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B E L L E T E N İ

Ocak 1934 Sayı

Dışişleri Bakanlığı Basımevi - ANKARA



Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayın 

Dokümantasyon Dairesi tarafından yayınlanmıştır.



YENİDEN YAYINA BAŞLARKEN

Ülkemizi yakmen ilgilendiren önemli siyasi, ekonomik, kültürel ve 
sosyal konulardaki bilgi ve belgelerin bir araya getirilmesi suretiyle ha
zırlanacak ve başta Bakanlık mensuplarımız olmak üzere, akademisyenler, 
araştırm a kuruluşları ve basın ve yayın organlarının da yararlanabilecek
leri bir başvuru belgesine olan ihtiyaç, daha 1960’Iarda hissedilmiş ve 1964 
yılında yayınlanmasına başlanılan Dışişleri Belleteni, bu ihtiyaçlarımızı 
büyük ölçüde karşılayan değerli bir yayın olarak okuyucuların hizmetine 
sunulmuştu.

Bugün bile kullandığımız bu belgenin yayınma 1973 yılında çeşitli 
bürokratik nedenlerle maalesef ara verilmek zorunluluğunda kalınmış ve 
bunun sonucunda meydana gelen eksiklik daima hissedilegelmiştir.

Pek çok Batılı ülke Dışişleri teşkilatlarında yayınlanmakta olan bu 
tü r  dergiler, ülke içi kullanım dışında, o ülkenin her alandaki politikasının 
dışa yansıması bakımından da yararlı hizmetler vermekte ve belli konu
larda yabancı araştırmacıların pek sık müracaat ettikleri belgeler olarak 
kullanılmaktadırlar.

Bütün bu hususlar dikkate alınarak, Dışişleri Belletenimizin bu aydan 
itibaren yeniden yayınlanmasına karar verilmiştir.

Bu değerli çalışmanın, zaman içinde daha da gelişerek, ülkemiz ve dış 
temsilciliklerimiz için bu alandaki boşluğu giderici hizmetler vereceğine 
inanıyorum.

Ercüment YAVUZALP
Büyükelçi
Müsteşar
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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

K I B R I S

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş 2 Ocak 1984 günü bir basın toplantısı düzenleyerek, Kıbrıs Rum 
tarafına bir barış çağrısında bulunmuş ve Kıbrıs sorununun çözümüne 
yönelik iyi niyet tedbirlerini açıklamıştır.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’m yaptığı barış çağrısı ve 
açıkladığı iyi niyet tedbirlerine karşılık olarak Kıbrıs’taki Türk Barış 
Kuvvetlerinin sayısında 1500 kişilik bir indirime gidilmesinin kararlaştı
rıldığı hakkında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman 
tarafından 3 Ocak 1984- günü bir açıklama yapılmıştır.

Öte yandan 16-19 Ocak 1984 tarihlerinde Kazablanka’da toplanan 
İslam Zirve Konferansı’na KKTC, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Baş
kanlığında bir heyetle gözlemci sıfatıyla iştirak etmiş, Denktaş Konferan
sın 19 Ocak 1984 tarihli oturumunda bir konuşma yapmış ve Zirve Kon
feransı sonunda yayınlanan Nihai Bildiride, Kıbrıs ile ilgili olarak bir pa
ragrafa da yer verilmiştir.

DÖRDÜNCÜ İSLAM ZİRVE KONFERANSI

Dördüncü İslam Zirve Konferansı 16-19 Ocak 1984 tarihlerinde Fas’
ın Kazablanka kentinde yapılmıştır. Zirve’den önce, 12-14 Ocak 1984 ta 
rihlerinde Dışişleri Bakanları hazırlık * toplantısı cereyan etmiştir. Tür
kiye Zirve’ye Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hazırlık toplantısına ise Dış
işleri Bakanı Vahit Halef oğlu başkanlığında birer heyetle katılmıştır.

Cumhurbaşkanı Evren, Konferans Başkan Yardımcılığına seçilmiş, 
ayrıca Konferansın üç daimi komitesinden biri olan Ekonomi ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlığı da Türkiye Cumhurbaşkanına tevdi 
edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Evren, Konferans Genel Kurulu’.ıun 18 Ocak 1984 
tarihli oturumunda bir konuşma yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Evren, Konferans sırasında Pakistan Devlet Baş
kanı Zia-ül Plak, İslam Konferansı örgütü Genel Sekreteri H. Chatty, 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar, FKÖ Lideri Yaser A rafat, Birleşik Arap Emirlikleri Başkam Şeyh
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Zaid El Sabah, Tunus Cumhurbaşkanı H. Bourgiba ve Bangladeş Devlet 
Başkanı Korgeneral Erşad’la birer görüşme yapmış, ayrıca Suriye Dışişleri 
Bakanı A .' Haddam ve Ürdün Veliahdı Prens Hasaıı’ı da kabul etmiştir.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu’da Rabat’ta  bulunduğu süre içinde Fas, 
Irak, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ve İslam Konferansı örgütü 
Genel Sekreteri ile ikili görüşmeler yapmıştır.

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI

12 Eylül müdahalesi ile parlamentonun feshi muvacehesinde, Tür
kiye, Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde (AKDM) eski Türk parlamen
terlerin görev sürelerinin sona erdiği 1981 Mayıs ayından beri temsü edil
memekteydi.

6 Kasım seçimlerinden önce seçilmiş bir Meclis olmadığı için Türkiye, 
Avrupa Konseyi ile ilişkilerini sadece Hükümetler kanadı olan Bakanlar 
Komitesiyle sürdürüyordu. TBMM’nin seçimlerle teşekkülünden sonra bu 
durumun devamı için bir neden kalmamış, üyelikten doğan bir hak ve 
vecibe olarak, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Parlam enter Asamblesine 
parlamenterlerini göndermesi hükümetçe kararlaştırılm ış ve bu görüş 
TBMM tarafından da benimsenerek TBMM’ndeki her üç partiye mensup 
milletvekillerinden oluşan 12 asil, 12 yedek üyeli Türk grubu AKDM’nin 
Ocak ayındaki oturumuna katılmıştır.

Bu arada, Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu Stokholm’de Avrupa Silah
sızlanma Konferansı vesilesiyle görüştüğü Batı Avrupalı meslektaşla
rına, Hükümetin bu konudaki tutum  ve görüşünü izah etmiş, birçok Batı 
Avrupalı Bakan da bilahare kendi parlamenterleri ile temaslar yapmış
lardır.

Avrupa Konseyi Danışma Meclisine katılacak Türk parlamenterleri 
de, değişik siyasi partilerden karma heyetler halinde Avrupa Konseyi 
üyesi ülkelerin başkentlerini önceden ziyaret ederek önemli temaslarda 
bulunmuşlar, Türkiye’de parlamenter demokratik düzenin kuruluş ve 
işleyişi ile bilgileri birinci elden vermek imkanını bulmuşlardır.

23-25 Ocak tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret eden Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi Başkanı Kari Ahrens, başta Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren olmak üzere, TBMM Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve siyasi 
partilerin genel başkanları ile görüşmelerde bulunmuştur.

27 Ocak tarihinde Türk parlamenterlerinin yetki belgeleri Avrupa 
Konseyi Sekreteryasma tevdi edilmiş ve 30 Ocak’ta  başlayan AKDM’nin 
35 inci dönem 3 üncü oturumunda 12 asil, 12 yedek üyeden oluşan Türk 
parlamento heyeti yerini almıştır.



AKDM iç tüzüğüne göre yetki belgelerine bir itiraz vukuunda, Tüzük 
Komisyonu’nun yetki belgelerini incelemesi gerekmektedir. Böyle bir du
rumda, yetki belgeleri hakkında bir karar alınıncaya kadar, yetki belge
lerine itiraz edilen parlamenterler diğer parlamenterlerle eşit haklara sa
hip olarak çalışmalara katılmaktadırlar.

Nitekim, Türk parlamenterlerin yetki belgelerine sosyalist grup adına 
konuştuğunu ifade eden bir parlamenter tarafından vaki itiraz üzerine 
Türk parlamenterlerin de katılmalarıyla Tüzük Komisyonu toplanmış, me
selenin siyasi yönü bulunması nedeniyle konunun kendi inceleme alanı dı
şında kaldığına karar vermiş ve Asamble meselenin siyasi yönlerinin Si
yasi ve Hukuk İşleri Komitelerince müştereken incelenerek görüş oluş
turulmasını istemiştir.

Anılan Komisyonlar dört Türk parlamenterinin de iştirakiyle, bu in
celemeyi yapmış ve yetki belgeleri konusunda Mayıs ayında karar alın
masını öngören ve Türkiye’den bazı beklentileri içeren bir karar tasarısı 
kabul edilmiştir. Ancak tercümanların greve gitmesi nedeniyle AKDM’- 
nin 35 inci Genel Kurulu 3 üncü dönem toplantısı «Türkiye’deki durum» 
başlıklı gündem maddesi üzerinde görüşme yapılmadan ve Türkiye ile 
ilgili herhangi bir karar kabul edilmeden sona ermiştir.

Toplantılar sırasında ortaya çıkan bir husus Konsey’deki büyük bir 
çoğunluğun Türk parlamenterlerin yetki belgelerinin reddedilmesine karşı 
olduğu ve Türk parlamenterleri ile diyalog halinde tarafları tatm in edici 
bir formül arayışı içinde bulunduğudur.

AKDM Ocak toplantısı gündeminde yer alan, «Kıbrıs’ta  Durum» 
başlıklı madde ile ilgili olarak, Siyasi Komisyon Raportörü Baumel ta 
rafından hazırlanan ve özetle, KKTC’nin ilanını kınayan, sözkonusu dev
letin Türkiye tarafından tanınmış olmasından ötürü üzüntü ifade eden, 
bunlara karşılık soruna görüşmeler yoluyla çözüm bulunması gereğini 
vurgulayan karar tasarısı da, tercümanların grevi nedeniyle müzakere 
edilememiş ve dolayısıyla bu konuda herhangi bir karar da kabul edilme
m iştir .

ERMENİ TERÖRİSTLERİN YARGILANMASI

Ocak 1984 ayı Ermeni teröristlerin yargılanmaları açısından önemli 
gelişmelere sahne olmuştur.

Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı şehit eden terörist 
Hampig Sasunyan afsız ömür boyu hapse mahkum edilmiştir. Jü ri’nin 
18 Ocak tarihinde açıkladığı bu karar, uluslararası terörizme karşı müca
delede olumlu bir adım teşkil etmiştir.
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1981 yılında T.C. Paris Başkonsolosluğunu basarak, koruma görevlisi 
Cemal özen’i şehit eden, maiyette Başkonsolos Kaya İnal’ı ağır yaralayan 
Ermeni tedhişçilerin duruşması 24-31 Ocak tarihlerinde Paris’te yapılmış
tır. Terörist avukatlarının saldırıyı 1915 olayları ile irtibatlandırm a ve 
mahkemeyi Türkiye aleyhtarı bir propaganda alanına çevirme çabalarını 
sürdürdükleri davada, Prof. Türkkaya Ataöv ile Türkiye Ermeni Cemaati 
liderlerinden Dikran Kevorkyan müdahil ta ra f adına, «otorite» ve «moral» 
tanıkları olarak dinlenmişler ve tarih i olaylara ilişkin gerçekler Türkiye’
deki Ermeni vatandaşlarımızın yaşamları konusunda mahkemeye bilgi 
vermişlerdir. Dava sonucunda 4 Ermeni terörist 7’şer yıl hapis ve müdahil 
olarak davaya katılan şehit koruma görevlimizin ailesine İnal’a  ve saldırıda 
yaralanan bir vatandaşımıza çeşitli tazminat ödemeye mahkum edilmiş
lerdir.

Cezaların işlenen suça göre çok yetersiz kaldığı Bakanlığımızca yayın
lanan bildiride vurgulanmıştır. Ayrıca Türk kamu oyu karara büyük tepki 
göstermiştir.

Büyükelçi Galip Balkar’ı şehit eden, makam şoförü Necati Kaya’yı 
yaralayan iki Ermeni teröristin duruşmalarına Belgrad’da devam edil
miştir.

Bu arada sanık avukatlarının, davayı 1915 olayları ile irtibatlandır- 
ma çabalarının mahkemece reddedilmesi davanın hedefine ulaşması açı
sından önemli bir adım teşkil etmiştir. Bu duruşmanın en geç M art ayı 
başlarında sonuçlanması beklenmektedir.

T.C. Beyrut Büyükelçiliğine saldıran Ermeni teröristlerle ilgili tah 
kikat Ocak ayı içinde tamamlanmış ve dosya Lübnan askeri mahkemesine 
sevk edilmiştir. Bu davayla ilgili duruşmanın da 22 Şubat tarihinde başla
ması beklenmektedir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

— Piyanist Hülya Saydam 6 Ocak 1984 günü Braşov Senfoni Orkestrası 
eşliğinde Bükreş’te iki konser vermiş ve ilgi ile izlenmiştir.

— Seul’de düzenlenen -1983 Uluslararası Çocuk Resimleri yarışmasında 
Türk çocuklarının eserlerinin 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile 10 
mansiyona layık görüldükleri 10 Ocak 1984 tarihinde açıklanmıştır.

— 7-17 Ocak tarihleri arasında Hindistan’ın Bombay kentinde yapılan 
Uluslararası Film Festivaline (Filmat-Sav-84) «Kırık Bir Aşk Hikayesi» 
adlı filmle katılmmıştır.

— 1984-85 yıllarını kapsayan Türkiye-Irak Kültürel Değişim Programı 
11 Ocak 1984 tarihinde Bağdat’ta  imzalanmıştır.

— Irak Cehaletle Savaş Kurumu Genel Müdürü ile Halk Okulları Genel 
Müdürü 16-30 Ocak 1984 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da incelemelerde 
bulunmuşlardır.

— Türkiye ile Federal Almanya arasında 1984-1985 yıllarını kapsayan 
Kültürel İşbirliği Protokolü 20 Ocak 1984 tarihinde Ankara’da imzalan
mıştır. Protokol eğitim, bilim, eski ve tarihi eserlerin korunması ve res
torasyonu, güzel sanatlar, müzik, kütüphanecilik, sportif etkinlikler konu
larında işbirliğini öngörmektedir.

— Bulgar Çevirmenler Birliği üyesi Gülçin Hüseyinova, Kovaçeva Çeş- 
meciava Türkiye-Bulgaristan Kültür Değişim Programı çerçevesinde 15 
gün süreyle inceleme ve temaslarda bulunmak üzere 23 Ocak 1984 günü 
A nkara’ya gelmiştir.

— Abu Dhabi’de 26-30 Ocak 1984 tarihlerinde bir Türk Haftası düzen
lenmiştir.

— Kuala Lumpur şehrinin içinde bulunduğu Malezya Federal Bölgesi
nin 10 uncu Yıldönümü ve Ankara ile Kuala Lumpur’un kardeş şehir ilan 
edilmeleri münasebetiyle düzenlenen törenlere katılmak üzere Ankara Be
lediye Başkanı Süleyman Önder başkanlığında bir heyet Malezya Hükü
metinin davetlisi olarak 29 Ocak günü Malezya’ya gitmiştir.
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OLAYLAR KRONOLOJİSİ





2 Ocak 1984 KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKT AŞ’IN 
BARIŞ ÇAĞRISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşka
nı Rauf Denktaş, bir basın toplantısı düzenleyerek, 
Kıbrıs Rum tarafına bir barış çağrısında bulunmuş 
ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik iyi niyet 
tedbirlerini açıklamıştır. (Bk. Belge 1)

2 Ocak 1984 BORNEO ADASINDA KURULAN BRÜNEİ SUL
TANLIĞINI TÜRKİYE TANIDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünce yapılan bir 
açıklamada «Türkiye Cumhuriyeti Güney Doğu As
ya bölgesindeki Borneo adasında bulunan Brünei 
Sultanlığının 81 Aralık 1983 tarihinde bağımsızlı
ğını kazanarak uluslararası topluma bağımsız ve ege
men bir ülke olarak katılmasını memnuniyetle kar
şılamaktadır.

Bağımsızlığını kazanan tüm ülkelerle dostane 
ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek isteyen Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti 31 Aralık 1983 tarihinden 
itibaren Brünei Devletini tanımaya karar vermiştir.

Bu münasebetle Sayın Cumhurbaşkanımız ta ra
fından Brünei Devlet Başkanı Sultan Sir Hassanal 
Bolkiah’a bir kutlama mesajı gönderilmiştir.» de
nilmiştir.

2 Ocak 1984 CUMHURBAŞKANI EVREN FAS KRALININ ÖZEL
TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Fas Kralı II Ha- 
saıı’ın özel Temsilcisi Ulaştırma Bakanı Mansuri 
Ben Ali’yi kabul etmiştir. Özel temsilci Ben Ali ka
bul sırasında Fas Kralının Cumhurbaşkanı Kenan 
Evrenle Kâzablanka’da yapılacak İslam Konferansı 
Örgütü Zirve Konferansına davet mektubunu sun
muştur.
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3 Ocak 1984 KKTC’DEKİ TÜRK BARIŞ KUVVETLERİNİN SA
YISINDA AZALTMA YAPILACAĞI AÇIKLANDI

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ııı yaptı
ğı barış çağrısı ve açıkladığı iyi niyet tedbirlerine 
karşılık olarak Kıbrıs’taki Türk Barış Kuvvetle
rinin sayısında 1500 kişilik bir indirime gidilmesinin 
kararlaştırıldığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyük
elçi Nazmi Akıman tarafından açıklanmıştır. Açık
lama metni aşağıdadır:

«Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, Kıbrıs 
meselesine, BM Genel Sekreterinin gözetimi altındaki 
toplumlararası görüşmeler yoluyla ve mevcut ve 
üzerinde m utabakata varılmış temele istinaden ni
hai ve kapsamlı bir çözüm bulunmasını kolaylaştır
mak amacıyla Kıbrıs Rum tarafına 2 Ocak 1984 ta 
rihinde yaptığı barışçı çağrı ve açıkladığı iyi niyet 
tedbirleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta rafın 
dan takdirle ve memnunlukla karşılanmıştır. Hükü
metimiz, Kıbrıs Türk tarafının Ada’da bir iyi niyet 
havasının gelişmesi ve karşılıklı güven duygusunun 
oluşması için gösterdiği yapıcı gayretlere katkıda 
bulunma arzu ve niyetiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Hükümetiyle istişareden sonra, Kıbrıs’taki 
Türk Barış Kuvvetlerinin sayısında 1500 kişilik bir 
azaltma yapmaya karar vermiştir, öngörülen azalt
ma 1984 Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirile
cektir.

Hükümetimiz, karşı tarafın  bu iyi, niyet tedbir
lerini yanlış değerlendirmemesini ve bu barışçı yak
laşıma aynı zihniyetle mukabelede bulunmasını te 
menni etmektedir.»

3 Ocak 1984 DENKTAŞ’IN ÖNERİLERİ KRY TARAFINDAN
REDDEDİLDİ

Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü, Kıbrıs Türk ta 
rafınca yapılan barış çağrısı ve açıklanan iyi niyet 
tedbirleri hakkında verdiği bir beyanatta, bu öne-
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4-6 Ocak 1984

4-7 Ocak 1984

5 Ocak 1984

rilerin özü itibariyle hiçbir yenilik taşımadığını be
lirtm iştir. Yunanistan Hükümet Sözcüsü tarafın
dan da aynı gün bir açıklama yapılarak, Kıbrıs Türk 
tarafının 2 Ocak tarihli önerileriyle ilgili olarak ser- 
dedilen K.R.Y. görüşlerinin Yunan Hükümetimin sa
hip bulunduğu görüşlere tekabül ettiği kaydedil
miştir.

TÜRKÎYE-AVRUPA KONSEYİ İLİŞKİLERİ

Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Komisyonu Tür
kiye Raportörü Adler Ankara'yı ziyaret etmiştir, 
Adler ziyareti sırasında, TBMM Başkanı N. Kara- 
dumaıı, Dışişleri Bakanı V. Halef oğlu, Siyasi parti
ler liderleri ve Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. 
Muammer Aksoy ile görüşmeler yapmıştır.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ AN
KARA'YI ZİYARETİ

İran Dışişleri Bakanı Ekonomik İşler Yardım
cısı K. Ardebili Ankara’yı ziyaretle Cumhurbaşkanı 
Kenan Evreıı’e İran Cumhurbaşkanı Khamenei’niıı 
İslam Konferansı Zirve Toplantısı hakkmdaki bir 
mesajını sunmuştur. Ardabili bu ziyareti sırasında 
Başbakan Turgut Özal ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu tarafından da kabul edilmiştir.

İNGİLTERE’NİN KKTC TARAFINDAN YAPILAN 
ÖNERİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk tarafınca 2 Ocak tarihinde açıkla
nan önerilerle ilgili olarak, İngiliz Dışişlerince yapı
lan bir açıklamada, K ıbrıs'ta gerilimi azaltmaya hiz
met edecek bütün adımların ve bu meyaııda Türkiye 
tarafından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinde bir in
dirime gidilmesi yolunda alman kararın memnuni
yetle karşılandığı belirtilmiştir.
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5-26 Ocak 1984

7 Ocak 1984

9 Ocak 1984

ULUSLARARASI PARA FONU HEYETİNİN Zİ
YARETİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye Masa
sı Şefi Geoffrey Teyler başkanlığındaki bir heyet 
A nkara’yı ziyaretle, Türk ekonomisindeki gelişmeler 
ve IMF Kredileri konusunda teknik düzeyde görüşme
ler yapmıştır.

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN İLK BASIN TOP
LANTISI

Başbakan Turgut özal yeni Hükümetin teşki
linden sonraki ilk basın toplantısını yapmıştır. Baş
bakan basın toplantısında Kıbrıs sorunu, Türk-Yu- 
ııan ilişkileri ve Avrupa Konseyi ile ilişkiler dahil 
çeşitli dış politika konularında açıklamalarda bulun
muştur. (Bk. Belge 2)

MÎTTERAND’IN ERMENİLERLE İLGİLİ OLARAK 
İLERİ SÜRDÜĞÜ GÖRÜŞLERDEN ESEF DUYUL
DUĞU BİLDİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açıklamada, 
«Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu bugün Fransız Bü
yükelçisini makamına davet ederek, Fransa Cumhur
başkanı M itterand’m Fransa’nın Vieııne şehrindeki 
Ermeni Cemaatına hitaben yaptığı konuşmada, 
Ermenilerin tarih i gerçekleri saptırarak öne sürdük
leri Soykırım iddiasını mesnetsiz bir şekilde benim
semesini esefle karşıladığımızı kendisine bildirmiş, 
kamuoyumuzda haklı olarak şiddetli tepkiye neden 
olan bu beyanatın esasen sarsılmış olan Türk-Fran- 
sız ilişkilerine yeni ve ciddi bir darbe teşkil ettiğine, 
bu tarz beyanların uluslararası tedhişi cesaretlendir
mekten başka bir netice vermeyeceğine Büyükelçi
nin dikkatini çekmiş ve bu hususları aynen Hükü
metine duyurmasını istemiştir» denilmiştir.
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9-11 Ocak 1984 AVRUPA KONSEYİ’NDE TÜRKİYE

9 Ocak 1984

10 Ocak 1984

10 Ocak 1984

AKDM Siyasi Komisyonu, Başbakan Turgut 
ÖzalTn 7 Ocak tarihli basın konferansının ertesinde, 
Laıızarotte’de (İspanya) yaptığı toplantıda, AKDM 
Ocak toplantısının gündeminde bulunan «Türkiye’
deki durum» maddesiyle ilgili olarak Raportör Stei
ner tarafından hazırlanan ve özetle AKDM’nin 30 
Eylül tarihli olumsuz kararının teyidi niteliğindeki 
karar tasarısını onaylamamış ve «Türk parlamenter 
heyetinin Ocak toplantısına iştirak etmemesi, buna 
karşılık Türkiye’deki durum başlıklı maddenin söz- 
konusu toplantının gündeminden çıkartılması» şek
linde özetlenebilecek bir uzlaşı formülü oluştura
rak, 19 Ocak’ta Paris’te toplanacak olan AKDM 
Başkanlık Divanı’na, Türk yetkililerinin bu formüle 
mutabakatlarının alınması amacıyla, Başkan Ah- 
rens’m A nkara’yı ziyaret etmesini önermeyi karar
laştırmıştır.

LİBYA DENİZ KUVVETLERİNİN KOMUTANI
NIN ZİYARETİ

Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kurmay Al
bay Abdüllatif Ahmet Saksuki, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Zahit A takan’m resmi konuğu 
olarak Ankara’ya gelmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANI RABAT’A GİTTİ

Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu İslam Zirve Kon
feransı Dışişleri Bakanları hazırlık toplantısına ka
tılmak üzere Rabat’a gitmiştir.

HAŞHAŞ EKİM ALANLARININ GENİŞLETİLME
Sİ KONUSUNDA BİR KARARIN MEVCUT OL
MADIĞI AÇIKLANDI

Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Mesut 
Yılmaz, Türkiye’nin haşhaş ekim alanlarının geniş-
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letilmesi kararı aldığına dair basında çıkan haberle
rin doğru olmadığını -açıklamıştır. Bu konuda Yıl
maz’a sorulan bir soru ve buna verdiği cevap aşa
ğıdadır :

Soru: Son günlerde iç ve dış basında Türkiye’nin 
haşhaş ekim alanlarını genişletmek kararı aldığına 
dair size atfedilen bazı haberler yer almaktadır. Bu 
haberler gerçeği aksettirm ekte midir?

Cevap: Bu haberlerin gerçekle ilişkisi bulunmamak
tadır. Hükümetimizin haşhaş ekim alanlarını geniş
letmek hususunda bir kararı sözkonusu değildir. Bu 
konuda bana soru soran bir basın mensubuna verdi
ğim beyanatta da bu politikanın değişeceğine dair 
bir ifadem olmamıştır.

Bilindiği gibi Türkiye’de haşhaş ekimi, üreti
min yasal olmayan alanlara kayarak insanlığın sağ
lığı için bir tehlike oluşturmaması için etkin sınır
lama ve kontrol önlemleri çerçevesinde yapılmakta 
ve mahsulün tamamı Devletçe satın alınarak yasal 
m aksatlarla kullanılmak üzere Bolvadin Alkolid Fab
rikasında işlenmektedir. Türkiye’nin önemli maddi 
fedakarlıklarla uyguladığı bu politika sayesinde ül
kemizdeki üretimin yasal olmayan kullanıma kay
ması kesinlikle önlenmiştir. Nitekim, Türkiye’nin 
uyguladığı bu politika başta Birleşmiş Milletler ol
mak üzere uluslararası kuruluşların ve çeşitli ülke
lerin takdir ve desteğini kazanmış ve Türkiye’nin 
bu başarısı Dünya’ya örnek gösterilmiştir.

Hükümetimiz, insanlığın sağlığı için büyük 
önem taşıyan bu konuda Türkiye olarak üzerine 
düşen görevi titizlikle yerine getirmeye ve ülkemiz
deki haşhaş ekiminin yasal ihtiyaçlarla sınırlı ve 
kontrollü olarak yapılması yolundaki politikasını sür
dürmeye kararlı bulunmaktadır.'

10-11 Ocak 1984 TÜRK—YUNAN İLİŞKİLERİ

Başbakan Turgut özal’m 7 Ocak 1984 tarihli 
Basın toplantısında Türk-Yunan ilişkileri konusun
da vaki beyanları Yunan Hükümet sözcüsünün gaze-
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11 Ocak 1984

11 Ocak 1984

tecilerle 10 Ocak’ta  yaptığı toplantıda, Başbakan 
Papandreou’nun, PASOK Parlamento grubuna hita
ben 11 Oeak’ta  yaptığı bir konuşmada ele alınmış
tır. Hükümet Sözcüsü Maroudas özetle, Türkiye ile 
ilişkilerde, «Lausanne ve Paris Andlaşmalarından 
kaynaklanan statükoya saygı gösterilmesi konusu 
dışında» herhangi bir görüş ayrılığı olmadığını; bu 
statükoya saygının Yunan H üküm etinin politikası
nın «temel taşını» oluşturduğunu; diğer herhangi 
bir sorunun ise karşılıklı güven ortamı içinde halle- 
dilebileçeğini ve bu hususta geçerli olan tek kriteri 
«uluslararası meşruiyet ile uluslararası hukuk dü
zenini yöneten çok taraflı uluslararası anlaşmala
rın teşkil ettiğini»söylemiştir. Kıbrıs sorunu konu
sunda Yunanistan’ın bilinen görüşlerini tekrarlayan 
Sözcü, Türkiye ile Yunanistan -arasındaki ekono
mik ve turizm konularına ilişkin görüşlerin 
«R. Denktaş’m sahte-devletiniıı Ankara, tarafından 
tanınmasından sonra» kesildiğini ve bu tanıma ka
rarı geri alınmadıkça, sözkonusu görüşmelerin baş
layamayacağını ifade etmiştir.

Papaııdreou ise, Başbakan Turgut özal’m beyan
ları meyanmdaki «hakkaniyet» kelimesi üzerinde 
durmuş; bu kelimenin kullanılmış olmasının «ulus
lararası hukukun dikkate alınmadığı ve Ege’nin hu
kuki statüsünü belirleyen andlaşmalarm geçerli sa- 
yılmadığı» anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Ege’
nin «müzakere konusu edilemeyecek hukuki sta tü 
süne» Ankara tarafından saygı gösterilmesi kaydıy- 
la, özal’m «uzatmış bulunduğu dostluk elini memnun
lukla karşıladığını» ifade etmiştir.

KYPRİYANOU’NUN ÖNERİLERİ

KRY Başkanı Kypriyanou ziyaret ettiği BM Ge
nel Sekreteri Perez de Cuellar’a Kıbrıs ile ilgili olarak 
«Çözüm Çerçevesi» başlıklı bir belge sunmuştur.

TRT-ÇİN RADYO TELEVİZYONU ARASINDAKİ 
İŞBİRLİĞİ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile Çin Halk Cumhuriyeti Radyo Televizyon
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13 Ocak 1984

13 Ocak 1984

Bakanlığı arasında iki ülkenin Radyo ve Televizyon 
kuruluşları arasında varolan ilişki ve işbirliğini dü
zenlemek ve geliştirmek amacıyla bir yıl süreli bir 
işbirliği protokolü A nkara’da imzalanmıştır.

HALEFOĞLU’NUN FEDERAL ALMAN GAZETE
SİNE ÖZEL DEMECİ

Federal Almanya’da yayınlanan General An- 
zeiger gazetesine özel bir demeç veren Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu çeşitli dış politika konularında 
yöneltilen soruları cevaplandırmıştır. (Bk. Belge 3)

BALKAN İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi 
Akıman Balkanlarda işbirliği konusunda 16 Ocak’ta  
Y unanistan’da yapılacak toplantı hakkında basın 
mensuplarınca sorulan sualleri cevaplandırmıştır. 
Sözkonusu sorular ve cevaplar aşağıdadır:

Soru: Türkiye bu toplantıya katılacak mıdır? Son 
gelişmeler nedir?

Cevap: Türkiye Balkanlarda işbirliğinin geliştiril
mesini içtenlikle arzulamaktadır. A tina’da düzenlen
mesi öngörülen «Balkanlarda işbirliği»ni görüşecek 
uzman toplantısının kapsam ve muhtevası hakkında, 
s©n birkaç gün içinde yapılan temaslar sonucunda, 
katılacak ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşma 
vuku bulmuş ve toplantıda başlangıçta öngörüldüğü 
veçhile geniş anlamda Balkanlarda işbirliği konuları
nın ele alınması yaklaşımı kabul görmüştür. Bu an
layışla, Türkiye, A tina’da düzenlenecek «Balkanlarda 
İşbirliği Uzman Toplantısı»na katılmayı prensip ola
rak kabul ettiğini Yunanistan Hükümetine bugün 
duyurmuştur. Ancak, gerekli asgari hazırlıklar için 
hiç zaman kalmadığından tarafımızdan toplantı
nın 16 Ocak yerine 30 Ocak Pazartesi günü başlama
sı teklif edilmiştir.

Soru: Erteleme teklifi kabul edilmezse ne yapılacak
tır?
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13-16 Ocak 1984

14-17 Ocak 1984

15 Ocak 1984

Cevap: Asgari hazırlıkları hafta tatiline rastlayan 
iki güne sığdırıp katılmamız mümkün olamayacaktır. 
Erteleyemezler ise toplantının, Türkiye katılmadan 
düzenlenmesi gerekecektir.

Soru: Toplantıda öncelikle hangi konular üzerinde 
durulmaktadır ?

Cevap: Balkan ülkeleri arasında kısa sürede verimli 
sonuçlar alınabilecek pek çok işbirliği alanı mev
cuttur. Gayretlerin öncelikle bu gibi somut sonuçla
rın kısa sürede alınmasına imkan tanıyan öneriler 
üzerinde yoğunlaştırılması daha gerçekçi olacaktır.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNİN ÜYESİNİN Zİ
YARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu 
Üyesi Demokrat Parti Milletvekili Torricelli, Türki
ye’ye özel bir ziyarette bulunmuş ve 13 Ocak günü 
Ankara’da yüksek düzeydeki yetkililerle görüşmeler 
yapmıştır.

ABD TEMSİLCİLER MECLÎSİ ÜYELERİNİN Zİ
YARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu 
Üyesi Demokrat Parti Milletvekili Torn Lantos Baş
kanlığında bir heyet Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

ABD Heyeti 16 Ocak günü A nkara’da sırasıyla 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ, Baş
bakan Turgut özal, TBMM Başkanı Necmettin Kara- 
duman ile görüşmeler yapmış, ayrıca Milli Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk’e nezakret ziyaretinde bulun
muştur. ABD Heyeti’ne Milli Savunma Bakanlığında, 
Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetki
lileri tarafından brifing verilmiştir.

BAŞBAKAN ÖZAL’IN ANKA’YA ÖZEL DEMECİ

Başbakan Turgut Özal, ANKA’ya verdiği özel 
bir demeçte, çeşitli dış politika konularıyla ilgili ola
rak yönetilen soruları cevaplandırmıştır. (Bk. Belge
4)
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15 Ocak 1984 CUMHURBAŞKANI EVREN FAS’A GİTTİ

15 Ocak 1984

16 Ocak 1984

Dördüncü İslam Konferansı Zirve Toplantısına 
katılmak üzere Fas’a giden Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren Türkiye’den ayrılırken basma yaptığı açıkla
mada, Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ilişkilerini ve 
bağlarını özellikle son yıllarda her alanda geliştiril
miş olduğunu belirtm iştir. (Bk. Belge 5)

FAZIL KÜÇÜK VEFAT ETTİ

Kıbrıs Türk halkının varlık ve özgürlük müca
delesine uzun yıllar önderlik etmiş olan eski Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük tedavi 
görmekte olduğu Londra’da vefat etmiştir.

BALKAN İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi 
Akıman, Balkanlarda işbirliği konusunda Yunanis
tan ’da başlayan toplantı hakkında basın mensupla
rınca sorulan sualleri cevaplandırmıştır. Sözkonusu 
sorular ve cevaplar aşağıdadır:

Soru: A tina’da bugün başlayan Balkan İşbirliği Top
lantısına Türkiye katılmıyor mü?

Cevap: Bilindiği gibi, Balkan İşbirliği konularının 
ele alınması yaklaşımı üzerinde görüş birliği sağlan
ması üzerine, A tina’da uzmanlar düzeyinde tertiple
necek «Balkan İşbirliği» toplantısına katılmayı pren
sip olarak kabul ettiğimiz Yunan Hükümeti’ne du
yurulmuş, ancak tarafımızdan gerekli hazırlıkların 
yapılabilmesini teminen toplantının 30 Ocak tarihine 
ertelenmesini teklif edilmişti.

Geçtiğimiz hafta  sonunda, 16-17 Ocak günle
rinde yapılması Öngörülen ve hazırlıkların ilerleme
si dolayısıyla ertelenemeyeceği bildirilen açılış top
lantısına Türkiye’nin de katılabilmesini sağlamak 
amacıyla Romanya ve Yunanistan tarafından yeni 
bazı girişimlerde bulunulmuştur.
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Bu girişimler tarafımızdan dikkatle değerlen
dirilmiş ve sözkonusu toplantıya Atina Büyükelçi
mizin «gözlemci» sıfatıyla katılması kararlaştırıl
mıştır.

Soru: Atina Büyükelçimizin toplantıya gözlemci sı
fatıyla katılmasının sonuçları neler olacak ?

Cevap: Bu sıfatıyla Büyükelçimiz yalnızca toplantıda 
görüşülenleri not etmekle yetinecektir. «Gözlemci» 
sıfatıyla kendisinin söz alması, çalışma ve kararlara 
katılması sözkonusu olmayacaktır.

Soru: Atina Büyükelçimizin bu toplantının açılışına 
gözlemci sıfatıyla katılması, bundan sonraki toplan
tıya Türkiye’nin katılması konusunda kesin bir 
taahhüt yaratıyor mu?

Cevap: Biliyorsunuz gündem üzerinde görüşler ara
sında son anda hasıl olan yakınlaşmayı takiben top
lantıya prensip olarak katılacağımızı bildirmiştik. 
Toplantıda bu yakınlaşmaya aykırı düşecek bir geliş
menin vuku bulmamasını temenni etmekteyiz.

Bu ilk toplantının sonuçları herhalde ta rafı
mızdan bu açıdan da dikkatle değerlendirilecektir. 
Soru: Sözkonusu toplantıyı sırf Balkanların nükleer 
silahlardan arındırılmasına yönelik bir toplantı ola
rak takdim etme gayretleri karşısındaki düşünceniz 
nedir?

Cevap: Daha önce de defaatle açıklandığı gibi Bal
kan ülkeleri arasında kısa sürede verimli sonuçlar 
alınabilecek pek çok işbirliği alanı mevcutur. Gay
retlerin Öncelikle bu gibi somut sonuçların kısa sü
rede alınmasına imkan tanıyan önerileri üzerinde 
yoğunlaştırılması daha gerçekçi olacaktır.

16-19 Ocak 1984 TÜRK-BULGAR GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ

26 Şubat 1980 tarihli T iirkiye-Bulgaristan 
Gümrük Makamları arasında mal ve maddelerin iki 
ülke arasındaki sınır üzerinden yasa dışı naklinin 
önlenmesi hakkmdaki işbirliği anlaşmasına işlerlik 
kazandırmak amacıyla Türk ve Bulgar heyetleri 
arasında A nkara’da bir toplantı yapılmıştır.
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17 Ocak 1984 TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Başbakan Turgut Özal Ankara Gazeteciler Sen
dikasını ziyareti sıarsmda yaptığı konuşmada Türk- 
Yunan ilişkilerine de değinmiş ve özetle«... mesele
lere çözüm arıyorsak kavgaları bırakalım; kavga 
etmediğimiz, anlaşabileceğimiz meseleleri konuşalım. 
O arada belki şartlar oluşur; bu meseleler de yavaş 
yavaş çözülür...» demiştir. Yunanistan’la Türkiye 
arasındaki uyuşmazlıkların otuz yıldır devam ettiği
ni hatırlatan  Başbakan, bu durumun her iki tarafa 
da yarar sağlamadığını belirtmiştir.

17-19 Ocak 1984 HALEFOĞLU AVRUPA SİLAHSIZLANMA KON-. 
. FERANSINDA KONUŞTU

Avrupa Silahsızlanma Konferansı açılış top
lantısı vesilesiyle Stokholm’de bulunan Dışişleri Ba
kanı V. Halefoğlu Konferansta bir konuşma yapmış
tır. (Bk. Belge 7)

Halefoğlu Stokholm’de kaldığı süre içinde İsveç 
Başbakanı, Savunma Bakanı ve Danimarka, ABD 
Avusturya, Hollanda, Federal Almanya, Kanada, İn
giltere, Belçika, Norveç, Romanya, Bulgaristan, İta l
ya, İsviçre, İsveç Dışişleri Bakanları ile ikili görüş
meler yapmıştır.

17-18 Ocak 1984 ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNİN Zİ
YARETİ

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden müteşekkil 
yedi kişilik bir heyet uyuşturucu maddelerin kötüye 
kullanımı ve bu alandaki uluslararası kontrol çaba
ları konularında üst düzeydeki Türk yetkilileriyle 
A nkara’da görüşmelerde bulunmuştur.

Heyet, TBMM Başkanı N. Karaduman ve Baş
bakan Turgut özal tarafından kabul edilmiş, Dışişle-
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17-20 Ocak 1984

17-20 Ocak 1984

18 Ocak 1984

ri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarm a Genel Komutanlığı yetkilile
riyle görüşmüştür. Heyete Türkiye’nin kontrollü 
haşhaş ekimi ve uyuşturucu maddelerle mücadele 
konusundaki politikası hakkında bilgi verilmiştir.

ABD KARA KUVVETLERİ KOMUTANININ ZİYA
RETİ

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral A. 
Wickham Jr. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Haydar Saltık’m davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret 
etmiştir. Orgeneral A. Wickham Jr. ziyareti sırasında 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ü ruğ  ve Milli 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztiirk tarafından kabul 
olunmuştur.

IRAK İÇİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Irak Devrim Komite Konseyi Üyesi ve İçişleri 
Bakanı Sadum Şakir Mahmud, İçişleri Bakanı Dok
tor Ali Tanrıyar’m davetlisi olarak Ankara’ya gel
miştir. Ortak sınır güvenliği alanına giren çeşitli 
konuların gözden geçirildiği görüşmeleri takiben ya
pılan açıklamada, temas ve istişarelerin karşılıklı 
anlayış ve işbirliği havasında geçtiği belirtilmiştir. 
Irak İçişleri Bakanı bu ziyaret sırasında Cumhur
başkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut özal ta 
rafından kabul olunmuştur.

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN İSLAM ZİR
VE KONFERANSINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Kenan Evren İslam Zirve Konfe
ransında yaptığı konuşmada, İslam ülkeleri arasın
daki dayanışmanın arttırılm ası gerektiğini belirt
miştir. (Bk. Belge 6)
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19 Ocak 1984

19 Ocak 1984

20-27 Ocak 1984

CUMHURBAŞKANI EVREN KAZABLANKA’DAN 
DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Kazablanka’daıı 
dönüşünde Eseııboğa Havaalanında basma verdiği 
bir demeçte, Türkiye’nin İslam Konferansı içinde 
daima faal bir rol oynadığını belirterek, Türkiye’nin 
İslam Konferansı nezdindeki ağırlık ve saygınlığının 
her geçen gün daha da arttığını vurgulamıştır.

DENKTAŞ İSLAM ZİRVE KONFERANSINDA 
KONUŞTU

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf 
Deııktaş, İslam Konferansı örgütü Zirve Konferansın
da bir konuşma yapmıştır.

Zirve Konferansı sonunda yayınlanan Nihai bil
diride Kıbrıs sorununa ilişkin olarak aşağıdaki parag
rafa yer verilmiştir.

«Konferans, Cumhurbaşkanı Denktaş’m, Kıb
rıs Türk Müslüman halkının hakla davasını dile getiren 
iyi bilinen kararı almalarını zorunlu kılan nedenleri 
izah eden konuşmasını kardeşlik hisleri ile dinlemiş
tir».

«Konferans, Kıbrıs konusunda geçmişte kabul 
ettiği kararları teyid ederek, Kıbrıs Türk Müslü
man Toplumunun eşit statü  elde etmek ve meşru 
haklarını güvence altına almak için sarfettiği gay
retlere sempati ve desteğini ifade etmiştir».

PAKDEMÎRLİ’NÎN MOSKOVA ZİYARETİ

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
Prof. Ekrem Pakdemirli’nin başkanlığında kamu ve 
özel sektör temsilcilerinden oluşan 65 kişilik bir He
yet inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Sovyetler
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Birliğine bir ziyaret yapmıştır. Pakdemirli, avdedinde 
basma yaptığı açıklamada özetle, Sovyetler Birliği’- 
ııin ülkemizde çelikhane ve kimya tesisleri kurmayı 
önerdiğini, sivil havacılıkta kullanılan (40) kişilik 
YAK uçaklarının yapımı için teklif yaptığını; bunla
rın inceleneceğini; Sovyetler Birîiği’nden alınacak 
ham petrolün işlenerek ihracı konusunun çözüme 
bağlanması ile ikili ekonomik ilişkilerimizde bir sıç
rama beklenebileceğini belirtm iş; 1986 sonlarına doğ
ru Sovyetler’den doğal gaz satın almamız imkanının 
da mevcut olduğunun belirlendiğini kaydetmiştir.

22-23 Ocak 1984 HALEFOĞLU, LUNS VE THORN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı V. Halef oğlu Stokholm dönüşü 
uğradığı Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Joseph 
Luns, AET Komisyonu Başkanı G. Thorıı ve yardım
cısı Haferkamp ile ayrı ayrı görüşmüştür.

23-26 Ocak 1984 DÜNYA BANKASI BAŞKANININ ZİYARETİ

Dünya Bankası Başkanı Mr. Klausen ile Başkan 
Yardımcısı ve İcra Direktörlerinden Jacques de 
Groote, A nkara’yı ziyaretle, Başbakan Turgut özal 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya E r
dem ile birer görüşme yapmışlardır.

