyen Kalmamıştır. Rum-
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larm  ve Yunanlıların bu gerçeği görmeleri K ıbrıs’ta  kalıcı b ir çözüme 
ulaşılmasının ilk şartın ı teşkil etmektedir.

Kültürel tanıtm a alanında da Hükümetimiz önemli sonuçlar almış
tır. Birleşik Arap Em irlikleri ve K ata r’la K ültür Anlaşmaları ve 20 ülke 
ile de K ültür Değişim Program ı im zalanmıştır. K ültür varlıklarımızın 
yu rt dışına çıkarılm asına imkan veren kanun çerçevesinde Japonya’da 
«Uygarlıklar Ülkesi Türkiye» sergisi açılmış ve büyük yankı yapmıştır. 
Anadolu uygarlıklarını bütün dünyaya tanıtacak bu sergilere devam 
olunacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni O rkestrası geçen yıl içinde ilk defa bir 
uluslararası festivale katılm ıştır. O rkestram ızın Madrid Festivalinde ve 
Ispanya’nın diğer şehirlerinde seslendirdiği Türk ve yabancı bestecilerin 
eserleri büyük takd ir toplam ıştır. A nkara Oda O rkestrası da son olarak 
İtalya’da başarılı konserler verm iştir. Türk Sanatını, Türk Müziğini, 
Türk Folklörünü yabancı ülkelerde tan ıtm ak amacıyla pek çok konser, 
sergi ve gösteri düzenlenmiştir. Japonya’da tertiplenen Expo - 85 fuarı 
da Türk sanayi ürünlerinin yanı sıra  Türk K ültür ve Sanatının tanıtıl
ması açısından önemli b ir imkân yaratm ıştır. Osmanlı arşivlerinin açıl
ması yolundaki çalışm alar da bu alanda önemli b ir gelişme teşkil ede
cektir.

Değerli A rkadaşlar,

Dış ilişkilerimizin yürütülm esinde en büyük dikkati gösterdiğimiz 
Konulardan biri de yu rt dışında çalışan vatandaşlarım ızla ilgili meseleler 
olmuştur. Y urt dışındaki işçilerimizin toplam sayısı b ir milyonu aşmış
tır. Aileleri ile b irlik te bu sayı iki milyon dört yüz bine ulaşmaktadır. 
Bunların iki milyon yüz bini Batı A vrupa’da, iki yüz otuzbeş bini Orta- 
doğuda, altmış bini de A vustralya’da yaşam aktadır. Bu vatandaşlarımı
zın sekiz yüz altm ış binini çocuklar oluşturm aktadır. Bu çocuklarımızın 
bulundukları ülkenin eğitim sistem inin bütün hak ve imkânlarından fır
sat eşitliği içinde yararlanm alarına ve aynı zamanda Türkçe bilgisine ve 
millî kültürüm üzün esaslarına sahip olm alarına büyük önem veriyoruz. 
Çocuklarımıza Türkçe, Türk K ültürü ve din dersleri vermek üzere Dış
işleri Bakanlığı başkanlığındaki Bakanlıklar arası O rtak K ültür Komis
yonu aracılığıyla yu rt dışına atanan  1018 öğretmenimiz bu amaçla gö
rev yapm aktadır. 371 din görevlimiz de y u rt dışında aynı gayeyle çalış
m aktadır. Bu Ramazan ayında Batı A vrupa ülkelerine 300 din adamı 
göndermek için gerekli hazırlıkları tamamladık. Vatandaşlarım ızı yurt 
dışındaki zararlı dinî cereyanlardan korum ak amacıyla Türk Dinayet 
Vakıfları kurulm ası için başlatılan çalışmalar olumlu şekilde sonuçlan
m aktadır.
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Geçtiğimiz hafta  içinde Brüksel, Kopenhag ve Lahey’de Türk Diya
net Vakıfları ve Köln’de Türk Dinayet Cemiyeti hizmete girmiştir.

Y urt dışındaki vatandaşlarımızın birliğini ve bütünlüğünü korumak 
ve aynı zamanda bulundukları toplum içinde Türk görüşlerini etkili bi
çimde yansıtabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Köln, Frankfurt, 
Hannover ve New York’ta  Türk Evleri faaliyet göstermektedir.

Y urt dışındaki vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik ihtiyaçlarını te
minat altına almak için Federal Almanya, Avusturya, Libya ve Fransa 
ile yeni Sosyal Güvenlik Anlaşmaları imzaladık. Ayııı amaçla bazı ülke
lerle idari anlaşm alar da yaptık.

Federal Almanya’nın karşılaştığı bazı ekonomik sorunlar nedeniyle 
1983 ve 1984 yıllarında 130.000 işçi olmak üzere toplam 300.000 vatan
daşımız yurda geri dönmüştür. Bu vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili 
olarak Federal Alman makamlarıyla yoğun temaslar yapıyoruz. İşçi şir
ketlerinin finansm an ihtiyaçları için Federal Almanya’dan şimdiye ka
dar 85 milyon D.M.’lik katkı sağlanmıştır. Federal Almanya’daki yapı 
tasarru f kredilerinin Türkiye’de konut inşası için kullandırılmasına iliş
kin ikili temaslarımız olumlu yönde gelişmektedir, üç milyar D.M.’lik bir 
potansiyel imkâna sahip olduğu hesaplanan bu uygulama gerçekleştiği 
takdirde iıışa.at sektörümüzün canlanmasına ve konut sorununun çözü
müne önemli katkı sağlanacaktır.

Y urt dışındaki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ama
cıyla Hükümetimiz yeni Başkonsolosluklar ve Fahri Konsolosluklar aç
maktadır. Bu çerçevede ABD’nin Houston şehrinde bir Başkonsolosluk 
açmaktayız. Geçen yıl çeşitli ülkelerde 5 Fahri Başkonsolosluk açtık. 7 
Fahri Başkonsolosluğun açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli Arkadaşlar,
Mısır ve Irak ’ta  emlâki bulunan vatandaşlarımızın hâklaıımn konul

ması alanında da önemli sonuçlar sağladık. Vatandaşlarımızın Mısır dan 
alacakları tazm inat bedellerinin ödenmesi aşamasına geldik. Şubat aynı
da K ahire’de iki ülke Merkez Bankası arasında bir Bankacılık Anlaşması 
imzalandı. Buna göre her yılın 1 Eylül günü tahakkuk eden tazminat 
m iktarları belirlenecek ve itfa  edilecektir. Aynı amaçla Irak la  yaptığı
mız sözleşme de 11 M art 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hak sahibi 
vatandaşlarımızın ne şekilde müracaat edecekleri kamuoyuna duyurul
maktadır.

Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi, Hükümetimizi en yakından ilgilendiren konulardan 

birini de y u rt dışındaki diplomatlarımıza ve diğer görevlilerimize yöne. ı k



te rö rist saldırıları teşkil etmektedir. Hükümetimiz uluslararası terörizm
le mücadelenin en etkili yolunun H üküm etler arasında bu amaçla etkili 
işbirliğinin tesisi olduğuna inanm aktadır. Bu alanda yoğun bir faaliyet 
içinde bulunmaktayız. Aynı zamanda Dış Temsilciliklerimizin ve yurt dı
şında görev yapan memurlarımızın korunm aları için aldığımız tedbirleri 
en üst düzeye çıkartm aya çalışıyoruz. Diğer ta ra ftan  Erm enilerin ve 
yandaşlarının ortaya attık ları bazı asılsız iddiaları bilimsel verilerle çü
rütm e yolunda da önemli m esafe kaydedilmiş bulunm aktadır. Orly dava
sı bunun en son örneklerinden birini teşkil etm iştir. Dünya kamuoyu 
Türkiye hakkında ileri sürülen asılsız ve m aksatlı iddiaların arkasında 
yatan gerçekleri daha iyi anlamaya başlam ıştır.

Değerli A rkadaşlar,

Hükümetimizin iş basma geldiğinden bu yana dış politika alanında 
yaptığı çalışmaları, aldığı sonuçları, savunduğu görüş ve düşünceleri siz- 
lere özetlemeye çalıştım. Hükümetimiz, diğer alanlarda olduğu gibi dış 
politikada da doğru çizgidedir ve önemli b ir mesafe alm ıştır. Bölgede 
itibarım ız süratle a rtm ıştır  ve bunun bir sonucu olarak daha önce tasav
vuru bile müşkül olan bazı dev projeler uygulama alanına girm iştir ve 
girm ektedir. Batı ile Ortadoğu arasındaki köprü rolümüz artık  sadece 
soyut b ir kavram  olarak kalm am akta somut ve zengin bir muhteva ka
zanm aktadır. Geçtiğimiz b ir buçuk yıl içinde Türkiye, bölgesinin bo
yutlarını aşan ve dünyanın uzak köşelerinde bile ilgi uyandıran, dostlu
ğu aranan işbirliği arzulanan bir ülke olmuştlr.

B ir çok ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de dış politikada bazı me
seleleri m evcuttur. F akat hemen ifade edeyim ki, bu meselelerin hiçbi
rin in  ortaya çıkmasında Türkiye’nin en küçük b ir sorumluluk payı mev
cut değildir. Tam tersine biz soğukkanlı ve basiretli b ir yaklaşımla bü
tün  meseleleri müzakere yoluyla çözme görüşünü ısrarla  savunduk. Tec
rübeli bir devlet olan Türkiye’nin tahrik lere kapılmayacağını gösterdik. 
Çözüm yollarını aram ada esnek ve yapıcı olduk. F akat millî menfaatleri
mizi korum ada kararlı olduğumuzu her vesileyle gösterdik.

Değerli Arkadaşlar,

Bu vesileyle Grubumuzun ve Yüce Meclis’in dış politika konularında 
sağladığı destek için huzurlarınızda şükranlarım ı ifade etmek istiyorum. 
Hükümetimiz Türkiye’nin yüksek m enfaatlerini korum a istikâmetindeki 
çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi en de
rin  saygılarım la selamlarım.
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BELGE : 15

NATO AVRUPA GRUBUNUN 21 MAYIS 1985’TE BRÜKSEL’DE
YAPTIĞI TOPLANTIDAN SONRA YAYINLANAN BİLDİRİ

«1. Defence Ministers of the Eurogroup countries (1) met a t NATO 
Headquarters in Brussels on 21 May 1985 under the chairmanship of 
Mr. Freddy Vreven, the Minister of Defence of Belgium.

2. M inisters reaffirmed their conviction th a t the security of 
Europe depends upon partnership with North America in the North A t
lantic Alliance. I t  is the aim of Eurogroup to strengthen the Alliance 
by making the European contribution as strong and cohesive as pos
sible. A strong and united Alliance provides a firm  foundation for the 
W est’s pursu it of improved international relations and lasting peace, in 
accordance with the balanced approach to security set out in the Was
hington statem ent of May 1984. Ministers of those countries participa
ting in the integrated military structure expressed their resolve to 
maintain the effectiveness of NATO’s deterrent strategy of flexible res
ponse and forw ard defence.

3. M inisters made clear their desire for substantial measures of 
arms control and disarmament which are both equitable and verifiable, 
in order to achieve a stable balance of forces a t the lowest possible 
level commensurate with security. They welcomed the resumption in 
Geneva of negotiations between the United States and the Soviet Union 
on defence and space systems, strategic nuclear forces and intermediate 
range nuclear forces. These negotiations bear directly upon the secu
rity  of Europe. They noted with satisfaction the agreed objectives of 
the negotiations, which offer the prospect of major force reductions, 
and reaffirm ed strong support for US efforts to achieve them. They 
welcomed the continuing and close US consultation with its European 
Allies.
In this context Ministers emphasised the importance of carrying for
ward the deployment of LRINF weapons as scheduled in the absence 
of a concrete negotiated result obviating the need. They underlined the 
Alliance’s willingness to reverse, halt or modify these deployments -

G) Eurogroup countries are: Belgium, Denmark, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey and the United Kingdom.
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including the removal or dism antling of missiles already deployed - upon 
achievement of a balanced, equitable and verifiable agreem ent calling 
for such action. (2)

4. M inisters gave the ir support to the work in hand to improve 
NATO’s conventional forces. W ith the  forces of the W arsaw Pact con
tinuing to grow in power, NATO m ust m aintain strong conventional 
forces to uphold deterrence and to avoid undue dependence on the early 
use of nuclear weapons. M inisters recalled th a t the European Allies 
make a substantial contribution to NATO’s conventional strength. Of 
the standing forces of members of the Alliance stationed in Europe 
today, they provide 90 % of the  ground forces, 80 '% of the a ir forces 
and 70 % of the warships. This reflects the recognition by Eurogroup 
countries of the  need to share w ith the ir N orth American allies the 
burden of the  common defence. They also discussed the various contri
butions to the promotion of international stability  th a t individual Eurog
roup countries make outside the NATO T reaty  area.

5. In strengthening NATO’s conventional forces, M inisters under
lined the ir support for efforts w ithin the  Alliance to achieve the best 
output from resources, including the pursu it of improved cooperation 
w ithin Europe. They received reports on the work of the Eurogroup 
sub-groups, which make a valuable contribution to bringing about prac
tical cooperation in the  fields of training, logistics, communications, 
operational concepts and m ilitary  medicine, not ju s t w ithin Europe but 
w ithin the Alliance as a whole. On arm am ents cooperation, Ministers 
reaffirm ed the ir commitment to work through the  IEPG to enhance 
European arm am ents collaboration and to strengthen  the Alliance by 
improving the European defence industrial base and transatlantic coo
peration. They looked forw ard to the  m eeting of IEPG Ministers in 
London in June a t which they  will carry  th is work forward. Ministers 
agreed th a t the sharing of technology and research inform ation between 
Allies should continue to be encouraged and in th is context they ack
nowledged the  im portance of protecting W estern technology with mili
ta ry  value from acquisition by the W arsaw  Pact. M inisters received 
a report on the recent m eeting of the  WEU, which is also supporting 
efforts to strengthen  defence cooperation w ithin the  Alliance. They 
stressed the im portance they a ttach  to Alliance members being kept 
informed of WEU activities on a continuing basis.

(2) Denmark and Greece reserve their positions on INF. Spain w as not a party 
the 1979 decision,
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6. M inisters reviewed the work of Eurogroup to improve aware
ness in the United States of the size and significance of the European 
contribution to the Alliance. They received a report on a recent speaking 
tour to W ashington by a panel of experts, welcomed the fact th a t a new 
edition of the  Eurogroup booklet, entitled «Western Defense: the Euro
pean role iıı NATO» is being distributed in the United States, and 
agreed to promote visits which will allow leading Americans to see a t 
f irs t hand the European defence effort.

7. They welcomed proposals from the Chairman to examine how 
cooperative work on operational concepts might be strengthened and to 
encourage an exchange of views within the Eurogroup in the field of 
public information.

8. M inisters agreed to meet again towards the end of the year.» 

BELGE : 16

NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİNİN 22 MAYIS’DA 
YAPILAN TOPLANTISINDAN SONRA YAYINLANAN ORTAK

BİLDİRİ

«The Defence Planning Committee of the North Atlantic Treaty 
Organization met in Ministerial Session in Brussels on 22nd May 1985. 
We discussed a wide range of subjects, focussing our attention on measu
res necessary to improve NATO’s conventional forces and on the adop
tion of M inisterial Guidance, and agreed the following :

2. We are resolved to sustain the credibility of NATO’s strategy 
of flexible response and forward defence. Nuclear weapons play an es
sential p a rt in our objective of deterring war and, as reflected in the 
Communique of our Luxembourg meeting, we are determined to main
tain  the effectiveness of NATO’s nuclear forces. But we are concerned 
th a t the current disparity between NATO’s conventional forces and 
those of the W arsaw Pact risks an undue reliance on the early use of 
nuclear weapons. This would be an unacceptable situation which we 
are determined to avoid by making a special and coherent eifort to 
improve our conventional capabilities.

3. In this context, we endorsed a report from the Secretary Ge
neral and the Defence Planning Committee in Permanent Session on 
Conventional Defence Improvements, in response to our mandate last 
December, which provides a coherent and balanced approach to achie
ving improvements to our conventional forces. The Kepoit identifies 
key deficiencies on a regional and a functional basis which could, if
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uncorrected, th rea ten  NATO’s ability to implement its strategy. I t  also 
highlights those areas where special atten tion  will provide th e  greatest 
return , both in the medium and long term , in improving the effective
ness and credibility of Alliance strategy. The comprehensive recommen
dations which we have adopted constitute a plan of action for the Alli
ance. We shall give special emphasis to these areas in our national 
planning and w ithin the  Alliance defence planning process.

4. S trengthening our conventional forces constitutes a challenge 
to all members. However, in looking a t our tasks we should not unde
restim ate w hat we have achieved already. The Alliance has made and 
continues to make significant improvements to its conventional forces, 
particularly in the area of equipment modernization. By ensuring that 
our resources are concentrated on the  areas of greatest need we can 
build on th is solid foundation to achieve the improvements we now 
require.

5. We had an initial discussion of th e  work on a conceptual mili
ta ry  fram ework subm itted by NATO’s M ilitary A uthorities. This impor
ta n t work is continuing. I t  has already helped us to  identify those 
areas on which we will have to focus our efforts, and will provide mili
ta ry  guidance for long term  planning.

6. The effo rt which we called for last December has brought 
together in a coordinated approach im portant work to improve our 
conventional forces currently  under way in several areas; this includes:

— The progress nations have made since our decision last Decem
ber to make a special effo rt to acquire more ammunition stocks 
for selected battle  decisive system s;

— The allocation of funds from  th e  3,000 million IAU In f r a s tru c 
tu re  Program m e agreed last December for the next six years- 
This figure is more than  double the  am ount previously available. 
W ithin th is overall am ount we plan to authorize 665 shelters 
for reinforcing a irc ra ft by 1990;

— The continued exploitation of em erging technologies;

— Significant progress tow ards a solution to the long-standing 
requirem ent for a common and secure identification system for 
NATO a irc raft which will m eet NATO’s most serious air de
fence deficiency. A greem ent on th e  critical operating chaiac- 
teristics of the NATO Identification System would allow NATO 
nations to move toward deployment of th is vital capability.

100



— The improved coordination of the various planning areas to 
provide a balanced distribution of resources within the deve
lopment of an overall resources strategy;

— A strengthened emphasis on long term planning;

— The need to provide more aid, and by more nations, to Greece, 
Portugal and Turkey in order to help them improve their for
ces and carry out their missions more effectively to the advan
tage of all. The deficiencies in the forces of these countries 
are a m atter of particular concern.

7. Our specific concern for improvements in conventional defen
ces has also played a m ajor part in the development of the 1985 Minis
terial Guidance which we approved today. Ministerial Guidance is the 
m ajor political directive for defence planning both by member nations 
and the NATO M ilitary Authorities and in particular it gives direction 
for the preparation of NATO force goals for 1987- 1992. The Guidance 
reflects the plan of action which v/e have adopted.

8. Achieving these improvements will require an even greater 
emphasis on the optimal use of resources, and to this end vigorous 
efforts m ust be made to improve cooperation and coordination within 
the Alliance. We also agreed to examine whether specific improvements 
could best be brought about by common funding, and to develop more 
effective measurement of the output resulting from our defence efforts. 
Improvements to NATO’s conventional defence will also depend on the 
allocation of increased resources to defence, a t increased rates higher 
than those achieved by most nations in the past. We accordingly agreed 
resource guidance which reconfirms the goal of achieving real incre
ases in defence spending in the region of 3 % per year, as a general 
guide. A fuller account of this resource guidance will be found at Annex.

9. Arms cooperation, in particular, has a vital role to play in the 
more effective use of resources and the provision of stronger conventi
onal forces. The development of a more efective transatlantic cwo-way 
street is essential. We welcome the progress made in the Independent 
European Programm e Group towards the coordination of leseaich, de
velopment and procurement within Europe. We will strive to share 
technology and improve arms cooperation between the European and 
North American members of the Alliance. This coopeiation should also 
take into account the imbalance that exists between the developed and 
developing members of the Alliance. We will a t the same time continue 
to protect m ilitarily relevant technology.
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10. Recalling the documents of the 1982 Bonn Summit, we reaffirm  
the position adopted in previous communiques concerning developments 
outside the NATO Treaty  area th a t m ight th reaten  the  vital interests 
of members of the Alliance. A gainst the  background of United S tates’ 
planning for its  rapidly deployable forces, we reviewed continuing work, 
carried forw ard in the 1985 M inisterial Guidance, on measures necessary 
to m aintain deterrence and defence w ithin the  NATO area. We will 
ensure th a t NATO defence planning continues to take account of the 
need for compensatory measures.

11. E ffo rts  to improve our defensive capabilities are being accom
panied by parallel efforts in the  field of arm s control. Deterrence and 
defence and arm s control remain integral parts  of the  security policy 
of the Alliance. We welcome the opportunities offered by the  negotiati
ons in Geneva encompassing defence and space systems, strategic nuc
lear forces and interm ediate-range nuclear forces. These negotiations 
will be difficult, long and complex, and continued close consultation 
among the Alliance partners will be essential. We strongly support the 
United S ta tes’ approach to these negotiations and call on the  Soviet 
Union to participate constructively in them.

12. We emphasized NATO’s determ ination to continue the dep
loyment of LRIN F missiles as scheduled in the absence of a  concrete 
negotiated result w ith the  Soviet Union obviating the  need for such 
deployment. A t the same time, we reiterated  our willingness to reverse, 
halt or modify the  LRIN F deployment - including the  removal and dis
m antling of missiles already deployed - upon achievement of a balanced, 
equitable and verifiable agreem ent calling for such action. (1)

13. A strong and cohesive Alliance is indispensable to the secu
rity  of its members and to stable international relations. We reaffirm 
our determ ination to preserve peace and security  through the m a in te 
nance of forces sufficient for deterrence and defence and through cons
tructive dialogue w ith the Soviet Union and the  countries of E a s te rn
Europe. We are determined to make the necessary effort to sustain the
credibility of our stra tegy  and to do all th a t is necessary to preserve
our security a t the lowest possible level of forces.