23-25 Ocak 1984 TÜRKİYE-AVRUPA KONSEYİ İLİŞKİLERİ

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Başkanı Kari 
Ahrens A nkara’yı ziyaret etmiştir. Ahrens bu ziya
reti sırasında TBMM Başkanı N. Karaduman, Baş
bakan Turgut özal, Dışişleri Bakanı V. Halef oğlu, 
siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmüş ve 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul olun
muştur.
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24 Ocak 1984

24-28 Ocak 1984

24 Ocak 1984

Ziyaret sonunda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Büyükelçi Nazmi Akıman tarafından yapılan bir 
açıklamada «Sayın Ahrens ile yapılan görüşmelerde, 
kendilerine, Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin 30 
Ocak toplantılarına katılma yönündeki kararımızın 
nedenleri bir kez daha açıklanmıştır.

Sayın Ahrens’in temaslarından edindiği ve Av
rupa Konseyi Danışma Meclisine aktaracağı bilgi ve 
izlenimlerin Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerinin 
normal seyrine girmesine yardımcı olacağını umuyo
ruz» denilmiştir.

HALEFOĞLU YURDA DÖNDÜ

Fas, İsveç ve Belçika’ya yaptığı resmi ziyaret
leri tamamlayan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu 
A nkara’ya dönmüştür. Halefoğlu Esenboğa Havaala
nında basın mensuplarına yurtdışm da yaptığı temas
lar hakkında bilgi verm iştir (Bk. Belge 8)

TÜRKİYE-ÇİN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 
TOPLANDI

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında mev
cut Ekonomik Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması 
uyarınca kurulmuş olan Karma Ekonomik Komis
yonunun İkinci dönem toplantısı Pekin’de yapılmış
tır. Türk Heyeti’ııe Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Ercüment Yavuzalp’in başkanlık ettiği top
lantının sonunda bir protokol imzalanmıştır. Proto- 
kolda, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, işbirli
ği alanlarının çoğaltılıp çeşitlendirilmesi ve ticari mü
badelelerin arttırılm ası öngörülmüştür.

HİNDİSTAN DEVLET BAKANI'NIN ZİYARETİ

Hindistan Devlet Bakanı Refik Zekeriya, Hin
distan Başbakanı İndira Gandi’nin temsilcisi olarak 
Türkiye’ye bir iyiniyet ziyareti yapmıştır.
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24-31 Ocak 1984

24 Ocak 1984

24 Ocak 1984

25-27 Ocak 1984

ERMENİ TERÖRİSTLERİN PARİS’TE YARGI
LANMALARI

1981 yılında Paris Başkonsolosluğumuzu basan 
dört Ermeni tedhişçinin yargılanmaları 24 Ocak - 31 
Ocak tarihleri arasında Paris Ağır Ceza Mahkemesin
de yapılmıştır. Yargılanmanın sonunda. teröristlerin 
tümüne yedişer yıl hapis cezası verilmiştir.

DANİMARKA’DA ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİ

Danimarka’da çalışan işçi vatandaşlarımızla il
gili olarak 1 Şubat 1978 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nde öngörülen 
sosyal hakların uygulama şekillerini belirleyen İdari 
Anlaşma Kopenhag’da imzalanmıştır.

BAŞKAN REAGAN’IN KIBRIS SORUNU İLE İLGİ
Lİ RAPORU

ABD Devlet Başkanı Reagan’ııı yasalar uyarın
ca Kongre’ye sunduğu, Kıbrıs gelişmelerine dair ra
porda ; Kıbrıs Türk tarafının 2 Ocak tarihli önerileri, 
doğru yönde atılmış, müsbet ve yapıcı bir adım olarak 
tanımlanmıştır. Reagaıı’ın raporunda, Kıbrıs Türk 
önerilerini bu şekilde nitelendirmesi Rum-Yunan ta 
rafınca tepkiyle karşılanmış; gerek KRY, gerek 
Yunan Hükümet Sözcüsü rapordaki bu ifadelerden 
ötürü duydukları «üzüntü» ve «hayal kırıklığını» ayrı 
ayrı demeçlerle belirtmişlerdir.

TÜRKİYE-POLONYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Türkiye-Poloııya Karma Ekonomik Komisyonu 
A nkara’da toplanmıştır. Toplantının sonunda bir pro
tokol imzalanmıştır. Protokolda, sınai ve ticari iliş
kiler bakımından işbirliğinin arttırılabileceği yeni 

- ekonomik alanlar belirlenmiştir.
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26-28 Ocak 1984 BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL İSVİÇRE’YE GİTTİ

26-81 Ocak 1984

27 Ocak 1984

Başbakan Turgut özal Uluslararası Sevk ve İda
re Fonunun düzenlediği uluslararası bir toplantıya 
katılmak üzere İsviçre’nin Davos kentine gitmiştir. 
Başbakan Turgut özal, toplantının 28 Ocak tarihli 
oturumunda Ortadoğu konusunda bir konuşma yap
mış, ayrıca çeşitli ikili temaslarda bulunmuştur. 
(Bk. Belge 9)

KKTC HEYETİ ANKARA’YA GELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı 
Salih Coşar ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Ve- 
ziroğlu beraberlerindeki bir heyetle birlikte Anka
ra ’yı ziyaret ederek iktisadi, mali ve ticari konularda 
Hükümetimiz yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuş
lardır. Konuk Heyetin ziyareti sırasında Ziraat Ban
kası ile KKTC arasında bir kredi protokolü da imza
lanmıştır.

TÜRKÎYE-YUNANÎSTAN İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi 
Akıman, Yunan Hükümetinin karasuları konusunu 
da içeren bazı çalışmalar sürdürdüğü yolunda son 
günlerde Atina basınında çıkan haberler üzerine ba
sın mensuplarının sorduğu bir soruya aşağıdaki ce
vabı verm iştir:

«Yunan Hükümet Sözcüsü, Yunan Hükümet 
Konseyi ile Dış Politika ve Savunma Konseyinin or
tak  toplantısında karasularının genişletilmesi ve-Ta- 
şoz Adasının doğusunda petrol araştırm alarına baş
lanmasının ele alındığına ilişkin basın haberlerini ya
lanlamıştır. Bu vesile ile Türkiye’nin, Ege Denizin
deki yetki alanlarının genişletilmesine ilişkin görü
şünün en üst düzeyde beyanlarla ortaya konulmuş 
bulunduğunu ve Ege’de mevcut statükonun muhafa-
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za edilmesinde sayısız yarar olduğunu bir kere daha 
belirtmek isteriz.»

28 Ocak 1984 OECD TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU
BAŞKANI ANKARA’YA GELDİ

Türkiye Konsorsiyumu' Başkam Rolf Geberth 
Başkanlığındaki bir OECD heyeti, Ankara’ya gelmiş
tir. R. Geberth, Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem, Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit 
Aral ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem 
Pakdemirli ile görüşmelerde bulunmuştur.

29 Ocak 1984 İRANLI ESİRLER

Irak’m elinde bulunan 190 İranlı esir Ankara
Esenboğa havaalanında İran’a gönderilmek üzere
Uluslararası Kızılhaç örgütüne teslim edilmiş ve ay
nı gün İran havayollarına ait bir uçakla Tahran’a 
hareket etmiştir. Bu konuda yapılan Dışişleri Ba
kanlığı açıklamasında «Türkiye her iki komşu ve 
dost ülke ile mevcut iyi ilişkileri ve izlediği tarafsız
lık siyaseti çerçevesinde, insani mülahazalarla bu 
teslim işleminin gerçekleşmesine yardımcı olmuştur.

Uluslararası Kızılhaç temsilcisi, bu işlemler sı
rasında bütün imkanlarını seferber eden Türk Kızı
layım  yardımlarından dolayı teşekkürlerini sunmuş
tur» denilmiştir.

30 Ocak 1984 AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ TOP
LANTILARINA TÜRK PARLAMENTERLERİNİN 
İŞTİRAKİ

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’ııin Stras- 
burg’da yapılan 35 inci Dönem toplantılarına Türk 
parlamenterler katılmışlardır.
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BELGE 1

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ’m 2 Ocak 1984 günü 
yaptığı toplantısında açıkladığı «Kıbrıs Sorununun Çözümüne Yönelik 
İyiniyet Tedbirleri»nin metni:

1. Kıbrıs Türk Tarafının Genel Yaklaşımı:

15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk Halkı olarak kendi kaderimizi tayin 
hakkımızı yapıcı amaçlar doğrultusunda kullanırken, ADA’da 20 yıldır 
süren siyasal belirsizliğin artık  sona erdirilmesi ve Kıbrıslı Türkler ile 
Kıbrıslı Kumlar arasındaki bütün sorunların nihai bir çözüme ulaştı
rılması için Kıbrıs Rum Halkına barış ve dostluk elimizi uzattık.

Aynı adada yaşayan iki tarafın  bir federasyon çatısı altında yeni
den bir ortaklık kurmalarına kapıyı açık bıraktık ve uzlaşıcı bir yakla
şımla adil ve kalıcı bir çözüme ulaşması hususundaki samimi arzu ve 
irademizi açıkladık. Adada yanyana yaşamak zorunda olan iki halkız. 
Şimdiki görüş ayrılıklarımız ne kadar büyük olursa olsun, bu gerçeği 
ne biz değiştirebiliriz, ne de Kıbrıslı Rumlar. Anlaşmazlıklarımızı gide- 
rinceye kadar aramızda gerginlik bulunması, iki ta ra f arasında sürekli 
husumetin körüklenmesi zararlı ve nihai bir federal çözüme ilerlenme
sin! de engelleyici bir davranıştır. Onun için biz diyoruz ki ilişkilerimizi 
yapıcı bir temele oturtalım. Nihai bir uzlaşma ve barışma için kararlı
lıkla çalışalım. Çabalarımızı olumlu amaçlara yöneltip adım adım iler
leyelim. Birbirimizi yıkmak gibi yapıcı hiçbir yanı olmayan tutumlardan 
vazgeçelim. Başkalarının iki halk adına hiçbir karar alamayacağını, an
cak kendi çabalarımızla, aynı yolda birlikte yürüyerek ve birbirimize 
yardımcı olarak Federal bir çözüme ilerleyebileceğimizi unutmayalım. 
Onun için, Kıbrıs Rum tarafını açık tuttuğumuz kapıdan geçmeye ve 
bizimle aynı barışçı ve yapıcı yola çıkmaya davet ediyorum.

Aramızdaki meselelere kapsamlı bir çözüm bulunması doğrultusunda 
ilk adımların atılabilmesi için bugün Kıbrıs Rum Halkına aşağıdaki iyiniyet 
tekliflerini iletmek istiyorum. Bu teklifleri BM. Genel Sekreterine de 
duyurmakta ve desteklemekte olduğumuz iyi niyet görevi çerçevesinde 
bunların gerçekleşmesi için iki tarafa  yardımcı olmasını rica etmekteyim.

2. Maraş konusunda atılabilecek adımlar:

1. 17 Kasım 1983 tarihinde Maraş ve Lef koşa havaalanı konuların
da yapılan teklifleri Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla görüşmeye hazır
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bulunmaktadır. Bu konularda müzakereye girişilmesi tarafların, birbir
lerinin siyasi statüleri hakkında pozisyonlarına halel getirmeyecektir.

2. Maraş ve Lefkoşa Havaalanı birbirlerinden ayrı konular olup, 
biri diğeri için ön şart teşkil etmemektedir.

3. Maraş konusu süratle ele alıp sonuçlandırma arzu ve niyetinin 
somut bir kanıtı olarak, Kıbrıs Türk tarafı 5 Ağustos 1981 tarihinde 
sunduğu haritadaki Maraş bölgesinin Derinya yolunun doğusunda kalan 
kesimini Güııey’de Rum temas hattına kadar Birleşmiş Milletler geçici 
nezaret ve idaresine vermeyi ilke olarak kabul etmektedir. Devir işle
minin şekil ve koşulları Kıbrıs Türk tarafı ile BM. arasında belirlenecektir.

4. Bu Bölgede BM. ile istişare sonucunda kurulacak BM. geçici ne
zaret ve idaresi, bölgenin nihai siyasi statüsüne halel getirmeyecek ve 
Kıbrıs meselesine nihai olarak kapsamlı siyasi çözüm şekli bulununcaya 
kadar devam edecektir.

5. Kıbrıs Türk tarafının 5 Ağustos 1981 tarihli haritasında göste
rilen Maraş bölgesinin Rumlar tarafından iskanı konusu, 1979 Denktaş 
Kypriaııou anlaşmasının 5 inci maddesinde öngörüldüğü gibi, kapsamlı 
çözüme yönelik müzakerelerin başlamasıyla birlikte ele alınacak ve BM 
geçici nezaret ve idaresinde iskan konusunda anlaşmaya varıldığında, uy
gulamaya, Kıbrıs meselesinin diğer veçheleri üzerinde anlaşmaya varıl
masını beklemeden geçilecektir.

6. 5 Ağustos 1981 tarihli haritada gösterilen Maraş bölgesinin BM. 
geçici nezaret ve idaresinde Rumların iskanına açılması bölgenin nihai 
siyasi statüsüna halel getirmeyecektir.

7. Kıbrıs Türk Tarafı, bu öneriyle ilgili ayrıntıları Kıbrıs. Rum 
tarafıyla ve BM. ile görüşüp sonuçlandırmaya hazır bulunmaktadır.

3. Lefkoşe Uluslararası Havaalanının Açılması:

1. 17 Kasım 1983’te, Lefkoşe Uluslararası Havaalanının geçici bir 
BM. yönetimi altında, Kıbrıs’taki her iki tarafın  karşılıklı yararına ola
cak şekilde sivil trafiğe yeniden açılmasını teklif etmiştik.

2. Bu şekilde Kıbrıs Türk tarafı, Lefkoşe Uluslararası Havaalanının 
taraflarca (eşitlik esasına göre yönetilmesi hususunda ısrar etmeksizin) 
havaalanının BM. geçici yönetimine bırakılmasını kabul etmektedir.

3. Kıbrıs Türk tarafı, Havaalanının BM. idaresinde iki toplumun 
yararına olarak açılmasını, Kıbrıs’ta  iyiniyet ve karşılıklı itim at orta
mının yaratılm asına katkıda bulunacak bir tedbir olarak görmektedir.

4. Kıbrıs Türk tarafı, bu konuyu, Kıbrıs Rum tarafıyla, bu müm
kün olmadığı takdirde BM. ile görüşüp sonuçlandırmaya hazırdır.
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5. Kıbrıs Türk tarafının, Havaalanı konusundaki teklifi Kıbrıs’ta 
iyiniyet ortamını yaratm aya yönelik başkaca adımların bir önşartı ni
teliğinde değildir.

4. Kayıp Şahıslar Komite’sinm çalışmaya başlaması:

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum kayıplarına ilişkin insancıl sorunun bir 
an önce sonuçlandırılması için 1981 yılında iki ta ra f arasında anlaşma 
yolu ile belirlenen bir görev talimatı ile kurulmuş olan Kayıp 
Şahıslar Komitesi’niıı yeniden çalışmaya başlamasını öneriyor ve bu 
amaçla ICRC mensubu üçüncü üye Mr. Pilloud’un erken bir tarih te adaya 
gelmesini rica ediyoruz. Esasen Mr. Pilloud’ya Kasım ayında Kayıp 
Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına derhal başlayabileceğini, Kıbrıs 
Türk tarafının bu çalışmalara katılmaya hazır olduğunu ve Komitenin 
toplanmasını engelleyici yöntem sorunlarının, Kıbrıs Türk tarafına ilet
tiği son uzlaşma önerisi ile çözümlenmiş olduğunu duyurmuştuk. Komite
nin kısa sürede toplanıp, iki tarafı ilgilendiren bu konuyu insancıl çer
çevesi içinde incelemesinin ve sonuçlandırmasının mümkün olduğuna 
inanıyoruz. Kıbrıs Rum tarafını da bu çalışmalara katılmaya hazır ol
duğunu açıklamaya davet ediyoruz.

5. Nihai bir çözüme ilerlemesinde iki tarafın ilişkilerinin genel 
çerçevesi:

Ada’da kalıcı bir barış kurulmasına hizmet edecek bir atmosferin 
yaratılması için, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı rumlar arasında ortak an
layış noktaları geliştirilmesinin, yapıcı davranış biçimlerinin teşvik edil
mesinin ve bu amaçla bazı işbirliği alanları yaratılmasının iki halkın 
karşılıklı çıkarlarına hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu konudaki teklif 
ve düşüncelerimizi Kıbrıs Rum tarafınca iyi niyetle incelenmesi ve olum
lu mukabelede bulnulması dileğiyle ayrıntılı olarak dünya kamuoyuna 
açıklamak istiyorum. x\şağıda izah edeceğim yaklaşımın dünyanın başka 
bölgelerinde, Kıbrıs’takinden çok daha geniş boyutlu anlaşmazlıkların 
giderilmesinde yararlı bir model olarak uygulanmış bulunduğunu ve 
Kıbrıs’ın ihtiyaçlarını dikkate alan bu teklifin bizim sorunlarımızın çö
zümünde de olumlu rol oynayabileceğini düşündüğümüzü önemle kaydet
mek istiyorum.

Ada’da yanyana yaşamaya mecbur bulunan Kıbrıslı Türkler ile Kıb- 
rıslı Rumların aralarındaki bütün sorunları doğrudar müzakerelerle ba
rışçı, adil ve kalıcı çözümlere ulaştırılmasının mümkün ve zorunlu olduğu 
yolundaki kesin inancımızı açıklamıştık.

Federal bir çerçeve içinde, işleyen bir ortaklık kurulması, amacı
mız olmaya devam etmektedir ve bu doğrultuda yapıcı her çabayı harca
maya kararlı bulunmaktayız.
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Öte yandan Kıbrıs Rum tarafının kısa vadede çözüme kavuşabilecek 
konularda iki halkı birbirine yaklaştıracak iyi niyet adımlarının derhal 
atılmasına yardımcı olacak bir yaklaşım içinde bulunmasını istemiştik.

Bu amaçlara uygun olarak, bir iyiniyet havası oluşturmak karşı
lıklı güven duygusu yaratm ak ve bu şekilde sorunlarımızın nihai bir 
kapsamlı çözüme kavuşturulmasına doğru ilerleme sağlanmasını kolay
laştırm ak amacıyla ve tarafların, birbirlerinin siyasal statüleri hakkm- 
daki karşılıklı tutum larına halel gelmeksizin, iki tarafın  aşağıdaki çerçe
vede ortak bir anlayışa varmalarını teklif ediyorum.

1. Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafı, geçmişin ızdırapları- 
nm tekrarını önlemeye ve her iki tarafın  enerjilerini bir an önce federal 
bir birlik yaratm aya ve sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamaya 
hasredebilmeleri için Ada’nm iki halkı arasında barış ve uzlaşmanın ger
çekleştirilmesi ve kalıcı bir barışın kurulması yolunda çaba harcamaya 
kararlıdırlar.

Kıbrıs Türk ta ra fı ile Kıbrıs Rum tarafı bu amaca ulaşmak üzere 
tutum  ve hareketlerinin dayanacağı aşağıdaki ortak zemin halikındaki 
anlayışlarını teyid ederler.

a) Temel meseleler ve Ada’daki iki halk arasındaki ilişkilere 20 yıl
dır nifak sokan anlaşmazlık nedenleri iki ta ra f arasında barışçı yollar
dan çözümlenecektir. Görüş ayrılıklarını barışçı yollardan çözümlemek 
için iki ta ra f BM. Genel Sekreterinin gözetimi altında her türlü çabayı 
harcamayı ve Genel Sekreterin iyiniyet görevini desteklemeyi taahhüt 
ederler.

b) Her iki tarafın  barış içinde yaııyana yaşamayı taahhüd etme
leri birbirlerinin siyasal eşitliğine, meşru haklarına ve çıkarlarına saygı 
göstermeleri ve federal bir çözüm için müzakereleri sürdürmeleri, arala
rında barışma sağlanmasının ve Ada’da kalıcı bir barışın kurulmasının 
ön koşullarıdır.

c) Her iki taraf, BM. Genel Sekreterinin 9 Ağustos 1980 tarihli 
Açış Konuşmasında tanımlanan ortak zemini desteklediklerini . teyid 
ederler.

d) Taraflar, birbirlerinin, Ada’nm iki halkının farklı dil, din, kül
tü r  ve köklerinin ortaya koyduğu milli benliklerine her zaman saygı 
gösterecekler ve bu iki halkın ortaklık ve işbirliğine dayanan iki kesimli 
bir federasyon kurmak için çaba harcayacaklardır.

2. Her iki taraf, birbirlerine karşı hasmane propagandayı Önlemek 
için ellerinden gelen bütün önlemleri alacak ve karşılıklı güvenin kurulma
sına katkıda bulunacak bilgi yayınını teşvik edeceklerdir.
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3. Aralarındaki ilişkileri aşamalı olarak yeniden kurup adım adım 
ahenkleştirmek üzere:

a) İki taraf, 19 Mayıs 1979 tarihli On Nokta Anlaşmasının 5 inci 
maddesinde öngörüldüğü şekilde, bu konuda yapılmış olan Kıbrıs Türk 
teklifini dikkate alarak, Maraşm geçici BM. nezaret ve. idaresinde yer
leşime açılması konusunda anlaşmaya varmaya öncelik vereceklerdir.

b) İki taraf, Lefkoşe Uluslararası Havaalanının geçici bir BM. 
idaresi altında Kıbrıs’taki her iki tarafın  karşılıklı yararına olacak şe
kilde yeniden sivil trafiğe açılması için işbirliğinde bulunacaklardır.

c) İki taraf, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Kayıp şahıslarına ilişkin in
sancıl sorunu 1981’de üzerinde anlaşmaya varılmış olan görev talimatı uya
rınca kurulan kayıp şahıslar komitesinde çözümleyeceklerdir.

d) İki taraf, iyiniyeti ve karşılıklı güveni geliştirmek ve genel ya
rar ve refahları için, Ticaret, Turizm, Ulaştırma, Haberleşme vs. alanla
rında birbirlerinin çıkarlarını zedelemekten kaçınacaklardır.

e) İki ta ra f Kıbrıs’a sağlanan tüm ekonomik, mali ve teknik yardım
lardan hakkaniyet esasına göre yararlanacaklardır. Taraflar bu gibi 
uluslararası yardımı hakkaniyet esasına göre paylaşmak için teknik düzey
de ortak bir kurul oluşturacaklardır. Taraflar, uluslararası kredi kuram 
larınca iki ta raftan  herhangi birine kredi verilmesine veya diğer mali 
kolaylıklar tanınmasına müdahale etmeyeceklerdir.

f) İki ta ra f arasında aşağıdaki alanlarda işbirliği konusunu incele
mek üzere bir ekonomik ve teknik komisyon kurulacaktır.

— Ticaret,

— Turizm ve seyahat,

— Belediye sorunları,

— Su dağıtımı, su muhafazası ve toprağın korunması,

— Çevre sorunları.

g) Her iki ta ra fta  salgın hastalıklarla mücadele çabalarında uyum 
sağlamak üzere ortak bir sağlık komisyonu kurulacaktır.

ğ) İki taraf, özellikle genç nesiller arasında daha iyi bir anlayışın 
geliştirilmesi amacıyla kültürel alanda aşağıdaki ortak çabalar üzerinde 
duracaklardır.

— İkinci dil olarak, karşılıklı Türkçe ve Rumca öğretimini teşvik 
etmek,
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— Yüksek öğretimde işbirliğinde bulunmak ve Adadaki iki halkın 
kültürel mirasını ve benliğini dikkate alarak her iki ta raftan  öğrencilere 
hizmet verecek ortak bir üniversite kurulması olanağını incelemek,

—  Ortak kültür ve spor faaliyetlerini düzenlemek (spor müsaba
kaları, sergi, konser ve seminerler),

— Adanın ortak sorunu olan konuları (talessemıa. vs.) görüşmek 
üzere bilimsel ve kültürel ortak toplantılar düzenlemek,

— Genel olarak federalizm ve federal prensibin Kıbrıs çerçevesinde 
uygulanması konusunda, seçilecek hukukçu ve siyasal bilimcilerin işti
rakiyle bir seminer düzenlemek.

4. Her iki taraf, her türlü tahrikten kaçınmayı kabul ve kuvvet 
kullanma tehdidine veya kuvvet kullanmaya başvurmamayı taahhüd 
ederler.

5. Her iki taraf, liderlerinin BM. Genel Sekreterinin gözetiminde, 
federal bir düzenlemeye doğru istikrarlı biçimde ilerlemesi sürecini gö
rüşmek ve nihai bir federal çözüm yoluyla kalıcı barışın tesisine ilişkin 
yöntem ve düzenlemeler konusunda müzakereye girişecek olan temsilci
lerine yön vermek üzere buluşmalarını kabul ederler.

6. Her iki taraf, Türkiye ve Yunanistan İ977 Denktaş-Makarios 
Anlaşması, 1979 Denktaş-Eyprianou Anlaşması, BM. Genel Sekreterinin 
1980 «Açış Konuşması» ve 1981 BM. «Değerlendirme Belgesi»ne istina
den müzakere yoluyla çözüm aram a çabalarını teşvik etmeleri ve bu ça
balara yardımcı olmaları için çağrıda bulunmayı kabul ederler».

BELGE 2

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 7 OCAK 1984 TARİHİNDE YAPTIĞI 

BASIN TOPLANTISINDA DIŞ POLİTİKAYLA İLGİLİ OLARAK 

BELİRTTİĞİ GÖRÜŞLER

«Kıymetli Basın Mensupları,

Güçlü bir Türkiye bölgemizde barış ve istikrarın korunması bakı
mından bir denge unsuru ve bir tem inattır. 1983 yılı boyunca dünya barış 
ve güvenliğini tehdit eden buhran ve meselelere yenileri ilave olurken, 
mevcutlar daha da ağırlaşmış ve derinleşmiştir. Bu ortamda, A tatürk 
ilkelerine dayanan barışçı dış siyasetimiz daha büyük bir önem ve değer ka
zanmaktadır. Hükümetimiz, bu siyasetin özünü teşkil eden, ülkemizin 
güvenlik ihtiyaçlarının bölgemizin huzur ve v e ' istikrarının icaplarıyla 
birlikte mütalaası noktasını daima ön planda tutacaktır.
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Muhterem Basın Mensupları,

Hükümet Programımızda da belirtilmiş olduğu üzere, Batı camia
sıyla mevcut bağlarımızı ve Arap-îslam alemiyle mevcut yakın ilişkileri
mizi dış politikamızın birbirini tamamlayan unsurları olarak kabul et
mekteyiz. Doğulu ülkelerle bağımsızlık, egemenlik, hak eşitliği, toprak 
bütünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri ve Helsinki Nihaî 
Senedi zemininde istikrarlı dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştir
meyi, ekonomik, ticari ve teknik işbirliğimizi arttırm ayı hedef alan prog
ramımız doğrultusunda, çok-boyutlu dış siyaset tatbikatının muhtevalı 
bir örneği ortaya konulacaktır.

İslam Aleminin başlıca forumu olaıı İslam Konferansının Dördün
cü Zirve Toplantısının akdine az bir zaman kalmıştır. Türkiye ilk defa 
Cumhurbaşkanı düzeyinde katılarak verdiği özel önemi belirtmektedir. 
İslam Aleminin mirasından alman ilham ve kudretle Müslüman dünya
sının ortak ilgi alanlarında işbirliğinin sıklaştırılm ası yolunda yeni 
adımlar atılacağı inancındayız. Bu adımların yanısıra, İslam Dünyasının 
büyük üzüiıtü ve elemle şahit olageldiği, Türkiye’nin iki kardeş komşu
su, İran’la Irak arasındaki harbin sona erdirilmesi yönünde de bir geliş
me başlatılabilirse, bundan hudutsuz memnunluk duyacağız.

Yine bu Konferansın dikkat ve öncelikle inceleyeceği bir konu, şüp
hesiz, Orta Doğu’daki durumdur. Lübnan’daki iç savaş devam ediyor. 26 
Eylül’deıı bu yana 4. kez bir ateş-kes ilanına çalışıldığı görülürken, bu 
ülkenin bir milli uzlaşma ve barışmaya olan ihtiyacının müstaceliyetine 
de bir kez daha tanık olunmaktadır. Dolayısıyla, bu istikametteki çalış
malar mutlaka ve tezelden başarıya ulaştırılmalıdır. Lübnan’daki karga
şalık devam ettiği müddetçe, İsrail saldırganlığının sonuçlarının ortadan 
kaldırılmasına m atuf çabalar üzerinde teksifi gereken dikkatler dağıl
maktadır. Halbuki, Orta Doğu meselesi, Filistin toprakları ve mukaddes 
Kudüs üzerindeki İsrail işgalinin kaldırılması ve Filistin Arap halkına 
meşru haklarının iadesi noktasında düğümlenmektedir.

Dost ve kardeş Afgan halkının yabancı müdahale ve işgaline karşı
4. yılını tamamlayan direniş ve mücadelesi de İslam Zirvesinin gündemin
de tabiatı ile yer alacaktır. Türkiye, Afganistan’ın egemenliğini, toprak 
bütünlüğünü, bağımsızlığını ve bağlantısızlığını koruyacak bir siyasi 
çözüme İslam Konferansı Zirvesinin de yardımcı bir katkı getirebilmesi 
dileğiııdedir.

Muhterem Basın Mensupları,
Şimdi Avrupa Konseyi ile ilişkilerimize temas etmek istiyorum.
12 Eylül 1980’i izleyen dönemde seçilmiş bir parlamentomuz olma

dığı için, Avrupa Konseyi’nin Parlamento kanadını teşkil eden Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisi’ııdeki temsilimize ara verilmiştir.



Buna karşılık, Hükümetler kanadını teşkil eden Bakanlar Komite
sinde temsilimiz devam- etmiştir.

6 Kasım seçimleri sonucu TBMM kurulmuş ve Türkiye’de parlamen
te r demokrasiye geçilmiştir. Bu durumda milletvekillerimizin Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisi’ndeki yerlerini almaları ve Avrupa Konseyi ile 
ilişkilerimizin normale dönmesi tabiidir.

12 EylüTden sonra Avrupa Konseyi Danışma Meclisi, 12 Eylül ha
rekatını zorunlu kılan nedenleri ve Türkiye’deki yönetimin demokrasiye 
dönmek yolundaki kararlılığını görmemezlikten gelerek, değişik faktör
lerin etkisiyle Türkiye ile ilgili haksız kararlar almıştır. Bu kararları, 
Türkiye’de seçilmiş bir parlamentonun bulunmadığı bir dönemde, Türk 
milletvekillerinin temsil edilmediği bir kuruluş tarafından yapılan de
ğerlendirme hataları olarak görmek mümkün olabilir.

Ancak, 6 Kasım’da yapılan seçimlere, Türk milletinin % 92,5 ora
nında katılması ve sandıklardan sadece % 4 civarında geçersiz oy çıkması, 
Türk milletinin iradesinin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde 
tecelli ettiğini göstermektedir. Bugün Türkiye milli iradenin serbesS; 
tercihi ile oluşan bir parlamentoya sahip bulunmaktadır. Bu durum karşı
sında Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’nin de, geçmişteki hatalarının 
esiri olmayarak, Türkiye hakkında şimdiye kadar izlediği haksız ve ön
yargılı tutum unu terkedeceğiııe ve Türkiye ile Avrupa Konseyi arasın
daki ilişkilerin düzelmesi için bu kere kendi payına düşeni yapacağına 
inanmak istiyoruz.

Milletvekillerimizin Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin Ocak 
ayındaki toplantısına katılarak yerlerini almaları, 6 Kasım seçimleriyle 
parlamenter demokrasiye dönmüş olmamızın tabii sonucudur.

Ancak, bütün bunlara rağmen Avrupa Konseyi Danışma Meclisi 
6 Kasım seçimlerinden önceki tutum unu sürdürür ve Avrupa Koııseyi’- 
nin Parlamento kanadında temsilimiz gerçekleşmezse, Hükümet kanadın
da, yani Bakanlar Komitesi’ndeki mevcudiyetimizi devam ettirmeyeceği
mizi belirttiğimiz gibi, Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizin tamamı ile ke
silmesi kaçınılmaz olabilir.

Değerli Basın Mensupları,
Dış siyasetimizde milletlerarası ikili ve çok taraflı ekonomik işbir

liği faaliyetleri ağırlıklı bir yer tutacaktır. Bu çerçevede, AET ile ortaklık 
anlaşmalarımızın katılma hedefi saklı kalmak üzere, ilişkilerimize kar
şılıklı menfaatleri ön planda tu tan  bir muhteva ve denge kazandırılması 
amacındayız. Ekonomimizin sağlıklı bir bünyeye kavuşturulması .için 
içeride aldığımız tedbirlerin bütün dünya ile iktisadi ilişkilerimize yeni 
bir canlılık getireceği inancındayız.
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Şimdi de komşumuz Yunanistan’la ilişkilerimizi ne şekilde ele ala
cağımız hususunda birkaç söz söylemek isterim. İyiniyetle elele verdikleri 
takdirde Türkiye ile Yunanistan’ın çözümleyemeyecekleri bir mesele 
mevcut değildir. Atatürk-Venizelos dönemi bu inancımın en güzel örne
ğini teşkil etmektedir. İki ülke arasında mevcut bütün sorunların hakka
niyet ölçüleri içinde ve karşılıklı yararları gözeterek adım adım çö
züme kavuşturulabileceği yeni bir işbirliği döneminin açılması için biz 
hazırız. Yunan Hükümetinin diyalog ve müzakereyi, gerginlik ortamı 
ve hasmane davranışlara tercih edeceğini umuyoruz. Türkiye’nin bir ka
rış Yunan toprağında gözü yoktur. Aııçak, Ege’deki meşru hak ve çıkar
larımızı korumakta kararlı olduğumuzu bu vesile ile belirtmek isterim.

Değerli Basın Mensupları,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bağımsızlık Bildirisinde, Ada’daki 
iki eşit halk arasında, BM Genel Sekreteri’nin gözetiminde, doğrudan 
müzakerelerle federal bir çözüme ulaşılması arzusunu açıklıkla dile ge
tirm iştir. Kıbrıs Türkleri hukuki meşruiyetini tanımadıkları halde, yıl
larca Kıbrıs Rum Yönetimiyle müzakere etmeyi kabul etmişlerdir. Ada’- 
da uzun zamandır çekilen ıstıraplara artık bir son verilmeli, hasmane 
davranışlar ve uzlaşmazlık zihniyeti yerini hoşgörü, diyalog ve karşılıklı 
anlayışa bırakmalıdır. Kıbrıs Türklerinin amacı ayrılık olsaydı, bağım
sızlık ilanı için bu kadar yıl beklemezlerdi. Kıbrıs Devletinin varlık sebebi
ni teşkil eden «eşit ortak» statülerini yıpratmaya ve reddetmeye çalışan 
Kıbrıs Rumlarına bağımsızlık bildirilerinde federal çözüm çağrısında bu
lunmazlardı. Kaldı ki daha birkaç gün öııce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti anlamlı iyiniyet tedbirleri ilan etmek ve iki toplum arasında, barış 
ve uzlaşma havasının yerleştirilmesi için somut öneriler içeren kapsamlı 
bir çağrıda bulunmak suretiyle iyiniyetini bir kere daha kanıtlamıştır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimin son olarak 2 Ocak günü yaptığı ba
rış çağrısının ve açıkladığı kapsamlı iyiniyet tedbirlerinin gereken ciddiyet 
ve sorumlulukla incelenmeden Kıbrıs Rum Yöııetimi’nce reddedilmiş ol
ması, Kıbrıs’ta  anlaşmaya dayalı bir barışa ulaşılması açısından esef 
verici talihsiz bir davranıştır. Bu basit gerçekler kavranabildiği, hisle
rin yerine akıl hakim olup Ada’daki Türkler ve Rumlar arasında eşitlik 
prensibi zemininde bir uzlaşma aranabildiği takdirde, Kıbrıs’ta, iki taraf 
süratle bir çözüme ulaşabilir. Türkiye ve Yunanistan’a düşen görev böyle 
bir çözümü kolaylaştırmaktır.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda iç tedhiş kadar dış tedhişin de hedefi 
haline gelmiştir. Çeşitli aşırı ideoloji mensupları ile Ermeni militanların 
saldırılarının aynı döneme rastlamasının sadece bir tesadüf olduğunu 
söylemek güçtür. Çeşitli tedhiş örgütlerinin uluslararası düzeyde işbirli
ği içinde faaliyet gösterdikleri artık  bilinen bir gerçektir. Müşterek bir
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ideolojinin yönlendirdiği uluslararası terörün, hür dünyanın siyasi, ik ti
sadi ve sosyal düzenini sarsmayı amaçladığı kuşkusuzdur.

Türkiye’nin hükümranlığını ve toprak bütünlüğünü hedef alan ve 
uluslararası tedhişin bir parçasını teşkil eden Ermeni terörizmi, giriştiği 
hunharca saldırılarda 39 vatandaşımızın ölümüne sebep olmuştur.

Hükümetimiz, programında da belirttiği gibi, Ermeni cinayet şebe
keleri ile müessir bir mücadele için bütün imkanları kullanacaktır. Bu 
çerçevede,bir ta raftan  uluslararası kuruluşlarda ve ikili temaslarda gerek
li işbirliği imkanları aranacak, diğer ta ra ftan  Türkiye icab eden her türlü 
tedbire başvuracaktır.»

Başbakan Turgut Özal basın toplantısının sonunda gazeteciler ta 
rafından yöneltilen çeşitli soruları cevaplandırmıştır. Başbakan özal’a 
dış politika- ile ilgili olarak yöneltilen sorular ve Başbakan’m cevapları 
Anadolu Ajansında yayınlandığı biçimiyle aşağıdadır:

Soru: Yunanistan’ın 12 mile çıkarması konusunda hazırlıklar yaptığı bili
niyor. 12 mile çıkarırsa tutumunuz ne olur?

Cevap: Yunanistan komşumuz, ama Yunanistan’la 1950’lerden bu tarafa  
devamlı problem içindeyiz. Hem onların zamanını alıyor, hem bizim za
manımızı alıyor. Yani bu gibi meselelerle fazla uğraşmazsak belki daha 
hayırlı işler yapacağız. Ama maalesef, geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman, 
hem Yunanistan, hem biz muhtelif sebeplerle devamlı bir mücadele için
deyiz. Biz kendilerine dostluk elimizi uzatalım. Bu meselelere daha iyi 
bir şekilde hal imkanları arayalım. H atta ha tta  şunu söyledik dedik ki, bu 
meseleler şu anda çözülemiyorsa, ki çözülemeyeceği de gözüküyor, Ege 
meselesi, Kıbrıs meselesi diğer konular çözülemiyor bunları bir tarafa  
bırakalım, donduralım, olduğu yerde, başka anlaşabileceğimiz konuları 
konuşalım diye düşünüyoruz. Yani nedir o konular, görüşebileceğimiz 
konular, iktisadi konular, ticari konular, tu ristik  ilişkilerdir. Bunları ko
nuşalım bu yollarla diğer meseleleri, zor meseleleri çözebilecek psikolojik 
şartlara da yaklaşmış olabilir.

Onun için şunu da açıkça ifade edeyim, eğer Yunanistan hasmane 
tutum unu devam ettirirse bizim yapacak bir şeyimiz yok. Dostluk eli
mizi uzatıyoruz derken de bizim kararlı politikamızdan, kararlılığımız
dan herhangi verilmiş bir taviz yok. Yani Yunanistan yanlışlık yapma
sın, 12 mil meselesinde değişen hiçbir şey yoktur. Politikada herhangi 
bir değişiklik bahis mevzuu değildir.

Biz istiyoruz ki, bu gibi konularla birbirimizi kırm aya devam ede
ceğimize bunları şimdilik bir ta rafa  bırakalım, daha başka meseleleri, 
anlaşabildiğimiz meseleleri konuşalım, belki bu yollarla da şimdiye ka
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dar çözemediğimiz meselelere çözüm yolları bulma şansımız olabilir diye 
düşünüyoruz. Nitekim, misali vardır, 1922’den sonra yani Anadolu Har
binden sonra Yunanlılarla büyük problemimiz olmamıştır, ondan sonra da 
A tatürk zamanında Venizelos ile olan iyi ilişkiler demek ki en zor mese
lelerden sonra dahi dostluklar yapılabiliyormuş diy£ bu bize bir örnek 
olmalıdır diye bu basın toplantısında ifade ettim.

Bizim niyetimiz ciddidir. Dostluk elimizi uzatırken şakadan uzat
mıyoruz. İyi bir şekilde uzatmaya çalışıyoruz, üm it ediyorum ki Yuna
nistan bu fırsatı kaçırmaz.

Soru: Y urt dışında çalışan işçilerin sorunlarını gidermek için çalışmalar 
var mı?

Cevap: Bu konu ile ilgili olarak hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nımız, hem bir Devlet Bakanımız yakından ilgili olacaktır, yurt dışın
daki işçilerimizin meseleleri ile bu konuyla ilgili olarak tabiatıyla Fede
ral Almanya ile bazı meseleleri tekrar ayrı ayrı görüşmekte fayda 
mütelaa ediyoruz. Bu meselelerin işçilerimizin lehine çözümlenmesi için 
de her türlü  gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Soru: RCD Anlaşmasının yeniden gün^eme gelmesi sözkonusu mu?

Cevap: Şah rejiminden sonra yeni rejim kurulmasının hemen akabinde 
îranlılar RCD’ye devam etmeyeceklerini ifade ettiler. RCD bir ııev’i 
askıya alınmış teşkilat haline gelmişti. Aradan beş seneden fazla bir 
zaman geçmiş bulunuyor. Bu arada enteresan gelişme oldu. RCD esas 
itibariyle İran, Pakistan ve Türkiye arasında önemli meseleleri görüşen 
bir organizasyondu. Müşterek projeler, iktisadi ve ticari ilişkiler, bunun 
için kurulmuştu. Fakat uygulamada maalesef bu ilişkilerde ciddi bir 
hadise görülmedi. Tam tersine RCD’nin olmadığı dönemde yani son 
beş sene içinde Türkiye ile İran arasında misal olarak vereceğim 5-6 
milyon dolar olan ticaret hacmi karşılıklı olarak nerdeyse 2 milyar do
lara yükseldi. Aynı şekilde İran ile Pakistan arasında gelişme olduğu söy
leniyor, en son İran  heyetinin ziyaretinde, bu konuyu kendileri açmış
lardır. RCD’yi tekrar çalıştırmaya başlayalım. Tabii bu meseleden sonra 
RCD’nin daha büyük rol oynayacağını düşünmeye başlamış bulunuyo
ruz. Herhalde bu teklifi reddedecek değiliz, zaten Genel Sekreter de 
bizden tayin edilmiştir. Bu konuda gerekli çalışmaları müşterek olarak 
yapmayı düşünmekteyiz.
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BELGE 3

DIŞİŞLERİ BAKANI V. HALEFOĞLU’NUN FEDERAL ALMANYA'DA 

YAYINLANAN GENERAL ANZEIGER GAZETESİNE VERDİĞİ

ÖZEL DEMEÇ

Soru: On yıl gibi uzun bir süre Federal Almanya’da Türkiye’yi Büyükelçi 
olarak temsil ettiniz. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi ve kötü günlerini 
yaşadınız. Bugün sizce hala «geleneksel Türk-Alman dostluğundan» söz 
edilebilir mi?

Cevap: Ben şahsen bugün her zamandan daha çok «geleneksel Türk-Al
man dostluğundan» söz edilebileceği kanısındayım. Bonn’da görev yap
tığım uzun süre zarfında gerek Türkiye’de gerek Almanya’da farklı sa
yılabilecek eğilimlere sahip hükümetler işbaşına gelmiş olmasına rağmen, 
her iki ülkenin ortak çıkarlarının oluşturduğu dostluk çizgisi, sizin de 
bildiğiniz gibi sapma göstermemiştir. 12 Eylül 1980 sonrası dönemde bazı 
grupların ülkemiz aleyhinde gösterdikleri faaliyetler şüphesiz ki kamuoyu
muzda üzüntü ve tepki yaratm ıştır. Ancak, bu faaliyetlere rağmen gerek 
Schmidt gerek Eohî Hükümetleri ile ilişkilerimiz normal seyrini takip 
etm iştir. Türkiye ile Almanya arasındaki sıkı bağlar bu geleneksel dostlu
ğun devamlılığının teminatı olacaktır.

Soru: Dışişleri Bakanlığına atandığınız haberi duyulunca, Alman bası
nında, Hükümetinizin, Türk-Alman ve Türk-Ortak Pazar ilişkilerinin dü
zelmesine özel bir önem gösterdiği için sizi bu göreve getirdiği biçiminde 
yorumlar çıktı. Bu alanda ilk adımı nerede atacağınızı öğrenebilir miyim? 
Cevap: Her Türk Hükümeti gibi bizim Hükümetimiz de Türkiye’nin Al
manya ile ve tüm  Avrupa ile ilişkilerine özel bir önem vermektedir. Ben, 
bu ilişkilerin her geçen gün. daha iyiye gitmesi gerektiğine inanmış bir 
kimseyim. Bu alanda br ilk adım atılmasından ziyade, şimdiye kadar atıl
mış olan adımların devam ettirilmesi sözkonusudur. Biz bu yolda iyi ni
yetle yürüyeceğiz ve eminiz, bunun karşılığını da göreceğiz.

AET ile ilişkilerimize gelince, ilk amacımız Toplulukla verimli bir 
diyoluğu başlatabilmektir. Böylece, karşılıklı anlayışın yeniden teessüsünü 
sağlamak mümkün olabilecektir. Bunun için Türkiye’nin yanında Toplu
luklar Konseyi ve Komisyonun da gayret göstermesi gerekmektedir.