The M inister of Defence of Spain reserves his

Government’s position on the  present Communique 

(1) Denmark and Greece reserve the ir positions on INF.
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RESOURCE GUIDANCE

Resource guidance must always be viewed as one amongst several 
instrum ents to guide the defence efforts within the Alliance. No for
mula can provide more than planning guidance; the ultimate yardstick 
is the overall ability to perform the tasks required to support NATO’s 
overall deterrence and defence objectives.

(a) There is a political and military need to improve NATO’s 
conventional defence capabilities in relation to those of the 
W arsaw Pact in order to narrow the gap and reduce depen
dence on the early recourse to nuclear weapons.

(b) To achieve this every effort must be made to obtain optimal 
value from scarce resources.

(c) To this end vigorous efforts must be made to improve coo
peration and coordination within the Alliance, and as part of 
these efforts a study should be undertaken whether specific 
improvements could best be brought about by common fun
ding.

(d) Notwithstanding the above efforts to improve the output from 
existing expenditures it will be necessary to increase the allo
cation of resources to defence in real terms with most nations 
achieving rates of real increase higher than those in the past.

(e) Determined efforts should be made as a m atter of urgency 
to devise an agreed and accepted methodology for measuring 
output performance with a view toward developing a variety 
of key performance indicators allowing supplementary reso
urce guidance to be set in those terms.

(f) The 3 % formula is confirmed as a general guide. Those na
tions which have not met it in the past should make every 
effort to do so in the future. In applying this general guide, 
account should be taken of the considerations above as well 
as the specific considerations applying to individual countries 
based on analysis of all factors relevant to the respective nati
onal defence efforts. These considerations should take as their 
s ta rting  point the quantity and quality of each nation’s past 
and present defence effort, the identification of the most cri
tical deficiencies in each nation’s force contribution and the 
necessary improvement measures, in short, performance. Na
tions should achieve, to the extent possible and as soon as



possible, necessary force improvements even if they are addi- 
tional to those contemplated a t the resource level called for 
by the  formula.

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN MISIR DEVLET ' 
BAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK’İN TÜRKİYE’YE YAPTIĞI

ZİYARETLE İLGİLİ OLARAK 22 MAYIS 1985’TE TBMM’DE
YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

M ısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
daveti üzerine 15-18 Mayıs 1985 tarihlerinde ülkemize resm î bir ziya
re tte  bulunm uştur. İki ülke arasında Devlet Başkanı düzeyinde vuku 
bulan bu ilk resm î ziyaret sırasında Cum hurbaşkanları çok yararlı gö
rüşm eler yapm ışlardır. M ısır Cum hurbaşkanına refakat eden Dışişleri 
ve Ekonomi Bakanları ile de ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bölgesel 
sorunlar hakkında etraflı görüş teatisinde bulunduk.

Mısır A rap Cumhuriyeti, ekonomik ve ticarî potansiyeli ile olduğu 
kadar, sahip olduğu zengin kü ltü r ve siyasi birikim  ile de Arap âlemi
nin önde gelen ülkelerinden biridir. B ir milyon kilom etrekare’yi aşan 
yüzölçümü, 48 milyona varan nüfusu, A sya ve A frika kıtalarını birleşti
ren coğrafi konumu ve Süveyş Kanalı vasıtasıyla Akdeniz’e açılan baş
lıca su yollarından birini kontrol etmesi, M ısır’ın b ir yandan bölgesel 
önemini ortaya koyarken, diğer yandan da Türkiye ile benzer yönlerini 
vurgulam aktadır. Bu unsurlara tabiatıy la b ir de, iki milletin tarihteki 
beraberliğini ve bundan kaynaklanan manevi ve kültürel yakınlığını ek
lemek gerekm ektedir.

Yakın tarihinde, O rta Doğu’daki siyasî gelişmelerde daima önemli 
b ir rol oynayan Mısır, işgal altındaki topraklarını geri almak amacıyla 
büyük gayret gösterm iş ve İsrail ile 1978’de imzaladığı Barış Antlaş
ması uyarınca, 25 Nisan 1982’de, İsrail işgalinde bulunan Sina Yarıma
dasının tahliyesinin tam am lanm ası ile bu hedefine ulaşm ıştır.

Halen Mısır, güç iç ve dış şa rtla r  altında görevi devralan Cumhur
başkanı M übarek’in önderliğinde dahili is tik rarın ı tesis etmiş bulunmak
ta  ve A rap ve İslâm âlemi içindeki yerini tek ra r kazanmak yolunda 
kayda değer adım lar atm aktadır. 1.984 yılı başında İslam Konferansı 
Teşkilâtı üyeliğine tek ra r kabul edilen M ısır’ın gerçi, bugün için Arap 
Ligi üyeliğine ve böylelikle Arap âlemi içindeki yerine dönüşünün res-
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men tescili bakımından bazı güçlükler bulunmaktadır. Ancak bu güç
lüklerin zamanla ortadan kalkması beklenmelidir.

Değerli Milletvekilleri,

Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, Türkiye-Mısır ilişkileri geçmiş 
dönemlerde m üstakâr bir görüntü arzedememiştir. İki ülkenin genel dış 
politika tercihleri arasında zaman zaman ortaya çıkan farklılıklar ve böl
gesel sorunlara değişik yaklaşımlarının ikili ilişkilere olumsuz yönde 
yansımaları Türkiye ile Mısır arasında sürekli dostluk ilişkilerinin te
sisini güçleştirm iştir. Bu olumsuz ortam, 1967 Arap-İsrail savaşından 
sonra, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesinin etkisiyle dağılmaya ve 
ilişkilerde nisbi bir düzelme kaydedilmeye başlamıştır. Son yıllarda a r
tan bir hızla Türkiye’nin Arap ve İslam ülkeleriyle bağlarını güçlendir
mesi Mısır ile ilişkilerimizi de olumlu bir mecraya sokmuş ve her dü
zeyde yoğunlaşan tem aslar Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhur
başkanına yaptığı davetin kabulü ile gerçekleşen bu ziyaretle en üst 
düzeye ulaşm ıştır. Bu yönden Sayın Mısır Cumhurbaşkanının ülkemize 
yapmış olduğu ziyareti, Türk-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönemin baş
langıcı olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır.

Memnuniyetle kaydetmek gerekir ki, Devlet Başkanları düzeyinde 
ve heyetler arasında cereyan eden görüşmeler, bu yeni dönemde her iki 
ülkenin de yararına en iyi şekilde hizmet edecek verimli bir işbirliğinin 
sağlanması hususunda karşılıklı siyasî iradenin ve kararlılığın mevcut 
olduğunu gösterm iştir.

Değerli Milletvekilleri,
Bu ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızla, Mısır Cumhurbaş

kanı arasında, İkincisine Sayın Başbakanımızın da katıldığı iki görüşme 
yapılmıştır. Buna paralel olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Cahil Aral ile birlikte Mısır Dışişleri ve Ekonomi Bakanları ile heyet
ler halinde etraflı görüşmelerde bulunduk.

Sıcak ve olumlu bir atmosfer içinde geçen bütün bu gülüşmelerde, 
ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek imkânları üzerinde duıulmuş ve 
her iki ülkeyi ilgilendiren bölge meseleleri hakkında geniş göıüş teati
sinde bulunulmuştur.

İkili ilişkiler alanında, Türkiye ile Mısır arasında herhangi biı 
sorun bulunmadığı memnuniyetle müşahade edilmiştir. İki ülkenin ben
zer ve birbirlerini tamamlayan yönleri ile işbirliği potansiyelinin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi gereği Devlet Başkanları düzeyinde ortaklaşa 
tesbit edilerek, bu müsait zeminden en iyi şekilde yararlanmak için kar
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şılıklı gayret gösterilmesi üzerinde m utabakata varılm ıştır. Bu vesile 
ile Sayın Başbakanımızın, Türkiye’de uygulanm akta olan ekonomi ve 
yatırım  politikası hakkında verdiği bilgiler Mısır Cumhurbaşkanı ta ra
fından büyük ilgiyle karşılanm ıştır. Sayın Mübarek, Sayın Cumhurbaş
kanımızı ve Sayın Başbakanımızı M ısır’a resmî ziyarette bulunmaya da
vet etm iştir. İkili ilişkilerimizin geliştirilm esi bakımından ekonomik sa
hada mevcut im kânların en iyi şekilde araştırılm ası için Sanayi ve Ti
caret Bakanımız Sayın Cahit Aral ile Mısır Ekonomi Bakanı Dr. Sultan 
Abu Ali başkanlıklarında kurulan komitede ticaretin  arttırılm ası ve di
ğer işbirliği konuları üzerinde ayrıntılı incelemeler yapılmıştır.

Sayın Milletvekilleri,

İki ülke arasındaki ticare t devamlı olarak Türkiye lehine bakiye 
verm ektedir. Nitekim geçen yıl M ısır’a 140 milyon doları aşkın mal ih
raç ederken bu ülkeden ithalatım ız sadece 4 milyon dolar düzeyinde ger
çekleşmiştir. Tabiatıyla bu durum ödeme im kânları yönünden Mısır için 
güçlük yaratm aktadır. Mısır ta ra fı bu çerçevede, Türkiye’den ithalatını 
arttırabilm ek için ülkemize daha fazla mal ihraç etmek arzusunda ol
duğunu belirtm iştir. M ısır’ın bu önerisi tarafım ızdan olumlu karşılan
mış ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
için kısa ve orta  vadede bazı önlemler alınması hususunda mutabık ka
lınm ıştır. K ısa vadede, M ısır’dan bir m ik tar petrol ile uzun elyaflı pa
muk alınması üzerinde durulacaktır. O rta ve uzun vadede ise, otomotiv 
sanayi, dayanıklı tüketim  malları, gıda ve tekstil gibi sanayi dalların
da bu ülkede Türk m üteşebbislerinin, M ısırlılarla ortaklaşa kuracakları 
sanayi işletmelerinde, M ısır’ın hem dahili ih tiyaçlarının karşılanmasına, 
hem de ihracat gücünün arttırılm asına  katkıda bulunm aları öngörül
mektedir. Bu şekilde ticare tte  görülen dengesizliğin serm aye hareketleri 
ve teknoloji transferi ile telafi edilmesi yoluna gidilecektir.

Görüşmelerde, ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine kolaylık sağ
lamak ve ticarî mübadelelerimizi teşvik etm ek için iki ülke arasında 
bir bankacılık düzenlemesi yapılması hususunda da prensip m utabakatı
na varılm ıştır, önümüzdeki aylarda iki ülke Merkez Bankaları yetkili
leri sözkonusu düzenlemeyi gerçekleştirm ek amacıyla b iraraya gelecek
lerdir. Ayrıca, Türkiye ile M ısır arasında ortak  b ir banka kurulması 
için görüşmeler sürdürülecektir.

Türk ve M ısır heyetleri, ikili ekonomik ilişkilerimiz dışında, uygu
lanm akta olan, ekonomik politikalar hakkında da etraflı görüş teatisin
de bulunm uşlardır. Bu çerçevede M ısır ta ra fı 24 Ocak K ararları ve uy
gulaması, ihracatı teşvik, yabancı serm aye ve serbest bölgeler uygula
malarımız hakkında bilgi istem iştir. Bu konularda Sayın Sanayi ve Ti
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caret Bakanımız almış olduğumuz kararlar ve tedbirler hakkında iza
hatta bulunm uştur. Mısır Ekonomi Bakanı da halen Mısır’da tatbik edil
mekte olan ekonomik politika hakkında etraflı bilgi vermiştir. İki ül
kenin kalkınma politikaları ile ilgili olarak birbirleri ile daha yakın is
tişarelerde bulunmaları hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Diğer ta ra ftan  Mısır tarafı bilhassa Türk müteahhitlik firm alan- 
11111 tecrübelerinden yararlanmak istediğini belirtmiş ve bu alanda iş
birliği yapılması hususunda da mutabık kalınmıştır.

Sayın Milletvekilleri,

U luslararası konularda Mısır tarafı ile y£tpılaıı görüş teatisi doğal 
olarak her iki ülkeyi de ortaklaşa ilgilendiren bölge sorunları üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede, bölgede hüküm süren bütün ihtilâf ve 
gerginlik konularına değinilmiş, karşılıklı tutumlar ve görüşler açıklan
mıştır. İki ülkenin bu konulara temel yaklaşımlarında benzerliklerin mev
cut olduğu memnuniyetle mlişahade olunmuştur. Bu benzerliklerin ba
şında, bölgede hüküm süren gerginlik ve istikrarsızlıklardan her iki ül
kenin de endişe duymaları ve meselelere ilgili bütün tarafların hak ve 
çıkarlarını gözeten görüşmeler ve diyalog yoluyla barışçı ve adil çözüm
ler araştırılm asının lüzumunu paylaşmaları gelmektedir.

Halen O rta Doğu’da, Filistin meselesinin barışçı bir çözüme ka
vuşturulm asını hedef alan bir müzakere sürecini başlatmak için bazı 
gayretler sa rf edilmektedir. Ürdün ve Filistin Kurtuluş Teşkilâtı arasın
da, İsrail işgalindeki Filistin topraklarının Ürdün ile konfederal bir ya
pı içinde birleştirilmesi ve bu suretle Filistin halkının seli determinas
yon hakkını kullanması yönündeki bir çözümü hedef alan ve bu amaçla 
yapılacak barış müzakerelerine Filistinlilerin Ürdün ile ortak bir heyet 
halinde katılm asını öngören bir mutabakata varılmış olması bu gayıet
lerin zeminini teşkil etmektedir. Bu mutabakat Mısır tarafından des
teklenmekte ve Başkan Mübarek, ortak ürdüıı-Filistin heyetinin önce 
ABD ile görüşmelerde bulunmasını teklif etmek suretiyle süıdiiıülen 
gayretlere yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktadır. Bu bakımdan, Mı
sır tarafın ın  bu konudaki görüş ve tasavvurlarını en yetkili ağızdan 
dinleyip, öğrenmek bizim için çok yararlı olmuştur. Bu hususta veıi- 
leıı izahattan, M ısır’ın bölgede barış ve istikrarın tesüi için Filistin 
meselesinin adil ve kalıcı b ir çözüme kavuşturulmasını .stedıği, bu çö
zümün Filistin halkının meşru haklarını kullanmasına imkan verecek 
bir çerçevede araştırılm asını desteklediği ve bu açıdan ürdüıı-Filistin 
Kurtuluş Teşkilâtı mutabakatında ifadesini bulan yaklaşımı azami bir 
fedakârlık olarak mütalâa edip, karşılıksız kalmamasını sağlamak ama
cında olduğu anlaşılmaktadır. Bizim de bölgeye temel yaklaşımımız aynı
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yöndedir. Bu çerçevede biz de, Ürdün-Filistin K urtuluş Teşkilâtı m uta
bakatının ve Başkan M übarek’in öne sürdüğü teklifin yeni b ir durum 
ortaya çıkardığını ve bu durum un barış arayışları için yara ttığ ı f ır
sa ttan  en iyi şekilde yararlanılm ası gerektiğini düşünüyoruz.

Îran-Irak  savaşı konusunda, Mısır da, Türkiye gibi uzun süren bu 
kardeş kavgasının bir an önce sonuçlanmasını arzu etm ektedir. Bu hu
sustaki görüşmelerde Mısır ta ra fı, Türkiye’nin tarafsız  tutum unu ve 
savaşa son verilmesi için sarfe ttiğ i gayretleri takdirle karşıladığını be
lirtm iştir.

Bölgemizdeki barış ve is tik rara  etkisi açısından Türk-Yunan so
runları ve bunlara Yunan H üküm etinin yaklaşım tarzı, tarafımızdan 
üzerinde durulan diğer bir konuyu teşkil etm iştir. Bu çerçevede, Mısır 
tarafına, Yunan H üküm etinin Türkiye’ye karşı izlediği mesnetsiz ve 
kısa vadeli bazı hesaplara dayanan politika izah edilmiştir. Yunan Hü
kümetinin olumsuz ve maceracı tu tum una karşılık, tarafım ızdan benim
senen ve mevcut meselelere diyalog yoluyla barışçı çözümler bulmayı 
amaçlayan sabırlı ve dengeli tutum , M ısır tarafınca tasvib ve anlayışla 
karşılanm ıştır. Aynı şekilde, B ulgaristan’daki soydaşlarımızın maruz 
kaldığı şiddet ve baskı uygulam aları ile ilgili olarak M ısır tarafı, temel 
insan haklarının inkârı anlamına gelen bu durum karşısında, Mısır’ın 
elinden gelen desteği gösterm eye hazır olduğunu ifade etm iştir.

Değerli Milletvekilleri,

Mısır Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetle yapılan görüşme
ler, gerek ikili ilişkiler gerek uluslararası sorunlar alanında iki ülkeyi 
birbirine yakınlaştıran unsurların  ortaya konulması açısından olumlu 
ve yararlı bir şekilde sonuçlanmış bulunm aktadır. Diğer kardeş İslâm 
ve A rap ülkeleriyle olduğu gibi, M ısır ile ilişkilerimizde de, bundan 
böyle ülkelerimizi yakınlaştıran unsurların  ön plâna çıkarılması ve ve
rimli b ir işbirliğinin tesisi için m üsait b ir ortam  yaratılm ıştır. Esasen 
bu gibi ziyaretlerin en önemli yönünü de, böyle b ir ortam ın yaratılması 
teşkil etm ektedir. Bu şekilde, Türk-M ısır ilişkilerinin daha üst düzey
lere getirilm esi için yeni im kânlar yaratılm ış bulunm aktadır. Bu im
kânlardan en iyi şekilde yararlanm aya çalışmanın sadece Türkiye ve 
M ısır’ın m enfaatlerine değil, aynı zam anda bölgede barış ve istikrarın 
tesisine de hizmet edeceğini düşünüyoruz.

Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz, İslâm  ve A rap ülkeleriyle, uzun geçmişe dayanan 
ta rih î dostluğumuzun ve bu kardeş milletlerle manevi ve kültürel bağ
larımızın daha da güçlendirilmesi ve her alanda işbirliğimizin arttırıl
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ması için çaba sarfederkeıı, bölgede mevcut görüş farklılıkları ile so
runların çözümü hususunda zaman zaman beliren çekişmelere ta raf ol
mamaya bilhassa itina göstermektedir. Biz, herşeyden önce bölgemizde 
sağlam temeller üzerinde kalıcı bir barışın yerleşmesini arzu ediyoruz. 
Bölge milletlerinin hasret duydukları huzura kavuşmaları ve kalkınma
larını gerçekleştirebilmeleri için devamlı bir istikrarın sağlanmasını is
tiyoruz.

İkinci Dünya Savaşından sonra birçok bölge, çatışmalardan masun 
ve iç sorunlarını çözümlemeye müsait bir ortamda yaşarken, Orta Doğu 
büyük can kayıplarına ve ızdıraba yol açan ve refaha ulaşma gayretle
rine sekte vuran savaşlara maruz kalmış, savaş olmadığı dönemlerde 
dahi tehlikeleri daima üzerinde hissetmiştir. Bölgede kronikleşen ağır 
sorunlar karışıklık ve çalkantıları adeta normal bir yaşam tarzı haline 
getirm iştir. Türkiye, bölgesindeki bu durumdan üzüntü duymakta ve 
barış ve istikrarın  sağlanması için büyük gayret sarf etmektedir. Bütün 
bu sebeplerle Türkiye bölge sorunlarının müzakereler yoluyla barışçı ve 
uzlaşmacı bir şekilde çözümlenmesini savunmaktadır. Bu yönden de bi
zim A rap-îsrail anlaşmazlığı karşısındaki tutumumuz çok açıktır. Biz 
baştan beri, Arap ve Filistin davalarını içtenlikle desteklemiş ve Filis
tinlilerin gasbedilmiş topraklarının ve haklarının iade edilmesi gerek
tiğini tekrarlam ışızdir.

Bu haklı davanın nasıl sonuca ulaştırılabileceği hususunda Arap 
dostlarımı zarasıııda bazı tutum farklılıkları mevcuttur. Biz Aıap ül
kelerinin soruna yaklaşımlarını yapıcı bir şekilde uzlaştırdıklaıı tak 
dirde daha güçlü b ir duruma geleceklerini ve sonuca dana kolay ulaşa

caklarını söylüyoruz.

Siyasî eğilimi ve bölge meselelerine yaklaşımı 11e okusa olsun, bü
tün Arap ülkeleriyle tesisine çalıştığımız ve Sayın Hüsnü JVmbaıekin 
ziyareti vesilesiyle, Mısır ile de bir halkasını oluşturduğumuz yakın iliş
kiler zincirinin bölgede barış ve istikrarım sağlanmasına, yardımcı ola
cağına inanıyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki katkısının önem ve aeğeıi- 
nin gittikçe daha çok anlaşılıp takdir edildiğini muşahade etmekten

de kıvanç duymaktayız.

Yüce Heyetinize saygılar sunarım.
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BELGE : 18

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN STRATEJİK 
VE ULUSLARARASI ETÜDLER MERKEZİ (CSİS) HEYETİNE 

27 MAYIS 1985 GÜNÜ VERDİĞİ ÖĞLE YEMEĞİNDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Mr. Ambassador,

D istinguished guests,

Ladies and Gentlemen,

I am delighted to welcome this very select group of members of 
the CSIS to Turkey. We know th a t you represent im portant American 
firm s and we know how influential you are  in American business circ
les. We are glad th a t you are here to observe our Turkish scene. We 
are confident th a t when you re tu rn  to America you will tell about the 
exciting things taking place in th is country.

For too long, Turkey was a closed book to the  outside world. We 
were inward looking, engrossed with our domestic priorities. Our fore
ign trade was limited, our tourism  underdeveloped, our a ttitude towards 
foreign investm ent ambiguous. As a  consequence, Turkey failed to fully 
achieve its economic potential. I t  also ended up as a country th a t was 
little known or understood. This s ta te  of affa irs  could not, of course, 
last for long. Turkey was too dynamic for th a t, and it was only a 
m atter of time before our country broke out of its shell.

In the  past five years, Turkey has undergone a profound transfor
mation. We have come to grips with inflation, we have restored healthy 
growth, we have increased our foreign trade by a factor of three. We 
are servicing our foreign debts, finding new m arkets for our ever-gro
wing range of export goods. We have opened our country to foreign 
investm ents even while our traders, bankers, and contractors are see
king, and finding, new business opportunities all over the  world. Today, 
Turkey stands tall among developing countries th a t are on the thresh- 
hold of becoming fully industrialised countries.

These developments are  taking place in a free society tha t has 
espoused the  western model of pluralistic democracy. Our economic 
policies are based on individual enterprise and hard work. These poli
cies are producing tangible results.

Not only is Turkey an element of stab ility  and continuity in the 
turbulent Middle East. I t  is also a shining example of free enterprise
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producing prosperity within a democratic political framework. This 
example will not be lost either in the Middle East or beyond.

America owes it to itself to encourage and support Turkey. To 
the ex ten t th a t we are successful, the principles for which America 
stands will be vindicated.

This is the message tha t we would like to see you take with you 
back to America.

I wish you a very pleasent stay in Turkey and hope there will be 
many more opportunities for you to return.

I am going to ask you all to drink to continued Turkish-American 
friendship.

Thank you.

BELGE : 19

30 MAYIS 1985 TARİHİNDE CEBECİ ŞEHİTLİĞİNDE YAPILAN 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜNDE DIŞİŞLERİ BAKANI 

VAHİT HALEFOĞLU’NUN YAPTIĞI KONUŞMA

Aziz Şehitlerimiz,

Değerli Aileleriniz, Dostlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla birlikte 
size tazimlerimizi ve saygılarımızı sunmak için huzurunuza geldik.

Eşlerinizin ve çocuklarınızın ızdırabmı bir ölçüde de olsa, hafif
letme çabası içinde olan Dışişleri Memurları Eşleri Dayanışma Derneği 
Başkanı Bayan Zehra Halefoğlu ile Derneğin diğer bazı yöneticileri 
Derneğin katkılarıyla Erzurum ’da inşa edilecek öğrenci yurdunun te
melini atm ak için Erzurum ’da bulunduklarından bugün huzurunuza ge
lemediler. Onların da düşünce ve duygulanın ifade etmeye çalışacağım.

Sizler y u rt dışında büyük ve güçlü bir devletin mümtaz temsilci
leri olarak alnınız açık ve başınız dik görevinizi yaparken kahpece şehit 
edildiniz. Sîzlerle Türk Milleti iftihar etmektedir.

Hiçbir kusurunuz yoktu. Çarpıtarak dünyaya takdim ettikleri olay
lar sırasında daha doğmamıştınız. Ermeni toplumuna 1- arşı hiçbir ki
niniz, düşmanlığınız yoktu.

Hedef olarak sizi seçtiler. Çünkü siz her alanda büyüyen, güçle
nen ve haklarına sahip çıkan Türkiye’nin güzide temsilcileriydiniz. Size 
uzanan eller aslında Türkiye’ye uzanmak gafletinde bulunuyordu, üç 
beş zavallı kiralık katil buldular. Hayatınıza kastettiler.
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Sîzler, şerefinizle yaşadınız, şerefinizle öldünüz. Ama size kurşun 
sıkanlar ve onların arkasında bu zavallı te rö r örgütünü teşvik edenler, 
tah rik  edenler, silâhlandırıp sizin üzerinize gönderenler, onlar kimlik
lerini gizleyerek, korkakça ve zillet içinde yaşıyorlar. Böyle yaşamak
tansa şerefle ölmek evlâdır.

Bugün hem sizleri anmak, hem de bu m enfur olaylar üzerinde dü
şünmek günüdür.

Türkiye elbette ki, üç beş teröristi m uhatap alacak değildir. Onlar 
er veya geç yakalanm akta, adaletin pençesine düşmekte, lâyık olduk
ları cezayı bulm aktadırlar ve bulacaklardır. Ama onları örgütleyen, si
lâhlandıran ve besleyenler kim lerdir? Bir kaç kiralık kalem bularak Er
meni terörünü destekleyici yazılar yazdıranlar, televizyon programı ha
zırlatan lar kim lerdir ? Bu sualin cevabını bulmak o kadar da zor değildir.

Bunu yapanlar Türkiye’nin büyümesinden, güçlenmesinden, kalkın
m asından ve bölgesinde gittikçe ağırlık kazanan b ir devlet olmasından 
rahatsızlık  duyanlardır. Türkiye’nin başına gaileler açarak gelişmesini, 
güçlenmesini, engelliyebileceklerini, dünyadaki itibarını sarsabilecekleri
ni umuyorlar. Bunu yapam am ışlardır, yapam ayacaklardır. Kendilerini 
hergün biraz daha ele verm ektedirler. Dünya kamuoyu gerçekleri her- 
gün biraz daha iyi anlam aktadır. Bu oyunu oynamak isteyenler mutla
ka kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerdir.

Şimdi Erm eni toplumuna seslenmek istiyorum. Sizleri bu kanlı ve 
alçakça oyuna getirm ek isteyenleri iyi tanıyınız. Kendi siyasî çıkarları 
için Erm eni gençlerini alet edenleri, onları ölüme gönderenleri iyi teş
his ediniz. Dünya’ya Erm eni toplumunuıı varlığını sadece terörizm yo
luyla duyurm ak isteyenler size kötülük etm ektedir. Bunu yapanlar mas
kelerini indirip açıkça ortaya çıkmaya cesaret edemeyenlerdir. Biz sîz
lerle yüzyıllardan beri beraber yaşadık. Dininize, kültürünüze, gelenek
lerinize saygı gösterdik. Kimliğiniz korum anıza yardımcı olduk. Bir dün
ya savaşı sırasında dış güçlerin etkisiyle meydana gelen olayları ve her 
iki ta ra fa  da ızdırap veren yaraları altm ış yıl sonra deşmeye başlamak
tan  kim ne kazanm ıştır, ne kazanacaktır? Aynı yıl başka bir cephede 
Türklerle savaşan ve binlerce evlâdını feda ettik leri bu topraklarda 
vatanını korumak için canını veren Türk askerine saygı duyanlar, hay
ranlık duyanlar şimdi dünyanın öbür ucunda eski düşmanlığı dostluğa 
çevirmek için an ıtlar yapıyorlar, park lara  A ta tü rk ’ün ve Gelibolu’nun 
isimlerini veriyorlar. Onlardan alınacak hiçbir ders yok mudur?

112



Aziz Şehitlerimiz,

D ünya’da yaşayan Ermeni toplumu kendilerini istismar edenleri er- 
geç anlayacak ve önümüzde diz çöküp sizden özür dileyecektir.

Sizlere, Tanrımdan rahmet, değerli ailelerinize sabır ve metanet di
liyorum.

113





İ Ç İ N D E K İ L E R

AYIN OLAYLARI ....................................................................    3

Siyasi Olaylar ................................................................................... 5

Kültürel Olaylar ..............................................................................  9

OLAYLAR KRONOLOJİSİ ................................................................... 11

B E L G E L E R  ...................................................................................... 35

Sayfa

115



Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanmış 
metinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahi
yetinde olup resmi bir belge değildir.
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Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 
yayınlanmıştır.



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





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN ROMANYA’YA VAKİ
RESMÎ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Romanya Devlet Başkanı Nikola 
Ceausescu’nuıı resmî davetine icabetle 11-13 Haziran tarihleri arasında 
Romanya’yı ziyaret etm iştir. Cumhurbaşkanı Evren’e sözkonusu ziya
rette, Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, 
U laştırm a Bakanlığı Müsteşarı ile Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış 
Ticaret M üsteşarlığından yetkililer eşlik etmiştir.

İki Cumhurbaşkanı ziyaret sırasında Türkiye ile Romanya arasın
da ilişkilerin hali hazır durumu ve bu ilişkilerin daha geliştirilmesi im
kânları ve aynı zamanda müşterek ilgi duydukları konular üzerinde 
resmi görüşmelerde bulunmuşlardır.

Ziyarete ilişkin olarak yayınlanan ortak bildiride, iki Cumhurbaş
kanının, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin çe
şitli alanlarda gelişmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri; 
ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem atfettikleri; iki 
ülke arasında uzun vâdeli bir ticarî, ekonomik ve teknik işbirliği An
laşması aktedilmesi imkânlarının araştırılması hususunda mutabakata 
vardıkları; ortak projeler ve ulaştırma alanında gerçekleştirilen işbiıli- 
ği konularını ele aldıkları; Tuna-Karadeniz kanalının etkin bir şekilde 
kullanılmasını temiııen ilgili makamlar arasında temaslar düzenlenmesi, 
Trabzon-Köstence ve İstaııbul-Köstence arasında faaliyete geçmiş bu
lunan Ro-Ro h attına  ilâveten Samsun-Köstence feribot hattına ilişkin 
çalışmaların hızlandırılması ve İstanbul-Köstence arasında da feıibot 
hattı tesisi amacıyla işbirliği yapılması üzerinde durdukları belirtilmiş
tir. O rtak bildiride ayrıca, Cumhurbaşkanlarının uluslararası duıum 
üzerinde kapsamlı b ir görüş teatisinde bulundukları; bu çerçevede silah
lanma yarışı, Cenevre müzakereleri, AGÎK uygulamaları, Stockholm 
Konferansı ve Viyana görüşmeleri üzerinde durdukları; Balkanların bir 
barış, iyi komşuluk, işbirliği, karşılıklı güven ve istikrar bölgesi haline 
dönüştürülmesinin önemine işaret ettikleri ve bölgedeki butun ülkelerin 
yararına olacak bu hedefe ulaşmanın yolları üzerinde goruş teatisinde 
bulundukları; O rta Doğu sorunu, İraıı-Irak savaşı gibi bölgesel mese
leler ile uluslararası ekonomik durumu da ele aldıkları kaydedilmiş m.



Cumhurbaşkanı Evren, ziyaretin son günü Köstence’de Türk gaze
tecilerine tem asları hakkında bilgi vermiş ve ziyareti çok olumlu ola
rak  değerlendirm iştir. Türkiye ile Romanya arasında iyi gelişmeler kay
dedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Evren, yapılan tem aslarda iki ülke
nin ticare t hacminde Türkiye aleyhine ortaya çıkan durum un dengelen
mesi ve ticaret hacminin bu yıl 400 milyon Dolar’a çıkartılm ası üzerin
de durulduğunu; Romanya’nın 2000 yılma kadar olan dönemi kapsamak 
üzere bir teknik ve ekonomik işbirliği anlaşm ası önerdiğini bildirmiş; 
bir aksam a olmadığı takdirde Orta Anadolu R afinerisi’nin 1986 yılında 
bitirileceğini ifade etm iştir. Cumhurbaşkanı Evren görüşmelerde ele alı
nan diğer konular hakkında da ayrıntılı bilgi verm iş; bazı konularda 
fik ir m utabakatı hasıl olmakla birlikte, bazılarında görüş ayrılıkları bu
lunduğunu, ancak bunun görüşmelerin kesilmesi anlamına gelmediğini, 
aynı şeyi Romen Devlet Başkanı’ııa da ifade ettiğini belirtm iş ve «Riz 
Balkan ülkeleri arasında başlatılacak bir işbirliğini gönülden destekli
yoruz. Bu işbirliği evvelâ ekonomik, ticarî, kültürel ve sosyal alanlarda 
olmalı. Aramızda halledemediğimiz birçok meseleler ortada durm akta
dır. Komşularımıza diyalog çağrısında bulunuyoruz. Bir cevap alama
dığımız gibi, «konuşacak meselemiz yoktur» diyen komşularımız da var. 
Biz kendi konularımızı karşılıklı olarak konuşamaz iken ve bu yaptığı
mız davetlere bir cevap alamaz ikeıı, b iraraya gelip de Balkanların nük
leer silahdan arındırılm ası konusunu konuşmamızın b ir netice vereceği 
ümidinde değiliz» dem iştir.

Cumhurbaşkanı Evren bir soru üzerine, B ulgaristan’daki soydaş
larımıza yönelik baskılara ilişkin kaygılarım ız ve diyalog çağrılarına 
bugüne kadar m üsbet b ir cevap alınamamış olmasının görüşmelerde di
le getirildiğini ve Romen Devlet Başkam ’nm bu konudan duyduğu üzün
tüyü belirttiğini bildirm iştir. Cumhurbaşkanı Evren, B ulgaristan’daki 
Türk asıllı Bulgar vatandaşları üzerindeki girişimlerimizin arkasının bı
rakılm ayacağını; konunun üzerinde her fırsa ttan  yararlanılarak hassa
siyetle durulduğunu bunun B ulgaristan’ın b ir iç meselesi olarak kabûl 
edilemeyeceğini, 1978’de tam am lanan göç anlaşm asından sonra Bulga
ris tan ’da kalan soydaşlarımızın göçlerine ta ra ftan  olup olmadığımızın 
m uhtelif defalar sorulmuş olmasının da bunu gösterdiğini ifade etmiş 
ve konunun Türkiye ile Bulgaristan arasında b ir mesele olarak değer
lendirildiğini belirtm iştir.

C



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 4-18 Haziran 1985’te Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
nde, 24 Haziran - 8 Temmuz 1985 tarihlerinde ise İstanbul Devlet Gü
zel Sanatlar G alerisinde Türkiye-SSCB Kültürel ve Bilimsel Değişim 
Program ı uyarınca «Sovyet Çağdaş Resim ve Grafik Sergisi» düzen
lenmiştir.

— 11-20 Haziran 1985 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Kenan Evren’- 
in Romanya’yı ziyareti vesilesiyle Ankara Valiliği Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen «Romanya Fotoğraf Sergisi», 18-31 Temmuz 1985 tarihlerin
de de İstanbul A tatürk  Kültür Merkezi fuayesinde açılmıştır.

7





O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





2 Haziran 1985

ERALP : «YUNANİSTAN LOZAN ANLAŞMASININ İŞİNE 

GELDİĞİ ZAMAN HATIRLANIYOR»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp bir 
gazetecinin «Yunan Hükümeti İstanbul Bakırköy’deki bir kilisenin Türk 
Hükümeti tarafından yıktırıldığım ve bu olayın Lozan Andlaşmasımn 
ihlâlini teşkil ettiğini öne sürüyor. Konuyu uluslararası plânda bu şe
kilde takdim  ediyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Görüşlerinizi öğ- 
renebilir miyiz?» şeklindeki sorusuna aşağıdaki cevabı vermiştir :

«İstanbul’da Bakırköy’de Aya Yorgi (Saint George) Rum Kilisesi
nin bulunduğu Ebbuziyya Caddesi, 1969 yılında tasdik edilmiş bir imar 
planı çerçevesinde genişletilmiştir. Bu amaçla cadde üzerindeki pek çok 
bina istimlâk edilmiştir. Yol genişletildikten sonra Aya Yorgi Kilise
sinin ön duvarı şehir trafiğini ciddi biçimde eııgelliyecek bir çıkıntı ha
linde kalm ıştır. Bu durum karşısında, tarihi eser olması nedeniyle ka
nun gereğince korunmaya alınmış olan bahsekonu kilisenin ön duvarı
nın, yine kanuna uygun şekilde, eski eser hüviyeti ve görüntüsü bo
zulmadan birkaç metre geriye çekilmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu 
itibarla kilisenin tamamının yıktırılması gibi bir durum sözkoııusu de
ğildir.

Hal böyle iken, Yunan Hükümeti, konuyu gerçek boyutlarından çı
kartarak  iç ve dış kamu oyuna bir ortodoks kilisesinin yıktırılması şek
linde takdim  etm iştir. Yunan Hükümeti, resmi planda ve basm-yayın 
organlarında bu olayın Lozan Andlaşmasımn ihlâli olduğunu vurgula
m ıştır.

Ne garip tir ki, Yunan Hükümeti bu hususu ileri sürerken, 1972 
yılında İskeçe’deki tarih î Tabakhane Camimin, Türk Hükümetinin o za
man yaptığı sürekli girişimlere rağmen, bir gece yarısı buldozerlerle 
yerle b ir edilmiş olduğunu unutmuş görünmektedir.

İstanbul’daki Rum azınlığının hakları için olduğu gibi, Batı Tıak- 
ya’daki Türk azınlık haklarını da teminat altına almış olan Lozan And- 
laşmasmı devamlı şekilde ihlâl eden ve bu andlaşmay, sadece işine gel
diği zaman hatırladığını bu son olayla en çarpıcı biçimde^ oıtaya vuı- 
muş olan Yunan Hükümetinin, İstanbul’daki Rum azınlığının isti' a e 
ettiği dini ibadet yerlerinin kendileri için ne kadar önemli ise Batı Trak
ya’daki camilerin de Batı Trakya’daki müslüman Türk azınlığı ve Turk 
milleti için aynı derecede önemli olduğunu bilmesi geıekiı.»
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4 Haziran 1985

HALEFOĞLU : YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE İLE KENDİSİ
ARASINDAKİ SORUNLARI DİALOG YOLUYLA ÇÖZMEYE 

YANAŞMASININ BEKLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu, NATO Bakanlar Konseyinin Liz
bon’da yapılacak İlkbahar toplantısına katılm ak üzere İstanbul’dan Por
tekiz’e gitm iştir.

Halefoğlu Yeşilköy Havaalanından hareketinden önce gazetecilerin 
vaki sorusu üzerine, Y unanistan’ın seçim sonrasında Türkiye ile olan 
ilişkilerini daha rah a t b ir atm osfer içinde ele almasının ve sorunları iki 
ülkenin yararına olabilecek şekilde dialog yoluyla çözümlemeye yanaş
masının beklendiğini söylemiştir.

Halefoğlu, Türkiye-Bulgaristan ilişkileriyle ilgili bir soru üzerine 
de, TIR sorununa değinerek, TIR ’larm  B ulgaristan’dan ve Türkiye’den 
olaysız geçmesinin iki ülkenin de yararına olacağını vurgulamış, bu ko
nuda iki ta ra fın  harcadığı çabaların olumlu sonuçlar vereceğine inan
dığını belirtm iştir. Halefoğlu, iki ülke arasındaki siyasi durum üzerin
de de İsrarla durulduğunu kaydederek, bu ülkedeki Türk soydaşlarının 
sorunlarının izlenmesinin sürdürüleceğini bildirm iştir.

4 Haziran 1985

YENİ ÇİN HABER AJANSI İLE ANADOLU AJANSI ARASINDA 
ANLAŞMA İMZALANDI

Yeni Çin H aber A jansı «XİNHUA» ile Anadolu A jansı arasında 
mevcut işbirliğini genişleten anlaşma Pekin’de im zalanmıştır. Anlaşma 
m etnini Anadolu A jansı Genel Müdürü H üsam ettin Çelebi ile «XİNHUA» 
Genel Müdürü Mu Quing imzalamışlardır.

5 Haziran 1985

DIŞİŞLERİ : «OLYMPIC HAVA YOLLARI UÇAĞI İÇİN 
TEHLİKELİ DURUM YARATAN UÇAKLAR YUNAN HAVA 

KUVVETLERİNE MENSUP UÇAKLARDIR»

Dışişleri Bakanlığı, Olympic Hava Yolları uçağı için tehlikeli du
rum  yaratan  uçakların Yunan Hava Kuvvetlerine mensup uçaklar oldu
ğunu açıklamıştır. Dışişlerinin açıklaması şöyledir.

«4 Haziran 1985 tarihinde A tina Büyükelçiliğimiz nezdinde teşeb
büste bulunan Yunan Dışişleri yetkilileri, Türk Hava Kuvvetlerine men
sup iki je t uçağının 3 Haziran günü saat 11.43’de Midilli-Atina seferini
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yapm akta olan Boeing-737 tipi bir Olympic Hava Yolları uçağının uç
tuğu G-8 hava koridoruna girdiğini ve Yunan uçağını manevra yapa
rak ro ta değiştirmek zorunda bıraktığını iddia etmişlerdir.

Yunan iddiaları tarafımızdan incelenmiş ve olayın aslında şu şe
kilde cereyan ettiği anlaşılmıştır :

Olay, 3 Haziran 1985 tarihinde Atina FIR’ınm uluslararası hava 
sahası bölümüne giren iki Türk F-4 je t uçağının, Yunan Hava Kuvvet
lerine mensup iki F-5 je t uçağı tarafından önlenmek ve taciz edilmek is
tenmesinden kaynaklanmıştır. Skiros istikametinden gelen Yunan uçak
ları, G-8 yolunun doğusundaki 38.50 Kuzey, 25.50 Doğu mevkiindeki 
Türk uçaklarını taciz etmeye teşebbüs etmişlerdir. Sözkonusu Yunan 
uçakları gerek gelişte ve gerek dönüşte, G-8 koridorunu 12 bin feet yük- 
seklikde iki kere katetmişlerdir. Türk uçakları ise G-8 yolundan geç
memişlerdir. Bundan da anlaşıldığı gibi, G-8 yolunda, 12 bin feet’te 
uçan Olympic Hava Yolları uçağı için tehlikeli durum yaratan uçaklar 
Yunan Hava Kuvvetlerine mensup uçaklardır.

Gerçek yüzü bu olan sözkonusu olay, Yunanistan’ın Ege hava sa
hasına ilişkin keyfi ve hukuk dışı tutumlarını, sivil havacılığın güven
liğini tehlikeye düşürecek fiili davranışlara vardırmakta sakınca görme
diğinin vahim bir delilidir. Yunanistan’ın daha önce de benzer davranış
lar gösterdiğini, bu arada davranışlarının sorumluluğunu başkalarına 
yükleyerek uluslararası uçuş koridorlarını kapatmak gibi keyfiliklerini 
mazur göstermeye tevessül ettiği hatırlanacaktır. Bu olay Ege’nin ulus
lararası hava sahasında uçan sivil trafiğin emniyetinin sağlanması için 
Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve ICAO kurallarına uyması gerekti
ğini bir kere daha göstermiştir.»