Soru: AET’nin son Atina toplantısının fiyasko ile sonuçlandığı ve bu yüz
den İspanya ve Portekiz’in dahi Topluluğa alınmalarının kuşku ve kritikle 
karşılandığı şu sırada Türkiye’nin böyle bir girişimde (yakın bir tarihte) 
bulunması olanağı var mı?
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Cevap: Topluluk ile münasebetlerimizde esas hedefimiz tam üyeliktir. 
AET ile mevcut Ortaklık Anlaşmamızda da esasen bu hedef yer almakta
dır. Bugün, ilk amacımız, Toplulukla verimli bir diyalogu başlatarak kar
şılıklı anlayışın yeniden teessüsünü sağlamaktır. Bu yapılırken de ortaklık 
ilişkilerimize karşılıklı menfaatleri ön planda tutan bir muhteva ve denge 
kazandırılması tutumumuzun esasını teşkil edecektir.

Soru: Türkler 1986’da Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil bölgede «ser
best dolaşımı» uygulayacaklar mı?

Cevap: İlk önce sorunuzun çerçevesini çizmek için şu hususu belirtmek 
isterim. AET ile mevcut ortaklık anlaşmalarımız serbest dolaşımın 1976- 
1986 dönemi içinde tedricen gerçekleştirilmesini öngörmektedir. O itibarla 
anlaşma hükümleri bizim için olduğu kadar bütün Topluluk üyeleri açı
sından da hukuki bir taahhüt niteliğindedir. Konuyu bu hukuki açıdan ele 
aldığımızda ortaklık anlaşmalarının bütün taraflarının gene bu anlaşma
lardan doğan haklarının korunması için titizlik gösterecekleri muhakkak
tır. Haliyle, bunun yanında Topluluk ülkelerinin bugün karşı karşıya bu
lundukları bazı ekonomik ve sosyal güçlüklerin mevcudiyeti de bir vakıadır. 
Bütün mesele mevcut hukuki taahhütlerle geçici olmasını temenni ettiğim 
ekonomik ve sosyal güçlüklerin, Türkiye’nin ve Topluluğun karşılıklı çı
karlarına uygun bir şekilde telif edilebilmesidir. Biz bu meseleyi Toplu
lukla ortaklık ilişkilerimizin genel muhteva ve dengeleri açısından önemli 
bir unsur olarak mütalaa etmekteyiz. Taraflardan birinin tek taraflı ta 
sarruflarda bulunması ortaklığa yarar değil zarr verir.

Soru: Türkiye’de seçimler yapıldıktan sonra da Federal Almanya’da ve 
öteki Batı ülkelerinde hala ülkenizdeki politik gelişmeyi demokrasi yö
nünde atılmış yeterli bir adım olarak görmeyenler var. örneğin geçenlerde 
Türkiye’yi ziyaret eden bir SPD-Parlameııter Grubu üyeleri, Türk Parla
mentosunu «Scheinparlameııt» olarak nitelediler. Aynı politikacılar ceza 
evlerinde 30 bin siyasi suçlu olduğunu söylediler ve bunlar için bir genel 
af çıkarılmasını istediler. Bu konulardaki düşüncelerinizi rica edebilir 
miyim ?

Cevap: Daha önce ilan edilen takvime uygun olarak 6 Kasım’da seçimler 
yapılmıştır. Seçimlere Türk milletinin % 92 oranında katılması ve sandık
lardan sadece % 4 civarında iptal edilmiş oy çıkması Türk milletinin ira
desinin hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde tecelli ettiğini göster
miştir.

Bugün Türkiye milli kaderinin serbest tercihi ile oluşan bir parla
mentoya sahip bulunmaktadır.

Görevini tamamlayan Milli Güvenlik Konseyinin tüm yasama ve yü
rütme yetkileri yeni TBMM’ııe ve Hükümete devredilmiştir.
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‘ Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratik bir parlamentonun tüm 
özelliklerini haiz bir §ekilde görev yapmaktadır. Hükümetimiz, parlamen
ter demokrasinin ilkelerine ve insan haklarına bağlılığını Hükümet prog
ramında açıkça belirtmiştir.

Türkiye’de halen Türk Ceza Kanununu ihlal ederek silahlı terörist 
eylemlerde bulunan toplam 12,559 kişi tutuklu bulunmaktadır.

Bu tutuldular siyasi görüşlerinden dolayı değil, terörist eylemlere 
doğrudan katıldıkları veya yardımcı oldukları içn tutuklu bulunmakta
dırlar. Bu bakımdan kullanılan «siyasi suçlu» deyimi ve verilen rakam 
gerçeği yansıtmamaktadır.

Hükümetimiz, yakın geçmişimizde toplum yapımızda açılan yararla
rın sarılmasını, kırgınlık ve dargınlıkların giderilerek milli birlik ve bü
tünlüğümüzün yeniden güçlendirilmesi için üzerine düşeni eksiksiz yap
maya azimli ve kararlıdır .

Bu gayenin tahakkukunda affın taşıdığı önemin idraki içindeyiz. 
Ancak burada üzerinde durulacak husus, af gibi bazan pahalıya mal olan 
tecrübelerimizi de gözöııünde bulundurarak, memleketin gelişen şartları 
muvacehesinde en iyi ve doğru kararı alabilmektir.

Soru: îsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Fransız Hükümetlerince 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu nezdinde Türkiye’de insan haklarının 
rencide edildiği yolunda yapılan şikayet, Komisyonca kabul edilmiş bu
lunuyor. Şimdi Komisyon suçlamaların doğru olup olmadığını muhtemelen 
Türkiye’ye göndereceği bir heyetle inceletecek. Hükümetinizin bu konuda 
ne düşündüğünü öğrenibilir miyim?

Cevap: Avrup İnsan H aklan Komisyonu sözkonusu şikayeti değil bu 
hususta 5 ülkenin yaptığı m üracaat ve bizim karşı görüşlerimizi incele
meyi kabul etmiştir.

Burada önemle kaydedilmesi gereken husus, bugüne kadar devletlerce 
yapılan hiçbir başvuruyu kabul edilebilirlik safhasında reddetmemiş olan 
Komisyonun yayınladığı basın bildirisinde, sözkonusu kabul edilebilirlik 
kararının, hiçbir şekilde, m üracaatların içerdiği iddiaların varit görüldü
ğü şeklinde yorumlanamayacağını vurgulamağa özen göstermiş olmasıdır.

Komisyonun hazırlanmakta olan gerekçeli kararı elimize ulaştığında 
tabiatıyla daha etraflı bir değerlendirme yapabilme durumunda olacağız.

Gerek bu nedenle, gerek AİHK önündeki meselenin seyri sırasında 
tarafların  titizlikle uymaları gereken gizlilik ilkesi muvacehesinde 
bu aşamada konunun ayrıntılarına girmek istemememi mazur göreceği
nizden eminim.
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Soru: Kuzey Kıbrıs’taki Türk Toplumuııun ayrı bir devlet kurmasını 
Yeni Türk Hükümeti nasıl karşılıyor? Şimdiye değin Ankara’dan başka 
hiçbir ülke yeni kuruluşu tanımadığına göre, uluslararası alanda Türk 
Kıbrıs Devletinin sorunları nasıl temsil edilebilecek?

Cevap: Hükümetimiz, Kıbrıs Türk Haİkı’nın, varlık ve tüm meşru hakla
rına karşı yirmi yıldır sürdürülen saldırılar ve kurucu ortaklık hakkının 
imkanı karşısında kendi kaderini tayin hakkını kullanarak bağımsız Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurma yönünde tecelli eden arzu ve ira
desine saygı esasına dayanan bir politika izleyecektir.

Kıbrıs Türk Halkı, barışçı amaçlara dayanan haklı davasını uluslar
arası alanda duyurmak açısından bugün daha güçlü bir durumdadır. Nite
kim, Dakka’daki son İslam Dışişleri Bakanları Konferansında kabul edi
len K arar İslam dünyasının Kıbrıs Türk Halkı’na ve federal bir çözümü 
savunan görüşlerine sağladığı desteği açıklıkla ortaya koymaktadır, önem 
taşıyan nokta, Kıbrıs Türk Halkının varlığını ve meşru haklarını uluslar
arası toplumun görmezlikten gelmemesidir.

Soru: Kıbrıs sorununun hala tam bir çözüme ulaşamaması sonucu Yuna
nistan’la Türkiye arasındaki ilişkiler de gerginliğini koruyor. İki komşu 
ve m üttefik ülkenin Atatürk-Venizelos ve nihayet bir ara Karamanlis- 
Menderes dönemlerindekine benzer dostça ilişkiler kurması olanağı yok 
mu? Varsa bu yolda atılacak ilk adım ne olmalı sizce?

Cevap: Hükümetimiz iş başına gelir gelmez Yunanistan’a dostluk ve ba
rış çağrısında bulunmuştur. Yunanistan’la aramızda çözüm bekleyen çe
şitli sorunların bulunduğu ve bunların ilişkilerimizde gerginlik yarattığı 
bir gerçektir. Ancak biz uzun vadeli çıkarlarımızın ortak olduğu nokta
sından hareketle, A tatürk ve Venizelos’uıı vaktiyle tesis etmiş oldukları 
dostluk zemini üzerinde ikili görüşmeler yoluyla bu sorunlara zaman için
de çözüm bulunabileceği hususundaki ümidimizi korumaya devam edi
yoruz.

Bu aşamada gerekli olan, iki ülke Hükümetlerinin aralarındaki uz
laşmazlıkları barışçı usullerle halletmek yolundaki niyet ve iradelerini 
kesin bir biçimde açıklamalarıdır.

BELGE 4

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 15 OCAK TARİHİNDE ANKA’YA 

VERDİĞİ ÖZEL DEMEÇ

Soru: Bilindiği üzere Avrupa’nın bazı ülkelerine ABD’n in . nükleer baş
lıklı füzeleri yerleştirilmektedir. İlk etapta İngiltere ve Almanya’ya yer
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leştirildi ve ülke halkları tarafından büyük tepki ile karşılandı. ABD 
ileride hükümetinizden aynı istekle nükleer başlıklı füzelerini Türkiye’ye 
yerleştirmek istemesine hükümet olarak tavrınız hangi yönde gelişecektir ?

Cevap: NATO’nun 12 Aralık 1979 tarihli iki veçheli kararı İttifak  içi 
kapsamlı bir değerlendirmeyi müteakip, politik, coğrafi, stra tejik  unsur
lar gözönünde tutularak alınmış olup, füzelerin beş ülkede, Almanya, İn
giltere, İtalya, Belçika ve Hollanda’da konuşlandırılmasını öngörmektedir. 
Bu ülkeler dışında bir konuşlandırmanın yapılması kesinlikle sözkonusu 
değildir. Esasen füzeler ABD Hükümetinin isteği üzerine değil, NATO’
nun 1979 yılında aldığı karar uyarınca konuşlandırılmaktadır. NATO, 
1979 kararı uyarınca Sovyetler Birliğiyle konuşlandırmanın devam edil
mesine ihtiyaç bırakmayacak bir uzlaşmaya varılmasını talep ve temenni 
etmektedir.

Soru: ABD ile Sovyetler Birliği arasında sürdürülen «silahsızlanma gö
rüşmelerimin kesilmesi Dünya ülkelerince beklenilmeyen bir gelişme ola
rak  nitelendirildi. Her iki ülke arasında tekrar bu görüşmelerin başla
masını iktidar partisi olarak yararlı görürmüsünüz. Neden?

Cevap: ABD ile Sovyetler Birliği arasında silahsızlanma görüşmelerinin 
tekrar başlamasında yarar görmekteyiz. Bu görüşmelerle güvenlik den
gesinin en aşağı silah seviyesinde kurulması ve böylece istikrarın ve 
Dünya barışının takviye edilmesi amaçlanmaktadır. Hükümetimizin 
inancı dünya bunca yokluk ve yoksulluk içindeyken silahlanma yarışının 
yerini kalkınma yarışm a bırakması gerektiği yolundadır.

Soru: Türkiye’de bulunan ABD’ye ait askeri üslerin, yine ABD tarafın 
dan ilerki tarihlerde Türkiye’ye karşı uygulanacak bir ambargo sözkonusu 
olduğu takdirde bu ülkenin yurdumuzda bulunan üslerinin kapatılmasından 
yana bir tavır alırmısmız?

Cevap: Sorunuzda, «Türkiye’de bulunan ABD’ye ait askeri üsler» ifadesi 
yer almaktadır. Evvela şunu belirteyim: ülkemizde ABD’ye ait askeri 
üsler yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bulunan bazı tesislerde NATO 
çerçevesinde ortak savunmaya katılması için 1980 tarihli Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ABD’ne yetki verilmiştir.

Sorunuzun cevabına gelince, Türk-Amerikan savunma işbirliği, 
NATO İttifakı çerçevesindeki güvenlik ihtiyaçları dahil olmak üzere 'iki 
ülkenin karşılıklı menfaatlerinin icaplarına uygun bir şekilde tanzim 
edilmiştir ve bu icaplara göre yürütülmektedir. Karşılıklılık esasının halel
dar edilmesi durumunda gereği ne ise o yapılır.

Soru: Türkiye’nin Lübnan’da bulunan Çokuluslu Barış Gücüne asker ver
mesi olasılığını nasıl karşılarsınız?

i
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Cevap: Mevcut şartlarda, Lübnan’daki Barış Gücüne katılmamıza gerek 
ve ihtiyaç bulunmamaktadır. İlerisi için ise temennimiz, Lübnan’da sulh 
ve sükunun sağlanması ve dolayısile Barış Gücüne ihtiyaç kalmamasıdır.

Soru: ABD ile İsrail arasında imzalanan «Stratejik İşbirliği Anlaşması» 
Ortadoğu’da kalıcı bir barışı zedeleyici gelişme olarak nitelendirilmek
tedir. Türkiye’nin de Ortadoğu’da barış için daha aktif rol oynamasının 
gerekliliğini düşünecek olursak bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gevap: İsrail’in saldırgan politikası ve uzlaşmaz tutumunu Orta Doğu’da 
süregelen gerginliğin başlıca amili olarak görmekteyiz.. Dolayısıyla ilke 
olarak, İsrail’in bu politikasının desteklenilmesinden kaçınılması gerek
tiğini düşünüyoruz ve bu çerçevede, ABD ile İsrail arasında ahiren varı
lan S tratejik  İşbirliği Mutabakatını olumlu karşılamamaktayız.

Soru: Patlamanın eşiğinde bulunan Orta Doğu’da Türkiye’nin daha aktif 
bir rol oynaması doğru mudur ve Türkiye’nin rolü sizce ne olmalıdır?

Cevap: Kendine özgü coğrafi konumu ve müşterek kültür bağları Tür
kiye’yi Orta Doğu’nun ayrılmaz bir parçası yapmaktadır. Bu durumda 
Orta Doğu’da herhangi bir rol oynamaktan kaçınmamız mümkün değildir. 
Bu rolün kapsamını bir yandan genel dış politika tercihlerimiz, diğer yan
dan da bölgedeki gelişmelerin seyir tarzı tayin edecektir. Mevcut şart
larda yapmamız gereken Orta Doğu’da istikrarın tesisine katkıda bu
lunmaktır.

Soru: ABD ile Türkiye arasında imzalanan sınırlı Kolaylıklar Anlaşma- 
sı’iıın Orta Doğu’da meydana gelen son gelişmelerden sonra Reagan yö
netimince genişletilmesi istenirse, Türkiye’nin tutumu ne olmalıdır?

Cevap: Reagan Yönetiminin, sözkonusu anlaşmanın kapsamının genişletil
mesini isteyeceğini sanmıyorum. Zira bu anlaşma, Türkiye’nin belirli 
şartlara bağlı olarak, ancak sınırlı bazı kolaylıklar sağlayabileceği gözönü- 
ne alınarak yapılmıştır.

Soru: Y urt dışında ve zaman zaman yurt içinde ermeni tedhişçileri ta ra
fından yurttaşlarım ıza yapılan saldırılar çeşitli kesimlerce haklı gösteril
mektedir. Ermeni teröristlerin Türkiye’den toprak istemesi konusu da yine 
aynı çevrelerce desteklenmektedir. Bu konu ile ilgili görüşleriniz neler
dir, açıklar mısınız?

Cevap: Uluslararası terörizmin bir halkasını teşkil eden Ermeni teröriz
minin, saldırılarını, tarih i gerçeklerin tahrif edilmesi suretiyle yaratılan 
bir takım iddialara dayandırma çabası içinde olduğu malumdur.

Ermeniler, asırlar boyunca Türklerin geleneksel hoşgörülü ve adil 
yönetimi altında Türk toplumu ile iç içe yaşamışlar, bu yönetim sayesinde

53



din, kültür ve geleneklerini muhafaza ve geliştirme imkanı bulmuşlardır. 
Ancak, 19 uncu asrın sonlarına doğru, giderek zayıflayan Osmanlı İmpa
ratorluğunun topraklarında gözü olan dış güçlerin de teşvik ve desteği 
ile, ülke içerisinde ve dışında kurdukları komiteler vasıtasıyla hükümete 
ve müslüman nüfusa karşı terör eylemlerine girişmişlerdir. Böylece, 
Türkleri karşılık vermeye sevketmek ve sözde haksızlığın giderilmesi için 
yabancıların kendi lehlerine müdahalesini sağlamak suretiyle, azınlık ola
rak yaşadıkları topraklarda bir devlet kurmak amacını güttüklerini de 
açıkça belirtmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin çeşitli 
yerlerinde isyanlar başlatmışlar, Rus ordularının işgal harekatını kolay
laştırıcı eylem ve katliamlara girişmişlerdir. Osmanlı Hükümeti büyük 
savaş içerisinde Ermenilerce başlatılan iç savaşın doğurduğu ciddi teh
likeye karşı savaş bölgesindeki Ermenileri İmparatorluğun güneydeki 
topraklarında ikamete göndermesi ise dünya, kamuoyuna, Osmanlı dev
leti ile savaş halinde bulunan ülkelerce başlatılan aleyhte propagandanın 
da katkısıyla, bir «katliam» olarak sunulmaya kalkışılmıştır. Savaş ko
şulları içerisinde, meydana gelen Ermeni kayıpları maksatlı şekilde abar
tılmış, aynı koşullar içerisinde iki milyondan fazla Türk’ün hayatlarını 
kaybetmeleri adeta görmezlikten gelinmiştir.

Filhakika İstanbul’un işgalinden sonra işgalci güçler Ermenilere 
karşı yapılan sözle katliamın sorumlularını cezalandırmak amacıyla taki
bata başlamışlar, tutuklam alar yapmışlar, tııtuklanankırm bir kısmını 
Malta’ya sürmüşlerdir. Ancak, tüm imkanlar ve belgeler ellerinde iken, 
iddialarını kanıtlayacak hiçbir delil bulamadıklarından tutuldular duruş
ma dahi yapılmaksızın serbest bırakılmışlardır.

Bugün de tarih i tah rif etmek gayreti içindeki propaganda ve cani- 
yane eylemlerin ardına sığınarak Türkiye’den birşeyler koparma gayret
lerinin sürdürüldüğünü görmekteyiz. Propoganda etkin bir silah olabilir. 
Ancak bu yolla tarih i yeniden yazmak mümkün değildir. Nitekim, E r
meni iddialarının mesnetsizliği arşiv belgelerine dayanan ve sayıları artan  
yayınlarımızda giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğunun en zayıf dönemlerinde emellerini gerçek- 
leştiremiyenlerin, Türkiye’nin her zamankinden daha da güçlü olduğu bir 
dönemde ondan birşeyler koparacaklarını sanmaları kendileri açısından 
vahim bir hata teşkil etmektedir.

Soru: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını, bağımsızlığını 
ilan etmesini Akdeniz’deki denge açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık bildirisinin 23 
üncü maddesinde son derece sağduyulu ve tarafımızdan da saygı ile kar
şılanan dış politika ilkelerine yer verilmiş bulunmaktadır. Bu ilkelerden
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biri özelikle Doğu Akdeniz’de dengelerin gözetilmesine hasredilmiştir. 
Nitekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, iki büyük devletle ve bütün 
ülkelerle ilişkilerinde, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın ve dengelerin 
korunmasını daima ön planda tutacağını ve hiçbir askeri bloka katılmaya
cağını açıklamıştır. Ayrıca, genç Cumhuriyetin bütün ülkelerle dostane 
ilişkiler kurmayı amaçladığı ve egemenlik alanında hiçbir ülke aleyhinde 
hiçbir düşmanca faaliyete izin vermemeğe kararlı olduğu da Bağımsızlık 
Bildirisi’nde belirtilmiştir. Nihayet, KKTC’nin bağlantısızlık dışında bir 
dış politika izlememe konusundaki kararlılığını ve özellikle İslam ülkeleri 
ile mümkün olan en yakın bağları ve ilişkileri kurmaya çalışma azmini 
bu çerçevede mütalaa etmek gerekmektedir. Bu ilkeler çerçevesinde 
KKTC’nin Akdeniz’deki dengelerin korunmasına olumlu bir katkı yapaca
ğına inanıyorum.

Soru: Filistin Kurtuluş ö rğütü’nün bugün içinde bulunduğu bunalım 
dönemini atlatm asına ilişkin çeşitli dünya ülkelerince sürdürülen ikili gö
rüşmelere ilişkin sizin tavrınız ne olacak? Yaser A rafat’ın düşmesi du
rumunda yönetimi ele geçiren muhalif grupları tanır mısınız? Bilindiği 
üzere Türkiye bundan önce yaptığı açıklamasında FK ö’nün lideri olarak 
tanıdıklarını bildirmiştir.

Cevap: Filistin Kurtuluş örgütü içinde zaman zaman görüş ayrılıkları ve 
bundan kaynaklanan sorunların ortaya çıkmasını olağan karşılamak ge
rekmektedir. Yine normal olan, bu sorunların, güç kullanmak veya dış 
müdahale yoluyla değil, ö rgüt içinde yürürlükteki usûl ve kaideler çer
çevesinde halledilmesine çalışılmasıdır. Biz, Filistin Kurtuluş örgütünü 
Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi olarak tanımakta ve bu hüviye
tiyle ö rgü t ile ilişkiler idame ettirmekteyiz. Yaser A rafat’ın ise FKö’nün 
meşru yollardan seçilmiş lideri olduğunda da kimsenin şüphesi yoktur.

BELGE 5

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  KAZABLANKA’YA MÜTE

VECCİHEN TÜRKİYE’DEN AYRILIRKEN BASINA YAPTIĞI

BEYANAT

4 üııcü İslam Zirve Konferansına katılmak üzere Fas’ın Kazablaııka 
şehrine gidiyorum.

Türkiye, İslam ülkeleri ile ilişkilerini ve bağlarını özellikle son yıl
larda her alanda geliştirmiş olup, İslam alemini yakından ilgilendiren 
davalara destek sağlamakta ve İslam ve Arap ülkeleri arasında gerçek bir 
birlik ve dayanışma ruhunun tesisi çabalarına katkıda bulunmaktadır. İs
lam Konferansı Teşkilatı içerisinde daima yapıcı, olumlu ve faal bir rol
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oynamış bulunan Türkiye’nin, bu durumda, Teşkilat nezdindeki ağırlık 
ve saygınlığı her geçen gün daha da artm aktadır.

Gerek bu hususu, gerek Fas Kralı’mn özel Temsilcisini göndermek 
suretiyle yapmış olduğu nazik daveti dikkate alarak, Türkiye’nin ilk 
defa olarak örgütün Zirve Toplantısına Cumhurbaşkanı düzeyinde katıl
masının uygun olacağı sonucuna vardık. Kazablanka İslam Zirvesine ka
tılacak heyetimize başkanlık etmem, ayrıca bizim de bu Teşkilata a tfe t
tiğimiz önemi teyit etmektedir. Zirveye en üst düzeyde katılmamızın 
İslam alemiyle giderek gelişen ilişkilerimiz ve işbirliğimiz bakımından 
önemli bir merhale teşkil edeceğine inanıyorum. Zirve Toplantısının, İslam 
Alemi içerisindeki birlik ve dayanışmanın arttırılm ası ve işbirliğinin ge
liştirilmesi çabalarına önemli katkılarda bulunacağını ümit ediyorum.

BELGE 6

CUMHURBAŞKANI KENAN EV REN İN  İSLAM ZİRVE KONFERAN

SINDA YAPTIĞI KONUŞMA

Majesteler,

Ekselanslar,

Aziz Kardeşlerim,

Güzel Kazablanka şehrindeki bu Zirve Konferansı’nda bulunmak ve 
yakın dostlarımız ile kardeşlerimizden oluşan mümtaz bir topluluğa katıl
mak benim için büyük bir şeref teşkil etmektedir. Ayrıca, İslam Teşkilatı 
Toplantılarına iştirak eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan da mutlu
luk duymaktayım. Bu yüce Meclis’de sarfedeceğimiz ortak gayretlerin, 
Tanrının da yardımıyla, milletlerimizin ve tümüyle İslam aleminin barış, 
güvenlik ve refahına yardımcı olacağından şüphem yoktur. Türkiye, bu 
toplantının çalışmalarına ve Teşkilatımızın asıl amaçlarına elinden gelen 
her türlü katkıyı yapmaya daima hazır ve kararlı bulunmaktadır.

Bu mutlu vesile ile, Majeste Kral Hasaıı’a Konferans Başkanlığına 
seçilmeleri münasebetiyle en kalbi tebriklerimi ifade etmek isterim. Ma
jestelerinin uluslararası konulardaki engin tecrübesi, dirayeti ve basireti 
hiç şüphesiz görüşmelerimizin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu ta 
rihi toplantıya yapmakta olduğu evsahipliği ve bu kardeş ülkeye geldiği
miz andan itibaren gösterdiği sıcak hüsnükabul dolayısıyla Fas Krallığı
na da teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu vesileyle, Suudi Arabistan Kralı 
Majeste Fahd Bin Abdülaziz’e, Başkanlıkları süresince gösterdikleri di
rayetli idarelerinden dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunarım.

Genel beyanıma başlamadan önce, bu sabah Konferans’ta  cereyan 
eden müzakere hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Bu hususta
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konferansın çok vaktini almamak için samimiyeti ve sağduyusundan son 
derece etkilendiğim Pakistan’ın seçkin Cumhurbaşkanı Sayın Zia-Ül Hakb 
111 konuşması ile tamamen hemfikir olduğumu söylemekle yetineceğim. 
Gerçekten, bu Konferans bir İslam Konferansıdır ve bu Konferans’ta  hiç
bir gruplaşma olmadan biıiik içinde hareket etmemiz esas olmalıdır. Daima 
hatırda tutmamız gereken bir başka husus da İslam cemaati olarak bizi 
birliğe götürecek şekilde birbirimizi affetmek ve kırgınlıklarımızı unut
maktır. Bu bakımdan, Pakistan Cumhurbaşkanı’nm hem İslam felsefesi hak- 
kmdaki genel beyanlarına hem de bu çerçevede İran  ve Mısır’la ilgili öne
rilerine tamamen katılıyorum ve destekliyorum.

Majesteleri,

Bu teşkilatın her Zirve Toplantısı, İslam ahengiııe ve işbirliğine il
ham veren tarih i bir olay ve kutsal bir buluşma vesilesi olagelmiştir. Bu 
toplantılar ayrıca yeni bir hayatiyet vermek suretiyle birlik ve bütünlü
ğümüzü güçlendirmemizi sağlayan müstesna bir forum teşkil etmektedir. 
Bu düşüncelerle Konferans’a iyimser ve ümitvar bir halet-i ruhiye içinde 
katılıyorum.

Türk milleti bu Teşkilatın faaliyetlerine ve ideallerine daima ilgi ve 
yakınlık duymakta ve İslam aleminde birliği sağlama yolundaki sürekli 
gayretlerini takdir etmektedir. Bu duygular asırlarca çeşitli şekillerde 
birleşmiş kolonyalist güçlerin devamlı saldırılarına, karşı kutsal İslam 
davasını savunmuş olan milletimin parlak mazisinin şeref ve gururundan 
kaynaklanmaktadır.

Biz ayrıca, tarihimiz boyunca, kutsal topraklarımıza yönelen bu sal
dırılara karşı koymaktan geri kalmamış ve gittikçe artan kuvvet gösteri
leri ve tehditlerine boyun eğmemiş olmanın gururunu da taşımaktayız. 
Bu güç dönemlerde dahi, büyük fedakarlıklarla, yaşam tarzımızın hayati 
unsurlarını teşkil eden ahlaki değerlerimizin bütünlüğünü ve safiyetini 
korumayı başarmışızdır.

Şimdi değişen dünya bizim karşımıza yeni sorunlar getirmekte ve 
yeni imkanlar sunmaktadır. Bu değişen şartlara basiret ve dirayetle inti
bak ederek ve daima saflarımızı sıklaştırıp, dayanışmamızı koruyarak bu 
sorunları göğüsleyebileceğimize inanıyoruz.

Dolayısıyla bu konferansın, özellikle bugünkü şartların gerektir
diği şekilde İslam dünyasını ciddi ve uyumlu faaliyetlere geçeceği yeni 
bir döneme yönelten tarih i bir adım olacağı inancındayım.

Bugün bölgemizdeki güç ve nazik durum hepimizin ciddi ve azimli dav
ranışlar içinde olmamızı gerektirmektedir. Bu bakımdan ilk olarak bölge
mizde süregelen çatışma ve anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaya çalışma
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lıyız. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde dünya barışını tehdit eden diğer 
sorunları çözme imkanlarımız daha da kuvvetlenmiş olacaktır.

Orta Doğu yıllardır adalet ve barış özlemi içinde yaşadığı için yakın 
dikkatlerimizi toplayan bir bölge olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin 
Orta Doğu bölgesine duyduğu özel ilgi ve yakınlık sadece coğrafi konumu
nun bir sonucu değildir. Bölgedeki İslam ülkeleri ve halklarıyla, derin dini 
bağlara ve ortak bir mirasa dayanan köklü bir geçmişimiz vardır. H atır
lanacağı üzere, Türk ulusu asırlar boyu Kudüs’ün Arap ve İslam hüviye
tinin korunmasında önemli rol oynamış ve Filistin topraklarına yönelik 
siyonist çaba ve baskılara kuvvetle karşı koymuştur. Türkiye Cumhuri
yeti de, 1947’de Birleşmiş Milletlerin Filistin taksim planına, Arap ülke
leriyle birlikte tamamen karşı çıkmış ve bu suretle Filistin davasına karşı 
duyduğu tarih i sorumluluğunu bir kez daha kanıtlam ıştır. O tarih ten 
itibaren de Arap kardeşlerimizin haklı davalarını desteklemekten ve sa
vunmaktan geri kalmamıştır.

Orta Doğu sorununun temelinde Filistin halkının meşru ve vazge
çilmez haklarının inkarı yatm aktadır. Böylece ortaya çıkan durum, sade
ce milyonlarca' mültecinin içinde ızdırapla yoğrulduğu bir insanlık tra 
jedisi yaratm akla kalmamış, bölgede devamlı bir istikrarsızlığın tohum
larını da atm ıştır. Filistin halkı gaspedilen haklarına kavuşuncaya kadar 
bü üzücü ve tehlikeli durum devam edecektir. Bu temel gerçeğin, mesele- 
leyle yakından veya uzaktan ilgili herkes tarafından daima hatırda bu
lundurulmasında yarar görüyoruz.

İsrail’in Kudüs’ün statüsünü tek yönlü değiştirmesi, işgal altındaki 
Filistin topraklarında izlediği iskan politikası, Colan tepelerini ilhakı 
ve Lübnan’ı işgali münferid olarak vahim gelişmelerdir. Ancak bütün 
bunlar, İsrail’in genel stratejisinin, birbirlerine bağlı halkalarını oluştur
maktadır. Dolayısıyla bu tü r emrivakilere karşı koyabilmenin en uygun 
yolu da uygulanabilir ve gerçekçi bir mukabil stra te ji etrafında birleşe
bilmekten geçmektedir.

1982 Eylül’ünde Fez’de yapılan 12. Arap Zirvesinde kabul edilen ba
rış planı, böyle bir genel stratejin in  çerçevesini teşkil edebilecek nitelik
tedir. Bunun, İsrail tarafından reddedilmesi ve diğer bazı çevrelerde de 
umudedilen Ölçüde kabul görmemiş olması, planın anlam ve değerini 
azaltmamıştır. Ancak, özellikle Lübnan’da yoğunlaşan müteakip gelişme
lerin de etkisiyle Fez Planı etrafındaki gayretlerin giderek hızını kaybet
mesi esef verici olmuştur. Bir plan üzerinde m utabakata varabilmek ka
dar, onu yürürlüğe koymak yolunda devamlı ve ısrarlı bir şekilde çalış
mak da önem taşır. Bu yöndeki gayretlerin canlandırılması için bu konfe
ransın değerli bir fırsa t yaratacağına inanıyoruz.
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Hiçbir bölgenin geleceği devamlı ihtilaflar ve istikrarsızlıklar üze
rine bina edilemez. Bu yönden bir bölgede adalet ve barışın tesisine yöne
lik çabalara herşeydeıı önce bizzat o bölge ülkelerinin öncülük yapması 
gerektiği kanaatindeyiz.

Biz, Türkiye olarak Arap kardeşlerimizi haklı davalarında her za
man olduğu gibi desteklemeye hazırız. Ancak, bir yandan da Arap ül
kelerinin her zaman dayanışma ve birlik halinde hareket edememelerinin, 
sorunun hallini zorlaştırdığım düşünmekten kendimizi alamıyoruz, ortak 
bir dava etrafındaki birlik ve beraberlik duygusunun, tali önemdeki diğer 
unsurlara bir gün üstün gelmesini ümid ve temenni ediyoruz.

İran  ve Irak arasındaki savaşın tüm barış gayretlerine rağmen üç 
yıldan fazla bir süredir devam etmesinden dolayı derin bir keder duy
maktayız. Bu feci savaşın bölgemizin güvenliği üzerindeki etkisi daha 
az üzücü değildir. İki İslam ülkesinin değerli kaynaklarını gittikçe daha 
fazla israfa devam etmeleri tüm bölgeyi zayıflatmakta ve dış baskılara 
daha açık bir hale getirmektedir. Dolayısıyla bu ihtilafa son verebilmek 
için bütün imkanların araştırılm asına devam edilmesi en büyük önceliği 
taşımaktadır.

Muhterem heyetinizin hatır buyuracağı veçhile, ülkem İslam Barış 
Komitesinin barış çabaları içinde aktif bir rol almış ve taraflara tek ta
raflı olarak müteaddit kereler çağrıda bulunmuştur. Bir defa daha iki 
ülkedeki kardeşlerime bu savaşı sona erdirmeleri ve insan gücü ve eko
nomik potansiyellerini boşa sarfetmeve son yermeleri çağrısında bulunu
yorum. Türkiye, İran ve Irak arasındaki ayrılıklara tatm inkar ve adil 
bir çözüm bulunması için mümkün olan her gayreti göstermeye hazırdır.

İki hafta önce A fganistan’ın işgalinin dördüncü yıldönümüydü. Af
ganistan’da ve civarındaki bölgede durumun uluslararası barış ve güven
liğe olan olumsuz etkileri, bugün, dört yıl öncesinden daha az ciddi de
ğildir-.

Bu muhterem heyet önünde bir defa daha ifade etmek isteriz ki, 
tarihi boyunca Türkiye ile yakın dostluk ve kardeşlik bağları olan bu 
Müslüman /ülkenin işgalinin devamından derin bir şekilde endişe ve 
üzüntü duymaktayız.

Pakistan’ı melce kabul etmiş milyonlarca Afgaıılımn ızdırabım 
azaltmak için PakistanlI kardeşlerimizin sarf ettiği gayretleri üstün tak 
dirle karşılıyoruz. Bu mültecilere biz de mütevazi bir yardım eli uzat
mak- suretiyle 4000 kadarını ülkemize kabul etmiş bulunuyoruz. Afgan 
halkı ile dayanışmamızı ifade etmemizin ve kardeşimiz Başkan Zia Ül- 
Hak’ııı bu tra jik  soruna barışçı bir çözüm bulma yolundaki övgüye layık 
tüm çabalarını desteklememizin hepimiz için ortak bir görev ve mükelle
fiyet olduğu inancındayız.
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Türkiye, İslam Konferansı örgütünün ekonomik faliyetleriııe her 
zaman özel bir önem atfetm iştir, ülkemiz üye ülkeler ekonomileri arasın
daki birbirini tamamlayıcı unsurlardan karlılık sağlayacak ekoıiomik ka
pasitelerin tesisinden ve pazarların genişlemesinden mümkün olan en ge
niş ölçüde yararlanmak suretiyle mevcut kaynakların daha rasyonel bir 
şekilde kullanılmasını amaçlayan ortak ekonomik eylemlere her zaman 
aktif olarak katkıda bulunmuştur. Dünyada mevcut olumsuz ekonomik 
koşullar karşısında güçlerimizi birleştirmek ve karşılaştığımız zorlukları 
hafifletebilmek için mümkün olan en geniş ölçüde işbirliği yapmak zo
rundayız.

Bu çerçevede «İslam ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği için Ha
reket Planı» adı altında kapsamlı bir ortak stratejim iz şimdiden mevcut
tur. Planın, İ980 yılında yapılan Ankara Konferansında hazırlanmasında 
ve Taif’te düzenlenen 3 üncü İslam Zirvesinde benimsenmesinden bu yana 
bu konuda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak başlangıçta öngörü
len tüm amaçlarımızı gerçekleştirmekten henüz çok uzağız. Bu kısmen 
az zamanda, çok fazla konuyu sonuçlandırmaya çalışmış olmamızdan kay
naklanmaktadır. Ekonomilerimizin karşılaştığı problemler son derece kar
m aşıktır ve kolay çözümlerle halledilebilecek nitelikte değildir. Bu gerçeği 
gözönünde tutarak, Hareket Planının içerdiği ana hedefleri gerçekleş
tirebilmek için burada, Kazablaııka’da en rasyonel ve hızlı yolu bulma
mızın önem ve adliye tini kabul etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bunun 
en uygun yolu bazı önceliklerin saptanmasıdır, önceliklerin saptanmasın
dan anladığımız halen yürütülmekte olan bazı faaliyetlerden vazgeçmek 
değil, kısa, orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak suretiyle bu faa 
liyetleri yeniden düzenlemektir. Bu çerçevede, Ticaret, Sanayi, Gıda 
Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma ile Teknik İşbirliğini kısa vadeli öncelik 
alanları içinde mütalaa etmekteyiz.

Türkiye geçen yıl İslam Konferansı Teşkilatının çok önemli ve verim
li birçok kültürel faaliyetine sahne olmuştur. Hicretin 15. yüzyılını kut
lama programı çerçevesinde îstaııburda 20 Nisan - 20 Eylül 1983 tarihle ■ 
ri arasında bir İslam Sanatları Sergisi düzenlenmiştir. Bu sergi, açılma
sına vesile teşkil eden olayın anlamına uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 
Sergi, İslam sanat ve kültürünün dünya uygarlığında oynadığı rolü dün
ya kamuoyuna göstermiştir.

Burada, Türk Hükümetinin İslam Konferansı Teşkilatının iki önemli 
kültürel kuruluşuna evsahipliği. yapmaktan duyduğu mutluluğu belirtmek 
isterim. Bunlar İstanbul’daki İslam Tarih, Sanat ve K ültür A raştırm a 
Merkezi ile Uluslararası İslami. Kültürel Mirası Koruma Komisyonudur. 
A raştırm a Merkezi görevini başarı ile yürüten etkin bir kuruluş oldu
ğunu kanıtlam ıştır. Bu teşkilatı kuvvetle destekliyoruz.
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Uluslararası İslam K ültür Mirasını Koruma Komisyonu ilk toplan
tısını 1983 Kasım ayının başlarında, İstanbul’da Majeste Prens Faysal 
Bin Fahd Bin Abdülaziz’in yetenekli başkanlığında yaptı. Majestelerinin 
önderliği Komisyonun asil görevini gelecekte başarıyla yerine getireceğinin 
bir teminatıdır.

Kıbrıs Türk Halkı’nm varlığını ve meşru haklarını korumak için 20 
yıldır verdiği mücadeleyi yüce Heyetiniz çok iyi bilmektedir. Dakka’daki 
İslam Dışişleri Bakanları Konferansında, bu insancıl mücadelenin ulaş
tığı aşama ve bunun anlamı hakkında geniş bilgi sunulmuştu. Kıbrıs 
Türk Iialkı’mn görüşlerine ve barışçı çabalarına İslam Konferansı ta ra
fından gösterilen sempati ve destek için burada kardeş İslam ülkelerine 
teşekkür etmeyi borç bilirim. Kıbrıslı Türkleriıı gayretleri, Ada’da ya
şayan iki halk arasında doğrudan müzakerelerle, geçmişteki acıların tek
rarına imkan bırakmayacak federal bir ortaklığın kurulmasına yöneliktir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı, Kıbrıslı Türklerin bu çabala
rının şimdiye kadar sistemli biçimde engellenmesinden kaynaklanmış ve 
Kıbrıslı Türkler, 20 yıldır süren siyasal belirsizliği artık sona erdirmek 
mecburiyetinde kalmışlardır.

Kıbrıs Türk Halkı’nm attığı kararlı adım, Ada’da federal bir yapının 
kurulması yolunda büyük bir fırsattır. Kıbrıslı Türkler bu husustaki si
yasi iradelerini ve samimi arzularını açıklıkla ortaya koymuşlardır. Kanı, 
federal bir çözüme sonuna kadar açıktır. Mesela, karşı tarafın  bu kanıdan 
geçmeye niyetli olup olmadığıdır. Kıbrıslı Türklerin kardeş İslam ülkele
rince kuvvetle desteklenmesi, Ada'da geçmişin yaralarının sarılarak ve # 
adil ve kalıcı bir barış kurularak Kıbrıs’ın artık bir sorun olmaktan çıka
rılması için başlıca ümittir. Müslüman kardeşlerimi, Kıbrıslı Türkleri ya
şadıkları bölgede bağımsız bir Cumhuriyet ilan etmek zorunda bırakan 
gerçek sebepleri doğru biçimde değerlendirmeye davet ederim. Bundan 
önce birçok kez açıklanmış olduğu gibi, bu gelişme bir kopma hareketi 
olarak görülmemelidir. Bunun amacı, Kıbrıslı Rumları adil ve kalıcı bir 
çözüme zorlamanın tek yolu olan eşit statü  kazanmaktır. Kıbrıs Türk Hal
kı sizin b ir parcanızdır. Sivasal saldırılar karşısındaki haysiyet mücadele
si de ancak sîzlerin gönüllü desteğinizle barışçı amaçlarına ulaşabilecek
tir. İslam ülkelerinin Kıbrıslı kardeşlerinin çağrısını dikkate alacaklarına 
ve kendilerine yardımcı olacaklarına güveniyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti kendi açısından, Kıbrıslı Türk kardeşlerinin 
Kıbrıslı Rumlarla b ir uzlaşmaya varma çabalarını desteklemeye ve teşvi
ke devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, müzakere yoluy
la bir çözüm aranmasını kolaylaştırmak amacıyla Kıbrıs Rum tarafına 
2 Ocak 1984 günü yaptığı barışçı çağrıyı ve açıkladığı iyi niyet tedbirle
rini takdirle ve memnunlukla karşıladık. Türkiye Hükümeti, Kıbrıs Türk
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tarafının müzakerelerin başlamasına yol açacak bir iyiııiyet havası ge
liştirme yolundaki gayretlerine katkıda bulunma arzu ve niyetiyle Kıbrıs’
taki Türk Barış Kuvvetlerinin sayısında 1500 kişilik bir azaltma yapmaya 
karar vermiştir.

Sözlerimi tamamlamadan önce, Kıbrıs’ta  iki bağımsız devletin mev
cudiyetine dayanan statükoyu sona erdirmenin yegâne yolunun Kıbrıs’ta  
iki ta ra f arasında federal bir anayasa çerçevesinde işleyen bir ortaklık 
kurulması olduğunu belirtmek istiyorum. Kıbrıs Türk tarafının bu yolda 
ahiren bahşettiği fırsatın  heba edilmemesini de temenni ediyorum.

Buradaki görüşmelerimizin , olumlu sonuçlar vereceğine ve alacağı
mız kararların aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı daha da geliştirece
ğine ve dünya barış ve güvenliğini güçlendireceğine inanıyorum. Böylece, 
sadece ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmekle kalmamış, dünya barış 
ve istikrarı için İslam aleminin önemini ve yapıcı rolünü de ortaya koy
muş olacağız.

BELGE 7 19 Ocak 1984

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN, AVRUPA SİLAHSIZ

LANMA KONFERANSI’NDA YAPTTĞI KONUŞMA

Mr. Chairman, ministers and colleagues, ladies and gentlemen, it 
is a great pleasure for me to express my deep appreciation and thanks 
to the people and Government of Sweden for their warm hospitality as 
hosts to this Conference.

I am confiedent th a t we are all conscious of the importance of this 
event, which in itself is a major contribution to our common effort to 
preserve peace and security. This exercise could pave the way for enhan 
ced stability, better understanding of each other’s intentions and help 
to achieve disarmament on our continent.