5 Haziran 1985

HALEFOĞLU : «SÖZDE SOYKIRIMI İLE İLGİLİ TASARININ KABUL 
EDİLMEMİŞ OLMASI MEMNUNİYET VERİCİDİR»

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Ermeni Soykırımı ile ilgili karar 
tasarısının ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilmemiş olmasının mem
nuniyet verici olduğunu belirtm iştir. Halefoğlu, tasarının bu kadar oy 
toplayabilmiş olmasını ise «düşündürücü» olarak nitelendirmiştir.

Halefoğlu, karar tasarısının Temsilciler Meclisinde kabul edilmeme
siyle ilgili olarak E storil’de yaptığı açıklamada şunları söylemiştir:

«Temsilciler Meclisinde sözde Soykırım ile ilgili tasarının kabul 
edilmemiş olması memnuniyet vericidir. Ancak, tarihi geıçe eri sapm 
ran böyle b ir tasarının bu kadar oy toplayabilmiş olması dahi düşün
dürücüdür.
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Türkiye’ye geçenlerde gelip Türkiye’deki durum ve bu konuda Türk 
milletinin haklı hassasiyetini anlamış olan Silahlı Kuvvetler Komisyo
nu üyelerinin bu yolda sarfettik leri gayretlerin, tasarın ın  reddine et
kili olduğu anlaşılm aktadır. Bu da, Türkiye’ye gelip memleketimizi gö
renlerin, görmeden karar verenlerden daha doğru hareket ettiklerini 
gösterm ektedir.»

24 N isan tarih in i «insanın insana gaddarlık günü» olarak anılma
sını öngören sözkonusu tasarı, 4 Haziran günü ABD Temsilciler Mecli
sinde oylanmıştı. Oylama sırasında salonda bulunan Temsilciler Mecli
sinin 411 üyesinden 231’i tasarı lehinde, 180’ni de aleyhte oy vermişti. 
Kongre İç Tüzüğüne göre ad okunarak yapılan oylamada bir tasarının 
kabul edilmesi için hazır bulunanların üçte ikisinin olumlu oy alması ge
rekiyordu. 274 oy yerine 231 oy alan bu tasarı, 180 oyla reddedilmiştir.

5 Haziran 1985

TÜRKİYE İLE SOYYETLER BİRLİĞİ ARASINDA BİLİMSEL VE
TEKNİK İŞBİRLİĞİ UYGULAMA PROGRAMI MOSKOVA’DA

İMZALANDI

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, 1985-86 yıllarını kapsayan 
Bilimsel ve Teknik İşbirliği Uygulama Program ı Moskova’da imzalan
mıştır.

Program  Sovyetler Birliği Başbakanı Nikolay Tikhonov’un 1984 
A ralık ayında Türkiye’yi ziyareti, sırasında imzalanan Ekonomik, Ti
cari, Bilimsel ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Uzun Vadeli 
Programlın ilk somut belgesini oluşturm aktadır.

Bilimsel ve Teknik faaliyet program ını Türkiye adına Dışişleri Ba
kanlığı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Elçi özdem Sanberk 
ile Sovyetler Birliği adına, Bilim ve Teknoloji Komitesi Uluslararası 
Bilim ve Teknik İşbirliği Başkanı Borisov imzalamıştır.

Program  ile iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında temel bilimsel 
araştırm alar, inşaat ve kentçilik, tıp ve sağlığı koruma, ile tarım  hay
vancılık ve ormancılık konularında karşılıklı uzman, belge, deney ve 
bilgi değişimi öngörülüyor.

6 Haziran 1985

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK İSTİŞARE TOPLANTISI ANKARA’DA
YAPILDI

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin değer
lendirildiği «İstişare toplantısı» A nkara’da yapılm ıştır. Toplantıda Türk
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tarafına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli ABD ta
rafına da ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı Allen Wal
lis başkanlık etmişlerdir.

Pakdemirli toplantıdan sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, 
Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yatırım anlaşmasında çalışmalar 
sürdüğünü, konuyla ilgili bir anlaşmanın Temmuz ayında ABD’de im
zalanabileceğin! söylemiş, «Böyle bir anlaşmanın ABD’ye yatırımlarının 
Türkiye’de çoğalması için güven ortamı yaratacaktır» demiştir.

Pakdemirli, görüşmelerde ABD’nin Türk Hükümetinin mevcut eko
nomik politikasına tam  destek vereceği izlenimini edindiklerini, iki ülke 
arasında ekonomik konularda düzenli toplantılar yapılmasının yanı sı
ra  ortak ekonomik komisyon kurulması konusunda görüş birliğinin sağ
landığını belirtmiş, ABD’nin Türk tekstil ürünlerine koyduğu kota ko
nusundaki görüşmelere de en kısa zamanda başlanacağını ifade etmiştir.

7 Haziran 1985

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

NATO Dışişleri Bakanları İlkbahar dönemi toplantısı Portekiz’in 
Estoril kentinde yapılmıştır. Toplantıdan sonra yayınlanan ortak bil
diride NATO’nun savunma amacıyla kurulmuş bir ittifak olduğu ve 
kendisini barış ve özgürlüğün korunmasına adadığı belirtilmiştir. (Bk. 
Belge 1)

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, 
meslektaşlarıyla ayrıca çeşitli ikili temaslarda bulunmuştur.

7 Haziran 1985

DIŞİŞLERİ BULGAR TELGRAF AJANSI MUHABİRİ İLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Bulgar Telgraf Ajansı Muhabiri Lumbomir 
Gabuouski’nin Türkiye’de çalışmasına son verilmesiyle ilgili olarak aşa
ğıdaki açıklamayı yapm ıştır :

«Bulgaristan’ın resmi haber ajansı olan Bulgar Telgraf Ajansı ile 
Anadolu A jansı arasında mevcut 15 Ağustos 1972 tarihli Anlaşma iki 
ajans arasında işbirliği esaslarını saptamakta ve bu atada 6 ve . ma 
deleri ile ta rafların  birbirlerinin ülkesine daimi veya geçici muhabir goıı- 
derebilmeleri hususunu hükme bağlamaktadır.

Bulgar Telgraf A jansı Türkiye’de bir muhabir bulundururken Ana
dolu A jansı’nm Bulgaristan’a muhabir göndermemiş olması muvacehe
sinde bu hüküm son zamanlara kadar tek yönlü işlemiştir.
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Ahiren Anadolu Ajansı Bulgaristan’a bir muhabir atamaya karar 
vermiş ve bu husus 12 Mart 1985 tarihinde resmen Bulgar tarafına 
duyurulmuştur.

Bulgar tarafı Anadolu Ajansı muhabirinin Bulgaristan’da görev 
yapmasına izin vermemiştir. Bu durumda karşılıklılık ilkesi çerçevesin
de Bulgar Telgraf Ajansı muhabirinin Türkiye’de çalışmasına son ve
rilmesinin kararlaştırıldığı Bulgar tarafına bildirilmiştir.»

10 Haziran 1985

ÖZAL VE EVREN DENKTAŞ’I KUTLADI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut özal ve Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a bu gö
reve yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlama mesajı göndermişlerdir. (Bk. 
Belge 2)

10 -13 Haziran 1985

TÜRKİYE FEDERAL ALMANYA 8/inci KARMA EĞİTİM 
KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye Federal Almanya 8’inci Karma Eğitim Komisyonu İzmir’
de toplanmıştır. Türk heyetine Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı İ. Hakkı Bakkaloğlu, Alman heyetine ise Federal 
Almanya Mesleki Eğitim Müdürü Jochn Koch’un başkanlık ettikleri top
lantı sonunda bir protokol imzalanmıştır.

10 -12 Haziran 1985

TÜRKİYE ÎLE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Hollanda arasında Ankara’da yapılan toplantıda Taraf
lar, İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Hastalık ve Analık Sigortası 
ile ilgili sağlık yardımları konusunda daha geniş haklar sağlayan Av
rupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması konusun
da anlaşmışlar ve bir anlaşma paraf etmişlerdir.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte İkili Sosyal Güven
lik Sözleşmesine göre yararlanma imkanı bulunmayan ve;

— Hollanda’daki Türk Elçilik ve Konsolosluklarda hizmet akdi ile 
çalışmakta olan vatandaşlarımızın Hollanda’da hastalıkları halinde sağ
lık yardımlarından yararlandırılmaları sağlanmıştır.

— Keza, Hollanda’dan malüllük aylığı almakta iken, 65 yaşma gel
mesi nedeniyle sağlık yardım hakları son bulan kimselerin, sağlık yar
dımlarından isteğe bağlı olarak devamı sağlanmıştır.
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— Hollanda’dan aylık veya gelir almakta olan ve Türkiye’de ika
met eden kimselerin geçici olarak Hollanda’ya gitmesi halinde kendisi
nin ve bakm akla yükümlü oldukları aile fertlerinin, acil hastalık vaka
larında sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün olabilecektir.

Hollanda’da malüllük aylığı almakta olan ve Hollanda’da ikamet 
eden vatandaşlarımızın geçici olarak Türkiye’ye geldiklerinde hastalan
maları halinde Hollanda adına sağlık yardımlarından yararlanmaları sağ
lanmıştır.

Ayrıca, Türkiye’de muayene ve tedavisinin mümkün olmadığı an
cak, Hollanda’da bu tedavinin sağlanabileceği durumlarda, sigortalının, 
aylık sahibinin ve aile fertlerinin gerektiğinde Hollanda ya tedavi için 
gönderilmeleri sağlanmıştır.

— Bu Anlaşma’mıı en önemli özelliklerinden birisi de, Hastalık \e  
Analıkla ilgili sağlık yardımları konusunda çok taraflı bir sözleşme olan 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ilk kez, iki ülke aı asında uygu
lanmasının başlatılmasıdır.

Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte iki ülke arasındaki 
sağlık yardım ları konusu önemli ölçüde çözümlenmiş olmaktadır.

11 Haziran 1985
TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO KOMİSYONUNUN 

TÜRK ÜYELERİ TÜRKİYE - AET İLİŞKİLERİNİN 
NORMALLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonumu^ Türk üyeleri 
S trasbourg’da bir açıklama yaparak, Türkiye-A ET ilişkilerinin norm 
leştirilmesi zamanının geldiğini, ilişkileri askıda tutmanın er ı ı a 
fa da yarar sağlamayacağını belirtmişlerdir. Türk üreler, uru}e 
Karma Parlam ento Komisyonunun gerek Türk, geıekse vrupa1 
lamenterlerin katılm asıyla bir an önce çalışmaya başlamasını 
dir.

Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları başkanlığındaki 18 ^ ulk 
16 yabancı parlam enterin katıldıkları «Türkiye nin °‘ «Sivasi
lantısı sırasında yapılan açıklamada, Türkiye-A ET iş«  
bir mesele» haline geldiği vurgulanmıştır. Açıklamada Tuı luye de 
lunmuş Avrupalı parlamenterlerin Türkiye’yi ko > ay ı va a c _
lendirmeleriııe karşılık, ön yargı ve sabit f^ ır ie r  e u ^  Av
lamaya kalkışanların rapor ve açıklamalarının ur v mı çe-
rupa parlamentosunun güvenilirliğini azaltmakta olduğuna dikkat çe
kilmiştir.
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CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN ROMANYA’DA

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Nicolae Ceauçescu’nun daveti üzerine, Romanya’ya res
mi bir ziyaret yapm ıştır.

Cumhurbaşkanı Evren bu ziyareti sırasında Ceauşescu ile baş başa 
görüşme yapmış daha sonra heyetler halinde görüşmelere geçilmiştir. 
Z iyaretin sonunda b ir ortak bildiri yayınlanm ıştır. (Bk. Belge 3, 4, 5)

13 Haziran 1985

OECD’NİN TÜRKİYE RAPORU AÇIKLANDI

OECD’nin Türkiye hakkında hazırladığı yıllık ekonomik rapor Pa
r is ’te yayınlanm ıştır. Raporda, Türkiye’nin önemli yatırım ları kaynak 
yaratm ak için iç tüketim deki «aşırı» artışı durdurm ası ve ihracatı teş
vik etmesi gerektiği bildirilm iştir. Raporda, % 5,9’lu gayrisafi milli ha
sılat artışıy la Türk ekonomisinin 1984’te beklenenden hızlı büyüdüğü, 
enflasyonun % 50 civarında gerçekleştiği ve cari işlemler dengesindeki 
açığın 1,4 milyar dolar dolayında olduğu belirtilm iştir. Raporda, bu açı
ğın azaltılması ve uzun vadeli serm aye girişi konusunda «önemli geliş
meler» kaydedildiğine dikkat çekilmiştir.

14 Haziran 1985

AVRUPA KONSEYİ ADALET BAKANLIĞI TOPLANTISINDA 
ERMENİ TERÖRÜ GÜNDEME GELDİ

Avrupa Konseyi Adalet Bakanlarının İngiltere’nin Edinburgh ken
tinde yapılan toplantısında, uluslararası terörizm e ilişkin hukuki konu
lar tartışılm ıştır. Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Adalet Bakanı Necat 
Eldem, ermeni terörünün, uluslararası terörizm in b ir parçası olduğunu 
kaydederek, Türkiye’nin terörizm e karşı izlenecek her mücadelede daha 
öncede bildirdiği gibi yardım a hazır olduğunu belirtm iştir.

Toplantıdan sonra yayınlanan ortak bildiride, uluslararası terörizm
le mücadelede Avrupa Konseyinin hayati b ir rol oynadığı ifade olun
m uştur.

15 Haziran 1985

HALEFOĞLU : «YUNANİSTAN’LA DİYALOG İSTİYORUZ»

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu Portekiz’de yayınlanan «Correio 
de Hanha» gazetesine verdiği b ir demeçte, Y unanistan’ın, hayali bir Türk 
tehdidi iddiasında bulunarak gerginlik yarattığ ın ı hatırlatm ıştır.

11 -13 Haziran 1985
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Halefoğlu, Türkiye’nin A tatürk ve Venizelos zamanında iki ülke 
arasında kurulmuş olan iyi ilişkilerin yeniden canlandırılması için görüş
melere hazır olduğunu defalarca açıkladığını kaydetmiştir.

Kıbrıs konusuna da değinen Dışişleri Bakanı, sorunun çözümünün, 
iki kesimli ve iki toplumlu federasyon kurulması olduğunu belirtmiş ve 
Kıbrıs Türk toplumunun, rumların uzlaşmaz tutumu karşısında, Cum
huriyet kurm ak zorunda kaldığını bildirmiştir.

17 Haziran 1985

HALEFOĞLU : ABD İLE OLAN ANLAŞMANIN YETERSİZ
KALAN YÖNLERİNİN DÜZELTİLMESİNE İHTİYAÇ VAR

Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu ANKA’mn ABD ile ilişkiler, Bul
garistan’daki Türk azınlığı durumu, Ürdün-FKÖ ortak heyetinin ABD 
ile görüşme masasına, oturmasına ilişkin sorularını cevaplandırmış ve bu 
çerçevede Savunma ve Ekonomik İşbirliği konusunda ABD ile mevcut 
anlaşmaların savunma desteği ve savunma ihtiyacı alanlarında yeter
siz kalan bazı yönlerinin, düzeltilmesine ihtiyaç bulunduğunu belirtmiş
tir. (Bk. Belge 6)

17 - 18 Haziran 1985

NATO BAĞIMSIZ AVRUPA PROGRAM GRUBU TOPLANDI

A ralarında Türkiye’nin de yer aldığı Avrupalı 13 NATO ülkesinin 
silah ve teçhizat tedariki alanında işbirliği yapılması, ortak silah ve as
keri teçhizat üretim  projeleri oluşturulması, Avrupa savunma sanayiinin 
geliştirilmesi yoluyla Avrupa’nın Batı dünyasının askeri teçhizat ihti
yaçlarının karşılanmasındaki payının arttırılması ve bunu temineıı ABD 
karşısında denge sağlanması amacıyla kurmuş oldukları Bağımsız Avru
pa Program  Grubu’nun Savunma Bakanları düzeyinde aktedileıı 2. top
lantısı Londra’da yapılmıştır.

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavııztürk Başkanlığında, Milli Savun
ma Bakanlığı M üsteşarı ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Ba
kanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyetin katıl
dığı toplantıda, çeşitli savunma işbirliği meseleleri, gelişen teknolojilerin 
savunmada kullanımı, Avrupa ve Amerika arasında savunma teçhizatı 
üretimi ve tedariki alanlarında dengeli bir işbirliği sağlanması (Tıaııs 
satlantik  Diyalog) gibi konular ele alınmıştır.

Toplantının sonunda bir Ortak Bildiri yaymlaıımıştıı. İngiliz Avam 
Kamarasında, Türk , İngiliz Dostluk Grubu ve Savunma Komisyonu üye
leriyle bir görüşme yapmıştır. (Bk. Belge 7)
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17 H aziran 1985

AGİK İNSAN HAKLARI UZMANLARI TOPLANTISI BİLDİRİŞİZ
KAPANDI

AGİK insan hakları uzmanları toplantısı sona erm iştir. Yaklaşık 
6 h afta  önce Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı çerçevesinde Kanada’- 
mn başkenti O ttava’da çalışmalarına başlayan İnsan H akları Uzmanları 
toplantısında, Doğu ile Batı arasında ortak görüşme sağlanamamış ve 
toplantı sonunda herhangi bir bildiri yayınlanm am ıştır.

Bu arada, uzmanlar toplantısının kapanış oturum unda Türk heye
ti başkanı Büyükelçi Coşkun Kırca adına bir konuşma yapan Elçi Ek
rem Güvendiren, AGİK süreci içindeki bu ilk insan hakları uzmanları 
toplantısının beklenen sonucu vermemiş olmasını Türkiye’nin üzüntüyle 
karşıladığını bildirm iştir.

Toplantıda, milli azınlıklar konusunda Türkiye’nin tezinin dayandığı 
hukuki konuların en açık şekilde açıklandığını belirten Güvendiren, ay
rıntılı b ir belgede bu konuda b ir tavsiye kararı alınmamış olmasından 
da Türkiye’nin üzüntü duyduğunu kaydetm iştir.

Türkiye’nin azınlık konusunda, toplantıya katılan ülkelerin büyük 
çoğunluğundan destek gördüğünü kaydeden Elçi Güvendiren, bu duru
mun ikili görüşmelere yol açabileceğine inandığını ifade etm iştir.

Uzmanlar toplantısında ele alman konulardan birinin de terörizm 
olduğunu anlatan Türk heyeti Başkanı Yardımcısı, terörizmin insan 
haklarıyla hiçbir ilgisi olmadığı veya ancak dolaylı b ir ilgisi olabileceği 
görüşünü Türkiye’nin asla kabul edemeyeceğini vurgulam ıştır.

18 Haziran 1985

AKARÇALI : ERMENİ TASARISINA RED OYU VEREN KONGRE 
ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bülent Akarçalı, ABD Tem
silciler Meclisinde sözde ermeni soykırımı tasarısına red oyu veren 180 
üyeye birer mektup göndererek teşekkür etm iştir. Akarcalı mektubun
da tasarıya verilen red oylarıyla Türk-Am erikan ilişkilerinin daha da 
güçlendirildiğini belirterek şu görüşleri vurgulam ıştır :

«Türk milletinin ta rih te  azınlıklara karşı gösterdiği müsamaha ve 
insaniyetin m illetlerarası camiada pek az örneği vardır. B ir örnek ver
mek gerekirse, 15. yüzyılda İspanyol engisizyon mahkemeleri ta ra f m-
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dan zulüm gören 50.000 yahudi, Osmanlı İmparatorluğuna sığınmışlar
dı ve Osmanlı Donanması onları İstanbul’a taşımıştı. Bunlar, bugüne 
kadar kendi lisanlarını, dinlerini ve kültürlerini sürdürebilmişlerdir. Böy
le bir ülkenin çok vahim, önemli bir suç olan soykırım suçlaması ile 
karşı karşıya kalması hem tarihi dürüstlüğe hem de ahlâk kurallarına 
ters düşer.»

18 Haziran 1985

TÜRKİYE, «NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇI AMAÇLARLA 
KULLANIMI» KONUSUNDAKİ İLK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINI 

KANADA İLE İMZALADI

Türkiye, «Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanımı» konu
sundaki ilk işbirliği anlaşmasını Kanada ile Ankara’da imzalamıştır. An
laşmayı Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Kanada’nm Ankara Büyük
elçisi Giles Mathieu imzalamışlardır.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, imza töreninde yaptığı konuş
mada, bu ilk nükleer işbirliği anlaşmasının, Türkiye’nin nükleer enerji 
üretimini öngören bir programı başlatmak üzere olduğu bir döneme 
rastladığını belirtm iştir.

K anada’nm Ankara Büyükelçisi de yaptığı konuşmada, gerek Ka
nada gerekse Türkiye’nin nükleer silahların yaygınlaşmasının önlenmesi 
anlaşmasına ta ra fta r  olduklarını belirterek bu anlaşmayla, iki ülkenin, 
nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla kullanma yolunda işbirliği yapma 
imkanı bulduklarını belirtmiştir. (Bk. Belge 8)

19 Haziran 1985
HALEFOĞLU : İSVİÇRE BAŞKONSOLOSUNA YÖNELİK SALDIRIYI

KINADI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu 
Haııs F reiburghaus’a yönelik silahlı saldırıyı kmamıştıı. Halefoğlu, sal 
dırıdan Kemen sonra yaptığı açıklamada şu görüşleri ielirtm iştiı .

«İstanbul’daki İsviçre Başkonsolosu bu sabah 10.45 sulaımda si 
lahlı bir saldırıya uğramış ve ağır yaralı olarak hastahaneye kaldın - 
mıştır.