Turkey’s approach to the question of security has always been one 
of realism. I decline to comment on the inappropriate and unfounded 
remarks made this morning as they have no relevance. I would only like 
to underline th a t Turkey has meticulously respected, both in its letter 
and in its spirit, each principle embodied in the Final Act of Helsinki.

Our meeting here is a proof of the vitality of the process of Helsinki, 
of which this Conference is an integral part. Furtherm ore, the presence 
of the Ministers marks undeniably the political will of the participating 
countries to improve the climate in international relations.

Mr. Chairman, the Conference on Confidence- and Security-Building 
Measures and Disarmament in Europe convenes a t a time when concern
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and indeed frustration about the adverse course in international relations 
is predominant in world public opinion. There is concern about continued 
threats to international peace. There is anxiety about the growth in arma
ments. There is disillusionment and desperation with the state of play 
and indeed the stalemate in arms control negotiations. And there is, as 
a result, a feeling of rampant insecurity within our public opinions as a 
mood of pessimism increasingly pervades international relations.

In this gloomy picture, lack of confidence and tru st stand out as 
the most salient features of the present and cast uncertainty onto the 
future. Even in this rather unfavourable environment which does not 
give ground for optimism, and maybe because of it, we find the holding 
of the CDE a t this point in time both encouraging and relieving. Encou
raging, because it offers an opportunity to open an effective dialogue 
among 35 countries on problems which until now have only been partially 
treated. Relieving, because it provides the possibility of engaging in 
dialogue a t a time when the debate in the security field is at a low ebb and 
indeed stalled.

Confidence is a prerequisite for both healthy relations and mutually 
fruitful co-operation among States as well as for the success of arms 
control and disarmament efforts. Based on this premise the CDE would, 
in its firs t stage, determine a set of militarily significant, politically 
binding and verifiable measures and, in its second stage, should initiate 
a gradual process of disarmament.

We believe th a t this Conference provides us all with a valuable 
opportunity which we should not fail to seize. The Conference should 
be a m ajor qualitative step in the process of genuine confidence-building. 
It should fu rther expand the confidence-building measures contained in 
the Final Act of Helsinki, develop a code of conduct providing for enhan
ced stability through more openness and less secrecy, more predictability 
and less uncertainty with respect to military activities, force developments 
and deployment, and make surprise attacks difficult to contemplate, in 
the zone of application as agreed in Madrid. Only such an approach could 
help eliminate serious ambiguities, where conventional forces are highly 
concentrated and where imbalances prevail.

Our Conference could thus help initiate a new pattern of behaviour 
in military activities while a t the same time improve the atmosphere of 
mutual trust.

Mr. Chairman, it is indeed the task of this Conference to reach thestf 
objectives if the mandate of Madrid is to be fulfilled, if the spirit of the 
Helsinki Final Act is to be upheld, and if security and stability, confiden-
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ce and tru s t among the participant countries are to be enhanced. These 
objectives are not unattainable, provided th a t participant countries exert 
genuine efforts and display constructive attitudes through agreeing on 
concrete and practicable measures which are in conformity with the pro
visions of the Madrid mandate.

Strict implementation of confidence-building measures which would 
be agreed upon, as well as respect for existing international instrum ents, 
are crucial to enhancing stability and preserving peace and security. In 
this context I hardly need to emphasize th a t verification constitutes by 
itself an im portant element in building confidence, as refusal to accept it 
raises suspicions. Suspicion is rooted in ignorance ; confidence and tru s t 
grow out of knowledge. They cannot be built on vague and unverifiable 
declarations of good intentions.

We believe th a t verification measures are necessary if we are to 
fulfil and indeed live up to the task we are entrusted with by the mandate.

Another point concerning confidence and security is the unfortunate 
pursuit of superiority in the m ilitary field. Maintenance of inequality and 
imbalance in one’s favour can by no means be considered a way conducive 
to confidence and security. Military build-up, which by fa r exceeds the 
legitimate security requirements for defence, always invariably breeds 
insecurity and in its tu rn  insecurity breeds m istrust among countries. 
Consequently, we deem th a t moderation and restrain t in the military 
realm become imperative as contributing elements for promoting confidence 
and trust.

Confidence-building measures cannot be negotiated in a political 
vacuum, nor can they be built on a footing of polemics and disturbed rela
tions. Therefore, it is not realistic to expect th a t we can move very fa r down 
the road of confidence building and ultimately towards disarmament if 
we do not seek ways to remove tensions. Let us recall th a t the process of 
détente has been based upon the Helsinki Final Act. The implementation 
of its provisions and respect for its principles constitute the basic con
ditions for improving the international climate. Only in such a context 
could our endeavours here acquire significance and substance. W hat has 
been w ritten down on paper during the CSCE process should be transla
ted into real life.

As I mentioned earlier the Conference on Disarmament in Europe 
constitutes an integral part of the CSCE process. The success of it will 
have a particular bearing on this process. Furtherm ore, the Conference 
has a definite framework spelled out in its mandate and cannot be a subs
titu te  for other negotiations in other forums. If we can improve the a t
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mosphere of mutual tru s t by increasing knowledge of military activities 
in the firs t phase of this Conference, we could open up prospects 
for progress in disarmament.

My country's security is closely predicated 011 the existence of a 
general equilibrium, which should not only be maintained a t the lowest 
level of forces, but also supplemented with measures to enhance stability 
through increased openness and predictability with respect to force mo
vements within the zone of application as defined in the Madrid mandate. 
The CSBMs to the agreed upon in Stockholm will therefore be applicable, 
in accordance with the mandate, in an area encompassing the whole of 
Europe as well as in all areas covered by any of the provisions in the Hel
sinki Final Act relating to confidence-building measures and certain as
pects of security and disarmament.

Mr. Chairman, as the international climate barely gives any ground 
for optimism, the need for a constructive dialogue is today greater than 
ever. This is why we are all called upon to fulfil an important task and 
shoulder a heavy responsibility as we meet here in Stockholm. We consi
der it to be particularly im portant for all of us to put our total resources 
at work so th a t this Conference could achieve its objectives.

To this end, we should commit ourselves soberly, systematically and 
realistically to the task which the Madrid mandate entructed to us and 
follow every promising path, exploit every possible avenue. The need for 
confidence building and ultimately for disarmament should provide the 
momentum for our work. Then let us with deliberate speed and in a busi
nesslike manner set about our work, tackle what can be done first and 
what should be undertaken next. But let us never permit this Conference 
to become frozen in deadlock.

This is an opportunity we should rise to seize in the interest of peace, 
stability and security. Our nations look upon us with expectation and 
hope. So let us not permit this opportunity to slip by.

Thank you, Mr. Chairman.

BELGE 8

DIŞİŞLERİ BAKANI V. HALEFOĞLU’NUN YURTDIŞINA YAPTIĞI 

SEYAHAT DÖNÜŞÜNDE 24 OCAK'TA ESENBOĞA HAVAALANINDA

BASINA VERDİĞİ DEMEÇ

Bilindiği gibi, Avrupa Silahsızlanma Konferansının Dışişleri Bakan
ları düzeyinde açılışı dolayısıyle Stokholm’e gittim. Konferansın amacı ilk

65



safhada, A tlantik’ten U rallara kadar geçerli olacak güven arttırıcı, askeri 
bakımdan anlamlı denetlenebilir somut önlemlerin kararlaştırılmasıdır.

Konferaııs’ta  yaptığım konuşmada, Doğu-Batı diyalogunun bu fo
rumda sürdürülmesinden duyduğumuz memnuniyeti ve kesilmiş bulunan 
diğer silah kontrol müzakerelerinin de bir an önce yeniden başlatılması 
temennimizi dile getirdim. Konferansın görev ve çalışmalarına ilişkin 
görüşlerimizi açıkladım. Stokholm’deki heyetimiz bu çerçevede Konferansa 
ak tif katkımızı sürdürecektir.

Konferansa ev sahipliği yapan İsveç’te Başbakan Palme tarafından 
kabul edildim ve kendisiyle ikili bir görüşme yaptım. İsveç Dışişleri Ba
kanı Bödstrom, İsveç Savunma Bakanı ve diğer birçok İsveçli şahsiyetle 
görüşmek fırsatını buldum.

Ayrıca Konferans nedeniyle Türkiye’nin başlıca m üttefik ve batılı 
ortaklarının Dışişleri Bakanları Stokholm’da biraraya gelmişlerdir. Bu 
vesileden yararlanarak kendileriyle çok yararlı ikili görüşmelerde bulun
dum.

ABD Dışişleri Bakanı Schultz, F. Almanya Dışişleri Bakanı Genscher, 
İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe, İtalyan Dışişleri Bakanı 
Andreotti, İsveç Dışişleri Bakanı Bödstrom, Norveç Dışişleri Bakanı 
Stray, İsviçre Dışişleri Bakanı Aubert, A vusturya Dışişleri Bakanı Lanc, 
Belçika Dışişleri Bakanı Tindemans, Hollanda Dışişleri Bakanı Van den 
Broek, Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen ve Kanada Dışişleri Bakanı 
Mc Eachen ile yaptığım bu görüşmeler Hükümetimizin Batılı Hükümet
lerle ilk temaslarını oluşturm uştur. Kendilerine Türkiye’de 6 Kasım se
çimleriyle meydana gelen demokratik gelişmeleri anlattım , parlamenter 
demokratik rejimin kurulduğu ve işlerlik kazandığı bu dönemde işbaşına 
gelen Hükümetimizin, Türkiye’nin tüm Batı Avrupa kuruluşları ile iliş
kilerini bir an önce normalleştirilmesine verdiği önemi dile getirdim.

Stokholm’den sonra Brüksele de geçerek NATO Genel Sekreteri 
Joseph Luns, AET Komisyonu Başkanı Gaston Thorn, AET Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Haferkamp ve diğer Komisyon yetkilileri ile görüşme
lerde bulundum.

Stokholm’de ve Brüksel’de bütün muhataplarım, Türkiye’deki geliş
melerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Hükümetimizin progra
mına büyük ilgi gösterdiler. Hükümetimizin Türkiye’nin Batı Avrupa 
Kuruluşları ile ilişkilerini bir an önce normalleştirmek arzusunu anlayışla 
karşıladılar. Bütün Hükümetlerde Türkiye ile normal tem aslara ve kar
şılıklı ziyaretlere başlama arzusunun mevcut bulunduğunu memnuniyetle 
müşahade ettim. Birçokları, Türkiye’deki gelişmeleri henüz tam  olarak 
değerlendiremeyen parlamenterleri nezdinde bize yardımcı olmayı vaad
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ettiler. Tabiatıyla Hükümetlerin parlamenterler nezdindeki etkilerinin sı
nırlı olduğunu, parlamenterlerin çoğu kez bağımsız ve şahısları adına ha
reket eden kimseler olduklarını unutmamak gerekir.

Stokholm Konferansı vesilesiyle Romanya ve Bulgaristan Dışişleri 
Bakanları ile de ikili ilişkilerimizin ele alındığı görüşmelerde bulundum.

BELGE 9 28 Ocak 1984

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN DAVOS SEMPOZYUMUNDA 1984

YILINDA DÜNYA GÜVENLİK SORUNLARINI ELE ALAN PANELDE

ORTA - DOĞU KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Security has been common concern of mankind throughout history. 
But nowhere in the world have security problems become more a fact 
and an integral part of daily life than in the Middle East where existing 
hotbeds not only affect the area itself, but represent an increasingly 
dangerous potential for the world a t large.

The reasons are to be found in the elements peculiar to the region 
as well as the reigning conditions.

The Middle East, situated a t the crossroads of three continents and 
in control of many trade routes, has attracted the attention of dominant 
foreign forces since early ages. And it continues today to be a focal point 
especially with its oil riches. The fact th a t one fourth of global oil needs 
is met by the production in the area is enough to understand such 
attention.

Yet, the modern appeal of its oil wealth can in no way overshadow 
the traditional strategic importance of the region. But inlike yesterday, 
those who have their attention focused on the Middle East should realize 
and in their search for global balances should take into account tha t the 
countries of the region are more,conscious today than ever of their right 
to freely exploit their own resources.

Although the Middle East has been a cradle for the three monot
heistic religions and various old cultures and civilizations, today, it has 
become identified more with Islam than anything else with a dominant 
Arap character. Arab nationalism in the beginning of the Twentieth 
Century, has been the underlying factor for its present geography. It 
is ironic th a t this nationalism was reduced to near subjugation by the 
dominant external powers with which they collaborated to end centuries 
old Turkish presence in Palestine and the Arab Peninsula. Therefore, 
the political picture today reflects as much the balance of global interests 
between the two World Wars as the imprint of Arab nationalism itself.
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i t  is beyond doubt th a t the advent of Israel is a direct resuit of such alli
ance of foreign interests.

Although the countries of the Middle E ast share many common values, 
their levels of economic development, social structures and political phi
losophies differ from one country to the other. For this reason, under 
the monolithic appearance of the population, there exist divisions along 
the lines of different concerns and interests.

The security concerns in the area can be summed up in two m ajor 
categories ; One is the security of each individual country, and second ; the 
security of the entire Middle East.

For many, Israel is a t the heart of individual security concerns. But 
existence of Israel is not the only source of discord. One should also take 
into account the divergences betwen the national policies towards Israel. 
On the other hand, Arab-Israeli dispute has greatly contributed to the 
resurgence of Arab nationalism, which in tu rn  introduced elements perhaps 
conducive to changes in inter-Arab political structure.

Another im portant element, which unfortunately is overlooked or 
deliberately ignored by foreign powers with a stake in the area, is the 
plight of the Palestinians. Here again, divergent policies as to how to 
achieve best the common goal, which is to retrieve the rights of the Pales
tinians and their homeland, play a m ajor role in increasing instability.

The emergence of a new regime in Iran, added a sharper dimension, 
if not new, to the uncertainties which already exist in this biggest trouble- 
spot of the world; religion and sect as a political instrument.

As regards the security of the whole area, the geopolitical situation 
and strategic importance of the area have brought the two superpowers 
to a fierce competition. A Middle East, free from foreign domination may 
play a positive role in East-W est global equations. But under the present 
circumstances, the very area poses a security problem for the foreign 
powers. We should not lose sight of the fact th a t proxy wars they fight 
in the Middle E ast may easily engulf the whole world in a holocaust much 
beyond the deep misery these fights bring to the people of the region.

Therefore, it is in the interests of the countries of the region as well 
as of the foreign powers to contribute to the easing of tentions in the 
area. Regional security arrangem ents cannot by themselves bring peace or 
enhance security unless these efforts are supported and complemented 
by non-regional powers.

I feel duty-bound to mention here an offshoot of the turmoil in the 
Middle East,.which has highly affected my country like so many others;
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1 am referring to international terrorism. It has unfortunately become 
a terrible tool in the hands of those who have designs over the territorial 
integrity of stable democratic countries.

There is of course no magic formula which can be readily applied to 
the Middle East. But it seems to me tha t the first priority should go to 
ending the war betwen Iran and Iraq. This war which entered its fourth 
year, is potentially a t least as explosive as the other existing disputes as 
far as the danger to expand to other parts of the world. Such eventuality 
will undoubtedly open the way to aggression from the north, obviating 
centuries old struggle of Turkey against attepts to penetrate to the 
warm seas and the Gulf. An honorable solution for both Iran and Iraq 
will have a positive effect on the deplorable civil war in Lebanon.

The Palestinian question has been and remains to be a t the very 
heart of the Arab-Israeli conflict and to a lesser degree of the question of 
Lebanon. Unless the rights of the Palestinians are fully recognized peace 
will continue to elude us all.

A comprehensive, if necessary gradual, Middle-East settlement must 
be the ultimate goal to bring peace to the area and reduce the risks of 
global war.
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SİYASİ OLAYLAR

ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Suudi Arabistan Kralı Fahd Bin 
Abdülaziz’in resmi konuğu olarak 21-25 Şubat 1984 tarihlerinde Suudi 
Arabistan’ı ziyaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e bu gezisinde, Başbakan Yardımcısı 
Kaya Erdem, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Dışişleri Bakanı 
Vahit Halef oğlu, Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi Korgeneral Muhid- 
din Füsünoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer 
Başkaynak, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman ve 
öteki yetkililer katılmışlardır.

Heyette, Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, Türk Sanayi 
ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Koçman, Türk Müteahhitler Derneği 
Başkanı N urettin Koçak da yer almıştır.

Riyad’a hareketinden önce Esenboğa Havaalanında bir demeç veren 
Cumhurbaşkanı, ziyaretinin ve yapacağı görüşmelerin her iki ülke için 
ve bölgenin ortak çıkarları yönünden yararlı olacağına inandığını belirt
miştir. Suudi A rabistan’ın izlediği barışçı, ılımlı ve dengeli politikanın 
takdirle karşılandığını kaydeden Cumhurbaşkanı, «ülkelerimiz, birçok 
uluslararası sorun karşısında aynı veya çok benzer görüşleri paylaş
makta, uluslararası kuruluşlarda işbirliği yapmakta ve birbirlerini des
teklemektedirler» demiştir.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki resmi görüşmeler 22 Şubat'da 
Riyad’da başlamıştır. Türk Heyetine Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Suudi 
Arabistan Heyetine de Kral Fahd başkanlık etmiştir. Resmi görüşmeleri a 
başlamasından önce, Cumhurbaşkanı ile Kral ayrıca başbaşa bir görüşme 
yapmışlardır. Altıbııçuk saat süren resmi görüşmelerde ikili ve uluslar
arası sorunlar ele alınmış, özellikle Lübnan bunalımı, Îran-Irak savaşı 
gibi bölgeyi tehdit eden konular üzerinde durulmuştur.

Bu arada, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile Suudi Arabistan Dış
işleri Bakanı Prens Faysal arasında bir saat süren bir görüşme yapılmış
tır. İki Dışişleri Bakanı Îran-Irak savaşı ile bölgedeki durum konusunda 
ülkelerin görüşlerini daha ayrıntılı olarak birbirlerine anlatmışlardır.

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN SUUDİ ARABİSTAN!



Türkiye ile Suudi A rabistan arasında «Askerî Eğitim, öğretim , Ge
çici Görev Alanlarında Ortak İşbirliği Anlaşması» Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk ile Suudi Arabistan Başbakan İkinci Yardımcısı, Millî 
Savunma ve Havacılık Bakanı Prens Biıı Abdülaziz tarafından imzalan
m ıştır. Anlaşmada, «iki ülkenin başta askeri öğrenci olmak üzere, subay 
eğitiminde birbirlerine yardımcı olmaları, Türk subaylarının yabancı dil 
öğrenmek amacıyla Suudi A rabistan’a gitmeleri, Suudi ArabistanlI su
bayların da Türk Harb Okullarında eğitim görmeleri, Suudi A rabistan’a 
istek üzerine Türk askerî uzman gönderilmesi, bazı askerî tesislerin ku
rulması veya modernizasyonu için özel bir yardım yapılması» gibi husus
lar öngörülmektedir.

Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ile Suudi Arabistan Maliye Ba- - 
kanı arasında yapılan görüşmelerde ise, özel sektörlerce kurulacak «Türk- 
Suudi Ortak Yatırım ve Ticaret Şirketi» için Hükümetlerin teşviklerini 
sağlama konusunda ilke anlaşmasına varılmıştır. Türk Heyetinde bulu
nan Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar ile Suudi Arabistan 
yetkilileri arasında yapılan temaslarda da, 18 yatırım  projesi, yatırım  
finansman şirketi kurulması, ticaret hacminin arttırılm ası ve inşaat sek
törü konularında tem aslar yapılmıştır.

Suudi A rabistan’ı ziyareti sırasında Mekke, Medine, Cidde ve Cubail 
kentlerini de gezen Cumhurbaşkanı Evren 24 Şubat günü yaptığı basın 
toplantısında, özetle, «Suudi A rabistan’ın Türkiye’nin daima yakın iliş
kiler idame ettirdiği b ir ülke olduğunu, her iki ülkenin de İslâm Camiasının 
ak tif birer üyesi bulunduklarını, Suudi A rabistan’ı ziyaretinin gerek 
dünya çapında, gerek Orta Doğu bölgesinde siyasal şartların  ağırlaştığı 
bir döneme rastladığını, Türkiye ve Suudi [Arabistan gibi tutum ları barış 
ve güvenlik arzularından kaynaklanan itidal sahibi Devletlerin özellikle 
bu dönemde ağırlıklarını hissettirebilmelerinin büyük önemi bulunduğunu; 
doğrudan ve dolaylı tehlikelere karşı alınabilecek en etkin tedbirin bir- 
arada hareket etmek ve güçlenmek olduğunu, Türkiye’nin çok istediği 
Arap-İslâm birlik ve beraberliğinin bugün için arzu edilen ölçüde sağlana
madığını, Türkiye’nin İslâm Alemine, Arap kardeşlerine ve Orta Doğu 
ülkeleriyle ilişkilerine büyük önem verdiğini, bu ilişkiler çerçevesinde 
Suudi A rabistan’ın barışçı, istikrarlı ve yapıcı politikasını takdirle karşı
ladığını, Türkiye ile Suudi A rabistan arasında çeşitli konulardaki görüş 
ve düşüncelerin paralelliğini bizzat sevinçle müşahade ettiğini» söylemiştir. 
Bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağı ve sorumlusunun İsrail oldu
ğunu, Lübnan’ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün destek
lenmesi ve ülkedeki bütün yabancı güçlerin Lübnan’ı terketmeleri gerek
tiğini, Îran-Irak savaşının bir an önce sona ermesini dilediğini, Türkiye’
nin bu konuda elinden gelen çabayı esirgemeyeceğini» belirten Cumhur-
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başkanı Evren, ayrıca Kıbrıs ve uluslararası terörizm gibi Türkiye’yi il
gilendiren sorunlar üzerinde de durmuştur.

Cumhurbaşkanı Evren, «Kral Fahd ile yapılan görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki ticarî ve ekonomik ilişkiler üzerinde de durulduğunu, işbirliğini 
daha da geliştirmek ve çeşitlendirmek yolundaki kararlılıklarını teyid et
tiklerini» sözlerine eklemiştir.

Cumhurbaşkanı Evren, Türkiye’ye avdetinde Esenboğa Havaalanında 
verdiği bir demeçte de seyahat izlenimlerini anlatmış ve Suudi Arabistan’a 
yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesi 
yönünden çok faydalı olduğunu belirtmiştir.



KÜLTÜREL OLAYLAR

— Mısır Arap Cum huriyetinin Kahire kentindeki Amerikan Üni
versitesince, her yıl çeşitli ülkelere düzenlenen inceleme, spor temasları ve 
turistik  amaçlı gezi bu yıl 26 Ocak - 2 Şubat 1984 tarihlerinde ülkemize 
düzenlenmiştir. Geziye katılan Mısırlı öğrenci kafilesi, 32- bayan ve 30 
erkek sporcudan oluşmuştur.

— 2-7 Şubat tarihlerinde Dubai Metropolitan Otelinde Türk Kültür 
H aftası düzenlenmiştir.

— 4-14 Şubat 1984 tarihlerinde Yeni Delhi’de düzenlenen 6. Dünya 
Kitap Fuarına ülkemiz çoğunluğu İngilizce olan 200 kadar eserle katıl
mıştır.

— 10-16 Şubat tarihlerinde Bağdat Sheraton Otelinde Türk Haf
tası düzenlenmiştir.

— 10 Şubat 1984’de Yeni Delhi’de açılan Uluslararası Grafik Sanat
ları Sergisine 6 adet grafik eser ile katılmmıştır.

— 16-18 Şubat 1984 tarihlerinde M acaristan’ın Eger şehrinde Tür
kiye’yi tanıtıcı film ve slaytların gösterildiği ve Türk şiirlerinin okunduğu 
Türk Günleri düzenlenmiştir.

— Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ersin Oııul- 
duraıı 17-29 Şubat tarihlerinde H indistan’ı ziyaret etmiş ve Yeni Delhi 
ile Ali Garh Üniversitelerinde Türk Dış Politikası konusunda konferans
lar vermiştir.

— Bosna-Hersek Çağdaş Grafik Sergisi (Yugoslavya) 20-27 Şubat 
1984 tarihlerinde Ankara Devlet Resim Heykel Müzesinde açılmıştır.

— 27 Şubat - 8 Mart tarihlerinde Amman’da Türk Sanatları Sergisi 
düzenlenmiştir.

— Hindistan’da düzenlenen Türk Film Haftalarının ilki 23-29 Şubat 
tarihleri arasında Yeni Delhi’de yapılmıştır.

— 1984 - 1985 yılları Türkiye Arnavutluk Kültürel Değişim Prog
ramı 28-29 Şubat 1984 tarihlerinde Tirana’da yapılan resmi görüşmeler 
sonunda imzalanmıştır.



O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





1 Şubat 1984 ERMENİ TERÖRİSTLERE FRANSA’NIN VERDİĞİ 
CEZA

Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açıklamada 
Fransa’da yargılanan Ermeni teröristlerin suçları ile 
orantılı olmayan cezalara çaptırıldıkları belirtilmiş
tir. Bakanlığın açıklaması aşağıdadır :

«24 Eylül 1981 günü Başkonsolosluğumuza vaki 
saldırıyla ilgili olarak 24 Ocak günü başlayan du- 
ruşma sonuçlanmış ve suçlular maalesef suçlarıyla 
hiç orantılı olmayan cezalara çaptırılmışlardır.

Fransa’nın, kendi ülkesinde bulunan] ve her tür- 
f lü güvenliğini sağlamakla yükümlü bulunduğu bir

diplomatik misyon silah zoruyla işgal edilmiş, bir 
memur katledilmiş, diğeri ağır yaralanmış, Başkon
solosluğun tüm  memurları 15 saat süreyle ölüm teh
didi altında rehin olarak tutulmuş ve yalnız mağdur
lara karşı değil Fransa devletine karşı da ağır bir 
cürüm işlenmiştir. Bu cürümü işlemiş olanlar sadece 
7 şer yıla mahkûm edilmişlerdir.

Bu haliyle sözkoııusu dava Fransa adalet tarihi
ne her halde utanç verici bir sayfa olarak geçecektir.

Diğer taraftan  bu kadar ağır bir cürümü işle
yenlerin yaptıklarının yanlarına kalması uluslararası 
alanda terörizme karşı verilen mücadelede devlet
lerin m ünferit sorumluluklarına düşen . görevin de 
yerine getirilmemiş olması anlamını taşımaktadır. 
Bunun menfi ve tehlikeli sonuçlarını bu müsama
hayı gösterenler de dahil uluslararası camianın çe
keceğine şüphe yoktur.

Katil teröristlerin duruşmasının savunma tara
fından olaylarla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir mec
raya sokulmasına izin verilmesi sahnelenen oyunun 
sonuna kadar oynanmasına müsamaha gösterilmesi, 
ha tta  bu yönde teşvik edilmeleri duruşmanın yargıcı 

f  için de bir meslekî ııakisedir.

Doğruluğu sadece kendilerinden menkûl «moral 
taıııkları»nın ve geçimlerini ve şöhretlerini 1915 olay
larının istismarı ile sağlayan sahte tarih otoritele
rinin katkısıyla mahkeme, katillerin yargılaıimasııı-
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dan çok tarihin tahrif edildiği siyasi bir forum ha
line dönüştürülmüştür. Bunun yanında, Fransız 
halkının ve kamuoyunun esas temsilcisi olan jüri 
üyelerinin sahnelenen bütün bu oyunlara rağmen 
savcının talep etmeye cesaret edebildiğinden daha 
ağır cezalar vermiş bulunduğu da bir gerçektir. Sa
dece bu durum dahi Ermeni çevrelerinin tekrarlaya- 
geldikleri yalanların kamuoyu üzerindeki etkisinin 
gittikçe zayıfladığını, oynanan oyunların geçerliliğini 
gittikçe kaybettiğini göstermektedir. Ermeni mili
tanların açıklanan karara karşı gösterdikleri sert 
tepkinin asıl nedeni de şüphesiz buradan kaynaklan
maktadır.

Türk milleti, bu çirkin oyunu sahneleyenleri de, 
bu oyuna göz yumanları da unutmayacaktır. Bu 
dava sonuçlarının, insaf sahibi Fransızların da vic
danlarını Fransız adaletinin itibarı açısından rah a t
sız edeceğinden kuşku duymuyoruz.»

1 Şubat 1984 ' FİNLANDİYA İLE SİYASİ DANIŞMALAR

Finlandiya ile Türkiye arasındaki siyasi danış
malar çerçevesinde Finlandiya Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Klaus 
Törnudd Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Oktay Cankardeş ile A nkara’da görüşme
lerde bulunmuştur.

1-10 Şubat 1984 SOVYETLER BİRLİĞİ DEMİR - ÇELİK SANAYİİ
BAKAN YARDIMCISININ ZİYARETİ

Sovyetler Birliği Demir - Çelik Sanayii Bakan 
Yardımcısı G. N. Sergeye Başkanlığında bir Sovyet 
Heyeti Türkiye - S.S.C.B. Ekonomik İşbirliği çer
çevesinde kurulmuş bulunan İskenderun Demir - Çe
lik tesislerin işletilmesi ile ilgili sorunlarla tesislerin 
üretim  kapasitesinin genişletilmesi amacıyla yürütü
len çalışmalar konusunda görüşmeler yapmak üzere 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

2-4 Şubat 1984 ARNAVUTLUK DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI
ANKARA’DA

A rnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Dışiş
leri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sokrat Plaka, Dışiş-
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leri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercüment Ya- 
vuzalp’in davetine icabetle resmi bir ziyarette bu
lunmak üzere Ankara’ya gelmiştir.

Konuk Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Yavuzalp 
ile yaptığı resmi görüşmelerden sonra Dışişleri Ba
kanı Vahit Halef oğlu tarafından da kabul olunmuş
tur.

Samimi bir hava içinde cereyan eden resmi 
* görüşmelerde, Türkiye - Arnavutluk ilişkilerinin bu

gün ulaştığı düzeyden duyulan memnuniyet ifade 
olunmuş ve bu ilişkilerin özellikle ticari ve ekono
mik işbirliğinin geliştirilmesi ile daha da güçlendiril
mesi arzusu teyid olunmuştur.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel 
ve bazı uluslararası konular üzerinde de yararlı bir 
görüş teatisinde bulunulmuştur.

Konu-k Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakam ta 
rafından kabul edildiğinde Arnavutluk Başbakanı 
Adil Carçani’ııin Başbakan Turgut özal’a Arnavut
luk Dışişleri Bakanı Reis Malile’nin Dışişleri Baka
nına muhatap birer yazılı mesajını tevdi etmiştir.

Mesajlarda, Arnavutluğun komşu ülkelerle iliş
kilerini iyi komşuluk politikası temelinde geliştir
mek istediği, bunun ikili düzeyde anlayışın da güç
lenmesine yardımcı olacağı belirtilmekte ve Türkiye 
ile Arnavutluk arasındaki dostluk ilişkileri ile işbir
liğinin güçlenmesine atfedilen önem vurgulanmakta
dır.

1-9 Şubat 1984 TÜRK PARLAMENTO HEYETİ’NİN ABÜ’Yİ 
ZİYARETİ

y ABD Kongre üyeleri, Hükümet yetkilileri ve
ilgili kuruluşlar ile görüşmelerde bulunmak üzere 
Ferruh îlter (Anavatan Partisi), Halûk Bayiilken 

t. (Bağımsız) Reşit Ülker (Halkçı Parti), Bedrettin
Doğancan Akyürek (Anavatan Partisi) ve Vecihi 
Akm’daıı (Milliyetçi Demokrasi Partisi) oluşan 5 
kişilik bir milletvekili heyeti ABD’yi ziyaret etmiş
tir.
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Parlamento heyeti, Kongre üyeleri, ABD Baş
kan Yardımcısı George Bush, Savunma Bakanı 
Weinberger ve Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Ba
kanlığının diğer bazı yüksek düzeydeki yetkilileri ile 
görüşmeler yapmışlardır. Türk Pleyeti, bu görüşme
ler sırasında, m uhataplarına Türk - Amerikan iliş
kilerinin çeşitli veçheleri, Dış Yardım ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin modernizasyon ihtiyaçları ile 
Kıbrıs ve Ortadoğu sorununa ilişkin olarak Türki
ye’nin görüşlerini açıklamışlardır.

3 Şubat 1984 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ «TÜRK PARLAMENTERLE
RİNİN AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİNE 
DÖNÜŞÜ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR MER
HALE KATEDİLMİŞTİR»

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmı 
Akımaıı, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi çalışma
larına Türk parlamenterlerin katılm aları konusunda 
basın mensupları tarafından sorulan sorulara aşağı
daki cevabı verm iştir :

«Asamble’de ve Komisyonlarda yapılan müte- 
addid oylamaların gösterdiği gibi, büyük bir çoğun
luk Türk Parlam enterlerinin yetki belgelerinin red
dedilmesine karşı olmuş ve tarafları tatm in edici bir 
formül arayışı içinde bulunmuştur. Bu eğilimi olum
lu karşıladığımızı açıklamıştık.

Şunu da belirtmek gerekir ki, yetki belgelerine 
vaki itiraza rağmen Parlamenterlerimiz iç tüzükte 
öngörüldüğü gibi, bütün oylamalara katılmışlar, söz 
haklarını kullanmışlar, bütün Komisyonlara iştirak 
etmişlerdir. AKDM’nin bundan sonraki, Mayıs ayın
da başlayacak 36. Dönemine kadar geçecek süre 
içinde yapılacak Komisyon toplantılarına da katıla
caklardır. Türkiye’deki durum konusunda yapılabi
lecek görüşmelere Türk Parlam enterleri artık  doğ
rudan katkıda bulunabileceklerdir.

AKDM’nin Ocak toplantısında alınmış olan bu 
sonucun Türkiye’nin bu Organda temsili meselesini 
nihai b ir şekilde çözmüş olduğu söylenemez. Ancak 
toplantının başlangıcında sözkonusu kuruluşta hü
küm süren hava nazarı itibara alındığında Türk Par-
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lamenterlerinin AKDM’ye dönüşü konusunda çok 
önemli bir merhalenin katedilmiş olduğunu kolaylıkla 
söylemek mümkündür..

Herşeydeıı önce yetki belgelerinin reddedilmesi 
yönündeki eğilim iltifat bulmamıştır. Bu husus ter
cümanların greve gitmesinden önce de, belli olmuş
tur. Tabiatıyla bu konuda, çözümlenecek daha baş
ka meseleler de vardır. Fakat bunların çözümünün 
ileride çok daha kolay olacağını söylemek yanlış ol
mayacaktır. Parlamenterlerimiz. Ocak toplantısına 
gitmek suretiyle 6 Kasım seçimlerinden "sonra Tür
kiye’de demokrasinin teessüs etmiş olması hususun
da hiçbir tereddüt olmadığını kanıtlamışlardır. Top
lantıda tam üyeliğin gereği olan bütün haklarını da 
kullanmak imkanını bulmuşlardır. Katedilen bu me
safeyi küçümsemek veya alman sonucu teknik neden
lerin yarattığı bir tesadüfe bağlamak konuyu basite 
irca etmek olur.

Sonucu değerlendirirken, eğer bu toplantıya ka
tılmamış olsaydık, Türkiye aleyhinde bir kararın çok 
daha kolay çıkabileceği ihtimalini ve Kıbrıs konu
sundaki kararın da bu sefer olduğu gibi ertelenmeyip 
sunulduğu şekilde muhtemelen onaylanacağını göz
den ırak tutm am akta fayda vardır.

Yine üzerinde durulabilecek bir husus Türkiye 
ile Avrupa Konseyi ilişkilerinin Türk Parlamenter
lerinin gıyabında değil onlarla beraber ve bir diyalog 
kurmak suretiyle ele alınmış olması vakıasıdır. Bu 
da olumlu bir aşamadır.»

THY UÇAĞINI ATİNA’YA KAÇIRAN HAYA 
KORSANI CEZALANDIRILDI

15 Nisan 1983 günü THY uçağını Atina’ya ka
çıran hava korsanı Mahmut Kalkan, Atina Ceza 
Mahkemesi tarafından 13 yıl 5 ay hapis cezasına 
çarptırılmıştır.

BM UYUŞTURUCU MADDELER KOMİSYONUN
DA TÜRKİYE’NİN UYUŞTURUCU MADDELER 
POLİTİKASI ÖVÜLDÜ

Uluslararası alanda uyuşturucu madde konu
sunda en yetkili teknik kuruluş olan Birleşmiş Mil
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letler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu’nun Viya- 
na’da yapılan 8. özel toplantısına sunulan 1983 yılı 
raporunda Türkiye’nin uyuşturucu maddeler politi
kasının başarıları bir kez daha övülmüştür. Raporun 
Türkiye ile ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur :

«Yaklaşık on yıldır Türkiye’de afyon üretilme- 
mektedir. Haşhaş, münhasıran çizilmemiş haşhaş 
kellesi ve tohumlarının üretimi için yetiştirilm ekte
dir. Lisanslı arazideki hertürlü fazla ekim veya ya
sadışı ekim teşebbüsü devamlı kontrol sonucu tesbit 
edilerek sistemli bir şekilde imha edilmektedir. Yasa
dışı kenevir ekimi de tesbit edildiğinde, ayın şekil
de imha olunmaktadır. Uyuşturucu Maddelerin, kont
rolü ve güvenlik kuvvetlerinin etkinliği konularında 
Hükümetin almış olduğu önlemler sayesinde, Batı 
Avrupa ile Orta Doğu arasında yeralan Türkiye üze
rindeki kaçakçılık güzergâhı, güneyde Doğu Akde
niz’e doğru kaymaktadır. Uyuşturucu maddelerin 
suistimali konusunda ise, bunların yasadışı kullanı
mı Türkiye için bir sosyal sorun teşkil etmemekte
dir. Hükümet, uyuşturucu maddelerin kontrolündeki 
artırm ak ve suistimalini önlemek amacıyla yeni ya
sal ve idari düzenlemeler getirmiş bulunmaktadır.»

Öte yandan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi 
Erdem E rner Başkanlığında ilgili kuruluşlar temsil
cilerinden oluşan bir heyetle Komisyonda temsil olu
nan Türk Delegasyonunun girişimleri sonucu Uyuş
turucu Madde Trafiğine Karşı Uluslararası Kampan
ya başlığı altında Komisyona sunulan bir karar ta 
sarısı oy birliği ile kabul edilmiştir.

K ararda yasadışı uyuşturucu madde trafiğ i ile 
silah kaçakçılığı, uluslararası terörizm ve diğer or
ganize suçlar arasındaki ilişkileri ispat edici artan  
verilere dikkat çekilmekte ve uyuşturucu madde tra 
fiği ile silâh kaçakçılığı, yıkıcı faaliyetler, uluslar
arası terörizm ve diğer organize suçlar dahil olmak 
üzere ciddi yasa dışı faaliyetlere karşı bölgesel ve 
uluslararası işbirliğinin, bu işbirliğinin olmadığı yer
lerde geliştirilmesi, özellikle transit ülkelerin sorun
larını hafifletmek zorunluğu gözönünde tutularak 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden istenmek
tedir.
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Sözkonusu karar bilahare Birleşmiş Milletler 
Ekonomik Sosyal Konseyinin 198’4’ün ilk yarısında 
yapılacak toplantısına ve BM 39. Genel Kuruluna 
sunulacaktır.

OECD TOPLANTISI

OECD bünyesinde tertiplenen «İstihdam Artışı 
ve Yapısal Değişim» konulu Bakanlar Konferansına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mustafa Ka
lemli başkanlığında bir heyetle iştirak edilmiştir. 
Konferansta bir konuşma yapan Kalemli, OECD 
üyesi ülkelerde rekabet edemeyen sanayileri koru
mak yerine açık ticaret politikalarını benimsemele
rini ve ekonomilerinde yapısal değişiklik amacıyla 
aldıkları tedbirlerle işsizliğin diğer ülkelerde artm a
sına yol açmamalarını istemiştir.

TÜRKİYE - İRAK KARMA EKONOMİ KOMİSYO
NU TOPLANTISI

Türkiye - Irak Karma Ekonomik Komisyonu 
toplantısı Ankara’da yapılmıştır. Türk heyetine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş, 
Irak heyetine Petrol Bakanı Kasım Ahmet Taki 
başkanlık etmişlerdir. Ticaret ve bankacılık, petrol 
ve enerji, ulaştırma ve haberleşme, ile ekonomik ve 
teknik işbirliğine ilişkin konuların ele alındığı top
lantı sonunda bir protokol imzalanmıştır.

Alınan kararlar uyarınca iki ülke arasındaki 
ticari ilişkilerin dengeli bir şekilde gelişmesi öngö
rülmektedir. Bu amaçla Irak tarafı Türkiye’ye, ihti
yaç duyduğu mallara ait bir liste tevdi etmiştir. Irak 
ayrıca, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pak- 
demirli Başkanlığındaki bir Türk ihracatçıları heye
tini M art ayı başında gerekli bağlantıların yapılabil
mesi amacıyla Irak’a davet etmiştir.

Bankacılık alanında da, taraflar bir ortak Türk- 
Irak Bankası kurulmasını öngörmüşlerdir.

Karma Ekonomik Komisyon, Türk müteahhit
lerinin Irak’daki faaliyetlerini de gözden geçirmiş 
ve taahhüt hizmetlerinin arttırılması yolunda ge
rekli çabaların gösterilmesini kararlaştırm ıştır. Ay-
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rica iki ülke arasında müşavirlik, mühendislik ile 
teknik hizmetlerin arttırılm ası ve bu amaçla tem as
ların başlatılması öngörülmüştür.

Bölgesel sular konusunda bilgi değişiminde bu
lunan Türk ve Irak  heyetleri, iki ülke arasındaki bi
limsel ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesini karar
laştırm ıştır. Irak ’ın tarım  ve sanayi alanındaki bazı 
teknik yardım ve uzman ihtiyacı Türkiye tarafından 
karşılanacaktır. Protokol’de teknik işbirliğine ilişkin 
bir program da yer almaktadır.

Karma Ekonomik Komisyon Türkiye ile Irak 
arasındaki ulaştırma, alanındaki işbirliği konularını 
da ele almış, kara taşımacılığının geliştirilmesi ve 
mevcut sorunların giderilmesi için K ara Taşıma
cılığına ilişkin Ortak Komitenin biran önce toplan
masını kararlaştırm ıştır.

Diğer ta ra ftan  Türkiye ile Irak arasında doğ
rudan doğruya bir demiryolu ha ttı inşası için Tür
kiye tarafından hazırlanmakta olan yapılabilirlik 
etüdünün M art ayında .tamamlanması ve bundan 
sonra görüşmelere başlanması öngörülmektedir.

İki ülke arasında kara taşımacılığını geliştir
mek bakımından Habur nehri üzerinde inşası düşü
nülen ikinci köprü hakkında da bu toplantı sırasında 
tam bir m utabakat sağlanmıştır.

Petrol ve enerji alanlarında ise, Türkiye ile 
Irak arasında mevcut petrol boru hattın ın  işletilmesi 
ve tevsiine ilişkin konular üzerinde durulmuş ve özel
likle tevsii projesinin zamanında bitirilmesinin önemi 
vurgulanmıştır. Diğer ta ra ftan  iki ülke arasında bir 
LPG boru hattının kurulmasına ilişkin çalışmaların 
memnuniyet verici bir şekilde ilerlediği tesbit edil
m iştir. Batman - Dörtyol petrol boru hattının mevcut 
âtıl kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla, Irak’m 
Kuzey bölgesinden Batm an’a bir boru ha ttı inşası 
konusu ise iki ülke uzmanları tarafından ele alına
caktır.

Karma Ekonomik Komisyon, iki ülkenin elekt
rik şebekelerinin irtibatlandırılması ve böylece 
Türkiye ile Irak arasında elektrik enerjisi alışveri-
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şinin sağlanması hususunda da mutabakata varmış
tır. Bu proje iki aşamada gerçekleştirilecektir.

KORE PARLAMENTO HEYETİ’NİN ZİYARETİ

On kişilik bir Kore Parlamento Heyeti Türki
ye’yi ziyaretle, TBMM Başkanı Necmettin Karadu- 
maıı ve parlamenterlerimizle temas ve görüşmelerde 
bulunmuş; konuk heyetin başkanı, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren tarafından da kabul edilmiştir. Heyet 
Başkanı Chae Mun-Shick ayrıca, Başbakan Turgut 
Özal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile de birer 
görüşme yapmıştır.

TÜRKİYE F. ALMANYA VİZE GÖRÜŞMELERİ
Federal Almanya ile ülkemiz arasında mevcut 

vize ve konsolosluk sorunları ile ilgili görüşmelerin 
altmcısı iki ülke heyetleri arasında Ankara’da yapıl
mıştır. Türk'H eyetine Dışişleri Bakanlığı Konsolos
luk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü Büyükelçi 
Gündüz Tuııçbilek, F. Alman Heyetine Federal Dış
işleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü Büyük
elçi Bertele başkanlık etmişlerdir.

Türk Delegasyonu, F. Almanya’nın vize uygula
masına başlandığı zaman üç yıl sonra bu uygula
manın gözden geçirileceğine dair vaadini hatırla
tarak  vize mecburiyeti gerekçesinin bugün artık or
tadan kalkmış olduğunu vurgulamış ve vize muafiye
tinin tekrar getirilmesini beklediğimizi ifade etmiş
tir.

Alman Pleyeti vize uygulamasının henüz kaldı
rılması konusunda karar alınmamış olduğunu, fakat 
vize işlemlerini basitleştirmeyi düşündüklerini belirt
miştir.