Bu üzücü olayın, İsviçre Başkonsolosundan j iz e  müıaratm a oJu™ 
lu cevap alamayan bir kişi tarafından yaratıldığı ve ola} m si} ası 
yönü olmadığı anlaşılmıştır.
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Her 11e sebeple olursa olsun, bu m enfur saldırıdan dolayı duyulan 
üzüntü bizzat tarafım dan İsviçre Büyükelçisine ifade edilmiş, firarda 
olan saldırganın yakalanması için her türlü  gayretin  gösterileceği bil
dirilmiş ve İsviçre Başkonsolosunun biran önce sağlığına kavuşması hu
susundaki en içten temennimizin Hükümetimizin üzüntüleriyle birlikte 
İsviçre Hükümetine iletilmesi istenm iştir. Ayrıca, Bern Büyükelçiliği
miz kanalıyla aynı hususlar İsviçre Hükümetine duyurulm aktadır.»

21 Haziran 1985

DENKTAŞ : «DIŞTAN GELEN PAKETLER İTİBAR GÖREMEZ»

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kıbrıs sorununun çözümünü 
öngören ve BM Genel Sekreteri tarafından hazırlandığı söylenen yeni 
b ir belge ile ilgili olarak Kıbrıs Rum basınında yer alan bazı haberler 
üzerine yaptığı bir açıklamada, böyle bir belgenin itibar görmeyeceğini 
bildirmiş ve şunları söylemiştir.

«Dıştan hazırlanan paketler nereden gelirse gelsin Kıbrıs Türkleri
nin temel haklarını, ulusal güvencelerini ve ihtiyaçlarını, özgürlüğünü 
ve eşitliğini kapsamadığı sürece itibar göremez ve esasta paket dışta 
değil, içte, ancak birlikte ve eşit koşullarda hazırlanmalıdır.»

Genel Sekreterin kendisine Ocak belgesinin reddedilmesi halinde 
tavizlerin ortadan ve Kıbrıs Türkünün görüş ve onayı olmadan bu bel
genin değiştirilemeyeceği yolunda şeref sözü verdiğini hatırla tan  Rauf 
Denktaş, şimdiden K iprianu’nun Ocak ayında reddederek öldürdüğü bu 
belge dururken kendisine sorulmadan görüşü alınmadan yeni bir beige 
hazırlandığının söylendiğini ifade etmiş ve şöyle konuşm uştur :

«Yani eski ölü belgenin virgülünde değil, esaslarında da büyük de
ğişiklikler yapılmış yöntem değiştirilm iş ve b ir oldu-bitti halinde önü
müze konmak istenm iştir.»

25 - 26 Haziran 1985

TÜRKİYE - ABD YÜKSEK DÜZEYLİ ORTAK SAVUNMA GRUBU
TOPLANTISI

Türkiye ile ABD arasındaki savunm a işbirliği konularının yüksek 
düzeyde incelenmesi amacıyla 1981 Aralık ayında kurulm uş bulunan 
Türkiye - ABD Düzeyli O rtak Savunma Grubu’nun bu yılki olağan ilk 
toplantısı A nkara’da yapılmıştır.

Toplantıya katılan Türk heyetine Genelkurmay İkinci Başkanı Or
general Necdet öztorun, ABD heyetine ise, Savunma Bakan Yardımcısı 
Richard N. Perle Başkanlık etm işlerdir. H er iki ta rafın  heyetinde, Ge-

22



nelkurmay Başkanlıkları ile Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının 
üst düzey görevliler yer almıştır.

Toplantıda, NATO İttifakı çerçevesinde iki ülkeyi ilgilendiren sa
vunma konuları, ABD güvenlik yardımı ve iki ülke arasındaki savunma 
sanayii işbirliğiyle ilgili gelişmeler ele alınmıştır.

Görüşmelerden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Perle, toplan
tının başarılı geçtiğini, bazı sorunların çözümlendiğini, diğerlerinin ise 
gelecek toplantıda ele alınacağını açıklamış, iki ülke arasındaki sorun
lara değinerek şunları söylemiştir: «Türkiye ile ABD arasındaki sorun
lar, iyi ilişkileri olan iki ülke arasında çözümlenebilecek sorunlardır. 
Sorunlar da bizim hükümet yapımızdan, yani yönetim ile Kongre ara
sında bölünmüş olmasından doğuyor. Bizim için, mümkün olduğu ka
dar çok sayıda Kongre üyesinin Türkiye’yi ziyaret edip, sorunları ye
rinde görmeleri çok önemlidir.»

Richard N. Perle’e, ABD Kongre görevlilerinden oluşan bir heyet 
de refakat etm iştir. Sözkonusu heyet çeşitli askeri tesislerimizde ince
lemelerde bulunmuştur.

24 - 25 Haziran 1985

TÜRKİYE - FEDERAL ALMANYA KARAYOLU KARMA 
KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye - Federal Almanya Karayolu Karma Komisyonu toplantısı 
A nkara’da yapılmıştır. Türk heyetine Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 
Yüksel Dinçer, Federal Alman heyetine de Karayolu ulaştırması Genel 
Müdür Klaus Bollnx’in başkanlık ettiği toplantının sonunda bir protokol 
imzalanmıştır. Dinçer, imzalanan protokolle iki ülke arasında geçici ko
ta sayısının 1985 yılı için 22.000’den 25.000’e çıkarıldığını belirterek, 
bu m iktarın ülkemizin ihtiyacını karşılayacak duruma geldiğini, iki ül
ke arasında yük ve yolcu taşıma konularında da olumlu sonuçlara ula
şıldığını bildirmiştir.

26 Haziran 1985

EVREN BM YASASININ KABUL EDİLİŞİNİN 40TNCI YILDÖNÜMÜ 
DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren BM yasasının San Fransisco Konfe
ransında kabul edilişinin 40’mcı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayın
lamıştır. (Bk. Belge 9)
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27 Haziran 1985
ERALP : «ABD YARDIMI DAHA ARTTIRALABİLİR»

Dışişleri Bakanlığı Enform asyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp dü
zenlediği haftalık  basın toplantısında gazetecilerin vaki sorusu üzerine, 
Türkiye'ye yapılan ABD yardım ının daha da arttırılabileceği düşünce
sinde olduğunu söylemiştir.

Eralp, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Richard Perle’in Kongre
de yaptığı konuşmalarda Türkiye’ye bir m ilyar 200 milyon Dolar yardım 
yapılması gereği üzerinde sık sık durduğunu hatırlatm ış ve bir gazetecinin 
Perle’nin son basın toplantısında «Azemi gayreti gösteriyoruz» dediği
ni anım satm ası üzerine, «Azami izafidir» diyerek şunları söylem iştir :

«Dışişleri Bakanımız Sayın Halefoğlu geçen günlerde basm a açık
ladı. Türk tarafın ın , anlaşmanın aksak yönlerini ABD m akam larına ilet
tiğini söyledi.

ABD makam larının ihtiyaçlarım ızı çok iyi anladıklarını sanıyorum. 
ABD yetkilileri. Türkiye’ye ihtiyacının altında yardım  yapıldığını bili
yorlar.

Yüksek düzeyli ortak  savunma grubu toplantısında da ihtiyaçları
mız neyse ele alındı. Zaten bu toplantıların amacı bu ihtiyaçları sapta
m aktır. Anlaşmanın tek  yanlı meydana gelen aksaklıkları da yine tek 
ta ra ftan  düzeltilebilir. Ben Türkiye’ye bundan sonra yapılacak askeri 
yardım ın daha da arttırılabileceği düşüncesini taşıyorum.»

26 - 28 Haziran 1985
SANAYİ YE TİCARET BAKANI LİBYA’DA

Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral Libya’ya resm î b ir ziyarette 
bulunm uştur. Ziyaretin sonunda bir demeç veren Bakan, Libya’daki te
maslarını son derece olumlu olarak nitelemiş ve görüşmeler sonucu Tür
kiye ile Libya arasında ortak  bir taah h ü t şirketi kurulm ası yönünden 
görüşbirliğine varıldığım kaydetm iştir.

30 Haziran 1985
ÖZAL ÇİN’DE

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Zhao Ziyang’m daveti üzerine 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı T urgu t Özal Çin Halk Cumhuriyetine 
gitm iştir.

Ziyaretin ilk günü iki ülke Başbakanı baş başa bir görüşme yap
mışlar daha sonra heyetler halinde yapılan görüşmelere başkanlık et
mişlerdir.

Özal’ın ziyareti 7 Temmuz’a kadar devam edecektir.
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BELGE : 1

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDAN SONRA 
YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ 

FINAL COMMUNIQUE

The N orth Atlantic Council met in Ministerial Session in Lisbon on 
6th and 7th June 1985. Ministers agreed as follows :

1. We are a defensive Alliance dedicated to the preservation of 
peace and the protection of freedom.

2. Reaffirm ing the principles of last year’s Washington State
ment on East-W est Relations, we remain determined to maintain both 
our political solidarity and the military strength necessary for our de
fence. On this basis, we seek genuine détente through constructive 
dialogue and broad co-operation with the Soviet Union and with each 
of the  countries of Eastern Europe in all areas. We call on the new 
Soviet leadership to join us in seeking tangible improvements in East- 
West relations, which would permit us to build on areas of common 
interest. A positive Soviet response to the US approach at the US- 
Soviet negotiations recently opened in Geneva would contribute substan
tially towards th a t end.

3. We do not seek military superiority for ourselves. None of our 
weapons will ever be used except in response to attack.

But, faced with the continuing build-up and modernization of So
viet nuclear and conventional arms, we shall preserve credible deter
rence through sufficient conventional and nuclear forces. The Allies 
participating in the military structure of the Alliance are making an 
effort to improve, in particular, their conventional capabilities.

Our s trategy  of deterrence has proved its value in safeguarding 
peace; it remains fully valid. Its purpose is to prevent war and to enable 
us to resist intimidation.

4. The security of the North American and European Allies is 
inseparable. The cohesion of the Alliance is sustained by continuous 
consultations on all m atters affecting our common interests and secu
rity.

5. Deterrence and defence together with arms conti ol and disaa 
marnent are integral parts of the security policy of the Al ıance. e 
wish to strengthen the peace by establishing a stable military balance 
a t the lowest possible level of forces.
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6. In th is spirit, we welcome the US-Soviet negotiations in  Geneva 
on the ir strategic nuclear weapons, on th e ir interm ediate range nuclear 
weapons, and on defence and space systems. These negotiations are 
intended to work out between the two countries effective agreem ents 
aimed a t preventing an arm s race in space and term inating it  on earth, 
a t lim iting and reducing nuclear arms, and a t strengthening strategic 
stability. We strongly support US efforts in all th ree areas of negoti
ation, and we call on the  Soviet Union to adopt a positive approach.

The Allies concerned re ite ra te  the ir willingness to modify, halt, 
reverse, or dispense with Longer R anger IN F (LRINF) deployment as 
p a rt of an equitable and verifiable arm s control agreement. In the 
absence of such an agreem ent, they will continue to deploy LRINF 
missiles on schedule.

We will continue to consult closely on all of these issues (1).

7. We are determined to achieve progress also on other aspects 
of arm s control and disarm am ent and urge the Soviet Union to work 
with us for balanced and verifiable agreements. In particular :

— In the Vienna MBFR negotiations the  participating Allies are 
seeking equal collective manpower levels through verifiable 
reductions in conventional forces in Europe and effective asso
ciated m easures;

— In Stockholm (CDE) we are  seeking agreem ent on militarily 
significant, politically binding and verifiable confidence and se
curity  building m easures covering the  whole of Europe to give 
new, concrete effect and expression to the  existing duty of all 
participating sta tes to refrain  from  the  th re a t or use of force;

— In the Geneva Conference on D isarm am ent we seek in particu
lar a  worldwide comprehensive and verifiable ban on Chemical 
W eapons; we rem ain deeply concerned about the  proliferation 
and use of such weapons.

8. We attach  g reat im portance to the  full implementation by all 
participating sta tes of all principles and provisions enshrined in the 
Helsinki Final A ct and to balanced progress in the  CSCE process in 
all its aspects. The ten th  anniversary  of the  Final Act in A ugust 1985 
should be commemorated by a m eeting of the participating states at 
M inisterial level. We would like to see the  anniversary  marked by 
substantial progress in th e  CSCE process, including meaningful results 
a t the im portant m eeting on Human R ights in Ottawa. We also hope
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for a positive exchange of views at the Cultural Forum in Budapest 
in the Autumn.

9. We strongly condemn terrorism and will continue to work to 
eliminate th is th rea t to our citizens and to the democratic values we 
hold in common.

10. In the sp irit of Article 2 of the North Atlantic Treaty, we 
remain fully committed to promoting the stability and well-being of our 
community of free nations, sharing common values. We consequently 
reaffirm  the importance of special programmes for less favoured part

es ners.

11. The maintenance of a calm situation in and around Berlin, 
including unhindered traffic  on all access routes, remains an essential 
element in East-W est relations.

We support the efforts of the Federal Republic of Germany to 
achieve progress in inner-German relations which can make a signifi
cant contribution to  the building of confidence in Europe and benefit 
the German people, particularly the Berliners.

12. The Soviet invasion of Afghanistan, now in its sixth year, 
violates fundam ental principles of international law. We urge the Soviet 
Union to put an end to the suffering of the Afghan people, by withdia- 
wing its troops and agreeing to a political solution restoring the inde
pendence and non-aligned status of Afghanistan.

Events in Poland underscore the continuing need for genuine 
dialogue between the various elements of society and foi national îecon 
ciliation.

We, for our part, respect the sovereignty and independence of all 
states. We will remain vigilant and will consult on events outsi e 
Treaty area which m ight threaten our common security.

The M inister of Foreign Affairs of Spain reserves his Government s 
position on the  present Communiqué.»

«EXTRACTS FOR PUBLICATION FROM THE MINUTES OF THE 
MINISTERIAL MEETING OF THE COUNCIL

In addition to the Communiqué, the Foreign Ministers decided to 
publish the  following extracts from the Minutes of their Meeting 
Lisbon on 6th and 7th June 1985.

29



Armaments Co-operation :
Ministers examined the  report by the Conference of National A r

maments Directors (CNAD). They welcomed the decision of the CNAD, 
in the  light of the  initiative on Conventional Defence Improvements 
by those Allies participating in the Allied m ilitary  structure, to con
duct an overall analysis of means of enhancing NATO arm am ents co
operation. They emphasised the political importance which they attach 
to improving co-operation. M inisters noted progress made on air wea
pons programmes, the NATO F rigate  Replacement Program m e and 
the NATO Helicopter Programm e, and noted also the  continuing high 
priority  which the  CNAD is giving to the exploitation of Em erging 
Technologies both in the short and the long term . Finally, M inisters 
welcomed the significant progress tow ards a solution to the requirement 
for a common and secure identification system  for NATO aircraft.

Economic Co-operation and Assistance Within the Alliance :
M inisters took note of the Secretary General’s personal report 011 

«Economic Co-operation and A ssistance w ithin the Alliance», reviewing 
the economic situation and prospects of the  Alliance’s th ree less pros
perous member countries, paying special attention to the ir needs for 
more aid by Allies in a position to provide it in order to help these 
countries overcome pressing problems inhibiting the ir necessary eco
nomic and defence modernization.

Terrorism :
Referring to paragraph 9 of the ir June 1985 Communiqué, Minis

ters strongly reaffirm ed the ir condemnation of increasing acts of te r
rorism  worldwide. They noted with grave concern th a t these acts cons
titu te  a th rea t to th e ir citizens and undermine democratic and free ins
titu tions and the conduct of normal international relations. Ministers 
again stressed the  need for the most effective co-operation possible to 
prevent and suppress th is scourge.

NATO Science Programme :
M inisters noted w ith satisfaction the quality and high number of 

scientists benefitting from  NATO’s Scientific Exchange Programme. 
They confirmed the im portance of such a program m e in the context of 
Article 2 of the N orth A tlantic Treaty.

M inisters noted the  deep in terest shown by Greece, Portugal and 
Turkey in the  technical and economic results obtained through the pro
ject sponsored by th e  NATO «Science fo r Stability» Programm e since
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1981. They also noted th a t a proposal for an extension of this program
me is being prepared for their consideration at the December 1985 
M inisterial Meeting.

The Situation in the Mediterranean :

M inisters noted the report on the Situation in the Mediterranean. 
In view of the  actual and potential impact on Alliance security of 
events in the area, they requested the Council in Permanent Session 
to continue to consult on the question and to submit further repoits 
a t their fu tu re  meetings.

Out-of-Area :

Referring to paragraph 12 of their June 1985 Communiqué, Minis
ters reaffirm ed th a t events outside the Treaty area may affect their 
common in terests as members of the Alliance. They will engage in ti 
mely consultations on such events, if it is established that their common 
interests are involved. Sufficient military capabilities must be assure 
in the T reaty  area to maintain an adequate defence posture. Allies who 
are in a position to do so will endeavour to suppoit those sovereign 
nations who request assistance in countering threats to theii secun y 
and independence .Those Allies in a position to facilitate the ep oymen 
of forces outside the Treaty area may do so, on the basis of nationa 
decision.

East-West Trade :
S '

Recalling the ir statem ents in previous Communiques, Mmisteis 
reaffirm ed th a t trade conducted on the basis of commeicia y s0 
term s and m utual advantage, tha t avoids preferential trea men o 
Soviet Union, contributes to constructive East-West re a ions, 
same time, bilateral economic relations with the Sovæ n*on- ‘ 
countries of E astern  Europe must remain consistent wi l ro 
security concerns. These include avoiding depen ence on j vejoi:)_
Union, or contributing to Soviet military capabü t.es. Thus, develop 
ment of W estern energy resources should be encourage . 
avoid fu rth e r use by the Soviet Union of some foims o ra ..nu. 
its m ilitary strength , the Allies will remain vigi an m ^
review of the  security aspects of East-West 
work will assist Allied governments in the conduc 
this field.
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CEP Matters - Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning - 
1985 - 1989 :

Civil Em ergency Planning is an essential element of the overall 
deterren t and defensive concept of NATO. I t  is aimed a t using and mo
bilizing member countries’ civil resources and in frastruc ture  in support 
of the defence effort, and a t supporting and protecting the  civil popu
lation.

Civil Emergency Planning remains a national responsibility. To be 
effective the action of the  Alliance in th is field must, however, be based 
on maximum co-operation between capitals and a t NATO level.

To th is end, M inisters noted a report on the sta te  of civil prepa
redness and, on th a t basis, issued guidance for all fu tu re  Civil Em er
gency Planning activities w ithin the Alliance, covering the period 1985 - 
1989.

December Ministerial Meeting 1985 :

The next regular m eeting of the  N orth  A tlantic Council in Minis
terial Session will be held in Brussels in December 1985.»

BELGE : 2

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN, BAŞBAKAN TURGUT ÖZ AL VE 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN KKTC

CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’A GÖNDERDİKLERİ 
KUTLAMA MESAJLARI

«Sayın Rauf R. DENKTAŞ

Cumhurbaşkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum hurbaşkanlığına yeniden seçil
meniz dolayısıyla Zât-ı Alilerini içten duygularla kutluyorum.

Liderliğiniz altında hürriyet, is tik ra r ve refah  yolunda çetin mer
halelerden geçmiş ve barışseverliğini dünyaya ispat etmiş bulunan Kıb
rıs Türk Halkının şahsınıza gösterm iş olduğu bağlılık ve itimadı, A da
da güvenlik ve barış içinde yaşanacak kalıcı şartların  yaratılm ası husu
sundaki azim ve inancının yeni b ir tezahürü olarak karşılıyor ve seçim 
sonuçlarının Kıbrıs Türk Halkı için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.
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Zât-ı Alilerinin sıhhat ve mutluluk içinde başarılarının devamını ve 
Kıbrıslı soydaşlarımın geleceğinin daha da aydınlık olmasını diliyor, say
gı ve selâmlarımı sunuyorum.

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı»

«Sayın Rauf R. DENKTAŞ

Cumhurbaşkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçil
meniz münasebetiyle Zât-ı Devletlerine samimi tebriklerimi en iyi di
leklerimi sunmaktan memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türk halkı liderli
ğiniz altında daha mutlu bir geleceğe olan inancını bir kere daha gös
term iş olmaktadır.

Bu vesileyle, Kıbrıslı soydaşlarımızın hürriyet, güvenlik ve refah 
içinde yaşam aları için Hükümetimin elinden gelen yardım ve desteği 
esirgemeyeceğini teyiden ifade eder, saygılarımı sunarım.

Turgut ÖZAL 

Başbakan»

«Sayın Rauf R. DENKTAŞ

Cumhurbaşkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçil

meniz münasebetiyle Zât-ı Devletlerini içtenlikle ku 1ar, liderliğiniz al
tında, Kıbrıs Türk halkının hürriyet içinde, refah ve saadetine uzanan 
yolda başarılarınızın devamı dileklerimle saygılarımı sunarım.

Vahit HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı»
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BELGE : 3

CUMHURBAŞKANI KENAN E V R EN İN  ROMANYA’YI ZİYARETİ 
SIRASINDA, ROMANYA CUMHURBAŞKANI NİKOLA 

CEAUSESCU’NUN, CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN ONURUNA 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı,

Değerli konuklar,

Yoldaşlar ve dostlar,

Bu ortam da da size, Sayın Cumhurbaşkanı, maiyetinizdeki arkadaş
larınıza en samimi selâmlarımızla birlikte Sosyalist Romanya’ya hoş 
geldiniz hitabında bulunm aktan büyük zevk duymaktayız.

Ülkemize yapm akta olduğunuz bu ziyaret, Romen-Türk olumlu iş
birliği ilişkilerinin yeni b ir ifadesi olarak, ülkelerimiz ve milletlerimiz 
arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerine yeni katkı sağlam ak arzumuzu 
kanıtlam aktadır. Tam hakeşitliği ve karşılıklı saygıya dayalı ikili iliş
kilerimizin son yıllarda devamlı su re tte  yaygınlaşm ası gerçi memnuni
yet verici b ir oludur. Bu hususta karşılıklı ziyaretlerin, aram ızda yap
tığımız görüşmelerin, A nkara ve B ükreş’te karşılaşm alarım ız sırasında 
vardığımız anlaşm aların önemli rolü vard ır ve her defasında ülkeleri
miz arasında karşılıklı yarara  dayalı işbirliğimize yeni ufuklar açıldı.

Şimdiki ziyaretiniz ve bugün başladığımız görüşmeler sırasında 
Romen-Türk çok yönlü ilişkilerin yaygınlaşm ası ve güçlenmesini halk
larımızın m enfaatlerine olduğu gibi, B alkanlar’da, A vrupa’da ve dün
yada gerginliğin yumuşaması, işbirliği ve barış dâvası yararına teşvik 
edecek yeni yön ve im kânlar arayarak  değerlendireceğimizden eminim.

Ayni coğrafi bölgede yaşayan, sosyal-politik düzenleri farklı, ayrı 
ayrı askerî ittifak lara  üye olm alarına rağm en Romanya ve Türkiye’nin 
ana m enfaatleri objektif olarak aynıdır: H er iki ülke, halkları’nm ba
rış, işbirliği ve tam  güvenlik havası içinde kalkınması ve ilerlemesini 
arzu etm ektedir. Silâhlanma yarışı’nm, özellikle silâhlanmamın durdu
rulm ası, silâhsızlanm a’nm gerçekleşmesi ve barışın temini çağdaş dev
renin ana istem i olduğu şimdiki u luslararası koşullarda, sosyal düzen
leri ne olursa olsun tüm  devletlerin, olayların tehlikeli seyrini durdur
ma, detant, işbirliği ve barış politikası’nm hakim gelmesi yolunda güç
lerini b irleştirerek daha faal işbirliği yapm aları her zamankinden fazla 
elzemdir. Yer yüzünde varlığın tahrib ine yol açabilecek nükleer çatış
ma halini alma tehlikesini taşıyan yeni dünya harbin önlenmesi ıçm 
mümkün olan her şey yapılmalıdır.
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Bu m h  ve düşünce içinde hareket eden Romanya, nükleer ve uzay 
silâhları konusunda Cenevre Sovyet-Amerikan müzakerelerine ayrı dik
kat göstermektedir. Sözünü ettiğim müzakerelerin yapıcı bir ortamda, 
halkların ve tüm dünya varlığı karşısında yüksek sorumluluk duygusu 
içinde sürdürülerek uygun anlaşmaların gerçekleşmesine yol açması için 
her iki ta ra f  gereken çabaları harcamalıdır.

Ülkemiz, Cenevre müzakereleri süresince her iki tarafın yeni nük
leer silâhlar üretiminden ve yerleştirmekten vazgeçmesi fikrinden ya
nadır. Bu itibarla, Sovyetler Birliğinin tek taraflı olarak moratoryom 
beyanatını ve görüşmeler süresince her türlü nükleer deneylerden vaz
geçme teklifini selâmladık. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri’nin uy
gun yanıt vermesi, nükleer silâhların yerleştirilmesinin kesilmesine, her 
türlü  nükleer silâhlarla deneylerin iptaline ve Uzay’ın askerleşmesi’nin 
durdurulm asına ilişkin karşılıklı olarak kabul edilebilecek anlaşmaların 
gerçekleşmesi yolunu açması gereken tekliflerde bulunması lâzımdır.

Cenevre’de müzakere edilen konular tüm milletlerin yaşamı ve ba
rışm a aralıksız bağlı olduğundan dolayı tüm ülkelerin ve özellikle Av
rupa ülkelerinin uygun çarelerin aranması ve görüşülmesine katkı sağ
lamaları gerektiği kanısındayız. Bilhassa NATO ve Varşova Anlaşması 
gibi iki askerî blok’a üye ülkeler daha faal surette hareket ederek, mü
zakereler için karşılaşmak ve Sovyet-Amerikan görüşmeleri’niıı başa
rılı olmasına şu veya bu şekilde katkıda bulunmalıdırlar.

Keza, Avrupa kıtasında ve dünyada silâhsızlanma, güvenlik ve iş
birliği üzerine milletlerarası örgüt ve konferanslarda işbirliğimizi daha 
da kuvvetlendirmemiz gerekir. Bu cümleden olarak, Stokolm daki ici- 
mad, güvenlik ve silâhsızlanma konferansını Cenevre silâhsızlanma kon
feransını, Orta Avrupa’da silâhların ve askerî birliklerin kısıtlanması 
üzerine Viyana görüşmelerini ve milletler arasında güvenlik ve işbiı- 
1 iğinin güçlenmesine, Cenevre’deki Sovyet-Amerikan görüşmeleri ııiıı sey
rine olumlu ve önemli katkıda bulunabilecek başka benzeı toplantı ve 
uluslararası örgütleri gözönünde bulundurmaktayım.

Kısa süre sonra Helsinki Konferansı sonuç belgesinin imzalanma
s ın ın  10 yılı dolmuş olacaktır. Sosyalist ülkeler iı Bükıeş toplantısı 
vesilesi ile daha 1966 yılında teşebbüs ve teklif etilen bu konferans 
A vrupa’da tam hakesitliği ve karşılıklı itimada, her ülkedeki sosya dü
zene riayete dayalı yeni ilişkiler perspektifini açtı. Helsinki Konferan
sımın 10. yılının kutlanması, silâhsızlanma, gergınlıgm yumuşaması ve 
güvenlik, nükleer füzelerin ve hiç bir türlü silahların bulunmadığı, ba
rış ve işbirliği, birleşik Avrupa’nın gerçekleşmesi yolunda faaliyetin 
ve çabaların arttırılm asına vesile teşkil etmeli di ı.

35



Romanya, Balkanlar’da geniş işb irliğ in in  güçlenmesi, bölgedeki ba
zı devletler arasında halâ mevcut olan münazaalı sorunların politik 
yolla çözümlenmesi, Balkanlar’m nükleer silâhsız ve yabancı askerî üs- 
süz barış ve iyi komşuluk bölgesine dönüştürülm esi gayesi ile kararlı 
olarak çaba harcam aktadır. Benzer bölgelerin A vrupa’nın kuzeyinde ve 
ortasında, ayrıca dünya’nm başka yerlerinde de meydana getirilmesi fik
rini desteklemekteyiz.

Kuvvetin ve kuvvetle tehd it’iıı uluslararası ilişkilerden kaldırılma
sı, devletler arasındaki ilişkilerde tam  hakeşitliği, milli bağımsızlık ve 
egemenlik iç işlere karışm am a, karşılıklı y a ra r ilkelerine, her halkın 
kendi ekonomik-sosyal kalkınma yolunu, dışarıdan hiç b ir müdahale ol
madan bağımsız olarak bizzat kararlaştırm a kutsal hakkına kesinlikle 
riayet uğrunda kararlı olarak hareket etmekteyiz.

Romanya devletler arasında tüm  ihtilâfların  ve münazaalı sorun
ların s ırf barış yolu ile çözümlenmesi için adı geçen ilkeler ruhunda 
hareket e tti ve gelecekte de kararlı olarak hareket edecektir. Bu dü
şünceden hareket ederek, O rta Doğu ihtilâfının müzakereler yolu ile 
yekûn olarak çözümlenmesi İsra il’in 1967 harbi sonunda işgal ettiği 
A rap topraklarından çekilişine, F ilistin bağımsız devletinin kurulması 
dahil olmak üzere F ilistin  halkı’nm bağımsızlık hakkı’nm tanınmasına, 
bölgede yaşayan tüm  devletlerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bü- 
tünlüğü’nüıı teminine dayalı bölgede sürekli ve adaletli barış’m kurul
ması yolunda politik ve diplomatik çabaların arttırılm asından  yanayız. 
Ülkemiz, F ilistin K urtuluş ö rgü tü  dahil olmak üzere tüm  ilgili ülkelerin, 
A merika Birleşik Devletleri ve Sovyetler B irliği’nin, ayrıca bölgede sü
rekli ve adaletli barışın tesisine katkı sağlayabilecek başka devletlerin 
katılışı ile Birleşmiş Milletler ö rgü tü  çerçevesinde O rta Doğu sorunları 
üzerine b ir m illetlerarası konferansın çağırılm asm dan yanadır. Öte yan
dan, büyük can ve mal kayıbm a neden olan Iran ile Irak  arasındaki 
harbe gecikmeksizin son verilmesi, her iki devlet arasındaki sorunların 
m üzakereler yolu ile çözümlenmesine geçilmesi gerektiği kanısındayız.

Dünyada hüküm süren ağ ır ekonomik durum , zengin ve fakir ül
keler arasındaki fark ların  artm ası bizi yakınen meşgul etmektedir. Bu 
itibarla, fak ir ülkelere büyük b ir yük olan dış borçlar dahil olmak üzere 
az gelişmişliğin yekûn ve adaletli olarak çözümlenmesi, dünyada yeni 
ekonomik düzenin tesisi gayesi ile gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş 
ülkeler arasında Birleşmiş Milletler ö rg ü tü  çerçevesinde somut müza
kerelerin en kısa zamanda başlam ası gerektiği kanısındayız.

Gelişmekte olan ülkeler, aralarında işbirliğini ve dayanışmayı güç
lendirmeli, gelişmiş ülkeler ile yapacakları müzakerelerde ortak bir stra
te ji tespit etmelidirler.
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Olayların evrimi ve genel olarak hayat, çağdaş dünya’nm kar
maşık sorunlarının, sosyal düzenleri ne olursa olsun tüm devletlerin ve 
yer yüzünde devletlerin ezici çoğunluğunu teşkil eden ve bağımsızlık 
işbirliği ve barış politikasında ayrı yarar gören gelişmekte olan ülke
ler, bağlantısız ülkeler, küçük ve orta büyüklükte ülkeler’in tam eşitlik 
içinde katılışı ile doğru ve adil biçimde temin edilebileceğini ispat et
mektedir.

Romanya, Birleşmiş Milletler örgütü ve başka milletlerarası örgüt 
ve kuruluşların, halkların barış ve ilerlemesi’nin sıkıca bağlı olduğu tüm 
sorunların demokratik temele uygun çözümlenmesinde görevi ve rolü’- 
nün artm asından yanadır.

Bu fırsa ttan  da yararlanarak, Romanya ve Türkiye arasında gerek 
ikili plânda, gerekse Birleşmiş Milletler örgütünde ve genel olarak dün
ya çapında olumlu işbirliği’nin sürdürüldüğünü belirtirken, aramızdaki 
işbirliği ilişkileri’nin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancımı ifa
de etmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Romanya’ya yapmakta olduğunuz ziyaretin ülkelerimiz ve millet
lerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin inkişafı yolunda önemli bir an 
olduğu inancı ile kadehimi

— Sıhhatinize, Sayın Cumhurbaşkanı,

— Dost Türk halkı’nm refahı ve ilerlemesi,

— Romen - Türk olumlu işbirliği’nin devamlı olarak güçlenmesi için,

— Burada hazır bulunan zevat’ın sıhhatlerine kaldıı ıyorum. 

BELGE : 4
CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN ROMANYA’YI

ZİYARETLERİ SIRASINDA ROMANYA CUMHURBAŞKANI
NİKOLA CEAUŞESCU TARAFINDAN VERİLEN YEMEKTE 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN YAPTIgI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı Ceauşescu,

Sayın Konuklar,
Güzel ülkenizi tekrar ziyaret etmemize imkan veren nazik daveti

nize ve konuşmanızda Türk-Komen ilişkilerinin geleeegı hususunda ifa
de buyurmuş olduğunuz sıcak dileklere teşekkür ederek sözlerime baş-

lamak istiyorum.
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Bu ziyaretim , bana, bir yandan, Romanya’yı daha önceki ziyaretim  
sırasında edinmiş olduğum güzel anıları canlandırm a ve bunlara yenile
rini ekleme fırsa tı vermekte, öbür yandan yakın dostum olarak addet
tiğim  siz Ekselansları ile ikili ilişkilerimizi ilgilendiren konular ve çeşit
li uluslararası meseleler üzerinde yeniden etraflı şekilde görüş teatisin 
de bulunma imkânını sağlam aktadır. Engin bir siyasi tecrübeye sa
hip bulunan Ekselânslarm m  görüş ve düşüncelerine daima büyük bir 
değer ve önem atfediyor ve bu defaki görüşmelerimizin de gayet ya
rarlı olacağına içtenlikle inanıyorum.

Türkiye ile Romanya arasında Devlet Başkaııları düzeyinde ziya
retler yapılması a rtık  yerleşmiş b ir gelenek halini almış bulunm akta ve 
bu tem aslar ikili ilişkilerimizin ulaşmış olduğu memnuniyet verici du
rum u en som ut ve bariz b ir şekilde yansıtm aktadır. Bu defaki görüş
melerimizin de ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da geliştirilm e
si ve işbirliğinin güçlendirilmesi yolundaki karşılıklı gayretler için önem
li b ir rehber ve teşvik unsuru olacağına güveniyorum.

Türk ve Romen Milletleri, ta rih  boyunca yan yana yaşam ışlar ve 
birbirlerini çok yakından tanım ak fırsa tın ı bulm uşlardır. Bu beraberlik 
iki milletin birbirlerine karşı büyük sevgi, saygı ve takd ir hisleri bes
lemelerine yol açm ıştır .Ortak b ir sınırımız olmamasına rağm en biz Ro- 
menleri daima bir Komşu Millet olarak m ütalaa ettik. Türkiye ile Ro
m anya arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin sürekli gelişimi için en bü
yük güvenceyi, milletlerimiz arasında mevcut bu dostluk bağlarının teş
kil e ttiğ i inancındayım.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye’nin dış politikasında Rom anya’nın m üstesna bir yeri bu
lunm aktadır. Romanya ile olan ilişkilerimize biz büyük bir önem ve 
değer atfetm ekteyiz. Romen ta rafın ın  da Türkiye’ye karşı benzer his
ler beslediğini yakinen bilmekten m em nuniyet duyuyoruz.

Ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliğimizin ge
liştirilmesi yolunda şimdiye kadar atılm ış olan adım lar memnuniyet ve
rici olmakla beraber, yeterli addedilmemelidir. Zira, ülkelerimizin geniş 
potansiyellerine baktığım ızda, bu alanlarda bütün imkânlarımızı şim
diye kadar tam  olarak kullandığımızı söylememize imkân yoktur. Bu 
bakımdan yapabileceğimiz ve yapmamız gereken daha pek çok şey bu
lunduğuna inanm aktayım . Ekonomi, ticare t ve diğer alanlardaki işbir
liğimizi, ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerine yaraşır b ir düzeye 
çıkartm ak hepimiz için görev teşkil etm ektedir. İki ülke arasındaki coğ
rafi yakınlıktan gerekli şekilde yararlanm ayı, karşılıklı imkânlarımızı



gerçekçi şekilde değerlendirmeyi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi den
geli olarak daha üst düzeylere çıkarmayı, son zamanlarda ulaştırma 
alanında başlattığımız yakın işbirliğini süratle geliştirmeyi samimi şe
kilde arzulamaktayız. Romen tarafının da bizim bu arzularımızı ay
nen paylaştığına inanmakta ve Romanya ile işbirliğimizin geleceğine 
güvenle bakmaktayız.

Sayın Başkan,

Türkiye, Büyük önderimiz A tatürk’ün çizmiş olduğu dış politika 
hedefleri doğrultusunda başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelerle 
ilişkilerini geliştirmek arzusundadır. Bu politikamızda Balkan ülkeleri
nin tabiatıy la özel bir yeri bulunmaktadır.

Türkiye, mensubu olduğu Balkanların bir barış ve işbirliği bölgesi 
haline gelmesini ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerde güven duy
gusunun hakim olmasını içtenlikle arzu etmektedir. Romanya’nın Bal
kan işbirliğinin geliştirilmesi için yıllardır sarfettiği samimi çabaları 
takdirle izliyoruz. Ancak, bazı Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin bu
günkü durumu, sadece bu ülkeler arasındaki ikili ilişkileri olumsuz 
yönde etkilemekle kalmamakta, bölgede çok taraflı işbirliğini de maa
lesef son derece güçleştirmektedir. İkili düzeyde diyalogdan kaçınan 
ülkelerin çok taraflı bir işbirliği için bir araya gelmelerini beklemek 
gerçekçi bir davranış olamaz.

Türkiye dış ilişkilerinde mevcut veya ortaya çıkabilecek anlaşmaz
lıkların barışçı yöntemlerle, diyalog yoluyla çözümlenmesini kendisine 
şiar edinmiştir. Bu tutumumuzu Yunanistan ile mevcut sorunlarımı
zın çözümü için defalarca ortaya koymuş olduğumuz Ekselanslarının 
yüksek malumlarıdır. Komşumuz Bulgaristan’ın son aylarda ülkesinde 
yaşayan Türk azınlığa karşı giriştiği ve sadece Türkiye’nin değil, dün
ya kamuoyunun tepkisine yol açan davranışlar karşısında Türkiye’nin 
yaklaşımı yine itidalli olmuştur. Türk azınlığının maruz kaldığı baskı
ların sona ermesi ve bu meseleye diyalog yolu ile bir çözüm bulunması 
için yaptığımız öneriye, Bulgaristan’ın gerçekçi bir değerlendirme so
nucu süratle müsbet bir karşılık vermesini bekliyor ve temenni edi
yoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, •
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büyük gayret ve sorumluluğun da nükleer güce sahip büyük devletlere 
düştüğüne kanidir.

Barışın en önemli tem inatı, silahlanma yarışının bir an önce dur
durulm ası ve global kuvvet dengesinin mümkün olan en düşük silah
lanma düzeyinde oluşturulm asıdır. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki 
Cenevre görüşmelerinin bu açıdan somut sonuçler vermesini içtenlikle 
diliyoruz.

Türkiye, Doğu ile Batı arasında karşılıklı güven ve anlayışa dayalı 
ilişkilerin tesisini ve yapıcı bir işbirliğinin geliştirilm esini samimiyetle 
arzulam akta ve bu amaçla kendisine düşeni yerine getirm eye çalışmak
tadır.

B ütün komşuları ve tüm  dünya ülkeleri ile, bağımsızlık ve egemen
liğe karşılıklı saygı, içişlerine karışm am a, hak ve çıkar eşitliği ilkele
rine dayalı olarak iyi ilişkiler içerisinde bulunmayı kendisine amaç edin
miş olan Türkiye, her devletin önde gelen görevinin barış ve istik rarı 
korum ak olduğuna inanm aktadır. Bu yolda Rom anya’nın ve şahsen Ek- 
selânslarının sarfe ttiğ i sürekli çabaları takd ir ile izliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

D ünya’mıı çeşitli yörelerinde patlak veren ih tila f ve çatışmalar, 
ardı kesilmeyen silahlanm a yarışları, Kuzey ve Güney arasında ken
disini a rta rak  h issettiren  dengesizlikler şeklindeki olumsuz gelişmeler 
uluslararası ilişkilere hakim olan havayı is te r istemez gittikçe ağırlaş
tırm ak ta  ve mevcut ortam da istikbale um utla bakmamız her geçen gün 
daha da güçleşmektedir. Bu gidişatı durdurm ak için dünyadaki bütün 
ülkelerin, im kânları ölçüsünde, azami gayreti sarfetm eleri m utlak bir 
zorunluluk haline gelmiştir.

Sayın Başkan,

U luslararası alanda barış ve güvenliğin tesisine engel olan ve hepi
mizi derin endişelere sevkeden dünya sorunlarından sadece O rta Doğu’- 
daki olaylara kısaca değinmek istiyorum.

O rta Doğu’da F ilistin meselesinin uzun süredir sürümcemede kal
ması bizler için büyük bir üzüntü kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Bu soruna çözüm ancak İsrail’in işgali altında bulundurduğu topraklar
dan çekilmesiyle m üm kün olabilecektir. H er vesileyle ifade ettiğimiz 
üzere, biz Filistin meselesine Filistin  halkının m eşru hak ve beklentile
rine cevap veren bir çözüm bulunmadan O rta Doğu’da kalıcı bir barış 
ve istik rarın  tesis edilebileceğine inanmıyoruz. O rta Doğu bunalımının 
temelinde F ilistin sorununun yattığ ı gerçeği daim a göz önünde bulun
durulmalıdır.
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Lübnan, uzun süredir içerisine düştüğü iç savaştan maalesef bir 
türlü kendisini kurtarm aya muvaffak olamamaktadır. Türkiye öteden- 
beri Lübnan’ın egemenliği, bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünün korun
ması görüşünü hararetle desteklemektedir. Bu ülkenin ve halkının ma
ruz kaldığı sıkıntıların ve dış müdahalelerin artık biran önce sona er
mesini arzu ediyoruz.

Dostlarımız ve komşularımız Irak ve İran arasında beş yıla yakın 
bir zam andır sürüp giden kardeş kavgası da hepimiz için derin bir en
dişe ve üzüntü kaynağı teşkil etmektedir. Bu iki ülke, kendi refah ve 
kalkınmalarına hasredebilecekleri insan güçlerini ve diğer kaynakları
nı bu savaş için feda etmekle kalmayıp, bölgemizde barış ve istikrarı 
tehdit eden bir zaafiyetin doğmasına da yol açmaktadırlar. Türkiye 
her iki komşusu için de vahim sonuçlar yaratan bu savaşın biran önce 
sona erdirilmesini içtenlikle arzulamaktadır. Bu anlaşmazlığın her iki 
ta ra fı da tatm in edecek adil ve şerefli bir çözüme ulaştırılması için 
bugüne kadar gerek İslâm Barış Komitesi çerçevesinde, gerek tek başı
mıza büyük çabalar sarfetmiş olduğumuzu yakinen bilmektesiniz. Bun
lardan maalesef henüz bir sonuç alabilmiş değiliz.