Türk Delegasyonu, bu uygulamanın devam e t
tirilmesinin Federal Hükümetin sürekli bir politika
sı haline gelmesinden endişe duyduğunu ifade etmiş 
ve bu uygulamanın iki ülke arasındaki geleneksel 
dostluk, ekonomik işbirliği ve ticari ve kültürel iliş
kilere ters düştüğünü belirtmiştir.

F. Alman Delegasyonu, mevcut vize uygulama
sını yumuşatacak yeni bir tedbir olarak, F. Alman-
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ya’ya komşu ülkelerde oturan Türk vatandaşlarına 
bir yıl süreli müteaddit giriş vizesi verilebileceğini 
ifade etmiş ve bu uygulamaya çok yakın bir zaman
da geçebileceklerini belirtm iştir. Alman Delegasyonu 
ayrıca transit vizelerinde harem kaldırılması veya 
yumuşatılması konusunu hayırhahlıkla inceleyerek" 
sonucu Türk tarafına bildireceğini beyan etmiştir.

Heyetler, adli yardım, suçluların iadesi ve diğer 
konsolosluk sorunları konusunda da görüş alışveri
şinde bulunmuşlardır. Bu çerçevede, çifte vatandaş
lık konusu ile ilgili hukuki sorunlar üzerinde de dur
muşlar ve her iki ülkedeki hükümlülerin mübadele
sine en kısa zamanda başlanılması konusunda görüş 
birliğine varmışlardır.

BAŞBAKAN ÖZALTN İKİNCİ BASIN TOPLANTISI

Başbakan Turgut özal düzenlediği Basın Top
lantısında Türkiye’nin dış politikası ile ilgili çeşitli 
sorunlara cevaben, Türkiye’nin Batı dünyası ve Av
rupa Konseyi ile ilişkilerine, Orta-Doğu sorunu, Lüb
nan bunalımı ve Îran-Irak Savaşı muvacehesindeki 
tutum  ve görüşlerine, Türk-ABD Askeri ve Ekono
mik İşbirliği alanına giren bazı konulara temas et
miştir. (Bk. Belge 1)

D. ROCKEFELLER’İN ZİYARETİ

Chase M anhattan Bankası’ııın Yönetim Kurulu 
Başkanı David Rockefeller, ülkemizi ziyaretle Cum
hurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal 
tarafından ayrı ayrı kabul edilmiş; Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu ve Merkez Bankası Başkanı 
Yavuz Canevi ile görüşmelerde bulunmuştur.

FEDERAL ALMANYA DIŞİŞLERİ’NlN TÜRKİYE 
RAPORU

Federal Almanya Hükümeti, Dışişleri Bakanı 
Geııscher’in Türkiye hakkında hazırlamış bulunduğu 
raporu onaylamış ve Bundestag Başkanlığı’ııa sunul
masını kararlaştırm ıştır. Türkiye’deki siyasi ve diğer 
başlıca gelişmelerle ilgili tüm  hususları gözönüııde 
bulunduran raporda, sonuç olarak Federal Hükü-
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metin «mevcut bütçe olanakları çerçevesinde» Tür
kiye ile olan ekonomik ve savunma işbirliğini 1984 
yılında da sürdürme niyeti taşıdığı belirtilmektedir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
F. ALMANYA’DA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mustafa 
Kalemli işçilerimizin sorunlarını görüşmek ve yerin
de tespit etmek üzere Federal Almanya’yı ziyaret et
miş, Türkiye’nin Köln, Hamburg, Batı Berlin ve Mü
nih Başkonsolosluklarında düzenlenen toplantılarda 
işçilerimizin sorunlarını dinlemiş ve Federal Çalış
ma ve Sosyal Düzen Bakanı Blüm ile görüşmüştür.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DANIŞMANLARIN
DAN DERWINSKY’N |N ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanlığı özel danışmanlarından
E. Derwiıısky, Kıbrıs konusunda Lefkoşe ve Atina’da 
sürdürdüğü temas ve görüşmelerden sonra Ankara’
ya gelmiştir. Derwinsky Ankara’da, Dışişleri Bakanı 
Vahit Halef oğlu, TBMM, Savunma ve Dışişleri Ko
misyonları yetkilileriyle görüşmeler yapmıştır. Adı- 
geçen, temaslarından sonra, basma yaptığı açıkla
mada, Kıbrıs konusunda bir ilerleme sağlanabilmesi 
ümitleri açısından «İhtiyatlı bir iyimserlik» ifade 
etm iş; bu yönde adımlar atılması bakımından «za
manın uygun, koşulların da olgun» olduğunu söy
lemiştir.

THY’NIN ATİNA BÜROSU TÜRK KAÇAKLAR 
TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları’ıım Atina Bürosu, yüzleri 
maskeli kanun kaçakları tarafından bir süre işgal 
edilmiştir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığınca yapılan 
açıklama aşağıdadır :

«Atina Türk Hava Yolları Bürosu bugün öğle 
sularında Türk adaletinden kaçmış ve yüzlerinde 
kırmızı maske taşıyan 5 kişi tarafından kısa bir süre 
için işgal edilmiştir.

Olay sırasında, kanun kaçakları, Yunanlı yan
daşları tarafından tezahürat yapılmak suretiyle 
desteklenmişlerdir.
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İşgalciler THY Bürosu muhasebecisi hariç diğer 
personeli dışarı çıkarmışlardır.

Büyükelçiliğimizce büronun ivedilikle tahliye 
edilerek THY Personeline iadesinin sağlanması ama
cıyla Yunan Dışişleri nezdinde derhal gerekli giri
şimler yapılmıştır. Yunan Dışişleri yetkilileri olay
dan üzüntü duyduklarını belirtmişler ve büronun 
tahliyesi hususunda derhal gereğine tevessül ede
ceklerini beyan etmişlerdir. Bir süre sonra işgalciler, 
Yunan Polisinin müdahalesi sonucunda bürodan çı
karılmışlar ve Emniyet makamlarınca götürülmüş
lerdir.

Büyükelçiliğimizce, Yunan makamlarından, bun
dan böyle alınacak güvenlik önlemlerinin, bu olayda 
olduğu gibi bu derece kolaylıkla eylem yapılmama
sını temin edecek düzeyde tutulm ası ayrıca talep 
edilmiştir.»

LÜBNAN’DAKİ . TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ 
MENSUPLARININ SAYISINDA AZALTMAYA 
GİDİLDİ

Lübnan’ın başkentindeki Büyükelçiliğimiz men
suplarının sayısı Beyrut’ta  vukua gelen son gelişme
ler nedeniyle geçici olarak azaltılmış ve ülkeden ay
rılan Büyükelçilik mensupları salimen yurdumuza 
avdet etmişlerdir.

Beyrut Büyükelçiliğimiz kısıtlı personelle gö
revini sürdürmektedir.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ İNSAN HAK
LARI RAPORU

ABD Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Kong- 
re ’ye sunulan İnsan Hakları Raporu’nuıı Türkiye’ye 
ilişkin bölümünde, Türkiye’de 1983 yılının en önemli 
olayının parlam enter demokrasiye geçiş olduğu; ted
hiş eylemlerinden kaynaklanan insan hakları ihlal
lerinin büyük ölçüde azaltıldığı; işkenceye tevessül 
edenlerin kovuşturulup yargılandıkları; azınlıkların 
din ve diğer haklarının garanti altında bulunduğu, 
kadm-erkek siyasi hak eşitliğinin Cumhuriyet kuru
lalı beri mevcut olduğu, kaydedilmiştir.
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KÖLN BAŞKONSOLOSLUĞUNA YERLEŞTİRİLEN 
BOMBA

Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu binasının 
yan tarafındaki bir pencere içerisine yerleştirilmiş 
bulunan bir bombanın patlaması binada hasara yol- 
açmış, ancak herhangi bir can kaybı olmamıştır. 
Eylemin sorumluluğunu Baader-Meinhof Grubu Kı
zıl Ordu Fraksiyonu’nun devamı olarak tanınan 
«Devrimci Hücreler» adlı Alman örgütü tarafından 
üstlenilmiştir.

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN SSCB DEV
LET BAŞKANI ANDROPOV’UN ÖLÜMÜ DOLAYI- 
SIYLE BİR TAZİYET MESAJI GÖNDERDİ

SSCB Yüksek Sovyet Şurası Prezidiyum Baş
kanı Yuri Aııdropov’un vefatı dolayısı ile Cumhur
başkanı Kenan Evren’den Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği Yüksek Sovyet Şurası Prezidiyumuna, 
Aııdropov’un vefatından duyulan üzüntüyü belirten 
bir taziyet mesajı gönderilmiştir.

Başbakan Turgut özaTdaıı Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı 
Nikolai Tikhonov’a, Dışişleri Bakanı Vahit Halef- 
oğlu’ndan da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Dışişleri Bakanı Aııdrei Gromyko’ya aynı mealde 
taziyet mesajları gönderilmiştir.

BALKAN İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI İLE İLGİLİ 
OLARAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA BİR AÇIK
LAMA YAPILDI.

A tina’da yapılacak Balkan İşbirliği Uzmanlar 
Toplantısı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tara
fından bir açıklama yapılmıştır. Açıklama metni 
aşağıdadır :

«Balkan İşbirliği Uzmanlar Toplantısı 13-17 
Şubat 1984 tarihleri arasında Atina’da yapılacaktır. 
Bu toplantıda, Türkiye, Dışişleri Bakanlığı Ekono
mik İşler M üsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mustafa 
Akşin başkanlığında bir heyet tarafından temsil 
edilecektir.
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Bilindiği üzere, Yunanistan Başbakanı Papand
reou, 7 Eylül 1983 tarihinde, o zamanki Başbakan 
Sayın Bülend Ulusu’ya gönderdiği bir mesajda, baş
lıca konusunu Balkanların nükleer silahlardan arın
dırılmasının teşkil edeceği bir toplantı yapılacağını 
bildirmiş ve bu toplantıya Türkiye’yi de davet et
miştir. Bu davete tarafımızdan verilen cevapta, Tür
kiye’nin esasen yıllardır öncülüğünü yaptığı Balkan 
ülkeleri arasındaki işbirliğine ta ra fta r  olduğu, ancak, 
bu işbirliğinin kapsayacağı alanlar seçilirken üzer
lerinde genel bir mutabakatın mümkün olabileceği 
konular üzerinde durulmasının ve önceliklerin ters 
çevriİmemesinin önem arzettiği belirtilmişti.

Gündem tasarısında taleplerimizin nazarı itibare 
alınmamış olduğu anlaşılınca, çeşitli yazışmalarla 
görüşlerimizde İsrar edilmiş ve sonuçta sözkonusu 
toplantının, önceliğin Balkanlarda ekonomik ve tek
nik işbirliğine verildiği bir gündem çerçevesinde ya
pılması hususunda m utabakata varılmıştır. Bunun 
üzerine, Türkiye, toplantıya katılmaya karar ver
miştir. Toplantı gündeminin sonuncu maddesinde yer 
alan, Balkanların nükleer silahlardan arındırılması 
konusundaki Türk görüşleri, çeşitli vesilelerle açık
lanmıştı. Bilindiği üzere Türkiye, Balkanlardaki gü
venliğin, topyekün Avrupa güvenliğinden tecrid edi
lerek sağlaııamıyacağı ve dolayısile Balkanların nük
leer silahlardan arındırılmasının bu bölgede bir gü
venlik boşluğu yaratm aktan başka bir sonuç verme
yeceği görüşündedir. Toplantıda bu gündem maddesi 
görüşülürken tabiatıyla Türkiye, ayııı görüşlerini 
dile getirecektir. Heyetimiz, toplantı gündeminin baş
taki maddelerinin kapsadığı ve gündemin esas ağır
lığım teşkil eden Balkanlardaki ekonomik ve teknik 
işbirliği konularının müzakeresine faal bir şekilde 
katkıda bulunacaktır.

Bilindiği üzere, 1976 tarihinde A tina’da akde
dilmiş olan Balkan ülkeleri uzmanlar toplantılarında, 
bu ülkeler arasında tarım , enerji, ulaştırma, teleko
münikasyon, ticaret alanlarında işbirliği yapılabile
ceği tesbit edilmişti. Filhakika 1979 yılında Anka
ra ’da «Haberleşme», 1981 yılında Sofya’da «Ulaştır
ma», 1.982 yılında Bükreş’te  «Enerji» konularında
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toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda üzerinde 
mutabık kalman hususların uygulama durumunun 
ele alınması, ekonomik ve teknik işbirliği alanında 
ortaya atılacak yeni önerilerin değerlendirilmesi ve 
bütün bunlar arasında önceliklerin tesbiti, T.ürk Hü
kümeti için önem taşıyan konulardır. Türk Heyeti 
13-17 Şubat tarihlerinde Atina’da yapılacak toplan
tıya, bu son hususları görüşmek, Balkan ülkeleri 
arasında daha geniş kapsamlı ekonomik ve bilimsel 
işbirliği imkanlarını araştırm ak ve bu konularda 
yapıcı öneriler sunmak üzere gitmektedir.»

BALKAN İŞBİRLİĞİ UZMANLAR TOPLANTISI

13 Şubat’da Atina’da açılan Balkan İşbirliği Uz
manlar Toplantısı bir günlük bir gecikme ile 18 Şu- 
bat’ta  çalışmalarını tamamlamıştır. Yayınlanan or
tak  bildiride, Heyetlerin çalışmalar süresince, eko
nomi, ulaştırma, bilim ve teknoloji, telekomünikas
yon gibi alanlarda işbirliğinin arttırılması, Balkan
larda güvenliğin takviyesi ve nükleer enerjiden ba
rışçı amaçlarla yararlanılması konularında ortak 
çabalar harcanması imkanlarının araştırılması hu
susları üzerinde durdukları kaydedilmiştir. Bildiride 
ayrıca, Balkanların nükleer silahlardan arındırılması 
konusunun da toplantıda ele alındığı, Türkiye’nin 
önceden açıkladığı yaklaşımı yansıtan resmi görüş
lerini çalışmalar sırasında ifade ettiği belirtilmiş ve 
Romanya’nın müteakip toplantının Bükreş’te tertip
lenmesini önerdiği bildirilmiştir.

ABB HEYETPNİN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ
ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonu 

Başkanı ve Texas Eyaleti Cumhuriyetçi Parti Sena
törü John Tower başkanlığında bir Kongre heyeti 
A nkara’yı ziyaret etmiştir. Tower’e, ABD Temsil
ciler Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi, Milletvekili 
John S. McCain III ile iki Kongre görevlisi refakat 
etmiştir. Anılan heyet Cumhurbaşkanı Kenan Ev
ren, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Genel
kurmay II. Başkanı Necip Toruntay, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Haydar Saltık, Dışişleri Bakanlığı Müs
teşarı Büyükelçi Ercüment Yavuzalp tarafından ka
bul olunmuştur. Sözkoııusu heyete, bu temasları sı
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rasında, yetkililerimiz tarafından Türk dış politikası 
ve Türk-ABD ilişkileri hakkında izahatta bulunul
muştur.

Senatör John Tower A nkara’dan ayrılırken 
Esenboğa’da yaptığı açıklamada temaslarının sonuç
larını «olumlu ve yararlı» olarak nitelendirmiş, bu 
tem aslar sırasında • savunma işbirliğine ilişkin tüm 
konularla, Orta Doğu sorunu ve ikili ilişkilerin ele 
alındığını belirtm iştir.

OECD TOPLANTISI

OECD ekonomilerinin uzun vadeli sorunlarını 
incelemek üzere Paris’te tertiplenen Bakanlar dü
zeyindeki konferansa katılan Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Kaya Erdem, yaptığı konuşmalar
da, Türkiye’de devlet bütçesinin kompozisyonu hak
kında genel bilgi vermiş ve kamu harcamaları ile 
gelirleri arasında denge tesisi, kamu kuruluşlarının 
reorganizasyonu, sınai teşvik önlemleri ve ticareti 
kısıtlayıcı engellerin azaltılması yönünde alınan
tedbirler hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

ANBROPOV’UN CENAZE TÖRENİNE KATILAN 
ÖZ AL, TİKHONOV’LA BİR GÖRÜŞME YAPTI

Andropov’un cenaze törenine iştirak maksadıy
la Moskova’ya beraberinde Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu olduğu halde giden Başbakan Turgut Özal 
Sovyetler Birliği Başbakanı Tikhoııov’la bir görüşme 
yapmıştır. Bu görüşme hakkında basma bilgi veren 
Özal, görüşme sırasında iki ülke arasındaki iktisadi 
ve ticari ilişkiler üzerinde durulduğunu belirtmiş, 
«Tikhoııov’a ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Tür
kiye’nin gerekli gayreti gösterdiğini anlattım. Sov
yetler Birliği ile olan ticari ilişkilerimizin çok aşağı 
seviyede olduğunu ve bunun arttırılm ası icap ettiğini 
söyledim. Onlar da karşılıklı olarak bunu istiyorlar. 
Doğal gaz da dahil olmak üzere, yakında görüşmeye 
devam edeceğiz» demiştir.

KİEP ANKARA’DA

F. Almanya Şansölyesi Kohl’ün özel Tem
silcisi ve CDU Yönetim Kurulu üyesi Leisler Kiep

26



16-22 Şubat 1984

17 Şııbat 1984

17 Şubat 1984

iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konularda görüşmelerde 
bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.

TÜRKİYE-IRAN ULAŞTIRMA KARMA KOMİS
YONU TOPLANDI

Türkiye-İran Ulaştırma Karma Komisyonu top
lantısı Ankara’da yapılmıştır. Toplantının sonunda 
bir Protokol imzalanmıştır. Protokole göre Türkiye 
ile İran arasında bu yıl 2 milyon ton transit, 2 mil
yon ton ilıraç malı olmak üzere toplam 4 milyon ton 
malın taşınması öngörülmektedir. İran gemilerinin 
onaranının Türkiye’de yapılması ve bakımları üstle
nilecek yeni gemilerin de Türk tersanelerinde yapımı 
konusu Protokolde ayrıca yer almaktadır.

«DIŞ ÜLKELERDEKİ YABANCI SERMAYE TEC
RÜBESİ» KONULU SEMİNER ANKARA’DA 
YAPILDI

Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği tara
fından düzenlenen «Dış ülkelerdeki Yabancı Ser
maye Tecrübesi» konulu seminer Ankara’da yapıl
mıştır.

TÜRK - AMERİKAN ORTAK SAVUNMA GRUBU 
TOPLANDI

Aralık 1981 de kurulmuş bulunan Türkiye-ABD 
Yüksek Düzeyli Ortak Savunma Grubunun dördün
cü toplantısı Ankara’da düzenlenmiştir. Bu konuda 
Dışişleri Bakanlığı Sözeülüğüııce yapılan açıklama 
aşağıda sunulmuştur :

«Türkiye-ABD Yüksek Düzey Ortak Savunma 
Grubu dördüncü toplantısı Türkiye Genel Kurmay 2. 
Başkanı Orgeneral Necip Torumtay ile ABD Savun
ma Bakanı Yardımcısı Riclıard N. Perle’niıı ortak 
başkanlıklarında 17 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da 
yapılmıştır.

Toplantıdan önce ABD aeyeti Türkiye Genel 
Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet ü ruğ’a ve Sa
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk’e birer nezaket ziya
reti yapmıştır.

Samimi ve yapıcı bir hava içinde geçen toplan
tıda Türkiye Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından
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da temsilciler hazır bulunmuştur. ABD tarafından 
ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yetki
liler katılmıştır.

Grup, genel olarak NATO ittifakının ve özel
likle Güney Bölgenin güvenliğine ilişkin konular hak
kında görüş alış verişinde ve değerlendirmelerde bu
lunmuştur. Bu çerçevede NATO’nun bu bölgedeki 
caydırıcılık ve savunma gücündeki mevcut boşluklar 
ve yetersizlikler ile bu gücün geliştirilmesi imkân
ları incelenmiştir.

Grup, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin mo
dernleştirilmesi programının uygulanmasında kay
dedilen gelişmeleri ve özellikle F-16 projesi ile hava 
savunma gereksinmeleri üzerinde durarak bunları 
gözden geçirmiştir.

Toplantıda ortak savunma işbirliği projeleri de 
gözden geçirilmiş ve bu işbirliğinin daha da gelişti
rilmesi hususunda m utabakata varılmıştır.

Grubun beşinci toplantısı ileride saptanacak bir 
ta rih te  ve yerde yapılacaktır.»

EKMENİ KATİL MIGIRDİÇ YANIKYAN’IN SER
BEST BIRAKILMASI TEPKİ İLE KARŞILANDI.

1973 yılında Türkiye’nin Los Angeles Başkon
solosu Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır 
Demir’i öldüren ermeni katil Mıgırdiç YaıııkyaıTm 
serbest bırakılması tepki ile karşılanmıştır. Bu 
konuda Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklama aşa
ğıdadır :

«1973 yılında Los Angeles Başkonsolosumuz 
Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır De
m ir’i taammüden işlenmiş bir cinayetle hunharca öl
dürüp şehit eden Ermeni terörist Mıgırdiç Yanık- 
yan’m 31 Ocak 1984 günü serbest bırakıldığını ve 
bunun ancak şimdi açıklandığını esefle öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Edinilen bilgilere göre, cani Yamkyan’ın ser
best bırakılması avukatlarının gösterdiği yaşlılık ve 
sağlık durumunun bozuk olması gibi gerekçelerle 
izah edilmiştir.
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Bu gibi gerçeklere karşı belirtilmesi gereken 
ilk husus terörist Yanıkyan’m meş’um cürmünü iş
leyip iki genç ve güzide diplomatımızı bilinçli şekilde 
öldürürken de yaşlı olduğudur. Terörist YanıkyaıT- 
m yaşının ilerlemiş olması bu meş’um eylemini ger
çekleştirmesine ve gaddarca iki cana kıymasına engel 
olmamıştır. Nitekim mahkûm edilmesi sırasında 
Yanıkyaıı, yaşma bakılmadan müebbet hapis gibi bir 
cezaya çarptırılmıştır.

Dolayısıyla adıgeçenin ilerlemiş yaşı yüzünden 
serbest bırakılmasının dayandırıldığı bu son derece 
hafif gerekçe inandırıcı olmaktan uzaktır. Ayrıca, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin uluslar
arası terörizme karşı takındığı ve Hükümetimizce 
de takdirle karşılanan kararlı tutumu ile Kaliforniya 
Eyaleti adaletinin bu tasarrufunu bağdaştırmak son 
derece güç olmaktadır.

Uluslararası hayattan terörizm belasının kö
künü kazımak için esas olan Devletin bütün güçleri
nin istisnasız kararlı bir davranış içinde olmasıdır. 
Böyle bir davranıştan verilecek düşüncesiz bir taviz, 
terörizm ile mücadelede o ana kadar yapılmış olan
ları yıkmak suretiyle, sadece terörü teşvik etmek
ten başka bir sonuç sağlayamayacaktır.

Bu son kararı da maalesef başka bir şekilde de
ğerlendirmek mümkün olamamaktadır.»

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL «TÜRKİYE BÖLGE
DE EN İSTİKRARLI MEMLEKET SEVİYESİN
DEDİR» DEDÎ.

Anadolu Ajansı muhabirinin bölgedeki geliş
melerle ilgili sorusunu cevaplandıran Başbakan 
Turgut Özal «Türkiye açısından bölgemiz oldukça 
sıcak bir manzara aldı. Bir taraftan  Lübnan’daki 
karışıklıklar, öbür taraftan  İcan-Ifak savaşının alev
lenmesi, bunların gerisinde uzun yıllardır devam 
eden Arap - İsrail meseleleri var. Bütün bunlar böl
genin, dünyanın en kritik bölgesi olduğunu gösteri
yor. Heran problemlerin büyüyebileceği bir bölgedir. 
Ancak, Türkiye bölgede en istikrarlı memleket hüvi
yetindedir. Tabii istikrarın elde edilmesi, istikrarın
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gelişmiş olması, ekonomik durumun daha iyiye git
mesi, Türkiye’nin bölgedeki önemini arttırm aktadır. 
Türkiye bölgede herhangi bir tarafın  yanında değil
dir. Her meseleye bölgenin genel dengesi çerçevesin
de bakm aktadır ve problemlerin çözümü için bir 
nevi durumunu muhafaza etmektedir. Yani problem
lerin çözümü için kendisine imkan verilebilirse, fırsat 
verilirse, herhangi bir yere angaje olmadığı için 
çözebilecek pozisyonunu muhafaza etmektedir. Tür
kiye’nin her zaman bu durumunu muhafaza etmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz. Bölgedeki istikrarın ye
niden tesisine yardımcı olmak, Türkiye’nin belki de 
yapabileceği en önemli katkı olur.» demiştir.

SUDAN PARLAMENTO HEYETİNİN KKTC Yİ 
ZİYARETİ

Lefkoşe’deki İslam Bankacılık ve Ekonomi Ens- 
titü sü ’ııüıı davetlisi olarak, 172 kişilik bir Sudan 
heyeti KKTG’ni ziyaret etmiştir. 78 üyesi Sudanlı 
Parlamenterlerden oluşan sözkoııusu heyette, ayrıca, 
eski parlamenterler, eski bakanlar, gazete sahip ve 
başyazarları ve çeşitli bankaların genel müdürleri 
yer almıştır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZTÜRK 
TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATILIŞININ YILDÖ
NÜMÜ VESİLESİYLE BİR DEMEÇ VERDİ

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, «Tür
kiye’nin Nato’ya girişinin 32 ııci yılı kutlanmaktadır. 
Türkiye-Nato ilişkileri bu 32 yıl içinde hangi aşa
maya gelmiştir, bundan sonraki gelişmeler hakkında 
görüşleriniz nelerdir?» yolunda vaki bir soruya aşa
ğıdaki cevabı verm iştir :

«35 yıldan beri, üyelerinin özgürlük ve bağım
sızlığının korunması, dünya barış ve güvenliğini a 
sağlanması yolunda olumlu ve takdire şayan hizmet
ler veren Nato ittifakına 18 Şubat 1952 tarihinde 
katıldık.

İkinci Dünya Savaşının dışında kalan ülkemiz, 
savaş sonrasında hüküm süren «Soğuk Savaş»hı 
olumsuz etkilerinden kurtulmak, güvenliğini ve top
rak bütünlüğünü korumak için tamamen savunma
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amacıyla kurulmuş bulunan Nato ittifakına katıl
mayı milli menfaatleri açısından uygun bulmuştur.

Bilindiği gibi, Nato ittifakı sadece muhtemel 
saldırılara karşı üyelerinin güvenliğini ve Toprak 
bütünlüklerini korumak amacıyla kurulmuş bir teş
kilat olmayıp, aynı zamanda üyeler arasında siya
sal ekonomik ve benzeri alanlarda da danışma ve iş
birliğinin geliştirilmesini amaçlayan ortak bir yapı
dır. A.B.D.’den sonra, Nato ittifakı üyeleri arasında 
insan gücü bakımından en büyük' silahlı kuvvetlere 
sahip olan Türkiye; Nato ittifakının caydırıcılık kav
ramından yararlanılmasına büyük bir katkıda bulun
maktadır. Türkiye; Nato’ya katılışından bu yana ge
çen süre içerisinde, Atlantik İttifakı üyelerini bu 
ittifak  içinde dayanışmaya yönelterek ortak çıkar ve 
değerlerin korunmasında önemli katkılarda buluna- 
gelmiştir. Yine, takip ettiği barışçı ve dengeli politika 
nedeniyle Türkiye, bölgede güven ve istikrar unsuru 
olarak kendisine düşen görevi yapmakta ve Nato’nun 
genel güvenlik ve barışı koruma çabalarına dolaylı 
olarak yardımda bulunmaktadır.

Nato’ya sağlanan bu faydalara karşın; Nato, 
Türkiye’nin güvenliğini arttırm akta, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini çağın modern harp-silah ve vasıtalarıy
la donatmak ve başlatılan modernizasyon plânları 
için ihtiyaç duyulan finansmanın bir bölümünü kar
şılamakta, ayrıca başta A.B.D. ve Almanya olmak 
üzere diğer Nato üyelerince de önemli askeri yardım
lar yapılmaktadır. Türkiye, kendisine yönelebilecek 
tehdidi caydırmada ve güvenliğin sağlanmasında ken
di kendine tam yeterli olamamaktadır. Bu bakımdan, 
N ato’nun Türkiye’ye sağladığı en önemli fayda, 
Türkiye’nin, öncelikle milli gücüne dayanan güvenli
ğinin takviyesidir. Barışın korunmasında etkin bir 
teşkilât olarak görevini sürdürmekte olan Nato, bü
tün üyeleri için olduğu gibi, T ürkiye için de bir gü
vencedir.

Ancak, şu hususu da belirtmek isterim ki, Na
to ’ya önemli katkılarda bulunan Türkiye’ye Nato’nun 
daha fazla askeri yardım yapması gerekmektedir. 
Çünkü, Türkiye, başta kendi gayretleri olmak üzere
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ittifakın yeterli katkısı ile bölgesindeki askeri yete
neklerin, diğer bölgelerdeki düzeye çıkarılmasının, 
Nato ve Türkiye’nin ortak menfaatleri ve ittifakın 
inandırıcılığı bakımından yararlı olacağı inancındadır 
ve bunu Nato ittifakından beklemektedir, üm it 
ederim ki, yaptığımız katkıların bilincinde olan m üt
tefiklerimiz, gelecek günlerde, daha fazla askeri yar
dım sağlayacaklardır.

Şüphesiz, ittifak  üyelerinin takip etmekte ol
dukları dış ve ekonomik politikaların bir sonucu ola
rak, ittifak  üyesi ülkeler arasında, zaman zaman 
görüş ayrılıkları ortaya çıkmakla beraber bu husus, 
N ato’nun temel amacının değişmesine menfi yönden 
büyük etki yapmamaktadır. - Sorunlara, müzakereler 
yoluyla çözümler bulunmaktadır.

Sonuç olarak; 32 yıldan beri üyesi bulunduğu
muz Nato ittifakı üyeleri ile ilişkilerimiz iyi düzeyde 
devam etmiş olup, aynı karşılıklı anlayış, gelecek 
yıllarda da devam edecek ve Nato, dünya barış ve 
güvenliğinin sağlanmasında üzerine düşen görevi 
yerine getirecektir.»

19-2-6 Şubat 1984 YEMEN ARAP CUMHURİYETİ (KUZEY YEMEN)
ASKERİ HEYETİ TÜRKİYE’YE BİR ZİYARETTE 
BULUNDU.

Türkiye ile askeri eğitim ve savunma sanayii 
alanlarında işbirliği imkanlarını araştırm ak ama
cıyla, b ir Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) 
askeri heyeti ülkemize gelmiştir. Heyet üyeleri Maki- 
na Kimya Endüstrisine ait fabrikalarla bazı askeri 
birlik ve tesislerimizde incelemelerde bulunarak, Milli 
Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yet
kilileriyle temaslarda bulunmuşlardır.

20-24 Şubat 1984 ARNAVUTLUK DIŞ TİCARET BAKANI KORBECİ
ANKARA’YA GELDİ

Arnavutluk Dış Ticaret Bakanı Korbeci başkanlı
ğındaki bir Arnavutluk Heyeti, iki ülke arasındaki 
ticaret anlaşmasını ve ticari ilişkilerin işleyişini göz
den geçirmek ve yıllık ticaret protokolleri düzenle
mek amacıyla A nkara’ya gelmiştir. Görüşmelerde 
Türk Heyetine Devlet Bakanı İsmail özdağlar baş-



20 Şubat 1984

21-25 Şubat 1984

21-22 Şubat 1984

kanlık etmiştir. Konuk Bakan Türkiye’de bulunduğu 
süre içinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit 
Aral ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
Ekrem Pakdemirli ve Odalar Birliği Başkan Vekili 
Cahit Aydoğan’ı da ziyaret etmiştir.

CUMHURBAŞKANI EVRENİN AL MADİNA 
GAZETESİNE ÖZEL DEMECİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Suudi Arabis
tan ’da yayınlanan «Al Madina» gazetesine verdiği 
özel bir demeçte, Türkiye’nin Suudi Arabistan ile 
ilişkileri ile Orta Doğu, Kıbrıs sorunları ve uluslar
arası terörizm hakkıııdaki görüşlerini açıklamıştır. 
(Bk. Belge 2)

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN SUUDİ 
ARABİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Suudi Arabistan 
Kralı Fahd Bin Abdulaziz’in resmi konuğu olarak 
Suudi A rabistan’ı ziyaret etmiştir. (Bk. Belge 3, 4, 5)

PAPANDREOU’NUN TÜRK - YUNAN İLİŞKİLE
RİNE DAİR BEYANLARI

Yanya’nm Türk yönetiminden- kurtuluşunun 
71 nci yıldönümü dolayısıyla 21 Şubat günü düzenle
nen törenlerde bir konuşma yapan Yunan Başbakanı 
Papandreou, Türk - Yunan ilişkilerine, Kıbrıs soru
nuna, NATO çerçevesindeki sorunlara ve Balkan İş
birliğine değinmiştir.

Türk - Yunan ilişkileri konusunda, Papandreou 
Türkiye’yi «Yunan toprakları üzerinde hak iddia 
etmekle» suçlayarak «Türk politikacılar ve askerî 
yetkililerinin beyanları izlendiğinde, Türkiye’nin bir 
Ege ve Trakya sorununu ortaya attığı görülmekte
dir. Türkler, bir yandan barış savunucusu olarak 
görünürlerken, öte yandan Ege: yi taksim ve burada or
tak  egemenlik (condominium) hedeflerini gütmekte
dirler» demiştir. Papandreou, Yunanistan’ın dostça 
ilişkiler aradığını, ancak egemenlik hakları zede
lenirken bir diyaloga girmeyeceklerini belirtmiş, ve 
«bu mesajımız gerek Türkiye’ye, gerek bu ülkeyi 
rahatsız etmek istemeyen ve kendi öncelikleri çerçe
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vesinde Y unanistan’ın haklarını gözardı eden Müt
tefiklere yöneliktir» demiştir. Papandreou, ayrıca, 
NATO’ııun Limni ve Ege’deki hava harekât kontrol 
sorunlarıyla ilgili tutum unu kızgın bir üslûpla eleş
tirm iş ve «Yunanistan’ın NATO taleplerini kabûl 
etmesi, belli başlı Yunan adalarının b ir diğer ülkenin 
savunma şemsiyesi altına girmesi anlamını taşır» 
diyerek, bu durumun hiçbir kıstas çerçevesinde ka- 
bülüııün mümkün olmadığını belirtm iştir.

Papandreou, «Yunan Hükümetinin Türkiye ve 
Arnavutluk dahil dünyanın neresinde olursa olsun 
Elenizm ile kendine özgü bir bağı olduğunu ve Ele- 
nizme karşı b ir yükümlülüğü bulunduğunu» söyle
miştir.

Kıbrıs konusuna da değinen Papendreou, «Deıık- 
ta ş ’ın sahte Devleti’nin uluslararası toplumda Tür
kiye dışında tanmmayışmın diplomatik açıdan önemli 
bir zafer oluşturduğunu, ancak Türkiye üzerinde 
Kıbrıs konusunda söz sahibi Devletler tarafından ye
terince baskı yapılmadığını, ABD’nin Kıbrıs’a ilişkin 
sözleri olumlu iken, davranışlarının bu nitelikte ol
madığını, iki bölgeli çözümün ve Ada topraklarının 
% 25’inin Kıbrıslı Türklere bırakılmasının kritik  ta
vizler teşkil ettiğini» söylemiştir.

Papandreou’dan sonra aynı toplantıda b ir ko
nuşma yapan Ana Muhalefet Lideri Averof ise «Yu
nan egemenlik haklarına yönelecek muhtemel talep
ler karşısında yegâne çarenin Yunanistan’ın savun
ma imkânlarına sahip bulunması olduğunu, ancak, 
Yunanistan ile Türkiye arasında bir yakınlaşmanın 
da gerçekleştirilmesi gerektiğini, böyle b ir yakınlaş
manın hem Yunanistan, hem de Türkiye açısından 
yararlı, h a tta  zorunlu olduğunu, Ege’nin ayırıcı değil 
birleştirici bir deniz olması gerektiğini» ifade etmiş
tir.

Papandreou, 22 Şubat’da Yanya’da düzenlediği 
bir basın toplantısında, bir gün önceki iddialarını da
ha da geliştirerek, «çeşitli Türk politikacılarının ve 
subaylarının Trakya üzerinde hak iddia ettiklerini, 
Türkiye’nin kendini bu konuda beyanlarla da kısıtlı 
addetmediğini» belirtm iştir.



24 Şubat 1984

25 Şubat 1984

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI «YUNANİSTAN BAŞBA
KANI EGE’NİN TAPUSUNUN YUNANİSTAN’A 
AİT OLDUĞU GİBİ YANLIŞ BİR DÜŞÜNCE 
İÇİNDEDİR».

Yunanistan Başbakanı Papandreou’nun Türkiye 
ile ilgili son beyanları üzerinde gazetecilerin sorun
larını cevaplandıran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü 
şunları ifade etm iştir ;

«İtiraf etmek gerekir ki, Yunanistan Başba
kanı artık  iyice şaşırtıcı olmaya başladı.

Gerçekten, Yunanistan Başbakanı Türkiye’de 
Arnavutluk’ta  veya dünyanın neresinde yaşarlarsa 
yaşasınlar, bütün «Elenizm» ile Yunan Hükümeti’nin 
özel bir bağı ve bunlara karşı yükümlülükleri bulun
duğunu söylerken bu hakkı yalnız Yunanistan’a ta
nıyıp başka ülkelere tanımamakta ve.Batı Trakya’da
ki Türk azınlığının ahdi haklarının savunucusu Türki
ye’yi şimdi de Batı Trakya meselesini ortaya çıkar
makla suçlamaktadır. Bu davranış, taşıdığı çelişki bir 
yana, Lozan Andlaşmasma da tamamen ters düşmek
tedir.

Diğer taraftan, Yunanistan Başbakanı, Ege’nin 
tapusunun Yunanistan’a ait olduğu gibi yanlış bir 
düşünce içindedir. Hareket noktası yanlış olduğu 
için çıkardığı sonuçlar da elbette yanlış olmaktadır.»

DENKTAŞ’IN KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN DE
MECİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs 
sorununun içinde bulunduğu son aşama ile ilgili ola
rak  Milliyet Gazetesine bu gazetenin 25 Şubat 1984 
tarihli nüshasında yayınlanan özel bir demeç ver
miştir. Bu demeçte Denktaş şunları ifade etmiştir : 
«Maraş’ı kayıtsız şartsız vermemiz isteniyor. Biz 
Maraş sorununun hallini, sunduğumuz paket içinde 
önerdik. Maraş’ı BM denetimine devrederiz, ama 
yerleşime açmadan önce de Rumların bu paketi gö
rüşmeye oturması gerekir. Aksi halde Rumlar, bu
gün M araş’ı alır, yarın Güzelyurt’u, ertesi gün başka 
şeyleri ister. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bize onun de 
Cuellar’a diyalogu başlatma olanağını sağlayacağı
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söyleniyor. Oysa Rumlar eski görüşlerinden vazgeç
miyorlar. Hala diyalogun ancak bizim Bağımsızlık
tan vazgeçmemiz şartıyla mümkün olacağını söylü
yorlar. Biz, A m erikalılara da Rumların bizden pey- 
der pey birşeyler koparmaya çalıştıklarını, birşeyi 
cebe indirince daha çok şey isteyeceklerini anlatmaya 
çalıştık. Kendilerine Rumların AET’yi, Kongre’yi, 
nasıl etkilemeye çalıştıklarını, bu arada nasıl silah
landıklarını açıkladık.»

Denktaş bu durumda görüşme olanaklarının kay
bolup kaybolmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi :

«Rumlar, AET’den aleyhimize boykot kararı 
çıkartm aktan ve ABD Kongresini Türkiye’ye karşı 
etkilemekten vaz geçerse görüşme olabilir. Biz gö
rüşmeden yanayız. Ama gerilemeden görüşmeye 
otururuz. Türk tarafı olarak görüşme için verdiği
miz süreyi de saptamak zorundayız. Yani Rumlara 
belirli bir zaman içinde oturm aları gerektiğini bil
dirmek durumundayız.»

Kıbrıs Türk lideri, Rumların son zamanlarda 
silahlanmaya hız verdiklerini, bunun taşıdığı tehlike 
konusunda Amerikan ve BM diplomatlarına gerekli 
uyarılarda bulunduğunu söyledi ve şu açıklamayı 
yaptı :

«Rumlara bir saldırmazlık paktı öneriyorum. 
Bu silahlanma bir deliliktir. Rumlar yeni bir 19'74’mü 
yaratm ak istiyorlar? Rumlar gerçekten barış istiyor
larsa, gelsinler bir saldırmazlık anlaşması yapalım.»

25-29 Şubat 1984 DEVLET BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR LİBYA’YA 
GİTTİ

Devlet Bakam İsmail özdağlar resmi b ir ziyaret 
amacıyla Libya’ya gitm iştir. 26 Şubat günü, Bakan 
ile Türkiye - Libya Karma Ekonomik Komisyonu 
Başkanı ve Tarım Sekreteri Abdu Zaid Omar Dourda 
arasında başbaşa ve heyetlerin de katıldığı görüş
meler yapılmıştır.

Ziyaret sırasında bir yandan petrol alım-satım 
taahhüt ve hizmetler, ticaret ve ortak şirketler alt 
komiteleri teknik çalışmalarım sürdürürken, öte yan-
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25 Şubat 1984
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dan özdağlar Bakan düzeyinde temaslarda bulunmuş 
ve Libya Petrol, Hazine, İktisat, Planlama ve Elektrik 
Sekreterleriyle görüşmeler yapmıştır. Bakan, Baş
bakan Mohammed Zarruk Recep ile de görüşmüştür.

BAŞBAKAN ÖZAL «ATİNA KARASULARINI 
12 MİLE ÇIKARIRSA YANLIŞLIK YAPAR»

Başbakan Turgut özal Yunanistan’ın karasula
rını 12 mil’e çıkaracağına ilişkin olarak basında çı
kan haberler üzerine vaki bir soruya cevaben «inşal
lah böyle bir yanlışlık yapmazlar.» demiştir,

İNGİLTERE DEVLET BAKANI TÜRKİYE’DE

İngiltere’nin tedarik işlerinden sorumlu Devlet 
Bakanı Geoffrey Pattie Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Konuk bakan ve beraberindeki heyet Milli Sa
vunma Bakanı, Dışişleri Bakam ve Genelkurmay 2. 
nci Başkamın da ziyaret ettikten sonra Milli Savun
ma Bakanlığında müşterek savunma sanayi konuları 
hakkında bir brifingi izlemiştir.

Geoffrey Pattie ve beraberindeki heyet as
keri elektronik sanayi ile Kırıkkale’deki Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kururnuna ait tesisleri ziyaret et
m iştir. Taraflara mensup heyetlerce dostluk havası 
içerisinde verimli görüşmelerde bulunulmuş ve geliş
meler kaydedilmiştir. Ayrıca bundan sonra yapıla
cak müteakip işler de belirlenmiş olup bu konudaki 
çalışmalara gelecekte de devam edilmesi kararlaştı
rılm ıştır.

KöLN’DE TÜRKİYE’YE YÖNELİK FEDERAL 
ALMAN YATIRIMLARININ ARTTIRILMASI KO
NUSUNDA BİR SEMİNER DÜZENLENDİ.

Türkiye’ye yönelik Federal Alman yatırımları
nın arttırılm ası ve ikili ekonomik ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi konusunda 28 Şubat’ta  Köln’de düzen
lenen bir seminere katılmak; ayrıca, Bonn, Stuttgart 
ve Hamburg’da çeşitli resmi ve iş temaslarında bu
lunmak üzere, Tarım ve Orman - Köy İşleri Bakanı 
Hüsnü Doğan başkanlığında ve kamu ile özel sektör 
temsilcilerinden müteşekkil bir heyetimiz, F . Alman
ya’ya gitmiştir.
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İTALYA SAVUNMA BAKANI YARDIMCISI 
ANKARA’DA

İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Vittorio 
Olcese, A nkara’ya resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
İtalyan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet ile 
Milli Savunma Bakanlığında yapılan teknik görüşme
lerde, ikili savunma sanayii işbirliğine ilişkin konu
lar üzerinde bilgi ve fik ir teatisinde bulunulmuş; ko
nuk Bakan Yardımcısı bazı harb sanayii tesisleri
mizde incelemeler j^apmıştır.

PAPANBREOU’NBN KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN 
BEYANI

Yunanistan Başbakanı Papandreou, PASOK’un 
parlamento grubuna hitaben yaptığı b ir konuşmada, 
Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmelere de değinmiş; 
BM kararlarının soruna bir çözüm getirmediğinin an
laşılmakta olduğunu ve bu bakımdan halen izlenmekte 
bulunan politikanın değiştirilmesine ihtiyaç duyul
duğunu söylemiştir.

Yunan Hükümet Sözcüsü, Papandreou’nun ko
nuşmasının Kıbrıs sorununun çözümü için savaş 
seçeneğinin tercihine yönelindiği anlamına mı geldi
ğine ilişkin bir soruya cevaben, böyle bir seçeneğin 
tercih edilmediğinin birçok kez belirtilmiş olduğunu 
ifade etmiş, maamafih, bu seçeneğin de ihtimal dışı 
sayılmaması gerektiğini kaydetmiştir.
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BELGE : 1

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 8 ŞUBAT 1984 TARİHİNDE 
DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA DIŞ POLİTİKA 

KONULARI İLE İLGİLİ OLARAK BELİRTTİĞİ GÖRÜŞLER 
VE YÖNELTİLEN SORULARA YERDİĞİ CEVAPLAR

«GENÇLİK VE DIŞ TAHRİKLER

Kıymetli Basın Mensupları,

. Gençlerimizin beynini yıkamak için, 12 Eylül öncesinde olduğu gibi 
gayret gösterecek muhtelif dış m ihraklar vardır. Bunların gayelerinin ne 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun en güzel örneği içerde bizi kamplara 
bölmek isteyen güçlerin, dışarda da Ermeni Terör örgütlerini harekete 
geçirerek 1974’teıı itibaren Dış Temsilciliklerimize başlattıkları saldırı
lardır. 1974’e kadar hiçbir harekette bulunmayan bu terörist gruplar, 
1974’de birden bazı mihrakların da desteğiyle harekete geçtiler. Bunların 
içeride ve dışarıda aynı zamanda başlaması, Türkiye üzerinde beslenen 
emellerin ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.

Gençlerimize siz Sayın Basın Mensupları vasıtasıyla seslenmek isti
yorum.

Türkiye büyük potansiyeli olan bir ülkedir. Bu potansiyeli ancak 
gençlerin katkısıyla harekete geçirebiliriz. Birlik, beraberlik içinde oldu
ğumuz sürece bütün meselelerimizi çözeriz. Biz kendi aramızda kavga 
edersek, düşmanlarımız da bu fırsatı çok iyi kullanmasını bilir. Bunun 
bilincinde olalım.

AVRUPA KONSEYİ

Kıymetli Basın Mensupları,

Şimdi de Avrupa Konseyi ile ilgili durumumuzu izah etmek istiyorum.

Türkiye, 6 Kasım seçimlerinden sonra demokrasiyi, bir daha saı sıt
mayacak şekilde geliştirme gayreti içindedir. Avrupa Konseyindeki dost
larımızın da bunun idraki içinde olmalarını bekliyoruz. 6 Kasım seçimle
rinde millî irade tam  anlamıyla ve hür bir şekilde tecelli etmiş, % 92 sinin 
katıldığı bir oylamayla seçimler yapılmıştır. Türk Milleti büyük biı sağ
duyu ile koalisyoıısuz bir iktidar seçmiştir. Türkiye, sıhhatli demokrasinin 
bütün müesseselerinin de işlemesi için gerekli her türlü gayreti gösteı inek
tedir.

Avrupa Konseyi’ııe, Heyetimizin kabul edilmemesi, reddedilmesi gibi 
bir durumda Konsey’den tamamen ayrılacağımızı söyledik. Bu bizim tabu 
hakkımızdır.
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Bu konudaki kararlı ve azimli politikamız hedefine ulaşmış ve bütün 
dünya önünde haklılığımız tescil edilmiştir.

İSLÂM ZİRVESİ

Türkiye Dördüncü İslâm Zirvesi’ııe ilk defa Cumhurbaşkanlığı dü
zeyinde katılm ıştır. Bunun anlamı büyüktür. Bu davranışın Türkiye’nin 
İslâm Konferansı’ııa verdiği önemi kanıtladığına ve İslâm ülkeleriyle gi
derek güçlenen ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişmesinde bir dönüm 
noktası olduğuna inanıyoruz.»

SORU VE CEVAPLAR

(Anadolu Ajansında yayınlandığı biçimiyle)

Başbakan özal, bir İsviçre gazetesi’niıı Türkiye muhabirinin «Son 
zamanlarda genellikle ABD’ye bir yaklaşma içinde görülüyorsunuz. Aynı 
zamanda İslâm ülkelerine de belirli bir yaklaşma var, Diğer ta ra ftan  Av
rupa Konseyi bizi reddetmiş olsaydı, o zaman biz doğrudan doğruya Batı 
Avrupa’dan uzaklaşacakmıydık ? A tatürk  batıyı göstermiştir. Batı Avru
pa’da bunun içinde, tabii, gayemiz Avrupa Koııseyi’nden çıkıp İslâm ve 
Orta Doğu dünyasına yaklaşmak mı yoksa Batı Avrupa içinde kalmak 
rrn?» şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandırdı :

«Bu konu yine Avrupa Konseyi ile ilgili olarak geliyor. Şimdi bakınız, 
bir batı alemi var. Batı alemi dediğimiz zaman, biz batı sistemi ile A ta
tü rk ’ün başlattığı batılılaşma hareketlerini, bu tarafa, batı ile bir nevi 
iyice irtibatlandırm ak istiyoruz. Batı’nm bir çok müesseseleriııde Türkiye 
iyidir. İşte sırası ile söyleyeyim :

Batının kurduğu müesseselerdeıı OECD teşkilâtı, Avrupa, Amerika, 
Japonya, Kanada yani bunların da içerisinde üye bulunduğu bir teşkilata 
burada üyeyiz.

Batının kurduğu gene NATO’da üyeyiz. Batı’nm kurduğu IMF’de 
üyeyiz. Gene B atı’nm kurduğu Dünya Bankasında üyeyiz. Bunlara ta  ba
şından beri üyeyiz. Gene bunun yanında Müşterek Pazara ortak üyeyiz ve 
üye olmak istiyoruz.

Avrupa ile olan özellikle geçirdiğimiz üç senedeki durum şudur. Av
rupa Konseyi ile olan meseledir, biraz da Müşterek Pazarla olan mese
ledir. Avrupa’da maalesef meselelerin kökeninde şu yatıyor. Bizim orada, 
memleketten kaçmış »oraya bir nevi iltica etmiş diyceeğim, belki de orada 
Türkiye aleyhinde faaliyetine devam eden m ihraklar var. Bu Avrupa’da 
yoğun bir şekilde var. 300’e yakın cemiyetten bahsediliyor. Tabii Türkiye’
nin lehinde de olan var, Türkiye’nin aleyhinde de olan var. Ama büyük 
ekseriyetle 12 Eylül’deıı sonra yurt içinde tutuııam ayanlarm  maalesef
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mercii Avrupa olmuştur. Burada aleyhimize devamlı kampanya yapıyor
lar, yayın yapıyorlar, sosyalist, sosyal demokrat partilerle ilişkili olarak 
onları devamlı surette menfi bir şekilde besliyorlar. Avrupa Konseyi ile 
aramızın açılmasında veya meselelerin bu hale gelmesinde zannediyorum 
bunların çok menfi rolleri var.

Söyledikleri şeylerin doğru olmadığını, yanlış bilgilerin de ulaştırıl
dığını, tabii bizim ne kadar gayret sarfedersek sarfedelim 300-400 muh
telif cemiyetin yanında kâfi derecede tanıtamadığımız da aşikârdır. Ama 
hemen, şurıü ifade edeyim. Bizim Avrupa’dan ilişkilerimizi kopartma diye 
bir düşüncemiz yok. Biz şunu söyledik. Türkiye Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisinde, üye olarak 12 EylüPden sonra da bulunmuştur. 12 Eylül’de 
parlamento feshedildiği halde, o mecliste üyelerimiz bulundu. Belli bir ta 
rihe kadar üyelikleri sona erinceye kadar orada, bizi Avrupa Konseyi’nden 
atmadılar üç sene içerisinde, biz de çıkmadık. Ama bu tesirler altında 
30 Eylül’dür veya 30 Ekim’dir bir yanlış siyasi karar alindi. O kararda 
Türkiye ile ilgili olarak (işte bu seçimler kâfi derecede adayla girilme
miştir. Partiler sokulmamıştır. Bu bakımdan seçimler doğru değildir) 
diye bir karar aldılar. Ama hemen şunu söyleyeyim, burada da yanlış bil
gi verilmişti. Seçimleri Türk halkı boykot edecek, rey vermeyecek veya- 
hutta  reyler şurada gidecek zorla bîr ta rafa  gönderilecek. Bunların hiç
birisi olmadı.

Tam tersine Türk halkı çok büyük ekseriyetle bu seçimlere iştirak 
etti ve tek bir partiyi iktidara getirdi. Şimdi bu durumda bir kere vak
tiyle aldıkları karar doğru değil. Biz netice itibariyle Danışma Meclisin
deki yerimizi almak mecburiyetindeyiz. Bize şu telkinlerde de bulunuldu. 
(Efendim Mayıs’a gelin Ocak’a gelmeyin) neden? (oh biz işte...) niçin git
meyelim Ocak’a? Biz seçimimizi yanlış mı yaptık? Bizim Türkiye’de hal
kımızın verdiği reye biz nasıl ihanet edebiliriz? Ve gitmeye karar verdik.

Gitmeye karar verdiğimiz zaman da şunu ortaya koyduk. Bizi oradan 
atarsanız kabahat sizin olur ve utanç verici bir hadise olur, onun için de 
öyle bir durum olduğu takdirde biz buradan ayrılırız. Bu normal söyle
necek bir şeydir ve ben şuna da inanıyordum : Bizi hiçbir zaman Av
rupa Konseyinden ayırmayı düşünmüyorlar. Buna da güveniyordum, 
çünkü Türkiye Avrupa için elzemdir. Nasıl Avrupa bizim için elzemse 
belki daha fazla da Türkiye Avrupa için elzemdir. Bu bakımdan bu me
seleyi böyle mütalâa ettik  ve oraya bu şekilde gittik. Netice de böyle alın
mıştır. Yoksa şurayla ilişkimiz artacak burayla ilişkimiz artacak diye bir 
durum yoktur. Biz herkesle, aynen ticarette olduğu gibi mümkün olduğu 
kadar faaliyetlerimizi geniş bir şekilde tu tarak iyi ilişkiler kurmak isti
yoruz.»
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Başbakan özal, Alman Haber A jansı’nm Türkiye m uhabiri’nin «Lüb
nan’da çatışmaların kritik  bir duruma geldiği şu sıralarda, Türkiye’ye 
gelen herhangi bir telkin var mı? Türkiye’nin Irak ’a maddi ve manevi 
yardımlarda bulunması için batılı ülkelerden bazı telkinler yapıldığı ve 
bu telkinlerin desteklendiği yolunda haberler yer aldı. Bu konuya açıklık 
getirebilir misiniz? şeklindeki sorusu üzerine şöyle konuştu :

«Şimdi bu son söylediğiniz konu doğru değil. Bize hiç bir ülke ta ra 
fından (frak’a destek olunuz) diye herhangi bir imâ dahi gelmemiştir. 
Zaten böyle b ir teklifi veya imâyı da kabul etmeyiz. Bizim komşularımızla 
sözümüzün geçmesi için Orta Doğu’da ağırlığımızın devam etmesi için ta 
ra f tutmamamız lâzım. Taraf olduğumuz zaman ağırlığımız kaybolur. Biz 
İran’la da, Irak ’la da iyi münasebetler kurmayı, ileride faydalı olur diye: 
düşünüyoruz. Ye bu hem bölgenin menfaatinedir hem bizim de menfaati- 
mizedir.

Lübnan konusu çok karışık bir konu. Konuşmamda da söyledim, biz 
bu konunun içerisine girmeyiz. Çünkü buraya büyük devletler girmiş, bü
yük devletler bu konuda müdahale ediyorlar direkt veya endirekt şekilde. 
Çok karışık bir saha olmuş. Bizim bu konuya herhangi bir şekilde bulaş
mamız doğru değildir. Ama Türkiye Orta Doğu’da ağırlığım ancak bir 
nevi tarafsızlık yani, ülkeler arasında ayırım yapmama şeklinde götüre
bilir, aksi takdirde ayırım yapmaya kalktığımız zaman biz bu tarafsızlı
ğımızı yani sözümüzün geçerliliğini kaybederiz.»

Soru : Türkiye ABD’den 1984 yılı için 1,5 milyar dolar tutarında 
yardım istemesine karşılık bu rakam  915 milyon dolara indi. Bunu nasıi 
değerlendiriyorsunuz ?.

özal : Biz, 1,5 milyar dolar, istedik. Bunun bir milyar 200 milyon do
ları askeri yardımlardır, diğer 300 milyon doları ekonomik yardımlardır. 
Anladığım kadarıyla ABD yardım ları yani bu rakam lar 1985 yılı içindir. 
Esas itibariyle artan  tek ülke Türkiye’dir. Diğer ülkelerde bir artış gö
zükmüyor. Bunları müdafaa için de söylemiyorum.

Tabiatıyla memleketimizin özellikle ambargo devresinden de kalaıı 
askeri sahada çok ciddi eksiklikleri vardır. Müdafaa paktı içerisinde, bizim 
iddiamız, bunun biran evvel ikmal edilmesidir. Buııu m üteaddit defalar 
söylüyoruz. Mücadelesine de, söylemeye de devam edeceğiz. Netice itiba
riyle, nereye varır? Nerde kalır? Bunu kestirm ek mümkün değildir. Ama 
biz elimizden gelen gayreti gösteririz.

Türkiye’ye önem verildiğini biliyoruz. Onların da kendi imkânları 
kendi politikaları vardır. Bir seçim arifesine gelmişlerdir. Bütün bunları 
bir kompleks içerisinde m ütalaa etmek lâzım.
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Soru : (Bir yabancı gazeteci) Konuşmanızda dış mihraklardan bah
sediyorsunuz, bunları ismen gösterir misiniz ?.

Özal : Bunların kimler olduğunu genellikle bizim kamuoyumuz biliyor. 
Onun için ben spesifik olarak söylemek, göstermek istemiyorum. Yani 
Türkiye’ye tesir etmek isteyen dış mihraklardan bahsediyor arkadaşımız 
ama, Türk kamuoyu bunları gayet iyi biliyor. Ben sadece hatırlatmak 
kabilinden bunu söyledim. Onun için tekrar tekrar isimleri zikretmenin 
bir faydasını da görmüyorum.

Soru : İncirlik konusu yeniden gözden geçirilecek mi?

Özal : Hayır İııcirlik’teki anlaşma zaten herhangi bir şekilde onların 
silah veya birlik nakletmeleri gibi bir şeyi ihtiva etmiyor. O daha ziyade 
bir nevi sosyal yardım gibi sosyal amaçlı bir hüviyeti var. O kadar. Bu da 
Haziran içerisinde sona eriyor. O noktada düşünürüz.

Soru : Altıncı Filo Türkiye’yi yine ziyaret edecek mi ?

Özal : Bunun usulü var. Altıncı Filo veya herhangi bir dost ülke ge
misi Türkiye’den ilgili makamlardan izin alır bu izin verilir, gelir ziyaret 
eder.

BELGE 2

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN SUUDİ ARABİSTAN’DA 
YAYINLANAN «AL MABİNA» GAZETESİNE VERDİĞİ VE 

GAZETENİN 20 ŞUBAT 1984 TARİHLİ SAYISINDA 
YAYINLANAN ÖZEL DEMECİ

SORU 1 — Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz ? Suudi A rabistan’a yapacağınız ziyarette Suudi liderlerle 
özellikle hangi konular üzerinde duracaksınız?.

CEVAP 1 — Türkiye ile Suudi Arabistan, birbirlerine ortak din, ta 
rih ve kültürel bağlarla bağlıdır. İki ülke halkı da tarih boyunca birbir
lerini tanım ışlar v e ' karşılıklı olarak sevgi ve saygı beslemişlerdir.

Suudi A rabistan’ın refah kalkınma yolunda kaydettiği sürekli başa
rılardan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Ayrıca bölgemizde barışın 
teessüsü için bu ülke tarafından sarf edilmekte olan gayretleri takdirle kar
şılıyoruz. N

Türkiye - Suudi Arabistan ilişkileri her geçen gün artan bir şekilde 
gelişmektedir. İki ülke arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendirmek 
ve her alanda işbirliği sağlamak en büyük arzumuzdur. Zira inanıyoruz ki, 
yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde ülkelerimiz arasındaki birlik ve da-
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yanışma, bölgemizde ve dünyada barış, refah, istikrar ve güvenlik açı
sından çok büyük ehemmiyet arzetmektedir.

Ekonomik ilişkilerimizin bugüne kadarki sonuçlarından memnuni
yet duymaktayız. Bununla birlikte, ülkelerimizin mevcut ekonomik po
tansiyeli gözöııünde bulundurulduğunda tüm ekonomik alanlarda işbirliği
mizin daha da yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi için henüz tam ola
rak  değerlendirilmemiş alanlar bulunduğunu görüyoruz.

Suudi A rabistan’da esasen büyük büyük itibar kazanmış olan mü
teahhitlerimiz ise, Suudi A rabistan’ın kalkınma projelerinin gerçekleştiril
mesine daha büyük oranda katkıda bulunabilecek durumdadırlar.

Suudi A rabistan’a yapacağımız ziyaret sırasında Majeste Kral Fahd 
ile ikili ilişkilerimiz ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları ile 
uluslararası durum ve bölgemizi yakından ilgilendiren sorunlar üzerinde 
özellikle, Orta Doğu, Lübnan, İran - Irak savaşı, Afganistan konularında 
çok samimi ve dostane bir şekilde görüşme imkanı bulacağımızdan dolayı 
büyük bir memnuniyet duyuyorum.

SORU 2 — Türkiye’nin Ortadoğu sorunlarına bakış açısı nedir? Bu 
sorunların çözümünde Türkiye ne gibi bir rol oynayabilir?

CEVAP 2 — Cumhuriyetin ilânından beri Türkiye, b ir yandan Batı 
ülkeleriyle ilişkilerini geliştirerken diğer yandan ortak tarihten, ortak 
kültürden, ortak yaşantıdan gelen bağlarla .bağlı bulunduğu Arap ve müs- 
lüman ülkeleriyle olan ilişkilerini de ihmal etmemiş, bu ilişkiler günümüze 
değin her alanda gelişerek devam etmiştir.

Türkiye, bölge sorunları karşısında Arap kardeşleri yanında yer 
almakta, bu çerçevede İsrail’in işgal ettiği Arap topraklarından çekilme
sini, Kutsal Kudüs’ü tahliye etmesini, Filistinlilerin kendi toprakları üze
rinde kendi Devletlerini kurabilmeleri hakkını her fırsa tta  kendi davası 
gibi savunmaktadır.

Türkiye’nin bölgede oynamak istediği rol, bütün gücü ve imkanlarıyla 
barış ve istikrarın  tesisine ve mevcut sorunlara adil ve kalıcı çözümler 
getirilmesi yolundaki çabalara katkıda bulunmaktır. Zira Türkiye, dost 
ve kardeş Arap ülkelerinin bulunduğu bölgenin güvenliğinin korunma
sında önemli bir yere sahiptir. Bu hüviyetiyle ülkemiz, bir yândan bölge 
ülkeleriyle her alanda mevcut ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmek, 
öte yandan da gerek Batı ile olan bağları çerçevesinde, gerek uluslararası 
kuruluşlarda haklı Arap davalarım kuvvetle savunmak suretiyle rolünü 
yerine getirmeye çalışmaktadır.

Tabiatıyla, İslam ve Arap ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlik ruhu 
ne derece kuvvetli olursa, Orta Doğu sorunlarının ta tm inkar bir çözüme
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kavuşturulabilmesi için Türkiye’den oynaması beklenilen rol de o derece 
daha etkin ve başarılı olabilecektir. Bu vesileyle İslâm ve Arap alemi içe
risindeki birlik, dayanışma ve işbirliği ruhunun daha da güçlendirilmesi 
geregine olan inancımızı bir daha belirtmek isterim,

Orta Doğu sorunlarından söz ederken İran - Irak savaşma değinme
den geçemiyeceğim. İki kardeşimiz arasında cereyan eden bu savaşın, her 
iki tarafı tatm in edecek bir çözüm şekli bulunması suretiyle biran önce 
sona erdirilmesini içtenlikle arzuluyoruz.

SORU 3 — Türkiye Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri nasıl değer
lendirmektedir ?.

CEVAP 3 — Kıbrıs Türk Halkının son yirmi yıldır verdiği mücadele, 
Kıbrıs adasını bir barış ve istikrar, adası haline getirmeyi amaçlamıştır. 
Kıbrıslı Tükler,. Kıbrıs’da iki toplumun devletin kurucu ortağı olduğu 
gerçeğinden hareketle, Kıbrıs’da bir federal çatı altında Rumlara eşitlik ve 
karşılıklı itim at esasına dayanarak barış ve güvenlik içinde yaııyaııa yaşa
mayı istemektedir. Kıbrıs Türk Halkı, toplumlararası görüşmelerde bu he
defi gerçekleştirmek için bugüne kadar gayret sarfetmiştir. Ancak Kıbrıs 
Rum liderliği, Kıbrıs Türk toplumunuıı Rum toplumuyla hiçbir şekilde eşit 
şekilde eşit statüye sahip olamıyacağmı öne sürmüş ve Kıbrıs Türk hal
kının basit azınlık haklarıyla yetinmesi gerektiğini savunmuştur. Kıbrıslı 
Rumlar, Kıbrıslı Türklerle eşit düzeyde yapılması gereken toplumlararası 
görüşmeleri de bu sebeple baltalamışlar ve reddetmişlerdir. Yunan hükü
metinden de teşvik gören Rumların bu tutumu Kıbrıs’lı Türklerde kendi 
siyasi kaderlerine sahip çıkma arzu ve iradesini güçlendirmiştir. Görü
lüyor ki Kıbrıslılarm tezi ayrılmak değildir, masaya eşit şartlarla otur
maktır. Rum tarafı onlara bir azınlık gözüyle bakmaktadır, problemin 
kökeni budur. Kıbrıs devleti kurulurken, Kıbrıs’ın iki toplumdan oluştuğu 
temel olarak kabül edilmiş ve Kıbrıs o temel üzerinde kurulmuştur. Yani 
bir Türk azınlığı ve bir Rum çoğunluğu mevhumu yanlıştır. Bugün bir 
azınlığın bölünme hareketi karşısında değiliz. İki toplum ve iki toplumun 
eşit hakları vardır. Her iki toplum masaya eşit haklarla otursunlar, eşit 
haklarla bir Federal Devletin temellerini atsınlar.

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’niıı ilanı işte yukarıda belirtilen 
gelişmelerin ve Kıbrıs Türk Halkında giderek kuvvet kazanan arzu ve ira
denin sonucu olmuştur. Ulaşılan bu aşamada dahi, Kıbrıs Türk halkı, Rum
lara, toplumlararası görüşmeler masasını göstermiş ve bir federal ortak
lık devleti oluşturmak için müzakereye başlanmasını teklif etmiştir. Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti politikasının samimiyetini kanıtlamak için 
ortaya somut teklifler getirmiştir.
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Türkiye, Kıbrıs’da bir federal devlet kurulmasını arzu etmektedir. 
Kıbrıslı soydaşlarının mücadelesinin haklılığına inanan ve onların barışçı 
hedeflerinden sapmadığını memnuniyetle müşahade eden Türk Hükümeti, 
KKTC’ni tanım ıştır. Türkiye Kıbrıs’da federal devlet çerçevesinde adil 
ve kalıcı bir çözüm şekline ulaşılabilmesi için sürdürülecek gayretleri 
desteklemeye ve teşvik etmeye kararlıdır. Şimdi yapılması gereken, ta ra f
ların ön şartlar ileri sürmeden BM-Genel Sekreteri’nin iyi niyet görev çer
çevesinde barış müzakerelerine başlamalarıdır.

Kıbrıs’da iki bağımsız devletin varlığına dayanan statükonun değişe
bilmesi, ancak Kıbrıs’da iki kesimli ve iki toplumlu bir federal devletin 
kurulmasıyla mümkün olabilir.

Müslüman Kıbrıs Türk Halkı, haklı davasını gerçekleştirme gayret
lerinde, şimdiye kadar İslam Aleminden görmüş olduğu desteği takdirle 
karşılamaktadır. İslam ülkeleri, Kıbrıs Türk Halkını bağımsızlık kararı 
almaya sevkeden sebepleri anlayışla karşılamışlardır. Bu anlayış içerisinde 
Dakka’daki İslam Dışişleri Bakanları ve Kazablanka’daki Zirve Top
lantılarında, Müslüman Kıbrıs Türk Halkı ile olan dayanışmalarını 
arttırm alarının gereğini vurgulamışlardır. İslam Aleminin her geçen gün 
Kıbrıs ile ilgili gerçekleri daha iyi anladıklarını ve değerlendirdiklerini 
görmek bizi memnun etmektedir.

SORU 4 — Uluslararası terörizmle mücadele konusundaki düşünce
leriniz nelerdir ?

CEVAP 4 — Türkiye, Uluslararası terörizmi, sadece muayyen ülke
lere değil fakat dünya barışma, istikrarına ve uluslararası ilişkilere karşı 
yöneltilmiş genel ve çok ciddi bir tehdit olarak görmektedir.

Terörizm, sadece insanlığın ortak değerlerini tehlikeye düşürmekle 
kalmayıp, masum insanların hayatlarına kasdetmektedir.

Tüm insanlığa karşı yöneltilen Ermeni tedhişine hedef olan bir ülke 
olarak Türkiye, terörizm konusunda acilen uluslararası alanda etkin ön
lemler alınmasının gerektiği inancındadır. Diğer yandan; Türkiye, ulusal 
düzeyde de terörizmin önüne geçebilecek önlemler alınabileceğine inan
maktadır. Nitekim terörizme karşı etkin bir mücadeleye g i r e r e k ,  ülkede 
barış ortamını sağlayan Türkiye, bu konuda önemli bir örnek oluştur
muştur.

Bu nedenle, Türkiye terörle gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde 
mücadele etmenin zaruri olduğunu savunmaktadır ve işbirliği yapmaya 
hazırdır.
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BELGE 3

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN SUUDİ ARABİSTAN’A 
HAREKETİNDEN ÖNCE 21 ŞUBAT 1984TE ESENBOĞA 

HAVAALANINDA VERDİĞİ DEMEÇ

«Dost ve kardeş Suudi Arabistan Kralı Majeste Faîıd Bin Abdülaziz’in 
nazik davetine icabetle Suudi Arabistan’a beş günlük resmi bir ziyarette 
bulunmak üzere A nkara’dan ayrılıyorum.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, gücünü köklü tarihi ve manevi 
bağlardan alan yakın ve samimi ilişkiler mevcuttur ve bu ilişkilerin her 
geçen gün biraz daha geliştiğini görmekten memnuniyet duymaktayız. 
Ülkelerimiz, birçok uluslararası sorun karşısında aynı veya çok benzer 
görüşleri paylaşmakta, uluslararası kuruluşlarda işbirliği yapmakta ve 
birbirlerini desteklemektedirler. Gerek Türkiye, gerek Suudi Arabistan 
kendi bölgelerinde barış ve istikrarın idamesi açısından büyük gayret 
sarfetmekte ve önemli roller oynamaktadırlar. Suudi Arabistan’ın izlediği 
barışçı, ılımlı ve dengeli politikalar, takdirle karşılanmaktadır.

Ziyaretim sırasında Majeste Kral Fahd ile yapacağım görüşmelerde 
ikili ilişkilerimizin yanısıra, uluslararası konularda ve özellikle ülkelerimizi 
yakından ilgilendiren Orta Doğu sorunu, Lübnan, İran - Irak savaşı ve 
Afganistan’daki durum üzerinde görüş teatisinde bulunacağız. Ziyaretimin 
ve yapacağımız görüşmelerin ülkelerimizin ve Bölgenin ortak çıkarları 
yönünden yararlı olacağına ve Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi ve işbirli
ğimizi daha da ileri götürmemize imkan vereceğine inanıyorum.»

BELGE 4

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN’İN 24 ŞUBAT 1984 GÜNÜ 

RİYAD’DA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA 

YAPTIĞI BEYAN

«Değerli Basın Mensupları,

Dost ve kardeş Suudi Arabistan topraklarına ayak bastığım günden 
itibaren şahsıma ve heyetimin üyelerine her yerde gösterilmiş bulunan 
hüsnü kabulden ve misafirperverlikten dolayı duyduğum memnuniyeti 
belirtmekle sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca siz değerli basın men
supları ve televizyon aracılığı ile kardeş Suudi Arabistan halkına hitap 
etmek fırsatını bulduğumdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum, degeıli 
kardeşim Majeste Kral Fahd Bin Abdülaziz’in davetine icabetle, uzun su
reden beri beslediğim bir arzuyu da böylece gerçekleştirmiş oluyorum.
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Hepinizin bildiği gibi Suudi Arabistan, daima dostane ve yakın iliş
kiler idame ettirdiğimiz bir ülke olmuştur. Bu gibi ziyaretlerin bir yandan 
sözkoııusu ilişkileri güçlendirirken, diğer yandan uluslararası sorunlar 
ve bölgedeki gelişmeler üzerinde faydalı görüş teatisine imkan sağladığı 
da muhakkaktır.

Yine bildiğiniz gibi, ülkelerimiz İslam Camiasının aktif birer üyesi- 
dirler. Aramızdaki kültürel, tarih i ve manevi bağlar köklü ve derindir. 
Tarih boyunca iki ulus birbirlerini çok yakından tanımış ve daima kar
şılıklı sevgi ve saygı duymuştur. Sağlam temeller üzerine kurulu bu mü
nasebetlerin kalıcı ve verimli olacağına ilişkin inancım tamdır.

Ziyaretim, gerek dünya çapında, gerek Orta Doğu bölgesinde siyasi 
şartların  ağırlaştığı bir döneme tesadüf etmektedir. Son gelişmeler maa
lesef uluslararası duruma ümitle bakmamıza imkan vermemektedir. Çö
züm bulunamayan ikili ve uluslararası düzeyde birçok ihtilaf, dünya sul
hunu ve güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir.

Bugün, dünyada, bir yandan gittikçe artan  Doğu-Batı gerginliğinin, 
diğer yandan çeşitli mevzii ihtilafların heraıı merdivenleşme istidadını 
göstermesinin yarattığ ı tehlikeli bir ortamla karşı karşıya bulunmaktajnz. 
Türkiye ve Suudi Arabistan gibi, tutum ları barış ve güvenlik arzularından 
kaynaklanan itidal sahibi devletlerin özellikle bu dönemde ağırlıklarını 
hissettirebilmelerinin önemi her zamandan daha büyüktür. Şüphesiz in
sanlık için ideal olan, dünyadaki bütün siyasi sorunların çözülmesi ve 
topyekün barış ortamının kurulmasıdır. Ancak bunun bugünden yarma 
gerçekleşemeyeceğini bir vakıa olarak kabullenmemiz gerekir. Bu bakım
dan barışa yönelik çabalarımızda kendimize daha gerçekçi hedefler tespit 
etmemizde yarar olduğunu sanıyorum. Bu çerçevede ne Doğu-Batı ger
ginliğinin birden ortadan kalkabileceği, ne de mevcut ikili veya bölgesel 
siyasi ihtilafların derhal çözülebileceği gibi bir hayale kapılmamakta isabet 
olacağını düşünüyorum. Bununla beraber, her iki alanda da yapılması 
mümkün .olaıı şeyler bulunduğuna da inanıyorum. Gayretleri yapılması 
mümkün olana yöneltebilirsek, insanlığı tehdit eden tehlikeleri ortadan 
tamamen kaldıramasak dahi, bunları herhalde belirli bir kontrol altına 
almak suretiyle mevcut m uhataraları asgariye indirebiliriz. Bugün Dogu 
ile Batıyı çatışmaya götürebilecek gerginlik unsurlarının giderek artma
sını önlemek, ha tta  bunları azaltmak mümkün olabilir. Bunda da dünya 
barışı için zaruret vardır. Her iki blokuıı aralarında b ir güç dengesini mu
hafaza etmeleri bir zaruretten doğuyor olabilir. Ancak bu güç dengesini 
giderek daha aşağı düzeye çekmek imkansız değildir. Çatışma ihtimalle
rini asgariye indirmek için karşılıklı tehdit ve polemik yerine, yapıcı bir 
diyalog tesisinin çok daha yararlı olacağı tabiidir.
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Aynı şeyi mahalli ihtilaflar için de söyleyebiliriz. Uzlaşı yollarını 
açık tu tarak  sorunları anlaşma yolu ile çözmeye çalışmanın, heran mer- 
divenleşmeye müsait bir sıcak çatışma ortamını devam ettirmekten çok 
daha olumlu bir davranış olduğunda kuşku yoktur. Maalesef uygulamada 
bu tü r  yaklaşımlara gereği kadar itibar edilmediğini görmekteyiz. Halbuki 
insanlığın hayalle gerçek arasındaki çizgiyi iyi çizmesi gerekir. Olmayacak 
bir hayali gerçekleştirmek için m ilitarist ve mütecaviz bir davranış içine 
girmek ne kadar tehlikeli ise, bir hayal uğruna gerçek tehlikeye gözleri 
kapatıp, savunma gereklerini bir tarafa itmek de o derecede tehlikelidir. 
Barışa hizmet vecibelerimizi inançla yerine getirirken, yaşadığımız dün
yada mevcut vakıaları da gerçekçilikle değerlendirmek ve bunları gözardı 
etmemek, güvenliğimiz için çok önemlidir. Biz davranışlarımızı buna göre 
ayarlıyoruz. Böylece bir yandan dünya barışma, diğer yandan da kendi 
güvenliğimize ve içinde yer aldığımız bölgenin güvenliğine katkıda bulun
duğumuza inanıyoruz. Bütün bu gayretlerin birlik ve beraberlik içinde 
sürdürülmesi, hiç şüphesiz bunların hedefe varmalarını kolaylaştıracaktır.

Bölgemiz bakımından da, istikrarı ve güvenliği doğrudan tehdit eden - 
ve huzur içinde kalkınmamıza, halklarımızı layık oldukları daha yüksek 
refah düzeylerine ulaştırmamıza ciddi bir engel teşkil eden doğrudan ve 
dolaylı tehlikelere karşı alınabilecek en etkin tedbir, birarada hareket et
mek ve güçlenmektir Arap ve İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberlik 
noksanlığı giderildiği ölçüde bölgede barış ve istikrarın daha iyi sağlana
cağına, ortak mücadelenin daha iyi yürütüleceğine inanıyoruz. Bu kadar 
çok arzu ve ümit ettiğimiz Arap-İslam birlik ve beraberliğinin bugün 
için arzu edilen ölçüde sağlanamamış olması bizim açımızdan üzücüdür.

Majeste Kral Fahd ile yaptığımız görüşmelerde, diğer uluslararası 
konular meyanmda bölgesel sorunları etraflı bir şekilde ele aldık. Bölgesel 
sorunlara derinliğine vâkıf ve bunların çözümü için yoğun gayretler sar- 
fetmekte bulunan Majeste Kral’ın engin tecrübelerine dayanan kıymetli 
görüşlerini dinlemek, bölge ile ilgili sorunları daha iyi değerlendirmemizde 
çok yararlı olmuştur.

Bilindiği gibi, Türkiye İslâm âlemine, Arap kardeşlerimize ve Orta 
Boğu ülkeleriyle ilişkilerine büyük önem vermektedir. Bu ilişkiler çerçe
vesinde Suudi A rabistan’ın barışçı, istikrarlı ve yapıcı politikasını takdiıle 
karşılamaktayız. Hemen memnuniyetle ifade etmek isterim ki büyük teh
dit ve tehlikeler karşısında bulunan bölgemizin sorunlarına Türkiye ve 
Suudi Arabistan birbirlerine çok yakın bir görüş ve yaklaşımla bakmak
tadırlar. Suudi devlet ricali ile çeşitli konulardaki görüş ve düşünceleri
mizin paralelliğini, burada bizzat müşahade etmek benim için seviııdiıici 
olmuştur. Aramızdaki bu paralellik, ikili düzeyde o l d u ğ u  kadar, uluslar
arası forumlarda da karşılıklı olarak sağladığımız yakın işbirliği ve des 
tekle ortaya çıkmaktadır. ^



Türkiye, dost ve kardeş Arap ülkelerine karşı yakın bir ilgi duymak
tadır. Bu tutum uyla ülkemiz, b ir yandan bölge ülkeleriyle her alanda mev
cut ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmek, öte yandan gerek Batı ile 
olan bağları çerçevesinde, gerek uluslararası kuruluşlarda haklı Arap da
vasını kuvvetle savunmak suretiyle özel bir gayret içerisindedir.

Bölgemiz Orta Doğu’da istikrarsızlığın en büyük kaynağı ve sorum
lusu, şüphesiz tek taraflı emrivakilerle gerginliği sürekli olarak arttıran  
İsrail’dir. Orta Doğu sorununun ancak İsrail’in 1967 savaşından sonra 
işgal ettiği Kudüs dahil, tüm Arap topraklarından çekilmesi ve bağımsız 
devlet kurma hakkı da dahil Filistin Halkının tüm meşru ve vazgeçilmez 
haklarının tanınması ile çözülebileceği kanısını taşıyoruz. Kanaatimizce 
Orta Doğu sorununun temelinde Filistin konusu yer almaktadır. Bilindiği 
üzere, yüzyıllar boyunca İslam karakterini muhafaza etmek için birlikte 
çeşitli fedakarlıklarda bulunduğumuz Kudüs’ün tek taraflı bir kararla 
başkent ilan edilmesine derhal karşı çıktık. Irak’m nükleer reaktörünün 
bombalanması olayına gerekli tepkiyi gösterdik. İsrail’in Lübnan’da oy
nadığı ateşi körükleyici hareketlerini endişe ve esefle karşıladık. İsrail’in 
bu sorumsuz ve mütecaviz davranışlarının durdurulması elzemdir. Orta 
Doğu sorununun teşhisinde Arap kardeşlerimiz arasında var olan görüş 
birliğinin, sorunun çözümü yolunda görüş farklılıklarına dönüşmesi, kar
gaşalıktan yarar gören çevrelerin eline maalesef güç vermekte ve ortak 
davanın erozyona uğramasına neden olmaktadır.

Lübnan faciası, bizi derin bir yeise düşürm üştür. Lübnan’ın bağım
sızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü desteklenmelidir. Buradaki bütün 
yabancı birliklerin vakit geçirmeksizin Lübnan’ı terketm eleri zorunludur, 
aksi halde Lübnan’ı müstakil b ir devlet olarak muhafaza etmek mümkün 
olmayacak ve buhranın boyutları giderek genişleyecektir. Lübnan’da fe
laketi önlemek için ülke içindeki çeşitli gruplara önemli görev ve sorum
luluklar düşmektedir. Bu gruplar, ortak çıkarlarının idraki içinde biraraya 
gelip devleti yaşatm ak zorundadırlar.

Görüleceği üzere, bizim Orta Doğu sorunu karşısındaki görüşlerimiz, 
Arap ülkeleriniııkine tamamen paraleldir. Bunları kardeşim Majeste Kral 
Fahd’a tek ra r izah ettim. Bölgede önemli bir istik rar unsuru olan Suudi 
A rabistan’ın bölge güvenliği, Lübnan ve Filistin sorunları gibi bölgesel 
meselelerin hallinde oynadığı aktif ve yapıcı rolü takdirle izliyor ve des
tekliyoruz.

Orta Doğu’da b ir başka olayı, İran ve Irak  arasında süregelen kardeş 
kavgasını üzüntü ile izlemekteyiz. Yakın dostumuz ve komşumuz iki ülke
nin evlatlarının kanını akıtan ve kaynaklarını tüketen bu savaşın bir an 
Önce sona ermesini diliyoruz. Bu konuda gerek İslam Barış Komitesi üyesi 
olarak, gerek tek başımıza devamlı girişimlerde bulunduk. Bu kardeş kav-

52



gasını durdurabilmek için bundan böyle de elimizden gelen çabayı esirge
meyeceğimiz tabiidir. Bu savaşın devamı sadece iki ülkeye büyük zarar
lar vermekle kalmayıp, İslâm ve Arap âleminin tüm gücünü ve dikkatleri 
Filistin ve Lübnan sorunlarına teksif etmesine maalesef imkan bırakma
makta ve bu âlem içerisinde arzu edilen birlik ve beraberliğin tesisine de 
engel olmaktadır.

Bu vesileyle belirtmek isterim ki, Türkiye İslâm Konferansı bünye
sindeki işbirliğine ve bu teşkilatın güçlendirilmesine büyük önem atfet
mektedir. Ocak ayında Casablanca’da yapılan 4’üııcü zirve toplantısına 
şahsen katılmam, bu yaklaşımımızın bir göstergesidir. Türkiye İslâm 
Konferansı içinde, başarılı ve verimli çalışmalar yapılması için heı onlu 
gayreti sarf etmeye hazırdır.

Bu vesile ile Suudi A rabistan ile İslâm Konferansı içinde devam et
tirdiğimiz dayanışmadan duyduğumuz memnuniyeti de bekitmek isteıim. 
İslâm Konferansındaki çalışmaların ağırlığının, kendi üyeleri arasındaki 
kısır çekişmeler yerine, İslâm Topluluğunun refah ve kalkınması isti a 
metine yönelmesini sağlamak için, elbirliği ile çalışmanın gereğine inam 
yoruz. Nitekim bu çerçevede, kardeş Arap ülkeleri arasındaki bir ik ve 
beraberliği sağlamak, İslâm dayanışmasını güçlendirmek, İslâm Biı ığı 
ruhunu sağlam tutm ak düşüncesiyle, Mısır’ın İslâm konfeı ansı camiasına 
dönüşünü Casablanca zirvesinde gönülden destekledik. Aıap ülke ermin 
görüş ayrılıklarına düşmeleri, sadece karşımızda olan güçlere yaıaı sa^ 
layacaktır. Beraber olduğumuz müddetçe ortak davalarımızda daha guç u 
mücadele etmek imkanına sahip olacağımız muhakkaktır. Gideıev aöıı 
laşan şartlar, ayrılmamızı değil birleşmemizi gerektirmektecıiı. izim a 
rihten çıkardığımız ders budur.

Türkiye, A fganistan’a yapılan müdahaleyi baştan itibaren kuvvetle 
kınamıştır. Afgan milletine kendi kaderini bizzat tayin etme o aııagı a 
myacak bir siyasal çözümün araştırılm ası gerektiği kanısındayım, ur ay  e 
böyle bir siyasal çözüme yönelik çabaları desteklemeye devam eıecek u.

Biraz da Kıbrıs meselesine değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, Kıb 
n s Cumhuriyetinin kurucu ortağı olan müslümaıı Tliık Top umu, uzu 
bir benlik ve haysiyetini koruma mücadelesi sürdürdükten ve um aı 
birlikte federal b ir çatı altında cumhuriyete tekrar dönebilmek ıçnı s 
bırla uğraştıktan sonra, Kıbrıslı Rumların anlaşmaya yanaşmayıp, soıı 
uluslararası forumlarda Kıbrıs Türk Toplumu aleyhine s|rek]tı olaraK is
tismar etmeleri karşısında, çareyi Kuzey Kıbrıs’ta  keıı ı  ̂ e\ e ım 
makta bulmuştur. Kıbrıslı soydaşlarımız, kendi devletlerini mı < 
birlikte, Kıbrıslı Rumlarla federal b ir düzen içinde birleşim ıçmkapıy <ç_ 
bırakmak suretiyle, esas amaçlarının eşit düzeydeki müza keıe eı ^ 
anlaşmaya varmak olduğunu açıkça ispat etmişlerdir. Kı u s  uı
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tezi, ayrılmak değildir. Görüşmelere eşit şartlarla oturm aktır. Masaya 
eşit haklarla oturmalı ve eşit haklarla bir federal devletin temelleri atıl
malıdır. Bu yaklaşım yeni değildir, sadece gerçek durumun yansıtılma
sıdır.

Nitekim daha Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması öncesinde, 1956 
yılındaki ilk görüşmelerde dahi, Kıbrıs halkının iki toplumdan oluştuğu 
esası kabul edilmiş ve Kıbrıs Devleti Londra ve Zürih anlaşmalarıyla bu 
temel üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Kıbrıs’ta  bir azınlığın bütünden 
ayrılması gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Kıbrıs Türk Toplıımımun 
bağımsızlık ilanı tek taraflı bağımsızlık ilanı olmayıp, var olan b ir top
lumun ortaklık statüsü çağrısını dünyaya duyurmak çabasıdır.

K ıbrıs’da iki bağımsız devletin varlığına dayanan mevcut statüko
nun değişebilmesi, ancak Ada’da eşit ortaklığa dayalı, iki kesimli ve iki 
toplumlu bir federal devletin kurulmasıyla mümkün olur.

Müslüman Kıbrıs Türk halkı, haklı davasında şimdiye kadar İslâm 
âleminden görmüş olduğu desteği takdirle karşılamaktadır. Bu anlayış 
içerisinde, İslâm âlemince, Dakka’da İslâm Dışişleri Bakanları ve Casab- 
laııca’daki İslâm Zirve Toplantılarında müslümaıı Kıbrıs Türk Toplumuna 
gösterilen destek bizi memnun etmiştir.

Kıbrıs konusundaki bu görüşlerimizi de temaslarımız sırasında Ma
jeste Kral’a izah ettim  ve haklı davasında müslümaıı Kıbrıs Türk Toplu- 
muna sağladığı kıymetli destek için kendilerine teşekkür ettim.