Bununla beraber savaşa son verilmesine yardımcı olmak için bun
dan böyle de elimizden gelen çabayı göstermeye kararlıyız.

Sayın Cumhurbaşkanı,

A rtık  dünyadaki bütün ülkeleri çok yakından ilgilendirir hale gel
miş olan uluslararası tedhiş konusuna da çok kısa değinmek istiyorum. 
U luslararası camia için ortak bir tehdit ve tehlike teşkil eden bu cani- 
yane eylemlere karşı başarılı bir mücadele verilebilmesinin, ancak bü
tün ülkelerin kararlı ve etkin bir şekilde işbirliği yapmalarıyla müm
kün olacağına inanıyoruz. Uluslararası boyutlara ulaşmış olan bu ciddi 
sorun, uluslararası alanda alınacak tedbirler ve yapılacak işbirliği ile 
berta raf edilebilir.

Sayın Başkan,
Daha bu sabah Bükreş’e gelmiş olmama rağmen, 1982 yılı Nisan 

ayındaki ziyaretimden bu yana güzel Başkentinizde kaydedilmiş olan ye
nilik ve gelişmeleri hemen ve takdirle müşahade ett.m. Taıın ve öbüı- 
siigün ülkenizin diğer bazı yörelerini ziyaret edecek ve Ekselânslaımm 
dirayetli liderliği altında Romanya’nın kaydetmekte olduğu ileılemeleıi 
yerinde görmek fırsatım  bulacağım. Ayrıca Ekselansları ile bugün öğ
leden sonra yapmaya başladığımız yararlı göıüş teatileıimizi ü eniz 
den ayrılacağım güne kadar sürdürecek olmamızdan ötüıü e memnu 
niyet duyuyorum. Bu görüşmelerimizi Ekselânsları için müsait olacak en 
erken ta rih te  Türkiye’de devam ettirmeyi de içtenlikle arzuluyorum.



Ziyaretim in, Türk-Romen dostluk ilişkilerinin daha da güçlendiril
mesi çabalarımızda yeni b ir merhale teşkil etmesini diliyor ve bu duy
gularla kadehimi Ekselanslarının sağlık ve mutluluğuna, dost Romen 
m illetinin refah  ve esenliğine ve ülkelerimiz arasındaki dostluğun de- 
vamlı gelişmesine kaldırıyorum.

BELGE : 5

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN’İN ROMANYA’YI
ZİYARETİNDEN SONRA YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

«Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Romanya Sosyalist Cum- 
hurİ3reti Cumhurbaşkanı Nicolae Ceauşescu’nun daveti üzerine, 11-13 
H aziran 1985 tarihlerinde Romanya’ya resmi b ir ziyaret yapm ıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk heyetinin üyeleri, Romanya’da kal
dıkları süre içerisinde, Bükreş ve Köstence bölgesinde sınai, ekonomik 
ve tu ristik  tesisleri ziyaret etm işlerdir. Yüksek konuğa, iki millet a ra 
sında mevcut karşılıklı takd ir ve saygı duygularını yansıtan  sıcak bir 
kabul ve içten bir konukseverlik gösterilm iştir.

Türkiye Cum hurbaşkanı Kenan Evren ve Romanya Sosyalist Cum- 
hurij^eti Cum hurbaşkanı Nicolae Ceauşescu, ziyaret sırasında, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin halihazır durum u ve bu ilişkilerin daha da geliş
tirilm esi im kanları ve ayııı zam anda m üşterek ilgi duydukları uluslar
arası konular üzerinde resmi görüşmelerde bulunm uşlardır.

Bu görüşmeler, Türkiye ile Romanya arasındaki geleneksel dost
luk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerine uygun olarak karşılıklı anlayış 
ve samimi bir hava içinde geçmiştir.

Görüşmelere, Türkiye tarafından, Dışişleri Bakanı V ahit Halefoğlu, 
Devlet Bakanı A hm et Karaevli, Bükreş Büyükelçisi Süreyya Yüksel, 
U laştırm a Bakanlığı M üsteşarı İhsan Pekel, Dışişleri Bakanlığı Müs
teşar Yardımcısı Büyükelçi Ecmel Barutçu, Cum hurbaşkanlığı özel Ka
lem Müdürü Baki İlkin, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Elçi özdem Saııberk, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı Anlaşm alar Genel M üdür Yardımcısı Doğan Kalfaoğlu, Dışişleri 
Bakanlığı Enform asyon Dairesi Başkanı Elçi Yalım Eralp, Dışişleri Ba
kanlığı Doğu A vrupa Dairesi Başkanı Mehmet Görkay,

ve Romanya tarafından, Başbakan Yardımcısı loan Avram, Dış
işleri Bakanı Stefaıı Andrei, Dış T icaret ve U luslararası Ekonomik İş
birliği Bakanı Vasile Puııgan, Dışişleri Bakanlığında Devlet Sekreteri 
Aurel Duma, Romanya Sosyalist Cum huriyeti Cumhurbaşkanının Danış
manı Carol Dina, A nkara Büyükelçisi Vasile Patilinet, U laştırm a ve Te
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lekomünikasyon Bakan Yardımcısı Neculaie Harjau, Dışişleri Bakanlığın
da Müdür Romulus Neagu katılmışlardır.

İki Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin ve 
işbirliğinin çeşitli alanlarda sürekli bir şekilde gelişmesinden duydukları 
memnuniyeti ifade etmişler ve bu çerçevede iki ülke arasındaki ilişkilere 
yeni boyutlar kazandıran üst düzeydeki temasların özel önemine işaret 
etmişlerdir.

İki Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk, işbir
liği ve iyi komşuluk ilişkilerinin, milli bağımsızlık ve egemenlik içiş
lerine karışmama, hak eşitliği ve karşılıklı çıkar ilkeleri temeline da
yalı olarak gelecekte daha da geliştirilmesi ve çeşitli düzeylerdeki temas
ların yoğunlaştırılması konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir.

İki Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Romanya arasındaki iyi komşuluk 
ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesinin her iki ülkenin yararına olduğu 
ve aynı zamanda Balkanlarda ve Avrupa’da iyi komşuluk, karşılıklı an
layış işbirliği ve istikrarın güçlenmesine de katkıda bulunduğuna dair 
inançlarını ifade etmişlerdir.

İki Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Romanya arasında ekonomik, sınai, 
teknik, bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi ve çe
şitlendirilmesinde son yıllarda kaydedilen başarılardan duydukları mem
nuniyeti ifade etmişler, iki ülkenin çıkarlarına uygun olan bu işbirliği
nin güçlendirilmesi amacına yönelik yeni tedbirler alınması hususunda 
mutabık kalmışlardır.

İki Cumhurbaşkanı, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine özel 
bir önem atfetm işler ve 6-9 Mayıs 1985 tarihlerinde Ankara’da yapılan 
Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu XI. dönem toplantısında va
rılan sonuçları memnuniyetle karşılamışlardır.

Taraflar, ikili ticari mübadelelerin, her iki ülkenin ekonomik potan
siyellerine uygun şekilde, denge ve karşılıklı çıkar temellerine dayalı ola
rak  arttırılm ası ve çeşitlendirilmesi hususundaki istek ve kararlılıklarım 
tey it etmişlerdir. Bu mübadelelerin daha da arttırılm ası amacıyla Ta
rafların  çabalarını yoğunlaştırmaları hususunda mutabık kalınmıştır. Ta
raflar, bu çerçevede, istikrarlı ve uzun süreli ekonomik ilişkilerin temi
ninde uzun vadeli ticari mukavelelerin rolünü vurgulamışlardır. Taraf
lar, iki ülke arasında uzun vadeli ticari, ekonomik ve teknik işbirliği 
Anlaşması aktedilmesi imkanlarının incelenmesine devam edilmesi husu
sunda da anlaşmışlardır. Taraflar, iki ülke temsilcilerinin, ekonomik ve 
ticari mübadelelerin durumunu, bu mübadelelerin düzenli \e  dengeli şe
kilde artışını sağlamak hedefine yönelik olarak değerlendirmek amacıy



la belirli dönemlerde ve gerektiğinde her zaman bir araya gelmeleri 
hususunda m utabık kalmışlardır.

Taraflar, iki ülke ticare t ve sanayi odaları arasında ve aynı zaman
da firm a ve ticari kuruluşları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiril
mesinin önemini vurgulam ışlardır. T araflar ticare t heyetlerinin karşı
lıklı ziyaretlerinin ve uluslararası fuar ve sergilere iştirakin  teşvik edil
mesinin yararları üzerinde de durm uşlardır.

T araflar, ekonomik, sınai ve teknik işbirliği alanlarında, bugüne 
kadar, ortaklaşa olarak gerçekleştirilen projelerde elde edilen gelişme
lerden duydukları m emnuniyeti belirtm işler ve işbirliğinin m üşterek ya
ra r  temelinde dayalı olarak, özellikle enerji, m etalürji ve petrol sanayii 
gibi alanlarda daha da geliştirilm esi amacıyla çabaların yoğunlaştırıl
ması hususunda m utabık kalm ışlardır.

T araflar, u laştırm a alanındaki işbirliğinin gelişmesinin önemine 
işaret etm işler ve bu alandaki işbirliğinin gelişmesinin ik ili ekonomik 
ve ticari ilişkilerin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunacağına dair 
inançlarını ifade etm işlerdir.

Taraflar, Tuna-Karadeniz kanalının etkin b ir şekilde kullanılmasını 
teminen ilgili m akam lar arasındaki tem asların düzenlenmesi ve geliş
tirilm esi hususunda m utabık kalm ışlardır.

T araflar, Trabzon-Köstence ve Îstanbul-Köstence arasında RO-RO 
hatların ın  faaliyete geçmiş olmasından duydukları memnuniyeti ifade et
mişlerdir. T araflar, Samsun ve Köstence lim anları arasında feribot ha t
tının b ir an önce faaliyete geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması 
üzerinde m utabık kalm ışlar ve iki ülke ilgili m akam larının İstanbul ile 
Köstence limanları arasında da feribot h a ttı tesisi amacıyla işbirliği 
yapmaya kararlı olduklarını memnuniyetle kaydetm işlerdir.

Taraflar, bu hatların  düzenli ve etkin şekilde çalışmasının, iki ülke 
arasındaki mal nakliyatında ve tran s it mal nakliyatında, Tuna-Karade
niz kanalının daha etkin b ir şekilde kullanılm asına da katk ıda buluna
cağını vurgulam ışlardır.

Taraflar, Türkiye ile Romanya arasında, iki milletin birbirlerini 
daha iyi tanım alarını tem inen kültür, sanat, bilim, turizm , radyo ve 
televizyon alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilm esi ve temasların 
yoğunlaştırılması üzerinde m utabık kalm ışlardır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı uluslararası durum  üzerinde kapsamlı b ir görüş teatisinde 
bulunm uşlar ve uluslararası sorunların büyük bir kısmı üzerinde ben
zer görüşlere sahip olduklarını memnuniyetle m üşahade etmişlerdir.
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İâİ Cumhurbaşkanı, uluslaraası durumun ciddiyetinden, nükleer si
lahlanma yarışının hızlanmış olmasından, ihtilaf ve gerginlik odaklarının 
sürmesinden, diğer ülkelerin içişlerine müdahalelerden, kalkınmış ve kal
kınm akta olan ülkeler arasındaki dengesizliğin artm ış olmasından duy
dukları derin kaygıyı ifade etmişlerdir.

İki Cumhurbaşkanı, bütün ülkelerin bu duruma yol açan sebeple
rin ortadan kaldırılması amacına matuf olarak yoğun çaba harcama
ları gerektiği yolundaki inançlarını belirtmişlerdir.

Taraflar, uluslararası ilişkilerdeki tüm sorunlara gerçek ve kalıcı 
çözümlerin sadece barışçı araçlarla, görüşmeler yoluyla bulunabileceğine 
olan inançlarını teyit etmişlerdir. Taraflar, bu çerçevede, tüm devlet
ler arasındaki ilişkilerde egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne 
saygı, içişlerine karışmama, hak eşitliği ve kuvvet tehdidine veya kuv
vete başvurmama temel ilkelerinin titizlikle ve tam olarak uygulanma
sının hayati önemini vurgulamışlardır.

Taraflar, silahlanma yarışının gecikmeksizin durdurulması ve genel 
ve tam  silahsızlanma hedefine yönelik olarak nükleer ve koııvansiyonel 
silahların indirimi için somut önlemlerin kabulü gereği üzerinde dur
muşlardır. Taraflar, güvenliğin mümkün olan en düşük silahlanma dü
zeyinde sağlanması gerektiğine işaret etmişlerdir.

İki Cumhurbaşkanı, Cenevre’de Amerika Birleşik Devletleri ile Sov- 
yetler Birliği arasındaki nükleer ve uzay silahlarıyla ilgili görüşmeleri 
memnuniyetle karşılamışlar ve bu görüşmelerin müspet sonuçlara ulaş
ması yolundaki ümitlerini ifade etmişlerdir. Taraflar, nükleer silahların 
dengeli, adil ve denetlenebilir anlaşmalar yoluyla ve tam ve etkin ulus
lararası kontrol altında Avrupa’da ve dünyada özlü şekilde indirimi ve 
mümkünse bertaraf edilmesi üzerinde durmuşlardır.

Taraflar, Avrupa’da güven, güvenlik ve silahsızlanma tedbirleri 
üzerinde varılacak anlaşmaların bütün Avrupa devletlerinin daha etkin 
katkılarını gerektirdiğini belirtmişlerdir.

Taraflar, Helsinki Nihai Belgesinde yer alan ilke ve hükümlere 
desteklerini teyit etmişler ve bu ilke ve hükümlere tüm olarak ve sü
rekli biçimde riayet edilmesi gerektiğini belirtmişle ’dir.

Taraflar, Stockholm’de, Avrupa’da Güven ve Güvenlik A rttırıcı ön
lemler ve Silahsızlanma Konferansında bir an önce somut sonuçlaıa ula
şılması için çabaların yoğunlaştırılması gereğine işaret etmişlerdir. Ta
raflar, bu Konferansta somut güven a ıttıııc ı öıılemleı iizeı.inde muta
bık kalınmasının, silahlanma yarışının durdurulması ve silahsızlanma
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alanındaki diğer görüşmeleri de. olumlu yönde etkileyeceği yolundaki ka
naatlerini ifade etmişlerdir. Taraflar, Viyana görüşmelerinin başarılı 
b ir sonuca ulaşmasının önemi üzerinde de durm uşlardır.

İki Cumhurbaşkanı, Balkanların bir barış, iyi komşuluk, işbirliği, 
karşılıklı güven ve is tik rar bölgesi haline dönüştürülm esinin önemine işa
re t etm işler ve bu yöndeki çabalarım sürdürm eye kararlı olduklarını 
belirtm işlerdir. İki Cumhurbaşkanı, bölgedeki bütün ülkelerin yararına 
olacak bu hedefe ulaşmanın veçheleri üzerinde görüş teatisinde bulun
muşlardır.

Taraflar, O rta Doğu’daki gerginlik ve istikrarsızlıktan duydukları 
derin endişeyi ifade etmişlerdir. T araflar, bölgede kapsamlı, adil ve sü
rekli b ir barışın ancak İsrail’in 1967 yılından beri işgal altında bulun
durduğu topraklardan çekilmesi, F ilistin  meselesinin, F ilistin halkının 
kendi arzularına uygun olarak self determ inasyon hakkı dahil meşru 
haklarının tanınm ası yoluyla çözümlenmesi ve bölgedeki bütün devlet
lerin bağımsızlık ve egemenliklerinin temini suretiyle sağlanabileceğini 
vurgulam ışlardır.

Lübnan’ın içinde bulunduğu durum dan duydukları üzüntüyü belir
ten ta ra fla r, bu ülkenin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne 
desteklerini teyid etm işler ve Lübnan halkının barış ve huzur içinde 
yaşam asına imkân verecek şartların  yaratılm ası için Lübnan’daki politik 
güçlerin b ir an önce uzlaşmaya varm aları için çağrıda bulunmuşlardır.

İki Cumhurbaşkanı, İran  ve Irak  arasındaki savaşın devamından 
duydukları derin kaygıyı bir kere daha belirtm işlerdir. İki Cumhur
başkanı; çatışm aların hemen durdurulm ası ve her iki ta ra fın  da kabul 
edebileceği adil ve şerefli bir çözüme ulaşılması için çağrıda bulunmuş
lar ve bu gayeye m atuf bütün çaba ve girişimleri desteklediklerini te
yit etm işlerdir.

Taraflar, sömürgeciliğin her şeklinin ve ırk  ayırım ının tamamen 
tasfiyesi amacıyla kesin tedbirler alınması gereğini belirtm işlerdir. Ta
raflar, SWAPO’nun liderliğinde Namibia halkının mücadelesi, Namibia’- 
nın bağımsızlığı, Güney A frika’da ırkçı apartheid politikasına son ve
rilmesi için desteklerini ifade etmişlerdir.

Taraflar, halihazır uluslararası ekonomik durum un, himayeciliğin 
artm asının ve uluslararası para  durum unda devam eden belirsizliklerin 
özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerinden duy
dukları endişeyi dile getirm işlerdir. T araflar, gelişm ekte olan ülkelerin 
dış borçları meselesinin çözümü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ara
sındaki dengesizliğin azaltılması ve ortadan kaldırılması, yeni bir ulus
lararası ekonomik düzen kurulm ası gereğini belirtm işlerdir.
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Taraflar, Birleşmiş Milletlerin dünyada barış ve güvenliğin sağ
lanmasında ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ile dünyanın kar
şılaştığı meselelere çözüm bulmasındaki rol ve etkinliğinin güçlendiril
mesine desteklerini ifade etmişlerdir. Taraflar, iki ülke temsilcilikleri 
arasında Birleşmiş Milletler Teşkilatında ve aynı zamanda diğer ulus
lararası kuruluşlar çerçevesinde yapılan iyi işbirliğinden duydukları mem
nuniyeti dile getirmişler ve bu işbirliğinin yoğunlaştırılması hususunda 
m utabık kalmışlardır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı, yaptıkları görüşmelerden ve ziyaretin sonuçlarından duy
dukları memnuniyeti ifade etmişler ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki 
ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve Türk ve Romen 
milletleri arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine önemli bir kat
kı teşkil ettiğini kaydetmişlerdir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Romanya Sosyalist Cumhu
riyeti Cumhurbaşkanı Nicolae Ceauşescu’yu ve Bayan Elena Ceauşescu’- 
yu Türkiye’ye resmi bir ziyaret yapmaya davet etmiştir. Bu davet mem
nuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaretin tarihi diplomatik yollardan tespit 
edilecektir.

KENAN EVREN TÜRKİYE NİCOLAE CEAUŞESCU
CUMHURBAŞKANI ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ

CUMHURBAŞKANI

Neptün, 13 Haziran 1985

BELGE : 6
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN ANKA’YA

ÖZEL DEMECİ

SORU :
ABD ile bu yıl sonunda süresi dolacak olan, «Savunma İşbirliği 

Anlaşmasının» bazı hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin çalış
m alar yapıldığını belirttiniz. Bu çalışmalar hangi aşamadadıı : Tüıki- 
ye’nin öngördüğü düzenlemelerin ana hatlaıı ııelııdiı ? Tüıkiye, anlaş
manın yenilenmesi konusunu görüşmek üzeıe, Amerikan yönetimine ne 
zaman çağrıda bulunacaktır ?

CEVAP :
Hükümetimiz, ABD ile ilişkilerimizi dostluk ve ittifak  bağlarımızı 

ve karşılıklı menfaatlerimizi dikkate alarak en yüksek düzeye çıkarma 
arzusundadır. ABD ile savunma alanındaki ilişkilerimizi düzenlemen Sa-
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vuııma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşm asının geçerlilik süresi 18 A ra
lık 1985 tarihinde dolm aktadır. A tlantik  İttifak ı’nm ilkeleri çerçevesin
de aktedilm iş bulunan bu A ntlaşm a bir yandan Türk Ordusunun modern
leştirilmesi için gerekli silâhların ve diğer savunma araçlarının teminini, 
savunma sanayii alanında işbirliğini ve Türk ekonomisine katkıda bulun
mayı öngörmekte diğer yandan da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tesislerin
de ABD’nin bazı ortak  savunma tedbirlerine katılm asına imkân sağ
lam aktadır. Hükümetimiz bu iki unsur arasındaki dengenin hassasiyet
le m uhafazasına önem verm ektedir.

Geçen beş yıllık uygulama bu dengenin korunabilmesi için A ntlaş
manın savunma desteği ve savunm a sanayii alanlarında yetersiz kalan 
bazı yönlerinin düzeltilmesine ihtiyaç bulunduğunu ortaya koymuştur. 
Bu hususun zamanı geldiğinde ele alınacağı tabiidir.

ABD Kongresinde Dış Yardım K anunu’ııun görüşülmesi sırasında 
Türkiye’ye yönelik yardım ın azaltılması yolunda ortaya çıkan eğilimlerin, 
Savunma İşbirliği A ntlaşm ası ile ABD’nin üstlendiği yükümlülüğe ters 
düştüğü açıktır. A yrıca şu veya bu etnik grubun tesirinde kalan bazı 
çevrelerin Türk-Am erikan askerî işbirliğini iki ülke arasındaki dostluk 
ilişkileriyle ve ittifak  dayanışm ası ile bağdaşm asına imkân bulunmayan 
ve Türk kamuoyunda haklı b ir hassasiyet doğuran konularla irtibat- 
landırm aya çalıştıklarını üzüntüyle m üşahade ediyoruz. Hükümetimiz 
ABD’deki esas m uhatabım ız olan ABD Yönetimi’niıı Kongrede dostluk 
ve işbirliğimize olumsuz etki yapan bu çevreleri tesirsiz kılabilecek si
yasî güce sahip bulunduğuna inanm aktadır.

Sağlam bir zemin üzerinde geliştirm ek istediğimiz Türk-Amerikan 
ilişkilerinin dengeli b ir yapıya kavuşturulm ası hususundaki görüşleri
miz ABD yetkili m akam larına intikal e ttirilm iştir.

SORU :

Amerikan Kongresinde gündeme getirilen Erm eni tasarılarının ge
leceği ile ABD ile ilerde yapılacak -savunm a işbirliği anlaşm ası başta 
olmak üzere- anlaşm alar arasında, b ir paralellik kurulm ası düşünülü
yor m u?

CEVAP :

ABD siyasî sistem inin özel yapısının bir sonucu olarak bazı ma
halli unsurlar ve etnik gruplar K ongre’de gereğinden fazla nüfuz ve 
ağırlık kazanm aktadırlar. Bununla birlikte ta rih î gerçekleri çarpıtarak 
kin ve intikam  duyguları yaym aya çalışan belirli çevrelerin etkisiyle 
hazırlanan bazı tasarıların  ABD Kongresinde bu kadar ta ra f ta r  topla
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ması karşısında Türkiye’nin kayıtsız kalması mümkün değildir. İki ül
ke arasında var olan samimi dostluğa dayanan işbirliğinin bu gibi olum
suz girişimlerden etkilenmemesi için ABD Yönetimimin Kongre üze
rinde müessir olacak imkân ve çareleri bulacağına samimiyetle inanı
yoruz. Kongre içinde yaratılan ve Türk milletinin duygularını rencide 
eden cereyanların Amerikan milletinin düşünce ve kanaatlerini yansıt
tığına kâni değiliz.

SORU :

Birleşik Amerika Dışişleri Bakam George Shultz ile geçen yıl yap
tığınız görüşmede, «görüş alışverişini sıklaştırmak» üzere, karşılıklı da
nışma mekanizması kurulması konusunda ilke kararı almıştınız. Bu ko
nuda, bugüne dek, somut olarak, neler yapılmıştır?

CEVAP :

ABD Dışişleri Bakanı Shultz ile karşılıklı itimada dayanan samimi 
ve verimli bir diyalog tesis etmiş bulunuyoruz. Kendisiyle geçen yıldan 
bu yana çeşitli milletlerarası toplantılarda ve Başbakanımızın ABD’ye 
yaptığı resmî ziyaret sırasında biraraya geldik, iki ülkeyi ilgilendiren 
hususlarda ve dünya meseleleri hakkında yararlı görüşmeler yaptık. Son 
olarak 7 Haziran tarihinde NATO Bakanlar Konseyi vesilesiyle bulun
duğumuz Portekiz’in Estoril şehrinde etraflı bir görüş alış verişinde 
bulunduk.

Dışişleri Bakanı Shultz ile yaptığımız çeşitli yazışmalar da gerek 
ikili ilişkiler gerek diğer meseleler hakkında görüş ve düşüncelerimizi 
bildirmemize imkân vermiştir.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’nin bölge meselelerinde ve komşu
larıyla münasebetlerinde zengin bir tecrübeye sahip bulunduğunu bil
mekte ve bu bakımdan her vesileyle Türkiye’nin bu konulardaki görü
şünü almaya özen göstermektedir.

Biz de kendisini Türkiye’nin meselelerini anlayan ve Batı dünyası 
içindeki önemini idrak eden değerli bir dost olarak tanıyoıuz.

SORU :

Bulgaristan’ın Türkiye’nin notalarına verdiği yanıtların, aynı içeriği 
taşıdığı görüşüne katılıyor musunuz? Katılıyorsanız, nota vermeye de
vam edilecek mi? Ayrıca, uluslararası forumlarda konuyu gündeme ge
tiren  Türkiye, sorunun çözümünde bir ilerleme sağlamış mıdır ?
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CEVAP

Bulgaristan Hüküm eti’ııin geçen yılın sonundan itibaren bu ülkede 
yaşayan bir milyonu aşkın soydaşımızın isimlerinin zorla değiştirilmesi 
için yaptığı baskılara, dinî vecibelerini yerine getirm elerini güçleştiren 
engellemelerine ve kültürel özelliklerini kaybetmelerini amaçlayan gi
rişim lerine karşı H üküm et olarak tepkimizi en açık b ir şekilde ifade 
ettik. B ulgaristan’a verdiğimiz notalarda soydaşlarımızın ikili ve ulus
lararası antlaşm alarla sahip oldukları ve B ulgaristan A nayasasında da 
yer alan temel hak ve hürriyetlerine saygı gösterilmesini istedik. Arzu 
eden bütün soydaşlarımızı göçmen olarak kabul edebileceğimizi ifade e t
tik. Bütün bu meseleleri ele almak üzere Dışişleri Bakanları arasında gö
rüşm eler yapılmasını önerdik.

B ulgaristan Hüküm eti şimdiye kadar bu girişimlerimize müsbet 
bir karşılık vermiş değildir.

Soydaşlarımıza yapılan baskılar dünya basınında ve kamuoyunda 
eleştirilm ektedir.

İnsan hakları ile ilgili m illetlerarası toplantılarda da Türkiye’nin 
bu konuda ifade ettiğ i görüşler sem pati ile karşılanm akta ve destek bul
m aktadır. B ulgaristan’ın ta rih î gerçekleri çarp ıtarak  sürdürdüğü bas
kı eylemlerini m azur gösterm ek için sarfe ttiğ i gayretler ise dünya ka
mu oyunda inandırıcı olmamıştır.

Türkiye B ulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın temel hak ve hür
riyetlerine saygı gösterilmesi ve bunlardan arzu edenlerin ülkemize göç 
etmelerine izin verilmesi için sarfe ttiğ i çabaları kararlılıkla sürdüre
cektir.

Bulgaristan H üküm eti’nin yalnız ikili ilişkilere zarar vermekle kal
mayan, aynı zamanda Balkan işbirliğini de imkânsız hale getiren bu 
yanlış tutum dan er veya geç vazgeçeceğine inanm ak istiyoruz.

SORU :

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü M übarek’iıı tem asları sırasında ele alı
nan ve Türkiye’nin desteklediği «ürdüıı-FK ö ortak  heyetinin ABD ile 
görüşme m asasına oturm ası» form ülünün gerçekleşmesi için, Türkiye 
«diplomatik desteğin» yanı sıra, ak tif olarak neler yapacaktır?

CEVAP :

Ürdün ile FK ö’nün ABD ile görüşmelerde bulunm ak üzere ortak 
bir heyet oluşturm a hususunda m utabakata varm ış olmaları Filistin so
rununun çözümü için gerekli m üzakere sürecini başlatm a yolunda kay
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dedilen dikkate değer bir gelişme teşkil etmiştir. Bu gelişmenin en 
önemli yönü Ürdün ile FKö’nüıı ortak bir barış yaklaşımı üzerinde 
anlayış birliğine varmış olmalarıdır. Filistin sorununun çözümüne ze
min hazırlama yolunda atılmış bulunan bu cesaretli adımın karşılıksız 
bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Arap ve Filistinlilerin 
maruz kaldıkları haksızlıkların telâfisinin bölgede barış ve istikrarın 
tesisine katkıda bulunacağına inanmaktadır. Bu anlayışla, Ürdün ile 
FKÖ arasında varılan mutabakatın sonucunda ortaya çıkan barışçı yak
laşımın yararlanılması gereken bir fırsat teşkil ettiği düşüncesindeyiz. 
Bu görüşlerimizi her vesileyle ilgili taraflara ifade etmekte ve olumlu 
bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmaya çalışmaktayız.

SORU :

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 9 Haziran’da yapılan Cum
hurbaşkanlığı seçimleri hakkında 101ar adına dönem başkanı İtalya 
tarafından yapılan açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?

CEVAP :

Avrupa Topluluğunu oluşturan 10ların Kıbrıs konusunda bu ka
dar Rum yanlısı bir metni kabul edebilmiş olmaları hayret vericidir.

Demokrasi ve insan hakları konularının şampiyonu olarak ortaya 
çıkan AET’nin Kıbrıs Türklerinin demokratik haklarını örnek biçim
de kullanmalarına gösterdikleri tepki bariz çelişki ve çifte standard 
teşkil etmektedir.

Yunanistan'ın oy birliği mekanizmasını istimar ederek AET’nin 
K ıbrıs’a ilişkin tutumunu adeta ipotek altına aldığı görülmektedir.

Bu bildiriyi tümüyle reddediyoruz.

Böylesine tarafg ir bir bildiriyi benimseyen ülkelerin Kıbrıs soru
nunun adilâne çözümüne herhangi bir yapıcı katkıda bulunamayacak
ları açıktır.

BELGE : 7

BAĞIMSIZ AVRUPA PROGRAM GRUBUNUN 17 18 HAZİRAN 1985 
TARİHLERİNDEKİ TOPLANTISINDAN SONRA YAYINLANAN

ORTAK BİLDİRİ

The Ministers of Def ence of the thirteen member countries (*) 
of the Indépendant European Programme Group (IEFG) met in London 
011 17 and 18 June 1985. The purpose of the meeting was to review the
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progress towards closer arm am ents cooperation, which has been made 
as a result of the  political initiative M inisters took a t the ir f irs t meeting 
in The Hague last November, and to set fu rth e r  work in hand.

M inisters reaffirm ed the ir commitment to a more efficient use of 
European defence resources through closer cooperation between mem
ber countries. Among the objectives of th is commitment will be the 
enhancement of the European contribution to the common defence ef
fo rt of the  Alliance, and a strengthening of the European basis for a 
be tte r balanced relationship between the IEPG and the N orth  American 
Allies.

Research and Technology :

M inisters re-emphasized the im portance of enhancing collabora
tion in Defence Technology Research. In this regard, they expressed 
satisfaction w ith the progress made tow ards identifying cooperative 
technology projects (CTP’s). Some 30 technological areas have been 
identified as fields for possible cooperation.

(*) IEPG-members are : Belgium; D enm ark; Federal Republic of Ger
m any; France; Greece; Ita ly ; Luxem bourg; The Netherlands;
Norway; Portugal; Spain; Turkey; United Kingdom.

M inisters decided to launch concrete cooperation in research and 
technology based on several initial CTP’s which the  participants will 
finance 011 a case by case basis; these relate to m ilitary  aspects of the 
following areas :

— Microelectronics (gallium arsenide)

— High streng th  light w eight m aterials

— Compound m aterials

— Image processing

— Conventional warhead design.

They noted th a t th is is the f irs t tim e th a t m ulti-national defence 
research cooperation has been approached in such, a thorough fashion.

M inisters expressed the ir firm  determ ination to make f u r th e r  
progress in th is area, actively involving industrial companies, research 
establishm ents and governments. In th is regard they  also welcomed an 
offer from the UK to host a conference of D irectors of national Research 
and Development establishm ents to discuss the  more efficient use of 
existing European facilities and capabilities.
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M inisters agreed to instruct the National Armaments Directors to 
study the need for collaborative technology demonstrator programmes, 
in order to bridge the gap between CTP’s and project development.

M inisters expressed the view that in shaping technological prog
rammes account should be taken of parallel developments in Europe.

Harmonization of operational concepts :

M inisters underlined tha t agreed operational concepts are an im
portan t pre-requisite for the definition of common European require
ments for new defence equipment. Ministers stressed the need to attune 
the various European efforts in this field, agreed to instruct their staffs 
accordingly and requested National Armaments Directors to investigate 
how IEPG work could effectively be expanded to these areas.

Equipment cooperation :

M inisters examined the progress made towards the active har
monization of existing national operational requirements and timescales 
for the acquisition of defence equipment. Since last November, eight 
fu rth er groups have been established to explore possibilities for coope
ration bringing the total of areas under active investigation to 35.

In particular, they welcomed the harmonization of the operational 
requirements for mortars and two types of short range Anti Armour 
Weapons. They further noted that these were the first Outline European 
S taff Targets to have been agreed by the IEPG and that this represented 
a m easure of the increased national commitment to the objectives of 
the Hague Declaration. Project groups have been created to advance these 
programmes.

Ministers noted with satisfaction the progress made in the group 
on Third Generation Anti Tank Guided Weapons, which has selected 
the preferred technical solution for the medium range and is on the 
verge of selecting the preferred solution for a long range system. Good 
progress was also noted on the Advanced Shoit Range Aii-to-Aii Mis
sile Programme; a Memorandum of .Understanding has been signed to 
s ta r t the project definition.

Ministers took note of the decision of theii Lslgian colleague to 
recommend to his government to join France in a European coopera
tive programme on a short range ground to-air-missile system.

Ministers noted that there are good prospects for the standar
dization of several components of the Main Battle Tank and for the 
finalization before the summer of 1986 of European operational require-



m ents as well as possible technical alternatives for Medium Surface to 
Air Missiles. M inisters urged th a t work should be pressed forw ard on 
the study on the F u tu re  T ransport A ircraft, which will be extended to 
requirem ents for Airborne E arly  W arning, Anti Submarine W arfare 
and Refuelling A ircraft and consequently will be called F u ture Large 
A ircraft. They also stressed th a t the study on Command, Control and 
Communication capabilities should be completed soon.

As torpedoes become more technologically sophisticated and costly 
it is im portant to make be tte r use of the industrial and technological 
resources which Europe possesses in th is field. Therefore M inisters 
agreed to in itia te a study to coordinate a common European approach 
to the development of fu tu re  torpedoes.

M inisters tasked National A rm am ents Directors to  set as soon 
as possible tim efram es for all projects under consideration.

European defence industry  :

A key objective of the IEPG is the development of a competitive 
European defence industry  a t a high technological level and capable of 
producing the defence equipment required, taking due account of the 
in terests of nations w ith less developed defence industries.

In th is regard M inisters took note of the progress made in the 
study they had commissioned last November on enhancing the competi
tiveness of the European arm am ents industry  and agreed th a t the 
analytical aspect of th a t study would be entrusted  to an independent 
group chosen by the  countries involved. They agreed th a t the findings 
of the study should be presented by mid 1986.

Transatlantic Dialogue (TAD) :

While the main objective of IEPG is to enhance arm am ents coope
ration between European countries, M inisters reiterated  the need to 
strengthen the transatlan tic  dialogue. In th is respect they agreed that 
th e  Conference of National A rm am ents D irectors is the appropriate 
channel for pursuing the  transatlan tic  dialogue.

They welcomed the convening of a reinforced m eeting of the North 
A tlantic Council to discuss the  very im portant subject of enhancing 
arm am ents cooperation among the Allies for which they will concert 
European views.

Leaving full scope to bilateral contacts between individual Europe
an countries and the ir North-Am erican Allies, M inisters agreed that



with regard to specifically identified items it is most desirable that 
Europe will speak with one voice. To that end the Chairman of IEPG 
will be given a special mandate as appropriate.

Ministers expressed the hope tha t the United States’ administration 
will propose concrete measures in order to enhance the transatlantic 
dialogue and thus armaments cooperation within the Alliance in the 
spirit of recent congressional initiatives in the United States. The IEPG 
will follow any developments in this field with keen interest.

S taff support :

In order to meet the increasing workload of the IEPG, Ministers 
agreed to reinforce staff support for existing panels and subordinate 
groups if necessary.

The establishment of a permanent IEPG secretariat will be studied 
and the results will be discussed a t the next meeting.

Chairmanship of IEPG :

Ministers decided to continue to direct IEPG activities a t the le
vel of Ministers. They agreed tha t Spain will assume the Chairmanship 
of the IEPG for two years from 1 January 1986. Ministers will meet 
again in January 1986.
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NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇI AMAÇLARLA KULLANIMI 
KONUSUNDA KANADA İLE 18 HAZİRAN 1985 TARİHİNDE 

İMZALANAN ANLAŞMA SIRASINDA
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 

YAPILAN KONUŞMA

«Mr. Ambassador

Distinguished Guests,

I t gives me great pleasure to sign the «Agreement between the 
Government of the Republic of Turkey and the Government of Canada 
for Cooperation in the Peaceful Uses of Nucleaı imeigy.»

This is the first nuclear cooperation agreeme.it signed by Turkey 
with such a large scope.

I t comes a t a propitious time because Turkey is about to embark 
on a programme which will involve the production of nuclear energy 
on a fairly broad scale.



As Turkey is a t a relatively early stage in the  development of its 
nuclear programme, we feel th a t it is timely to initiate such cooperation 
w ith Canada, one of leaders in nuclear technology.

We appreciate the willingness of Canada to share w ith us its 
experience and expertise in the peaceful use of nuclear energy.

This Agreem ent will also serve as an instrum ent in fu rth e r  enlar
ging the scope of Turkish-Canadian economic cooperation. We hope th a t 
through the implementation of th is Agreement, new opportunities for 
a broad and mutually-beneficial cooperation in the economic and com
mercial fields will be created for Turkish and Canadian businessmen. 
W ith its rich natural resources, skilled manpower, privileged geograp
hical location and enterprising business community Turkey offers many 
possibilities for fru itfu l cooperation.

I am confident th a t th is new era of cooperation unfolding before 
us will be of benefit for both sides and will help strengthen fu rth e r the 
bonds of friendship between Turkey and Canada.

Thank you.»
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BM YASASININ SAN FRANSİSCO KONFERANSINDA KABUL 
EDİLİŞİNİN 40 NCI YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN 
YAYINLANAN MESAJ

Birleşmiş Milletler Yasasının İkinci Dünya Savaşı sonlarında San 
Fransiseo’da toplanan K onferans’da, aralarında Türkiye’nin de bulun
duğu 51 kurucu devlet tarafından  kabulünün 40 ncı yıldönümünü kut
lamaktayız. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, büyük kayıplara 
ve tarifsiz izdıraplara yol açmış olan iki büyük dünya savaşından edini
len tecrübelerin değerlendirilmesi sonucu ve bu acı olayların tekrarının 
önlenmesi amacıyla kurulm uştur. M illetlerarası ilişkilerin barış ve gü
venlik içinde adalet ve hakkaniyet ilkelerine dayandırılarak geliştirilme
si ihtiyaç ve zorunluğuna cevap vermek am acıyla bütün dünya millet
lerinin Birleşmiş Milletler Teşkilâtı çerçevesinde b iraraya getirilmesini 
övgüye değer bulmaktayız.

Birleşmiş Milletler, bugüne kadar, bütün m illetlerarası anlaşmazlık
lara çözüm getirememişse de, gerginliklerin azaltılm asına ve bölgesel 
anlaşmazlıkların genişlemesinin önlenmesine barışı koruyucu çabaları ile 
yardımcı olm uştur. Bu evrensel teşk ilâ t aynı zam anda sömürgeciliğin 
tasfiyesine büyük katkıda bulunmuş, m illetlerarası dayanışm a ve işbir-



ligi fikirlerinin gelişmesine, sosyal ve insancıl konularda olumlu adım
lar atılmasına, insan haklarına saygının yaygınlaşmasına, ekonomik iliş
kilerde yeni düzen arayışlarına da öncülük etmiştir.

Birleşmiş Milletler bir yandan silahsızlanma gibi dünya barışı için 
temel bir sorun üzerine eğilirken, diğer yandan da gençler, yaşlılar, sa
katlar, kadınlar gibi çeşitli kesimlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye yö
nelik arayışları desteklemeyi de ihmal etmemektedir. Teşkilâtın, takdir
le karşıladığımız diğer çeşitli faaliyetleri meyanmda, terörizme ve uyuş
turucu maddelere karşı mücadelede milletlerarası işbirliğini teşvik, uyuş
turucu maddeler ve silah kaçakçılığı ile milletlerarası terörizm arasın
daki yakın ilişkiyi tesbit ve teşhir etmek gibi çabalarına da özellikle 
işaret etmek isteriz.

Son yıllarda milletlerarası alanda tanık olduğumuz şiddet olayları 
ve çatışm alar ile açlık ve yoksulluğun yol açtığı umutsuzluk, adalet ve 
hakkaniyete olan güvenin geçirmekte olduğu sarsıntı bütün milletleri 
daha adil ve daha mutlu bir dünya yaratmak için çabalarını bir elden 
yürütm eye zorlamaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, özellikle böyle 
bir ortam  içinde milletleri verimli ve insanlığa faydalı bir diyalog ve 
işbirliğine yöneltmek bakımından yeri doldurulmayacak bir kuruluş ni
teliğini taşımaktadır. 40 ncı yıldönümünü, bütün ülkelerin, Teşkilât’m 
amaç ve ilkelerine bağlılıklarını ve inançlarını yenilemeleri ve güçlen
dirmeleri için en uygun bir fırsat olarak değerlendirecekleri inancını 
taşıyoruz.

Bu vesileyle, dünya nüfusunun üçte ikisini bünyelerinde barındıran 
gelişme yolundaki ülkeler ile sanayileşmiş ülkeler arasında gittikçe a r t
m akta olan uçurumun dünyanın geleceği açısından ciddi bir sorun teşkil 
ettiğini de hatırlatm ak isteriz. Gelişmekte olan ülkelerin bu konudaki 
haklı beklentilerine cevap verebilecek kısa ve uzun vadeli tedbirlerin 
alınmasında, milletlerarası alanda gerçek bir işbirliği ve dayanışmanın 
tesisinde Birleşmiş Milletlerin üzerine düşen görevleri en iyi şekilde 
yerine getirmesi içten dileğimizdir.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin çalışmalarına geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de yapıcı katkılarda bulunma kararlılığında olup, daha güzel 
bir dünya için gerekli şartların oluşturulmasında Biı leşmiş Milletleri 
vazgeçilemeyecek bir ümit ve güven kaynağı olaıac değeılendiımekte- 
dir. Yasanın kabulünün 40 ııcı yıldönümünde Biı leşmiş Milletleıe olan 
güvenimizi ve milletlerarası işbirliğinin T asa da öngörülen ilkeleı çeı- 
Çevesinde gerçekleştirilebileceğine olan inancımızı teyid ve B. M. Genel 
Sekreterini ve değerli mesai arkadaşlarını bu vesile ile candan tebrik
ediyoruz.
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Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanmış 
metinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahi
yetinde olup resmi bir belge değildir.