Sulh ve güven ortamını ihlal eden bir diğer gelişme de uluslararası 
terörizmdir. Son yıllarda oldukça büyük boyutlara erişen ve uluslararası 
bir mahiyet kazanan terörizm, sadece insanların hayatına kıymakla kal
mamakta, ülkeler arasındaki ilişkileri de mâkus yönde etkilemektedir. 
Türkiye bu m enfur gelişmenin acısını çekmiş bir ülkedir. Son üç yıl zar
fında ülke içindeki terörizmin başı ezilmiştir. Fakat diplomatlarımıza sal
dırılar şeklinde tecelli eden ve uluslararası terörizmin bir parçası olan 
Ermeni tedhişi ile hâlâ mücadele etmekte3Ûz. Bu mücadelemizin terörizm
den etkilenen diğer ülkeler tarafından da gittikçe daha fazla desteklen
diğini, memnuniyetle müşahade ediyoruz. Terörizm ile mücadelede ülke
lerin ikili ve çok taraflı işbirliğine önem vermelerini temenni ediyoruz.

Majeste Kral Fahd ile yaptığımız görüşmelerde, Türkiye ile Suudi 
Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler üzerinde de durduk. 
Gelişen işbirliğimizi daha da güçlendirmek ve çeşitlendirmek yolundaki 
kararlılığımızı teyid ettik. Türkiye önemli aşama kaydetmiş bir saııaiiye, 
gelişmekte olan bir teknolojiye ve büyük bir ekonomik potansiyele sahip
tir. Bugün birçok dost ve kardeş ülke meyanmda Suudi A rabistan’da da 
binlerce Türk mühendisi, işadamı ve işçisi başarıyla çalışmaktadır. Bu
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gün dünyada kendisini ispatlamış olan Türk Müteahhit sektörü, kardeş 
Suudi A rabistan’ın altyapı, tarım  ve sınai kalkınma projelerinin ger
çekleştirilmesine daha fazla katkıda bulunmaya hazırdır.

Diğer yandan, Türkiye’nin tarımsal ve sınai üretiminin Suudi Ara
bistan piyasasının ihtiyaçlarına son derece uygun bulunduğu ve mevcut 
potansiyelin ışığında, Türk - Suudi ticari ilişkilerinin en azından bugün
künün birkaç misli bir hacim kazanmasının gerektiği düşüncesindeyiz. 
Nitekim, Suudi A rabistan’ın yüksek devlet ricali ile yaptığımız temaslarda, 
birçok alanlarda verimli işbirliği imkânlarını tespit ettik. Bunların kuv
veden fiile çıkarılması için siyasi iradenin mevcudiyetini memnuniyetle 
kaydettik.

Sayın Basın Mensupları,

Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin mükemmelliği bu ziyaretle bir 
kere daha teyid olunmuştur. Tlirk-Suudi dostluğunun sadece iki dost ve 
kardeş ülkenin değil, bütün bölgenin çıkarlarına yararlı olduğu inan
cındayız. Esasen, Türkiye’nin kendi bölgesi ile ilgili politikasının amacı, 
tüm İslâm ve Arap ülkeleriyle benzer ilişkiler kurmak ve bunun yanında 
bölgedeki barış ve istikrarı tehdid eden ciddi sorunlara adil ve kalıcı çö
züm bulunması için sarfedilen gayretlere katkıda bulunmak ve bunları 
desteklemektir.

Hepinize teşekkür ederim.»

BELGE 5

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN SUUDİ ARABİSTAN’DAN 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA 25 ŞUBAT’TA 

BASINA VERDİĞİ DEMEÇ

(Anadolu A jansında yayınlandığı biçimiyle);

«Bildiğiniz gibi yurt dışına yaptığım her seyahatten sonra, sizlere 
bu seyahatimle ilgili izlenimlerimi iletiyor ve bu vesile ile vatandaşlarıma 
gezi hakkında bilgi vermiş oluyorum.

Bu gezimi de, Suudi Arabistan Kralı Falıd Bin Abdülaziz’iıı daveti 
üzerine gerçekleştirdim. Bildiğiniz gibi, 5 günlük bir ziyaretti. Bunun 
üç günü Riyad’da geçti. Müteakiben Cubail, Cidde, Mekke ve Medine yi 
de ziyaret ettim. Bugün de yurduma dönmüş oldum.

Bu ziyaretimin iki ülke abasında, mevcut dostluğumuzun ve milletleri
miz arasında kardeşçe bağları daha da kuvvetlendirmesi yönünden, çok 
faydalı olduğunu hemen ifade etmek istiyorum.
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Riyad’da heyetler arasında yapılan karşılıklı müzakereler ve ayrıca 
Majeste Kral Fahd ile benim karşı karşıya yaptığımız müzakereler çok 
faydalı olmuş ve bütün görüşmelerimiz gerek heyetler halindeki görüş
meler, gerek şahsen yaptığım görüşmeler çok samimi ve kardeşçe cere
yan etmiştir.

Bu görüşmeler sırasında, bölgemizde cereyan eden olayları tekrar 
gözden geçirme fırsatı bulduk. Bilhassa bu ziyaretim Orta Doğu bölge
sinde ve hemen bizim yakınımızda — bizim derken, hem Türkiye’yi hem 
Suudi A rabistan’ı kastediyorum — yakınımızda cereyan eden son olaylara 
rastlaması, bu iki ülke arasında mevcut fikir teatisini daha da derinle
mesine geliştirmek ve bu konuda değerlendirmemizi karşılıklı yapmak 
fırsatını elde ettik. Majeste Kral Fahd Bin Abdülaziz’in bölgeye istikrarı 
sağlamak için sarfettiği gayretleri hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan Kralın 
bölgede cereyen eden olaylar halikındaki değerlendirmelerini öğrenmem, 
benim için büyük bir yarar sağlamıştır. O’nun tecrübelerinden ve görüş
lerinden istifade etmek imkânını buldum.

Bildiğiniz gibi, iki ülkenin uluslararası konular ve bölgenin sorun
ları karşısındaki izledikleri tutum  ve yaklaşımlar büyük ölçüde benzerlik 
göstermektedir. Bunu, bu görüşmelerimiz esnasında bir defa daha mü- 
şahade ettim..

Yine bildiğiniz gibi, her iki ülkede ölçülü ve dengeli politikaları ile 
istikrar unsuru olmaya devam etmektedirler. Bundan sonra da bu poli
tikalarını devam ettirm e kararlılığı içerisindedirler.

Her iki ülkeyi ciddi surette endişelendiren sorunlar bölgemizde mev
cuttur. Bunları şöyle sıralayabilirim :

Bildiğiniz gibi uzun sürelerden beri, üç seneyi geçen bir zamandan 
beri devam eden İran - Irak savaşı, gittikçe tırm anm a gösteren Lübnan 
olayları ve kangren haline gelmiş Filistin olaylar....

İran - Irak  savaşı hakkında her iki ülkede büyük bir üzüntü duy
maktadır. Bu üzüntümüzü karşılıklı olarak ifade ettik. Bu savaşın ne böl
geye ve ne de bu iki ülkeye yarar sağladığını söyleyemeyiz. Söylemek 
mümkün değildir. Bu Savaşın uzaması, bu dost ve kardeş iki ülkeye de 
gittikçe fazla zararlar vermektedir. Bölgeyi de rahatsız etmektedir. Bun
dan her iki ülke de büyük bir tedirginlik duymaktadır. Bu bakımdan, sa
vaşın sona erdirilmesi ve her iki ülkeyi de tatm in edecek hal çaresine ulaş
ması için, her türlü  gayreti sarfetm ek kararlılığı içersindeyiz.

Eğer Türkiye bu savaşın sona erdirilmesi hususunda bugüne kadar 
yaptığı dostça girişimleri devam ettirm ek ve daha üst düzeyde ziyaretler 
yapmak suretiyle savaşın sona erdirilmesinin mümkün olacağı kanaatini
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taşırsa, şunu ifade edebilirim ki, hiç bir makam bu girişimden geri kala
maz. Bu bakımdan, eğer, şahsen benim bu savaşın sona erdirilmesi hu
susunda yapacağım bir girişim bir neticeye ulaşacaksa, ben, bu girişim
leri yapmaya her zaman hazır oldum. Bundan, sonra da hazır olduğumu 
beyan etmek isterim.

Biz her iki ülkeyle de, gerek İran, gerek Irak ile dostluklarımızı 
ve komşuluk ilişkilerimizi bugüne kadar muhafaza ettik ve tarafsızlığı
mıza halel getirecek hiçbir davranışta ve girişimde bulunmadık. Bundan 
sonra, yine iyi niyetimizle bu savaşı sona erdirmek için, her türlü gayreti 
sarfetmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Burada bir defa daha ifade edi
yorum. .

Riyad’da yaptığım basın toplantısında ifade ettiğim gibi, Lübnan’da 
cereyan eden olaylar gittikçe tırmanmaya doğru gitmektedir. Yabancı 
güçlerin Lübnan’da kaldığı sürece bir hal çaresi bulunamayacağı inancı 
içerisindeyiz. Bunu muhafaza etmekteyiz. Bütün yabancı güçlerin Lüb
nan’dan çekilmesi suretiyle, Lübnan’da mevcut muhtelif grupların bir- 
araya gelerek, yönetimi devam ettirmeleri ve istikrara kavuşmaları, bi
zim görüşümüzü teşkil eder. Bu inancımızı muhafaza ediyoruz ve yabancı 
güçlerin çekilmesi temennisinde bulunuyoruz.

Filistin konusu bir kangren haline gelmiştir. Hakikaten öyledir. Uzun 
senelerden beri halledilemeyen bu konu eğer bu şekilde devam edecek 
olursa, öyle zannediyorum ki, bölgede yani Orta Doğu bölgesinde istikrarı 
sağlamak mümkün olamayacaktır. Filistinlilerin bir toprağa sahip ol
madıkları sürece, bulundukları ülkede daima bir problem teşkil edeceği ka
naatindeyiz. Bu bakımdandır ki, Filistinlilerin haklarının gözönünde tutul
ması ve bir toprağa sahip olması, Orta Doğu sorunlarının hallinin teme
lini teşkil etmektedir. Bunu bir defa daha ifade etmek isterim.

Bu arada, tabii ikili ekonomik ilişkilerimizi de gözden geçirdik. Şunu 
söyleyebilirim ki, Suudi A rabistan ile olan ekonomik ilişkilerimiz son üç 
yılda, her iki ta ra fı da tamin edecek bir seviyeye ulaşmaktadır. Ancak, 
bu demek değildir ki, ilişkilerimiz en son raddeye gelmiştir. Hayır daha 
ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek çok sahalar vardır. Bunu tesbit ettik. 
Bu konuda da yapılacak işler üzerinde görüş teatisinde bulunuldu. İlgili 
Bakanlarımız ve serbest kesimden gelen arkadaşlarımız muhatapları ile 
konuşmak suretiyle, bu konuda da yapılması gereken işleri tesbit ettileı.

Türkiye ve Suudi Arabistan firmalarının katılacağı bir ortak yatırım 
şirketi kurulması düşüncemiz de, son derece olumlu karşılanmıştı!. Bu 
Şirketin bir an evvel kurularak, faaliyete geçmesi için, gerekli hazırlıklara 
başlanması kararlaştırılm ıştır. Ayrıca, ticari mübadelelerin aıtıı ılması 
yolunda, Önümüzdeki dönem içinde karşılıklı temas ve ziyaretler yapıla
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cak ve her iki ülkede tertiplenen sanayi ve ticaret fuarlarına en geniş bi
çimde iştirakleri temin edilecektir.

Kıbrıs konusundaki düşüncelerimizi bir defa daha izah etmek fırsa
tını da buldum bu arada. Bildiğiniz gibi, Suudi Arabistan, bugüne kadar 
Kıbrıslı soydaşlarımıza, eskiden beri gösterdikleri yakınlık ve sempatiyi 
bir kere daha ifade etmiştir.

Biz de kendilerine, bu konuda gösterdikleri anlayıştan ve yakınlıktan 
dolayı teşekkürlerimizi ifade ettik. Kıbrıslı soydaşlarımızın aldıkları bu 
kararın, bütün İslam ülkelerince daha iyi değerlendirilmesi temennisi 
içinde bulunduğumuzu ifade ettim.

Öyle zannediyorum ki, zaman bunu da halledecektir. Tabii bu gibi 
konular kısa zamanda halledilecek işler değildir. Uzun süreler zarfında, 
bu konu da iyi bir mecraya girebilir. Esasen, Kıbrıs Türk toplumunun 
aldığı bu karar, bildiğiniz gibi bir ayrılma kararı değildir. Bir bölünme 
kararı değildir. Eşit şartlarla federasyonu oluşturmak için, eşit şartlarla 
masaya oturmayı sağlamak bakımından alınmış bir karardır. Karşı ta raf 
bunu da anlamadığı sürece, bu konu uzayıp gidecektir.

Bu arada, Suudi A rabistan’la gelişen ilişkilerimizin önemini ve daha 
da geliştirilmesi hususundaki niyetlerimizi karşılıklı olarak ifade etmek 
fırsatını bulduk. Yaptığım bu geziler sırasında, Suudi A rabistan’ın her 
sahada olduğu gibi, sanayi ve zirai tarım  sahasında da büyük hamleler 
yaptığını müşahade ettim , özellikle Cubail’de yaptığım gezi sırasında pet- 
ro-kimya ve çelik sanayii konusundaki yatırım larını hayranlıkla izledim. 
Tabii, dost ve kardeş bir ülkenin böyle bir kalkınma hamleleri içerisinde 
bulunması, bizi de memnun etmiştir.

Bu konuda bizim Türk mühendis, m üteahhit ve işçilerimizin katkı
larını da unutmamak gerekir. Onları da yerinde görme imkânını elde ettim. 
Hakikaten gerek mühendislerimiz, gerek müteahhitlerimiz gerek kah
raman işçilerimiz, fedekar işçilerimiz canla başla aldıkları hizmetleri ye
rine getirme çabası içerisindedirler.

Aldıkları ve başarm aya çalıştıkları projeler çok büyük projelerdir. 
Onları gördükten sonra iftihar ettim. Mühendislerimiz, müteahhitlerimiz 
ve işçilerimiz, demek ki, bu kadar ağır projelerin altından kalkabilmek- 
tedirler. özellikle Mekke’de yapılan o muazzam su deposu projesi, kolay 
kolay gerçekleştirilecek bir proje değildir.

Dört sene alacak olan bu proje gerçekleştiği zaman, bu Türkiye’nin 
bir zaferi olacaktır. Gerek mühendislerimiz, gerek işçilerimiz fedakârane 
çalışmaktadırlar. Kendilerini de orada gördüm. Gerek Mekke’de gerek 
Medine’de çalışan işçilerimiz, mühendislerimiz büyük bir çalışma çabası
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içerisindedirler ve Suudi Arabistan yetkilileri, başta Kral olmak üzere, 
işçilerimizden ve mühendislerimizden çok memnun olduklarını ve hiçbir 
problem yaratmadıklarını ifade ettiler. Bu da bizi sevindirmiştir. Demek 
ki, buradan gönderilen vatandaşlarımız iyi seçilerek gönderilmişlerdir. 
Her geçen gün orada yatırım lara bizim müteahhitlerimizin ve işadam- 
larımızm iştirakleri gittikçe çoğalmaktadır.

Kendimi, bu işçi vatandaşlarımızın tezahüratı karşısında ülkemde 
zannettim. O kadar içten tezahüratta bulundular. Hepsine orada teşekkür 
ettim ama, burada bir defa daha kendilerine teşekkür etmeyi bir görev 
biliyorum. .

Yurtlarından bu kadar uzakta ve ailelerinden uzakta çalışan bu iş
çilerimiz, Türkiye’nin de kalkınmasına yardımcı olmaktadırlar. Ama kar
deş ve dost bir ülkeye hizmet etmelerinden dolayı da, kendilerini orada 
kutladım. Bunu da burada ifade etmek istiyorum.

Şunu da söyleyebilirim ki, son olarak, her yerde büyük bir hüsnü 
kabul ve anlayış gördük. Her kademede bize karşı büyük bir ilginin oldu
ğunu müşahade ettik. Ayrılırken Suudi Arabistan televizyonuna teşekür- 
lerimi ifade ettim. Burada da bir defa daha bu teşekkürlerimi tekrarla
mak istiyorum.

Tabii bu arada, Majeste Fahd Bin Abdülaziz’i de Türkiye’ye davet 
ettim. Bunu memnuniyetle kabul etti ve en kısa sürede bu daveti yerine 
getireceğini ifade etti. Bu gibi ziyaretlerin ülkeler arasındaki ilişkilerde 
büyük bir merhale teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Esasen, Türkiye ile 
Suudi A rabistan arasında bugüne kadar hiçbir problem olmamıştır. Dost
luklarımız, tarihe dayalı dostluklardır, sağlamdır. Bunu bir kere daha 
gördük. Eğer bu iadei ziyaret de tahakkuk ederse ilişkilerimizin daha da 
iyiye gideceği şüphesizdir.

Türkiye’ye ayak bastığım bugünde, gerek toprağıma kavuşmaktan, 
gerek vatandaşlarıma kavuşmaktan duyduğum sevinci bir defa daha 
ifade ediyor ve tüm  vatandaşlarıma sevgiler sunuyorum.»
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Dokümantasyon Dairesi 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

SAROS KÖRFEZİ OLAYI

M art 1984 ayı, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı izlemekte olduğu 
kontrollü gerilim politikasını en aşırı noktalara kadar götürmekte sakınca 
görmediğini, hatta  «kontrollü gerilim» politikasını sadece bir «gerilim» 
politikasına dönüştürebileceğini gösteren yeni bir suni buhrana sahne 
olmuştur. Zihinlerde «Saros Körfezi olayı» olarak kalabilecek bu suni buh
rana ilişkin gelişmeler, ana hatlarıyla, aşağıdaki şekilde cereyan etmiştir.

8 M art 1984 günü Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğini telefonla arayan 
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Saros Körfezinde tatbikat yapmakta olan 
Türk gemilerinin Zürafa adası civarında ve Yunan karasuları içinde bu
lunan «Panter» isimli bir Yunan destroyerine altı salvo ateş ettiklerini, 
Dışişleri ve Savunma Konseyinin biraz sonra Başbakan Papandreou’nuıı 
başkanlığında olayı görüşmek üzere toplanacağım, bu toplantıdan evvel 
olaya ilişkin Türk görüşlerini öğrenmek istediklerini bildirmişlerdir.

Atina Büyükelçiliğinin Dışişleri Bakanlığımızla vaki teması sonucu, 
yaklaşık birbuçuk saatlik bir sürede, vuku bulduğu iddia edilen olay Tür
kiye tarafından tahkik edilmiş ve edinilen bilgilerin Yunan iddialarını 
doğrulamadığı, Türk gemilerinin daha önce ilân edilmiş bir alanda yap
tıkları, atışların Yunan gemilerinin yakınma düşmesine kesinlikle olanak 
bulunmadığı Yunan tarafına duyurulmuştur.

Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısından sonra Türk Büyükel
çiliğiyle temas eden Yunan Dışişleri yetkilileri, Türkiye tarafından veri
len bilgilerin kanaatlerini değiştirmelerine imkân vermediğini, Türk ge
milerince Panter isimli destroyere ̂ ve Yunan balıkçı gemilerine ateş edil
diğini, bu koşullarda Ankara’daki Yunan Büyükelçisinin geri çağrılma
sına karar verildiğini, bu kararın karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürü
tüleceğini beyan etmişlerdir.

Türk Hükümeti 9 Mart 1984 günü, bir yandan bir açıklama yaparak 
vukuu bulduğu iddia edilen olaya ilişkin görüşlerini dünya kamuoyuna 
duyurmuş, diğer yandan da, bu açıklamada yeralan ayrıntıları Türkiye’nin 
Atina Büyükelçiliği aracılığı ile Yunan Dışişlerine bildirmiştir. Bu bil
giler A nkara’da Yunan Büyükelçisine de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Ercüment Yavuzalp tarafından ayrıca iletilmiştir.
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Sözkonusu bilgilerin alınmasını takiben Yunan tarafı, Türkiye’nin 
Atina Büyükelçiliğine, kendilerine ikinci defa ulaştırılan bilgilerin ilkin
den farklı olduğunu, sözkonusu bilgilerin Türk Hükümetinin iyiniyetim 
ortaya koyduğunu, bu durumda Büyükelçinin geri çekilmesi kararının 
durdurulduğunu bildirmiştir. Oysa, bu bilgiler daha önceki bilgilerin te
yidi niteliğinde olup sadece ilâve bazı ayrıntıları içermekte idi.

Böylece Yunanistan yaklaşık bir gün içerisinde :

— Türkiye’nin ağır bir tahrikde bulunduğunu ileri sürmüş ve bunıı 
dünyaya ilân etmiş,

— Silahlı Kuvvetlerini alarma geçirmiş,

— A nkara’daki Büyükelçisini geri çekme kararını almış,

— Türk Büyükelçisini A tina’yı terke davet e tm iş,

— Büahare Türkiye’nin kendisine ulaştırdığı bilgileri kabul ederek 

Büyükelçini geri çekme kararını geri almıştır.

Y unanistan’ın Saros Körfezinde vuku bulduğunu iddia ettiği olaya 
ilişkin tutum u gerek Yunan gerek dünya basınında kapsamlı eleştirilere 
konu teşkil etmiş, Yunan Hükümetinin bu tü r  iddialarının ciddiye alına
mayacağı, yaratılm ak istenen suni buhranın Türkiye’ye yönelik ABD yar
dımını engellemeye ve dikkatleri iç sorunlardan başka meselelere kay
dırmayı amaçladığı gibi hususlar vurgulanmıştır.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak M art ayı içerisinde kaydedeğer geliş
meler cereyan etm iştir.

KRY lideri Kyprianou, 6 M art’da A tina’ya giderek, önce Cumhur
başkanı Karamanlisle temas etmiş, sonra Başbakan Papandreou ile 9 Mart 
akşamına kadar süren görüşmeler yapmıştır.

Papandreou - Kyprianou görüşmelerine tekaddüm eden günlerde 
Y unanistan’ın Kıbrıs Rum kesimine bir tümen asker göndereceği yolunda 
dolaşan haberler üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığınca 6 M art’da yapı
lan açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs’daki askeri dengenin bozulmasına 
müsamaha etmeye kesinlikle niyeti olmadığı vurgulanmıştır.

KKTC Kurucu Meclisi, 7 M art’da onayladığı bir yasa tasarısı ile, yeni 
Devlet’in bayrağını kabul etmiştir.

7 M art gününün en önemli gelişmesi, kuşkusuz, TBMM’niıı son za
manlarda Yunanistan’ın Ege’de emrivâkilere başvurabileceği veya Güney
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Kıbrıs’da mevcut Yunan askeri varlığının dengeyi bozacak ölçüde takviye 
edileceği yolunda çıkan haberler üzerine, kabul ettiği uyarı kararı olmuş
tur. Yunan Hükümet Sözcüsü, mezkûr kararın içerdiği uyarıyı sert ve 
itham kâr ifadelerle reddetmiştir. KKTC Kurucu Meclisi tarafından 
13 M art’da kabul edilen bir kararda TBMM’nin yaptığı uyarının şükranla 
karşılandığı belirtilmiştir.

Kıbrıs sorunu bakımından Mart ayı içerisinde vuku bulan bir 
başka önemli gelişmeyi New York’a giren KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş’m 16 M art’da BM Genel Sekreteri ile vâki görüşmesi teşkil et
miştir. Görüşmeden sonra BM tarafından yayınlanan basın açıklamasında, 
«Kıbrıs sorununun tüm veçheleri üzerinde kapsamlı ve yapıcı bir görüş 
teatisi» yapıldığı bildirilmiştir.

Sözkonusu görüşmede tartışılan konularla ilgili olarak basında çe
şitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlere göre, BM Genel Sekreterinin 
Denktaş’a sunduğu bir metinde, Kıbrıs sorununun enternasyonalize edil
mesi yönünde girişimlerden kaçınılması; KKTC’ııin bağımsızlık ilân ha
reketinin devamı mahiyetindeki adımların durdurulması; Kıbrıs’daki kar
şılıklı askeri güçlerin kalite ve sayısal yönlerden arttırılmayacağının 
taahhüt edilmesi ve Kıbrıs Türk tarafının Maraş’ı, UNFICYP’in kontro
lündeki tampon bölgenin bir parçası olarak, BM geçici yönetimine dev
retmesi öngörülmüştür.

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, New York’dan KKTC’ne dönerken 
20 M art’da İstanbul’da verdiği bir demeçte ve aynı tarihte Ercan’a varı
şında yaptığı bir konuşmada, özetle, Kıbrıs sorununun görüşme masa
sında hallinden kaçan tarafın Rumlar olduğunu; Rumların masaya av
detini teminen Türk tarafından tâviz koparılmak istendiğini; sadece ma
saya oturmanın sorunun çözümlenmesi demek olamayacağını; önceden 
üzerinde anlaşılmış bir hedef yönünde görüşülüp konuşulmasının önem 
taşıdığım söylemiştir.

BM Genel Sekreterinin Denktaş’a sunduğu metin KKTC Hükümet 
ve siyasi partiler liderlerinin katıldıkları toplantılarda tartışılırken gerek 
Türk, gerek Kıbrıs Türk basınında Cuellar’ın Denktaş’a sunduğu ileri 
sürülen öneriler eleştiri konusu olmuştur.

ABD YARDIMI

1985 Amerikan mali yılı için ABD Yönetimi Türkiye’ye 230 milyon 
doları hibe; 250 milyon doları uygun koşullu FMS (Foreign Military Sales) 
kredisi ve 275 milyon doları da piyasa faiz hadleıi üzeı inden FMS kı edişi 
olmak üzere, toplam 755 milyon dolarlık askeıi yaıdım yapılmasını öneı- 
miştir. Yönetimin teklif ettiği ekonomik yaıdım miktaıı ise 90 milyonu
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hibe, 85 milyonu kredi olmak üzere 175 milyon dolardır. Böylece, 1985 
mali yılı için 4 milyon dolarlık askeri eğitim yardımı da dikkate alınırsa 
Türkiye’ye toplam olarak 934 milyon dolarlık yardım yapılması öneril
mektedir. Bu rakkam Yönetim tarafından 1984 mali yılı için önerilen 
m iktarın aynıdır. Ancak, 1984 mali yılında önerilen FMS kredilerinin ta 
mamının piyasa faiz hadleri üzerinden verilmesi öngörülmekteydi. 1985 
mali yılı önerisinde ise 250 milyon dolarlık FMS kredisinin daha düşük 
faizle verilmesi önerilmektedir ki, ABD Savunma Bakan Yardımcısı 
Perle’ün ifadesine göre bu, yardımda 50 milyon dolarlık bir artış ifade 
etmektedir.

ABD’nin 1985 mali yılı için öngördüğü yardım lar Kongrenin ilgili 
Alt-Komite ve Komitelerinde görüşülmeye başlanmıştır. KKTC’nin ilâm 
üzerine harekete geçen Rum lobisi Türkiye’ye verilecek yardımın kesin
tiye uğraması için etkin bir kampanya sürdürmektedir. Nitekim, yardımı 
koşullara bağlayan ve indirim öngören kanun teklifleri, bazı Kongre üye
leri tarafından ilgili Komitelere getirilm iştir.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine bağlı Avrupa ve Orta
doğu Alt-Komitesinde Türkiye’ye yönetim tarafından yapılması öngö
rülen yardımdan 39 milyon dolarlık bir kesinti yapılması önerilmiş ve 
öneri Dışişleri Komitesinde kabul edilmiştir.

Müteakiben Senato Dışilişkiler Komitesinin 28 M art 1984 günkü 
oturumunda Cumhuriyetçi Senatör Pressler ile Senatör Biden, Türkiye’ye 
askeri yardımları 715 milyon dolara indiren ve bunun 500 milyon dolarının 
piyasa faiz koşullu FMS kredisi olarak verilmesini, 215 milyon dolarlık 
hibe yardımını da M araş’m Kıbrıs Rumlarının iskânına tahsis edilmek 
üzere BM Yönetimine bırakılması şartına bağlayan bir tadil teklifinde' 
bulunmuş ve bu teklif Komite tarafından kabul edilmiştir.

Anılan karara gerek Türk, gerek Kıbrıs Türk kamuoyundan sert eleş
tiriler yöneltilmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş verdiği b ir demeçte, Kongre’niıı 
bu davranışı ile Cuellar’m başlatmak istediği barış girişimlerini kökünden 
baltalam akta olduğuna işaret ettikten sonra, böyle bir tehdide ne Türki
ye’nin, ne de Kıbrıs Türkleri’nin boyun eğmesinin mümkün olmadığını 
belirtm iştir.

Dışişleri Bakanı V. Halef oğlu da, gazetecilerin bu konudaki bir suali
ne cevaben, özetle, Türkiye’ye yapılan ABD yardımının belirli bir ortaK 
amaca hizmet ettiğini hatırlatm ış; yardımın bu ortak amaçla hiç ilgisi 
olmayan konularda bir baskı aracı olarak kullanılmağa heves edilmesinin 
hem yanlış, hem tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, bunu geçmiş tecrübe
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ile, en iyi Köııgre’nin bilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Bakan, baskı, 
şantaj ve rüşvete dayanan yöntemlerin Kıbrıs sorununu daha da içinden 
çıkılmaz bir hale sokacağını vurgulayarak bunların meseleyi, emek ve 
sabırla getirilebilen noktanın da gerisine iteceğini belirtmiştir.

Başbakan Turgut özal da 31 M art’ta düzenlediği basın toplantısında 
vâki bir soru üzerine «Tecrübeler çok açık bir surette göstermiştir. Bu 
yollarla Kıbrıs meselesine çözüm bulunamaz. Bilâkis Kıbrıs meselesi çö
zümsüzlüğe doğru süratle itilir. 1974 Ambargosunu hatırlayınız. Yani 
çözüm getirdi mi Kıbrıs’ta? Bunlar çok tipik misallerdir.» demiştir.

Senato Dışilişkiler Komitesinin tâdil teklifi bundan sonra Senato Ge
nel Kurulunda görüşülecektir.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ (ÇHC) CUMHURBAŞKANI 

LI KIANNIANTN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ 

(13 - 19 Mart 1984)

ÇHC Cumhurbaşkanı Li Kiannian Cumhurbaşkanı Kenan Evren’iıı 
1982 Aralık ayında ÇHC’ne yaptıkları ziyareti iade etmek üzere 13 -19 
Mart 1984 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Eşi ile birlikte gelen 
ÇHC Cumhurbaşkam’na Başbakan Yardımcısı Tian Jiyun, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Gong Dafei, Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Birinci Bakan 
Yardımcısı Zheııg Tuobin, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Tao Siju ve 
kalabalık bir heyet refakat etmiştir.

Çin Cumhurbaşkanı ve heyeti Ankara’dan sonra İstanbul’u da zi
yaret etmiş ve bu kentimizin tarihi ve turistik yerlerini gezmiş, iş çev
releri ile temaslarda bulunmuştur.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanları arasında Ankara’da yapılan 
ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı’nm 
katıldığı resmi görüşmelerde, ikili ve uluslararası konular üzerinde du
rulmuş ve karşılıklı görüş teatisinde bulunulmuştur. Birçok uluslararası 
sorunda iki ülkenin benzer görüşleri paylaştığı teyid edilmiş ve dünya 
barışını korumak hususunda gerek Türkiye, gerek Çin’in her türlü gay
reti göstermeğe kararlı oldukları belirtilmiştir.

İkili konularda, ekonomik işbirliğinin geliştir dmesi, ticaretin artırıl
ması ve Türkiye lehine bakiye veren ticaret denges niıı zaman içinde nisbi 
bir deıigeye kavuşturulması hususlarında ilke mutabakatına varılmıştır. 
Ayrıca, bazı sanayi ürünlerinde ortak üretim yapılması, üçüncü ülkelerdeki 
projelerde işbirliği yapılması hususları ele alınmış, iş adamlaıı ziyaıetleıi 
ve karşılıklı fuarlara katılınması konusunda göıiiş biıliğiııe vaıılm ıştıı.



ÇHC Dışişleri Bakan Yardımcısı bakanı adına Dışişleri Bakanı Valıit 
Halefoğlu’nu 1984 Eylül ayında Çin’e resmi ziyarette bulunmaya davet 
etmiş ve bu davet prensip olarak kabul edilmiştir.

Ziyaret sonunda ortak bildiri veya basın açıklaması yayınlanma
mıştır.

MALEZYA KRALININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ 

(29 M art - 3 Nisan 1984)

Malezya Kralı Majeste Sultan H ajı Ahmad Shah, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’in konuğu olarak 29 M art - 3 Nisan 1984 tarihleri arasında 
ülkemizi resmen ziyaret etmiştir.

Konuk Kral A nkara’ya muvasalatında Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
tarafından karşılanmıştır. Karşılamada konuk Kral ve Cumhurbaşkanı
mız basına birer demeç vermişlerdir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Malezya Kralı arasında aynı gün 
yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar üzerinde durulmuş
tur. Malezya Kralı Cumhurbaşkanımızı Malezya’yı resmen ziyarete davet 
etmiş, bu davet Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

Öteyandan, Malezya Dışişleri Bakanı Tan Sri Ghazali Shafie de aynı 
gün önce Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu bilâhare Başbakan Turgut özal 
ile görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde daha ziyade ikili ekono
mik ve ticari ilişkiler konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, aley
himize olan ticaret dengesizliğinin giderilmesi ve ticaret hacminin daha 
da arttırılm ası amacıyla gerekli Önlemlerin alınması, ortak yatırım lar ya
pılması, resmi kuruluş ve özel sektör kesimleri arasındaki temasların 
teşvik edilmesi ve sıklaştırılması hususlarında mutabık kılınmıştır. Ziya
re t sırasında Başbakan Turgut özal ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kaya Erdem Malezya’yı ziyarete davet edilmişlerdir.

Malezya Kralı, A nkara’da temas ve ziyaretlerini müteakip üç gün de 
İstanbul’da kalmış, bu süre içinde şehrin tarih i ve turistik  yerlerini gez
miş ve 3 Nisan sabahı yurdumuzdan ayrılmıştır.

Ziyaret sonunda ortak bildiri veya basın açıklaması yayınlanma
mıştır.

AVRUPA SİLAHSIZLANMA KONFERANSI

Avrupa’da Güven ve Güvenlik A rttırıcı önlemler ve Silahsızlanma 
Konferansı (Avrupa Silahsızlanma Konferansı - ASK - olarak anılmak
tad ır), Madrid’de Eylül 1983’te sona eren AGİK İkinci İzleme Toplantı-
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sıııda üzerinde mutabakata varılan bir görev taiimatı uyarınca, 17 Ocak 
1984’de Stokholm’de başlamıştır.

ASK’nm I. Dönemi 16 Mart 1984’te sona ermiş olup müteakip dönem 
8 Mayıs 1984’te başlayacaktır.

I. Dönemde ilk olarak 16 NATO ülkesi Güven ve Güven A rttırıcı ön
lemler Paketini (CSBM) sunmuştur. (Bu paketi 16 ülke adına Türkiye 
sunm uştur). Müteakiben Romanya kendi önerilerini, dönemin son günle
rinde ise Tarafsız ve Bağlantısız Grubu’ndan 8 ülke üçüncü bir önlem pa
ketini sunmuşlardır. Varşova Paktı ülkeleri Konferansın yerleşik usulleri 
gereğince herhangi bir öneri sunmamışlar, ancak görüşlerini beyanatla
rında belirtmişlerdir.

Konferansta Türkiye özetle şu görüşleri savunmuştur :

— 1970’lerde egemen olan yumuşama havasının bozulduğu mevcut 
siyasî konjonktür ve koşullar nazara alınırsa Avrupa’da güveni yeniden 
arttırm aya âcil ihtiyaç vardır.

— 1975’de Helsinki Nihaî Senedi’yle kabûl edilen Güven Arttırıcı ön
lemlerin (CBM) uygulamaya aktarılması sorumluluğunu Madrid’de bütün 
iştirakçiler teyid etmişlerdir. ASK, CBM’lerin geliştirilmesi yönünde gay
ret sarfetm ek ve mümkün olanın azamisini sağlamak yükümlülüğü altın
da bulunulmaktadır.

— Başka ülkelerin askerî faaliyetlerinin ardındaki gerçek niyet
lerin bilinmemesi kuşkuyu ve dolayısıyla gerginliği arttırıcı bir unsurdur. 
Askeri faaliyetlerin yanlış yorumlanmasını önlemek ve süpriz saldırı teh
likesini azaltmak üzere, doğru ve sağlıklı algılamaların mümkün kılınması 
gerekir. Ancak bu yöndeki somut önlemler manzumesi ile başka ülkeler
deki askerî faaliyetlerin manevra ya da saldırganlık niyetleriyle yapılıp 
yapılmadığı konusundaki sağlam bir kanaat edinilebilecektir. Dolayısıyla, 
askerî faaliyetlerin niteliği hakkında belirsizlikler azaltılmalı, öngörüle
bilirlik ise arttırılmalıdır.

— İştirakçilerin görüşlerindeki ortak noktaların ve öncelikle ger
çekleştirilebilecek hususların saptanması esas olmalı ve müteakip toplan- 
larda çabalar ortak noktalar üzerinde yoğunlaştırılmaiıdır. ASK’da sağ
lanabilecek başarı, diğer silâhların denetimine vt güvenliğe ilişkin forum
ların başarısını da teşvik edecektir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 23 Şubat - 7 Mart tarihlerinde Amman’da Türk Sanat Sergisinin 
açılması ve çeşitli ses ve dans sanatçı ve gruplarının katılmasıyla bir 
«Türkiye Festivali» yapılmıştır.

— Türkiye - Hindistan K ültür Değişim Programı çerçevesinde Alt- 
K ıta’da düzenlenen Türk Film H aftalarının sonuncusu, 2-8 M art tarihle
rinde M adrâs’da yapılmıştır.

— Türkiye - Yugoslavya Kültür Değişim Programı çerçevesinde 
Bosna - Hersek Çağdaş Grafik Sergisi, A nkara’dan sonra, 5-15 Mart ta
rihlerinde İstanbul’da Güzel Sanatlar Galerisinde açılmıştır.

— 6-13 M art tarihlerinde moda gösterileri ile ses ve saz programla
rının sunulduğu Türk H aftası Kuveyt’te  gerçekleştirilmiştir.

— Devlet Sanatçısı ve Şef Hikmet Şimşek, Türkiye - Macaristan 
K ültür Değişim Programı çerçevesinde 8 M art tarihinde Budapeşte Radyo 
Senfoni Orkestrasıyla Macar Radyosundan da yayınlanan başarılı bir 
konser vermiştir.

— 14-17 M art tarihlerinde İran Yüksek Eğitim  Heyeti ülkemizi zi
yaret etmiştir.

— 14-22 M art tarihlerinde Devlet Tiyatroları Sanatçısı Mustafa 
Mutlu, Suriye’de gölge oyunu (Karagöz) gösterilerinde bulunmuştur.

— YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, Pakistan Hükümetinin res
mî davetlisi olarak 16 - 22 M art tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret etmiştir.

— Devlet Sanatçısı ve Şef Gürer Aykal, Türkiye - Sovyetler Birliği 
Kültürel Değişim Programı çerçevesinde 16 M art - 3 Nisan tarihlerinde 
3 konserden oluşan ve Moskova, Bakü ve Ordzhonikidze şehirlerini içeren 
turneyi başarıyla tamamlamıştır.

— 17-22 M art tarihlerinde Kahire-Eiıı-Sahms üniversitesinde bi
limsel ve kültürel nitelikli bir Türk H aftası yapılmıştır.

— Piyanist Gülsiıı Onay, Türkiye - Polonya K ültür Değişim Programı 
çerçevesinde 25 M art - 2 Nisan tarihlerinde çıktığı ve Varşova ile Byd
goszcz şehirlerini kapsayan turneyi başarıyla tam amlamıştır.

— Hacettepe üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Emel 
Doğramacı, Pakistan - A tatürk  Program ı çerçevesinde 25 M art - 4 Nisan 
1984 tarih leri arasında Pakistan Hükümetinin resmî davetlisi olarak bu 
ülkeyi ziyaret etmiştir.

— Türkiye - Yugoslavya K ültür Değişim Program ı’na ait resmî gö
rüşmeler, 27-28 M art tarihlerinde A nkara’da yapılmış ve 1984 - 1986 yıl
larını kapsayan yeni program 30 M art günü imzalanmıştır.
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29 Şubat - 2 Mart 1984

5 Mart 1984

5 M art 1984

5-10 Mart 1984

İTALYA SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI TÜR
KİYE’DE

İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Vittorio 01- 
cese, ülkemizi ziyaret etmiştir.

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Dışişleri 
Bakanı. Vahit Halefoğlu, Genelkurmay II. Başkam 
ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı tarafından 
kabül edilen Olcese’niıı bu ziyareti sırasında, İtalya 
ve Türkiye arasında savunma alanında yapılan işbir
liği konuları ele alınmıştır.

DENKTAŞ : «YUNANİSTAN KRİZ YARATMAK 
İSTİYOR».

KRY lideri Kypriaııou kabul, etmesi halinde 
Yunanistan Başbakanı Papandreou’nuıı Kıbrıs’a 
15.000 kişilik tümen göndereceği yolunda basında 
çıkan haberlerle ilgili soruları cevaplandıran KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Yunanistan’ın böyle 
bir davranış ile Kıbrıs sorunu etrafında bir dünya 
krizi yaratmayı amaçladığını belirtmiştir.

TÜRKİYE - POLONYA KARMA EKONOMİK KO
MİSYONU PROTOKOLÜ ONAYLANDI

Bakanlar Kurulu, 25-27 Ocak 1984 tarihleri ara
sında Ankara’da yapılan Türkiye - Polonya Karma 
Ekonomik Komisyonu 3. Dönem toplantısı sonunda 
imzalanan Protokol’ün onaylanmasını kararlaştır
mıştır.

Protokol, iki ülke arasında enerji, gemi inşa sa
nayii, kömür madenciliği, dizel motor ikmali gibi 
alanlarda işbirliğini öngörmektedir.

PAKDEMİRLÎ IRAK’A GİTTİ

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
Prof. Ekrem Pakdemirli resmi temaslarda bulun
mak üzere Bağdat’a gitmiştir. Pakdemirli bu ziya-
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re ti sırasında, Başbakan Birinci Yardımcısı Taha 
Yasin Ramazan, Sanayi ve Madencilik Bakanı Suphi 
Yasin, H afif Sanayi Bakanı Tarık Hamad Abdullah, 
Maliye Bakanı Haşan Tevfik, Petrol Bakanı Kasım 
Ahmet Taki dahil çeşitli hükümet yetkilileriyle te
mas ve görüşmelerde bulunmuştur. Görüşmelerde 
iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sınai vs. alanlar
da yapılabilecek işbirliği ile doğal gaz boru hattı 
projesi ele alınmıştır. Ziyaret sırasında, ayrıca, bir 
ticaret protokolü imzalanmıştır.

Pakdemirli dönüşünde yaptığı bir açıklamada, 
Bağdat’daki görüşmelerde iki ülke arasındaki eko
nomik işbirliğinin geliştirilmesi ve dış ticaret hac
minin arttırılm ası konularında anlaşmaya varıldığını 
belirtm iştir.

6 M art 1984
DIŞİŞLERİ : «KIBRIS TÜRK HALKINA YAŞAMA 
GÜVENCESİ VERMİŞ OLAN TÜRKİYE’NİN KIB
RIS’TAKİ ASKERİ DENGENİN BOZULMASINA 
MÜSAMAHA ETMEYE KESİNLİKLE NİYETİ 
YOKTUR»

Dışişleri Bakanlığınca, Yunanistan’ın Kıbrıs 
Rum kesimine bir tümen asker göndereceği yolunda 
çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, «Kıbrıs 
Türk halkına yaşama güvencesi vermiş olan Türki
ye’nin Kıbrıs’ta  askeri dengenin bozulmasına mü
samaha etmeye kesinlikle niyeti yoktur» denilmiştir.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklama metni 
aşağıdadır :

«Son zamanlarda, Yunanistan’ın Kıbrıs Rum 
kesimine b ir tümen asker göndereceği yolundaki ha
berler dolaşmaktadır.

Kıbrıs’ta  1974’den bu yana sürmekte olan sü
kûnet ve istikrar, Ada’da askerî dengenin sağlan
mış olmasının sonucudur. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
ve Y unanistan’ın mevcut askerî dengeyi 1974 önce
sindeki durumuna getirip, Ada’da yine Türklere es
kiden reva gördükleri gayrı İnsanî eziyet ortamını 
yeniden yaratm ak emelini taşıyıp taşımadıklarını 
bilmiyoruz. Şayet böyle bir emel besliyorlarsa bu-
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ııun çok yanlış bir hesap olacağını şimdiden bilmeleri 
gerekir. Türkiye, Kıbrıslı soydaşlarının güvenliği 
konusunda son derece duyarlıdır. Kıbrıs Türk Halkı’- 
na yaşama güvencesi vermiş olan Türkiye’nin Kıb
rıs’taki askerî dengenin bozulmasına müsamaha et
meye kesinlikle niyeti yoktur.»

6-7 M art 1984
FEDERAL ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜR
KİYE’YE GELDİ

F. Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich 
Genscher ülkemize resmi bir ziyaret yapmış ve Dış
işleri Bakam Vahit Halef oğlu ile görüşmelerde bu
lunmuştur. Genscher Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
tarafından kabul edilmiş, Başbakan tarafından da 
onuruna bir çalışma yemeği verilmiştir. Genscher 
ayrıca, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman’a da 
bir ziyarette bulunmuştur. Konuk Bakan ile yapılan 
görüşmelerde ikili sorunlar ve uluslararası konular 
ele alınmıştır.

F. Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye’den ayrı
lırken Eseııboğa Havaalanında basma aşağıdaki açık
lamayı yapmıştır :

«Türkiye’ye yaptığım iki günlük ziyaretin bir 
bilançosunu çizeceğim. Bildiğiniz gibi, bu benim Tür
kiye’ye yaptığım ilk ziyaret değildir. Bu sefer de 
Sayın Cumhurbaşkanı Evren ile kapsamlı bir görüş
me yaptım. Ayrıca Başbakan Sayın özal, Dışişleri 
Bakanı Sayın Halefoğlu ve Millet Meclisi Başkam 
Sayın Karadumaıı ile görüşmeler yapma imkânım 
buldum. Bundan başka Federal Almanya Büyükel
çilik ikâmetgâhında Sayın Demirel, Sayın Ecevit ve 
Sayın Çağlayangil ile de görüştüm.

Federal hükümet Türkiye’yi, Batı ittifakının 
bir mensubu, Avrupa Konse/i’nin bir üyesi ve Av
rupa Ekonomik Topluluğuna Ortaklık Anlaşmasıyla 
bağlı bir ülke olarak görmektedir. Biz Türkleri uzun 
yıllardan beri dostane bir şekilde bağlı olduğumuz 
bir millet olarak değerlendiriyoruz. Biz kuvvetli bir 
Türkiye istiyoruz. Kuvvetli olmaktan anladığımız, 
ekonomik bakımdan sağlam bir Türkiye, sosyal prob-
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lemlerini çözebilen, politik istikrara sahip olan bir 
Türkiye’dir. Ve şunu da biliyoruz ki, bir ülke kendi 
yapısını ne kadar demokratik olarak kurarsa o oran
da güçlü bir ülke olur. Türkiye’deki demokratik ge
lişmelere büyük ilgi duyuyoruz. Dolayısıyla insan 
haklarının korunmasına ilişkin konulardaki ilgimizi 
belirtmek isterim. Aynı zamanda açık bir ekonomik 
politikası olan Türk hükümetinin dışarıdan yapıla
cak yeni yatırım larla, ekonomisini güçlendireceğine 
inandığımızı belirtmek isterim. Biz kendi tecrübele
rimize dayanarak söyleyebiliriz ki, Türk hükümetinin 
bugün takip ettiği ve bizim ekonomik politikamıza 
benzer ekonomi politikası, en sonunda başarıya ula
şacaktır.

Türkiye ile aynı ittifak  içinde olmamızın tabii 
sonucu olarak, savunma alanında da birlikte çalış
maya ilgi duyuyoruz.

Alman hükümeti öteki ülkelerin aksine kendisi
nin çağırmış olduğu işçileri zorla geri göndermeyi 
kesinlikle düşünmemektedir.

Serbest dolaşım konusunda, Kasım 1982’de tes
pit etmiş olduğumuz hususları teyid ettim. O zaman 
da söylediğim gibi, serbest dolaşım şartlarının (Ek 
Protokol ve Ortaklık Anlaşmasına uygun olarak), 
Federal Almanya’nın sosyal ve ekonomik durumuna 
intibak ettirilm esi gerekir. Federal. Almanya en çok 
Türk işçisinin bulunduğu ülkedir. İki tarafın  Ortak
lık Anlaşmasının ve ek protokol hükümlerinin uygu
lanmasında serbest dolaşımın getireceği olumsuz et
kilerden kaçınmaları gerekmektedir. Bu konuda 
yakın gelecekte görüşmelere devam edilecektir.

Federal hükümet şu noktadan hareket edecek
tir  : Türkiye’nin ekonomik gelişmesi ile yakından il
gili bulunduğumuzdan, hedefimiz iş aram ak için ülke
den ayrılmaya gerek göstermeyecek ekonomik bir 
gelişmenin sağlanmasıdır. Hiç kimse, insanların iş 
bulmak için ülkeyi te rk  etmek durumunda kalmala
rını istememektedir.»

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da basma şu 
açıklamayı yapm ıştır ;



«Federal Almanya’nın dost Dışişleri Bakanını 
Türkiye’de görmekten büyük memnuniyet duydum.

Sayın Dışişleri Bakanı ile gerek ikili gerekse 
çok taraflı konularda fikir teatisinde bulunduk. Bun
ların iki taraf için de çok faydalı olduğuna inanıyo
rum. Dostlar arasında usul olduğu üzere, bu görüş
melere ileride Almanya veya Türkiye’de devam ede
ceğiz. Dışişleri Bakanı Sayın Genscher gerekli açık
lamalarda bulundu. Bunlara katılıyorum. Bunu be
lirtmekle hem değerli vaktinizi almamış oluyor, hem 
de görüş birliği içinde olduğumuzu vurguluyorum.»

6-9 M art 1984
KYPRİANOU ATİNA’DA

KRY lideri Kyprianou Atina’ya giderek Yunan
istan Cumhurbaşkanı Karamanlis ve Başbakan Pa
pandreou ile temas ve görüşmelerde bulunmuştur.

Kyprianou-Papandreou görüşmeleri sonunda 
yayınlanan Ortak Bildiride özetle, Türkiye’yi etkile
yebilecek büyük güçlerin Türkiye üzerinde henüz bir 
baskı uygulamamış olmalarının teesürle karşılan
dığı, BM Genel Sekreteri’nin çabalarının devamının 
desteklendiği, 541 sayılı Güvenlik Konseyi kararının 
tatbiki gerektiği, Kyprianou’nun 11 Ocak tarihli 
önerilerinin kapsamlı bir çözümün çerçevesini kur
duğu ifade olunmuştur. Ortak Bildiri de ayrıca, prob
lemin tüm veçhelerinin derinlemesine incelendiği ve 
gelişmelerin seyrine göre yürürlüğe konulacak bir 
dizi hareket ve tedbir üzerinde mutabık kalındığı da 
kaydedilmiştir.

6 Mart 1984
TÜRK - ALMAN MÜŞTEREK TİCARET ODASI 
KURULMASI KARARLAŞTIRILDI

Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu Baş
kanı Mehmet Yazar, 26 Şubat - 5 Mart tarihleri ara
sında F. Almanya’da yapılan Türk - Alman İş Kon
feransında «Türk - Alman Müşterek Ticaret O d a s ı
nın kurulmasının kararlaştırıldığını açıklamış ve 
kurulacak Odanın özellikle orta ve küçük boy fir
malar arasındaki ilişkilerin arttırılmasına yardımcı 
olacağını bildirmiştir.
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6 Mart 1984
TÜRK - SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM YE TİCA
RET ŞİRKETİ KURULACAK

Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu Baş
kanı Mehmet Yazar, Türkiye - Suudi A rabistan Ya
tırım  ve Ticaret Şirketi kurulmasının kararlaştırıl
dığını açıklamış ve Şirketin iki ülke ticari ilişkileri
nin gelişmesine ve m üşterek yatırım ların başlatıl
masına yardımcı olacağını belirtm iştir.

7 M art 1984
TBMM YUNANİSTAN’I UYARDI

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan tarafından Yu
nanistan’a iyiniyetli ve barışçı bir uyarı olduğu tas
rih edilerek sunulan bir dekerasyon metni TBMM’de 
ittifakla kabül edilmiştir. Bu münasebetle aynı top
lantıda Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Me
sut Yılmaz da bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 
1 ve 2)

7 M art 1984
KKTC BAYRAĞI KABUL EDİLDİ

KKTC Kurucu Meclisi yaptığı olağanüstü top
lantıda KKTC Bayrak Yasa Tasarısını onaylamıştır. 
Meclis’teki görüşmelerin hitamından hemen sonra 
resmi binalara Türk Bayrağı yanında yeni KKTC 
Bayrağı da çekilmiştir.

7-9 M art 1984
DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU İRAN’A GİTTİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu İran’a resmi 
bir ziyaret yapmıştır. Halefoğlu ziyareti sırasında 
Dışişleri Bakanı Dr. Velayeti ile ikili ve heyetler ha
linde görüşmelerde bulunmuş, İran Başbakanı, Cum
hurbaşkanı ve Meclis Başkanı tarafından kabul edil
miştir. Halefoğlu, İran Cumhurbaşkanına Cumhur
başkanı Kenan Evren’in şifahi b ir mesajını da ilet
miştir.

I
Halefoğlu dönüşünde Yeşilköy Havaalanında 

gazeteciler tarafından yöneltilen «Türkiye, İran-Irak 
savaşında arabuluculuk teklifinde bulundu mu?» şek
lindeki bir soruyu «Türkiye İran ’a arabuluculuk tek-
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7-12 M art 1984

7-11 Mart 1984

lifinde bulunmadı. Savaşın sona erebilmesi için iki 
tarafın Türkiye’nin arabuluculuk rolünü kabul et
mesi lâzım ki, böyle bir görüntü henüz mevcut değil
dir. Türkiye hiçbir zaman kendiliğinden arabulucu
luk yapmak niyetinde değildir. Ama bölgede veya 
bu savaşın sona erdirilmesinde herhangi bir hizme
timiz dokunursa, bunu memnuniyetle yerine getir
meye hazır olduğumuzu belirttik.» biçiminde cevap
landırmıştır. Halefoğlu, Tahran’daki görüşmeleri 
sırasında İran-Irak savaşının öncelikle son bulma
sından Türkiye’nin memnunluk duyacağını söyle
diğini belirtmiş, «Endişe ile takip ettiğimiz savaşa 
bölge dışından bazı kuvvetlerin 'müdahale imkânla
rının endişemizi daha da artırdığını Tahran’da dile 
getirdik.» demiştir.

DEVLET BAKANI ÖZDAĞLAR AMERİKA’DA

Devlet Bakanı İsmail özdağlar uluslararası 25 
petrol şirketinin ABD’de (Houston) düzenlenen top
lantısına katılmıştır, özdağlar dönüşünde Yeşilköy 
Havaalanında yaptığı bir açıklamada, toplantıya ka
tılan şirket temsilcilerinin Türkiye’de petrol konu
sunda şu andaki tablodan daha iyi bir tabloya ula
şılabileceği kanaatinde olduklarını söylediklerini be
lirtmiştir.

Yabancı petrol şirketleri temsilcileri ile yapı
lan görüşmelerin Türkiye’nin geleceği açısından çok 
olumlu geçtiğini kaydeden özdağlar, bu şirket tem
silcilerinin ortak görüşlerini şöyle belirtmiştir. «Tür
kiye’de petrol olduğuna kesin olarak inanıyorlar. 
Türkiye’nin şu andaki petrol mevzuatını beğeniyorlar 
ve takdir ediyorlar. Bu mevzuatta süreklilik istiyor
lar ve bugüne kadar izlenen petrol politikasından ya
kmıyorlar».

Bakan, Houston’a görüştükleri uluslararası pet
rol şirketleri temsilcilerinin önümüzdeki iki-üç ay 
içinde Ankara’ya geleceklerini ayrıca açıklamıştır.

İSLAM KONFERANSI GENEL SEKRETERİ 
CHATTY TÜRKİYE’DE

İslam Konferansı Bilim ve Teknoloji Kurulu 
Toplantısı vesilesiyle İstanbul’da bulunan İslam Kon-
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feransı Genel Sekreteri Chatty 8 M art’ta  Ankara’ya 
gelerek Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan 
Turgut özal tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercüment Yavuzalp 
ile görüşmelerde bulunmuştur.

8-9 M art 1984
SAROZ KÖRFEZİ OLAYI

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ile Yunan Dış
işleri Bakanlığı arasında vuku bulan temas ve gö
rüşmelerden sonra Yunanistan Hükümet Sözcüsü 
Marudas tarafından 8 M art 1984 günü yapılan bir 
açıklamada, Saroz Körfezinde ta tb ikat yapmakta 
olan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerden biri
nin Semadirek Adası açıklarında Yunan karasuları 
içinde bulunan «Panter» isimli bir Yunan Destroye
rine ateş edildiği ileri sürülmüş ve olay «ciddi bir 
tahrik» olarak nitelendirilerek, Yunanistan’ın An
kara Büyükelçisini A tina’ya çağırdığı kaydedilmiş
tir. Yunan Hükümetinin NATO ülkelerine bu sözde 
«Türk tahriki» hakkında bilgi verdiği ayrıca bildiril
m iştir. Başbakan Papandreou da 9 M art’ta  yaptığı 
bir konuşmada, sözkonusu olayı 1974 yılından bu 
yana Türkiye’nin giriştiği «en büyük kışkırtma» 
olarak nitelendirmiştir.

Aynı gün Türk Hükümetince yapılan ayrıntılı 
bir açıklamada ise, Ege Denizinde Yunan Hüküme
tinin ileri sürdüğü gibi b ir olayın vuku bulmadığı 
belirtilm iştir. (Bk. Belge 3)

öteyaııdan, Y unanistan’ın A nkara Büyükelçisi 
aynı gün kendi talebi üzerine Dışişleri Bakanlığına 
gelerek görüştüğü M üsteşar Büyükelçi Yavuzalp’a 
olayla ilgili olarak daha önce Türkiye’nin Atina 
Büyükelçisine bildirdikleri ve Yunan Hükümet Söz
cüsü Marudas tarafından da açıklanan görüşleri tek
rarlam ıştır.

Müsteşar Yavuzalp de harita  üzerinden olayın 
cereyan tarzını ayrıntılı biçimde Yunan Büyükelçi
sine izah etm iştir. Büyükelçi Yavuzalp ayrıca : «§a" 
yet bu olayla ilgili davranışınız aldığınız yanlış ve 
eksik bilgilere dayanıyorsa, bu takdirde, bu bilgilen
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yeniden tahkik etmeniz önem taşımaktadır, bunu 
yapmadığınız takdirde tarihi bir hata işlemiş olur
sunuz» dedikten sonra «davranışınıza bir gerginlik 
ortamı yaratmanın politik bakımdan yararlı olabi
leceği mülâhazası kaynak teşkil ediyorsa, bu takdir
de, tabiatıyla bizim yapabileceğimiz yegâne şey bu 
tarz davranışınızın son derece hatalı olduğunu belirt
mek olacaktır» diye ilâve etmiştir.

Yunanistan tarafından NATO ülkelerine veri
len yanlış ve eksik bilgileri düzeltmek ve tamamla
mak üzere Ankara’daki NATO Büyükelçileri Dışiş
leri Bakanlığına davet edilmiş ve kendilerine Müs
teşar Yardımcısı Büyükelçi Ecmel Barutçu tarafın
dan bilgi verilmiştir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da gazeteci
lerin vaki sorusu üzerine verdiği cevapta, olayla il
gili Hükümet görüşünü tekrarlamış ve «NATO üye
si bir ülke olan Yunanistan’ın yine aynı ittifakın bir 
üyesi olan Türkiye’ye karşı ABD Kongresini şu sı
rada etkilemek için başvurduğu anlaşılan böyle bir 
yola sapması üzüntü vericidir» demiştir.

Türk Hükümetinin açıklama ve görüşlerinin 
Atina’ya iletilmesinden sonra, bir Yunan Hükümet 
yetkilisi basma bir açıklama yaparak, kendilerine 
ikinci defa ulaştırılan bilgilerin ilkinden farklı ol
duğunu ileri sürmüş ve sözkonusu bilgilerin Türk 
Hükümetinin iyi niyetini ortaya koyduğunu, bu 
durumda Büyükelçinin geri çekilmesi kararının dur
durulduğunu bildirmiştin

9 M art 1984
ERMENİ TERÖRİSTLER 20’ŞER YIL MAHKÛM 
OLDU

Belgrad Bölge ceza mahkemesi Türkiye’nin Yu
goslavya Büyükelçisi Galip Balkar’ı bir yıl önce şe
hit eden Ermeni teröristler Refi Elbekyan ve Ha- 
rutyun Levonyan’ı 20’şer yıl ağır hapis cezasına 
mahkûm etmiştir. Karara göre, suçlular cezalarını 
çektikten sonra sınır dışı edilecektir.

Kararın açıklandığı celsede duruşma yargıcı, 
suikastın intikam almak amacıyla işlendiği yolun-
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daki iddiaların kabul edilemeyeceğini, bunun sa
nıkların mensup oldukları örgütün hedefleri doğrul
tusunda önceden planlanmış ve harfiyen uygulanmış 
adi suç kapsamına girdiğini söylemiştir.

Yargıç, davada hafifletici sebepler bulunmadı
ğını; ancak mahkeme heyetinin ceza verirken sanık
lardan birisinin sağlık durumunu; diğerinin de olay 
sırasında reşit olmadığını gözönünde tu ttuğunu ifa
de etm iştir.

Yargıç savunma avukatları tarafından duruş
ma sırasında Türklerle Ermeniler arasında tarihte 
geçen olaylara değindiklerini; bunların verilen genel 
bilgiler çerçevesinde mütala edilebileceğini; hele 
mahkemenin bu iddiaların doğruluğunu inceleme
sinin sözkonusu olamayacağını; bunun Birleşmiş Mil
letler ve benzeri uluslararası örgütlerin işi olduğunu; 
mahkemenin sadece kendisine intikal ettirilen iddi
anamede belirtilen olayı yargıladığını söylemiştir.

Yargıç, sanıkların idealleri ne olursa olsun, 
suikast sırasında insan hayatına gösterilmesi ge
reken saygıyı çiğnediklerini, güpe gündüz şehrin 
merkezi bir yerinde eyleme tevessül ederek pek 
çok kişinin hayatını tehlikeye düşürdüklerini; sui- 
kastten önce hazırlık yapmak üzere Yugoslavya’ya 
geldiklerinde hiç kimsenin kendilerine müdahalede 
bulunmadığını; bu nedenle sanıkların aynı zamanda 
Yugoslav konukseverliğini de istism ar ettiklerini 
söylemiştir.

Yargıç, LevonyanTn şef durumunda olduğunun 
anlaşılmasına rağmen verilen cezanın amacına ula
şabilmesi için her iki sanığın da aynı cezalara çarp
tırıldıklarını vurgulamıştır.

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açık
lamada ise, Yugoslavya’daki davanın görülüş ta r
zındaki ciddiyet ile mahkemenin propagandalara ve 
üçüncü ülkelerden kaynaklanan baskı teşebbüslerine 
aldırmadan adaleti tecelli ettirm esi karşısında du
yulan takdir hisleri vurgulanm ıştır. Dışişleri Ba
kanlığı açıklaması şöyledir :

«9 M art 1983 günü Belgrad Büyükelçimiz Ga
lip Balkar’ı şehit eden, Büyükelçilik şoförü Necati



i

10 M art 1984

Kaya’yı yaralayan Ermeni teröristler, Yugoslav 
halkının fedekarca yardımları ve güvenlik görev
lilerinin üstün vazife anlayışı sayesinde zamanında 
yakalanarak adalete teslim edilmişti. Bir süredir bu 
kanlı katilleri yargılamakta olan Yugoslav mah
kemesi, kararını bugün açıklamış ve bu katilleri 20’- 
şer yıl ağır hapis cezasına mahkûm etmiştir.

Bu hunharca cinayetin faillerinin yakalanma
sının Yugoslav halkına bir ölü, bir ağır yaralıya 
malolduğu da hafızalarda henüz tazeliğini korur
ken, bu menfur olayın birinci yıldönümünde Ermeni 
katillerin layık oldukları cezaya çarptırıldıklarını 
öğrenmek, bizim için bir teselli unsuru olmuştur.

Yugoslav yetkili mahkemesinin duruşmayı cid
diyet ve. dirayetle yürüterek sonuçlandırmış olması 
da ayrıca takdirle karşılanmıştır. Bu davranışın, 
adalet organını siyasi baskı altında etkileyen, du
ruşma salonlarını adi propaganda alanlarına ve ti
yatro salonlarına dönüştüren, herşeyin üzerinde ol
ması gereken adalet kavramını hayasızca çiğnemek
ten çekinmeyen ülkeler için ders alınacak bir örnek 
olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz.

Pler türlü yalan propagandaya ve üçüncü ül
kelerde oluşturulan grupların baskı yapma gayret
lerine aldırmadan kararını veren bağımsız Yugos
lav mahkemesi, böylelikle uluslararası terörizmin 
ancak her ülkenin inancı ve sorumluluğunu idrak 
etmesiyle önlenebileceğini bir kere daha kanıtlamış
tır.»
HALEFOĞLU’NUN YUNANİSTAN’IN EGE’DE 
YARATTIĞI BUNALIMA İLİŞKİN DEMECİ

Yunanistan’ın Ege’de yarattığı suni bunalım 
ile ilgili bir soruyu cevaplandıran Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu şunları söylemiştir :

«Ege’de yaratılmak istenen son buhran kar
şısında bunu üzüntü hatta esefle karşıladığımızı bil
dirmiştim.

Kendilerine olayın gerçek veçhesinin bir kez 
daha izah edilmesi sonucunda Yunanistan tarafının
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12-15 Mart 1984

I

12 Mart 1984

12-16 M art 1984

doğruyu görmüş olmasını olumlu telakki etmek 
icap eder.

Temennimiz, Y unanistan’ın, bu gibi gereksiz 
buhranların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da 
zedeleyeceğinin ve içinde bulunduğumuz İttifaka 
zarar vereceğinin bilincine vararak, bundan böyle, 
Türkiye’nin Yunanistan hakkında iyi komşuluk ve 
her iki tarafın  yararına olan işbirliği ilkelerine da
yanan politikasını isabetli bir şekilde değerlendir
mesidir.»

TÜRKİYE - ROMANYA KARMA EKONOMİK 
KOMİSYON TOPLANTISI

Türkiye Romanya 10. dönem Karma Ekonomik 
Komisyon toplantısı Bükreş’te yapılmıştır. Türk 
heyetine Hazine ve Dış Ticaret M üsteşarı Prof. Dr. 
Ekrem Pakdemirli başkanlık etmiştir.

CUMHURBAŞKANI EV REN İN  PEKİN RADYO
SUNDA YAYINLANAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Çin Halk Cum
huriyeti Devlet Başkanı Li Xiannian’m Türkiye’ye 
yapacağı resmi ziyaret dolayısıyla Pekin Radyosun
da bir mesajı yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanı Evren 
mesajında, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetiyle iliş
kilerine büyük önem atfettiğ in i bildirerek, bu tarihi 
ziyaretin her iki ülke için de yararlı sonuçlar vere
ceğine inandığını belirtm iştir. (Bk. Belge 4)

NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI ORG ENERAL 
DE JAGER ANKARA’YA GELDİ

NATO Askeri Komite Başkanı C. De Jager Ge
nelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ü ru ğ ’un res
mi konuğu olarak A nkara’ya gelmiştir.

Orgeneral De Jager, Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren tarafından kabul edilmiş, Orgeneral Necdet 
üruğ , Milli Savunma Bakam Zeki Yavuztürk, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, De
niz Kuvvetleri Komutam Oramiral Zahit Atakan, 
Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Halil Sözerı 
ziyaret etm iştir.
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12-13 Mart 1984 KORNİENKO ANKARA’DA

SSCB Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Georgi 
Kornienko iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda 
temaslarda ve görüş alış - verişinde bulunmak üzere 
A nkara’ya gelmiştir.

Korııienko’nun geliş amacı ve temasları ile il- 
5 gili olarak 13 M art’ta yöneltilen bir soruyu Dışişleri

Bakanlığı Sözcüsü Büjdikelçi Nazmi Akımaıı aşağı
daki biçimde yanıtlamıştır ;

«Kornienko, dün Sayın Müsteşarımıza 15 daki
kalık bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur, sonra, 
Sayın Bakanımızla görüşmüş, bilâhare saat 17.00’de 
Sayın Cumhurbaşkanımıza bir nezaket ziyareti yap
mıştır.

Temaslarda ikili ilişkiler ele alınmıştır. İster 
bölgeden, isterse bölge dışından olsun tüm ülkelerin, 
Türkiye’ye ilgi göstermesinin, görüşlerini öğren
mek ve kendi görüşlerini aktarmak istemesinin do
ğal karşılanması gerekir. Bunlar olağan şeylerdir. 
Ziyarete bu şekilde bakmak, kanımca daha doğru 
olacaktır.»

13-19 Mart 1984
ÇİN HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 
TÜRKİYE’DE

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Le 
Xiannian beraberinde eşi, ÇHC Başbakan Yardım
cısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Dış Ekonomik İliş
kiler I. Bakan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Ba
kan Yardımcısı’nııı da dahil olduğu geniş bir heyetle 
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Konuk 
Devlet Başkanmm ziyaretini 38 Çinli basın - TV men
subu da izlemiştir.

Çin Cumhurbaşkanı Li Xiannian Esenboğa Ha
vaalanında Türkiye’yi ziyareti ile ilgili olarak basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, «Kardeş Türk 
halkına bir milyar Çinlinin dostluğunu ve içten sev
gilerini getirdim» demiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren konuğu onuruna, 
13 Mart’ta  bir akşam yemeği vermiş, resmi gö-
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rüşmelere ise 14 M art’ta  başlanmıştır. Başbakan 
Turgut özal da Çin Cumhurbaşkanı onuruna 14 
M art’ta  bir yemek vermiş, Çin Cumhurbaşkanı da 
15 M art’ta  Cumhurbaşkanı Kenan Evren onuruna 
bir yemek vermiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anka
ra ’daki resmi görüşmelerin tamamlanmasından son
ra  16 M art günü İstanbul’a giderek tarih i ve turistik 
yerleri ziyaret etm iştir.

Çin Cumhurbaşkanı bu arada Türkiye’nin Sesi 
radyosuna da bir demeç vermiştir, (fek Belge 5,6,7,8,9)

13 M art 1984
KKTC KURUCU MECLİSİ TBMM’DE KABUL 
EDİLEN DEKLARASYONA İLİŞKİN BİR KARARI 
ONAYLADI

KKTC Kurucu Meclisi Kıbrıs Sorununun çö
zümü ve TBMM’de kabul edilen deklerasyona ilişkin 
olarak bir karar onaylamıştır. Kararda, TBMM’nin 
Ege ve Kıbrıs konusunda yaptığı uyarının şükranla 
karşılandığı belirtilmiştir. (Bk Belge 10)

13 Mart 1984
AKIMAN TÜRKİYE’NİN İRAN SINIRINDA HA
REKÂTA GİRİŞTİĞİ YOLUNDA YABANCI BA
SINDA ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi 
Akıman, Türk Hava Kuvvetlerinin Türkiye - İran 
sınırının İran tarafında bir harekâtta  bulunduğu 
yolunda yabancı basında yeralan haberlerin tümüyle 
gerçeklere aykırı olduğunu bildirmiştir.

Akıman’m konuya ilişkin açıklaması şöyledir :

«Ajans France Press’e atfen yabancı basında 
Türk Hava Kuvvetlerinin Türk - İran sınırının İran 
tarafında hava harekâtında bulunduğuna dair bazı 
haberler yayınlanmıştır. Bu haberler tümüyle ger
çeklere aykırıdır. Bu şekilde bir harekât kesinlikle 
vuku bulmamıştır. Zaman zaman yabancı bazı mah- 
fillerce yayılmak istenilen bu haberlerin kasıtlı 
olduğu ve ülkemizin tarafsızlık politikası çerçevesin
de bölge ülkeleriyle idame ettirdiği iyi ilişkileri boz
maya m atuf bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır.
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13 Mart 1984

14 Mart 1984

34 M art 1984

t

OTTOVA TİCARET MÜŞAVİRİMİZ KANİ GÜN
GÖR’E SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN 4 
ERMENİ TUTUKLANDI

8 Nisan 1982 tarihinde Ottova Ticaret Müşa
virimiz Kâni Güngör’e suikast girişiminde bulun
makla suçlanan Roffi Balyan (27), Haig Garakhaıı- 
yan (19), Melkon Garakhanyan (22) ve Kevork 
Haroutiyun (43) adlı Ermenilerin tutuklandıkları 
Ottova Polis Müdürlüğünden açıklanmıştır. Sanık
lar ASALA tedhiş örgütü üyesi olup, daha önce To~ 
ronto’da bazı Ermenilerden tehditle para istemek ve 

■ ev kundaklamak isnadıyla Mayıs 1982’de gözaltına 
alman beş kişiden dördüdür.

TÜRKİYE’YE 300 MİLYON DOLARLIK KREDİ 
SAĞLAYAN ANLAŞMA LONDRA’DA İMZA
LANDI

Uluslararası Bankalar Konsorsiyumunun Tür
kiye’ye 300 milyon dolarlık kredi vermesini öngö
ren bir anlaşma Londra’da imzalanmıştır. Anlaş
mayı Türkiye adına Merkez Bankası Başkanı Yavuz 
Canevi, Hazine ve Ticaret Müsteşarlığı Genel Sek
reteri, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve öteki 
yetkililer imzalamıştır.

İmza töreninde konuşan Canevi, sözkonusu kre
dinin Türk hükümetinin uygulamakta olduğu istik
ra r programına yönelik bir güvenoyu olduğunu, 
alman bu kredi ile Türkiye’nin uluslararası mali 
çevrelerle ilişkilerinin daha sağlam temellere otu
racağını, 300 milyon doların hükümetin kalkınma 
programının uygulanmasına önemli katkıda buluna
cağını belirtmiştir.

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ TOPLANDI

Kayıp Şahıslar Komitesi Lefkoşe’de toplanarak, 
25 Şubat 1982’de kesilmiş bu’unaıı çalışmalarına ye
niden başlamıştır. Toplantıdan sonra yayınlanan 
bildirinin metni aşağıdadır :

«The Committee on Missing Persons resumed 
its work and held today a meeting at 10.00/11.00
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hours a t the Ledra Palace Hotel which lasted for 
three hours.

The Committee discussed and agreed upon the 
procedure which it will follow a t fu ture meetings.

The Committee fu rther agreed to commence its 
firs t working session on the 9 th  of April or as soon 
thereafter as possible depending upon the completion 
of the necessary adm inistrative arrangements.»

14 M art 1984
FEDERAL ALMANYA İLE SPOR PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

Türkiye ile Federal Almanya arasındaki sportif 
faaliyetleri geliştirmek üzere A nkara’da Beden Ter
biyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner ile Federal Al
manya Olimpiyat Komitesi Genel Sekreter Yardım
cısı H ardm ut Dobrick arasında bir protokol imzalan
mıştır.

15 M art 1984
AKIMAN «SEYİR FÜZELERİNİN TÜRKİYE’YE 
KONUŞLANDIRILMASI SöZKONUSU DEĞİLDİR»

SSCB Dışişleri Bakanı Yardımcısı Georgie Kor- 
nienko’nuıı Türkiye’yi ziyareti sırasında yapılan 
tem aslarda Türkiye’ye Seyir füzelerinin yerleştiril
mesi, Kıbrıs’a Yunan askerlerinin çıkarılması, Tür
kiye’nin Çevik Kuvvet’e yardım etmesi, Ege’deki 
karasuları gibi konuların ele alındığı şeklinde ba
sında çıkan haberlerin doğru olup olmadığı yolunda 

. yöneltilen bir soruyu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Büyükelçi Nazmi Akımaıı şöyle cevaplandırmıştır : 
«Bundan evvel yapılan açıklamalara ekleyecek hiç 
bir şey yoktur. Bildiğim şu ki, basında bu konuda 
yazılanlar tahminden ibarettir. Bunlar da galiba, 
mesnetsiz tahm inlerdir, örneğin, Türkiye’ye Seyir 
füzelerinin konuşlandırılması konusunda NATO 
çerçevesinde 1979 yılında alman kararın  niteliğinde 
hiçbir değişiklik vuku bulmamıştır. Konuşlandırma
ların yapılacağı beş ülkenin arasında Türkiye bu
lunmamaktadır. Esasen aralarına girmeğe de niyeti 
yoktur. Hal böyle olunca, basında Seyir’leriıı Hollan
da ve Belçika’da konuşlandırmasının mümkün olma
ması halinde bunların Türkiye’ye yerleştirileceği yo-
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16 Mart 1984

16 Mart 1984 t

16 Mart 1984

lunda çıkan yorumlar da mesnetsiz kalmaktadır. 
Herşeyden önce konuşlandırma konusunun kollektif 
bir NATO kararı gerektireceğinin gözden ırak 
tutulmaması gerekir. Farzımahal bahiskonusu ül
kelerde konuşlandırma mümkün olmamıştır. O za
man konunun tekrar NATO’da ele alınması gerekir.

Basındaki yorumların bazıları, verdiğim ör
nekten de belli olduğu gibi, esastan yoksun bulun
maktadır.»

DENKTAŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL . 
SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, B.M. Ge
nel Sekreteri Perez de Cuellar ile New York’da bir 
görüşme yapmıştır. Görüşmeden sonra B. M. ta ra
fından yayınlanan Basın Bildirisi aşağıdadır :

«The Secretary - General of the United Nations 
met with H.E. Mr. Rauf R. Denktaş at the U.N. 
Headquarters from 12.30 to 3.00 p.m. on 16 March 
1984. They had a private talk for one and a half 
hour, followed by working luncheon attended also by 
their advisors. There was a comprehensive and const
ructive exchange of views on all aspects of the Cyp
rus problem.

The Secretary-General and. Mr. Denktaş agreed 
to maintain close contact on the matters discussed.»

AVRUPA SİLAHSIZLANMA KONFERANSI GÖ
RÜŞMELERİ SONA ERDİ.

17 Ocak 1984 tarihinde Stokholm’de başlayan 
Avrupa'da Güven ve Güvenlik Artırıcı önlemler ve Si
lahsızlanma Konferansı (Avrupa Silahsızlanma Kon
feransı) birinci dönem çalışmaları sona ermiştir. 
Müteakip dönem 8 Mayıs 1984’de başlayacaktır.

TÜRKİYE'YE 573 MİLYON İSVİÇRE FRANKLIK 
İHRACAT KREDİSİ SAĞLAYAN ANLAŞMA 
ZÜRİH’TE İMZALANDI

Türkiye’ye 573.4 milyon İsviçre Franklık ihra
cat kredisi sağlayan anlaşma Zürih’te imzalanmış-
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tır. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli ile İsviçre Kredi Ku
ruluşu UBO arasında imzalanan anlaşma ile sağla
nan kredinin A tatürk  Barajının elektro teknik ma- 
kina ihtiyacının karşılanmasında kullanılması ön
görülmektedir. Pakdemirli Zürih’den F rankfurt’a 
giderek kredinin Federal Almanya’yı ilgilendiren 
280 milyon marklık bölümüne ilişkin anlaşmayı da 
imzalamıştır. Anlaşma Federal Almanya’nın Kre
ditanstalt (KWF) Bankası ile imzalanmıştır.

16 M art 1984
TÜRKİYE’NİN AET’YE PAMUK İPLİĞİ İHRA
CATINI ARTIRAN ANLAŞMA PARAFE EDİLDİ

Avrupa Ekonomik Topluluğu yetkilileri ile Türk 
tekstil ihracatçıları temsilcileri arasında Brüksel’de 
Türkiye’nin topluluğa pamuk ipliği ihracatının ar
tırılm asını öngören iki yıl süreli anlaşma parafe 
edilmiştir.

16 M art 1984
KARŞILIKLI YE DENGELİ KUVVET İNDİRİMİ 
GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLADI

15 Aralık 1983 tarihinde ara  verilen karşılıklı 
ve dengeli kuvvet indirimleri görüşmeleri mutad 
olduğundan çok daha uzun bir aradan sonra yeniden 
Viyana’da başlamıştır. Toplantıda, Türkiye’yi Vi
yana Büyükelçisi Erdem E m er temsil etmektedir.

Kuvvet indirimlerinin yapılması öngörülen Or
ta  Avrupa bölgesinde kuvveti olmadığı için 1973 den 
bu yana süren bu görüşmelere diğer bazı ülkeler 
meyamnda özel statülü iştirakçi olarak katılan Tür
kiye, Orta Avrupa’dan çekilecek kuvvetlerin kanat 
bölgelere ilâve bir yük tahmil etmemesini ve indi
rimlerin yapılacağı bölgede askeri ferahlam a olur
ken, kanat bölgelerde de belirli b ir ferahlama sağ
lanmasını savunmaktadır.

18 M art 1984
KKTC CUMHURBAŞKANI İSTANBUL’A GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı. Rauf Denktaş New 
York’tan  İstanbul’a gelmiştir. Denktaş Yeşilköy Ha
vaalanında yaptığı açıklamada, görüşmeler sırasında
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19-21 M art 1984

I

if
19 Mart 1984

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’a, 1977-1979 
zirve anlaşmaları çerçevesinde iki kesimli Federal 
bir sistemin kurulabilmesi için görüşmelere bıra
kılan yerden başlamaya hazır olduklarını söylediğini 
ifade etmiştir. Rumların görüş ve düşünceleri hak
kında Cuellar’dan bilgi aldığını belirten Denktaş «Bu 
görüşler hakkmdaki ilk tepki olarak kendi görüşle
rimizi bildirdik. Değerlendirme yapmak ve karar 
vermek neticede halkımızın temsilcilerine ve hükü
mete düşer. Kıbrıs’a gider gitmez, parti liderleri ve 
hükümetle biraraya gelerek son durum hakkında bir 
değerlendirme yapacağız. Bunun sonucunu da Cu
ellar’a duyuracağız» demiştir.

Denktaş basında Maraş’m BM’ye devredilece
ğine ilişkin haberler yeraldığını belirten bir soruya 
da şu cevabı vermiştir : «Bizim 2 Ocak tarihli, barış 
tekliflerimiz de bir paket içerisinde ve o paketin sunu
luşunda ortaya konmuş koşullar çerçevesinde görü
şülebilir bir konudur. Rumlar bunu reddetmişlerdi. 
Görüşlerinde bir değişiklik olduğu yönünde bugüne 
kadar bir bilgi alamadık. Bunu Kıbrıs’a gittiğimizde 
değerlendireceğiz.»

TÜRK - ALMAN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TOP
LANTISI

Türk-Alman Ortak Çalışma Grubu toplantısı Anka
ra ’da yapılmıştır. Toplantıda öncelikle F. Almanya’
daki Türk işçilerinin ve bunların aile fertlerinin top
luma uyum imkanlarının geliştirilmesi, hukuki sta
tülerinin güçlendirilmesi hususlarına ilişkin sorun
lar ve kendi serbest iradeleriyle Türkiye’ye dönen 
işçilerin meseleleri üzerinde çalışılmıştır.

Büyük bir dostluk ve karşılıklı anlayış havası 
içinde geçen toplantıda ilk planda ikinci nesil için 
düşünülen çeşitli tedbirlerle birlikte kadınlar ve iş
siz Türklerin durumlarını iyiye götürmeye yönelik 
önlemler de ele alınmıştır.

OECD TÜRKİYE KONSORSİYUMU TOPLANTISI
OECD Türkiye konsorsiyumu Paris’te toplan

mıştır. Türkiye’yi Başbakanlık Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli’nin baş-
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20 Mart 1984

20 M art 1984

20 M art 1984

21 M art 1984

kanlığında bir heyetin temsil ettiği toplantıda, Türk 
heyeti üyeleri son ekonomik gelişmeler konusunda 
bilgi vermişlerdir.

CUELLAR İLE GÖRÜŞEN RUM DIŞİŞLERİ BA
KANI «KIBRIS SORUNU ÇOK NAZİK BİR SAF
HADA» DEDİ

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yorgo 
Yakavu New York’ta  Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri ile yaptığı bir görüşmeden sonra verdiği bir 
demeçte «Kıbrıs sorunu çok nazik b ir safhadadır. 
Bu nedenle Genel Sekreterin girişimlerini etkileyecek 
hiçbir şey söylenmemesi gerektiğine inanıyorum» 
demiştir.

DENKTAŞ : «RUMLARIN MASAYA AVDETİNİ 
TEMİNEN TÜRK TARAFINDAN TAVİZ KOPA
RILMAK İSTENMEKTEDİR»

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş İstanbul’
da verdiği bir demeçte ve Ercan’a varışında yaptığı 
bir konuşmada, Kıbrıs sorununun görüşme masa
sında hallinden kaçan tarafın  Rumlar olduğunu, Rum
ların masaya avdetini teminen Türk tarafından taviz 
koparılmak istendiğini, sadece masaya oturmama 
sorunun çözümlenmesi demek olamayacağını önceden 
üzerinde anlaşılmış bir hedef yönünde görüşülüp 
konuşulmasının önem taşıdığını belirtmiş ve karşı
lıksız taviz düşünülemiyeceğini, sırf masaya oturma
nın ise taviz addedilemeyeceğini vurgulamıştır.

YAKAVU, BM GENEL SEKRETERİ İLE TEKRAR 
GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yakavu, BM Ge
nel Sekreteri Perez de Cuellar ile ikinci kez görüş
müştür.

UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖ
ZÜMÜ TOPLANTISI ATİNA’DA BAŞLADI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çer
çevesinde düzenlenen Uyuşmazlıkların Barışçı Yol
larla Çözümü toplantısı 35 ülkenin katılmasıyla Ati
na’da çalışmalarına başlamıştır.
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Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danış
manlarından Mehmet Güney Başkanlığındaki bir he
yetin temsil edeceği toplantıda, Helsinki Nihai Se
nedi ışığında uyuşmazlıkların barışçı yollardan çö
zümü için mevcut yöntemlerin geliştirilmesi üzerin
de durulacaktır. Toplantı 45 gün sürecektir.

22 Mart 1984
İNGİLTERE İLE SİYASİ DANIŞMALAR

İngiltere ile Türkiye arasındaki siyasi danışma 
çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Daimi 
Müsteşar Siyasi Yardımcısı Sir Jullian Bullard An
kara’ya gelerek Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müs
teşar Yardımcısı Büyükelçi Ecmel Barutçu ile gö
rüşmelerde bulunmuştur. Sir Julian Bullard Dışiş
leri Bakanı Vahit Halefoğlu tarafından da kabul 
olunmuştur.

22 Mart 1984
AKIMAN «TÜRKİYE HİÇBİR SURETTE NE 
İRAN’A NE DE IRAK’A SİLAH SEVKİYATINDA 
BULUNMAMIŞTIR»

ABD’de yayınlanan Newsweek Dergisinin son 
sayısında yer alan Suudi Arabistan’ın, Türkiye’den 
İran’a gıda ve silah sevkiyatını durdurmasını talep 
ettiği yolundaki iddiaya ilişkin sorulara cevaben 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akı- 
man şunları söylemiştir :

«Böyle bir husus kesinlikle varit değildir.

Bilindiği üzere, Türkiye, İran - Irak savaşı kar
şısında titizlikle izlediği tarafsızlık politikası çer
çevesinde savaşın başından beri hiçbir surette ne 
İran’a ne de Irak’a silah sevkiyatmda bulunmamış
tır.»

22 Mart 1984
SİYASİ PARTİLER PEREZ DE CUELLAR’IN 
ÖNERİLERİNİ TEPKİ İLE KARŞILADILAR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin KKTC 
Cumhurbaşkanına sunduğu öneriler ile ilgili olarak 
Lefkoşe’de Hükümet ve siyasi parti liderleri ara
sında yapılan toplantıdan sonra demeç veren siyasi 
parti liderleri, önerilerin içeriği hakkında duyduk-
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lan  hoşnutsuzlukları dile getirmişlerdir. KKTC Baş
bakanı N. Konuk da yaptığı bir konuşmada, bir takım 
soyut önerilerle kendilerini somut ödünler vermeye 
zorlayanların hüsranla karşılaşacaklarını söylemiş
tir.

AVRUPA SEVK VE ÎDARE FORUMU İLE ENKA 
HOLDİNG TARAFINDAN ORTAKLAŞA DÜZEN
LENEN VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ELE 
ALINDIĞI YUVARLAK MASA TOPLANTISI İS
TANBUL’DA YAPILDI

Avrupa Sevk ve İdare Forümu ile ENKA Hol
ding tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye 
ekonomisinin, sanaiiniıı tartışıldığı yuvarlak masa 
toplantısı İstanbul’da yapılmıştır. Toplantıya Av
rupa, Amerika ve Arap ülkelerinden 200’ü aşkın ku
ruluşun temsilcileri katılm ıştır.

Başbakan Turgut özalTn «Türkiye’nin geleceği» 
konulu bir konuşma yaptığı toplantıya, Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu, Başbakanlık Hazine ve Dış 
Ticaret M üsteşarı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli de 
iştirak  etmişlerdir. (Bk. Belge 11)

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN NEWSWEEK 
DERGİSİNE ÖZEL BİR DEMEÇ VERDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Newsweek dergi
sinde yayınlanan özel bir demecinde çeşitli iç ve dış 
politika konularına ilişkin görüşlerini açıklamıştır. 
(Bk. belge 12)

LİBYA TARIM SEKRETERİ TÜRKİYE’DE
Libya Tarım Sekreteri Ebuzeyd Ömer Durda, 

Türkiye’yi ziyaretle ikili ekonomik ilişkilerin çeşitli 
yönlerini ilgilendiren konularda yetkililerle temas
larda bulunmuş, tem aslar sırasında özellikle Libya- 
da iş yapan Türk m üteahhitlerinin alacaklarının 
ödenmesi ve karşılıklı ticaretin arttırılm ası sorun
ları üzerinde durulm uştur. Libya Tarım Sekreteri, 
Başbakan özal tarafından da kabul olunmuştur, özal 
kabul sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Lib
ya arasında iktisadi ve ticari ve diğer ilişkilerin daha 
da geliştirileceğini belirtm iştir.
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SUUDİ ARABİSTAN, IRAK, SURİYE VE KU
VEYT’E GİDECEK VATANDAŞLARIMIZIN VİZE 
ALMALARI KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKAN
LIĞINCA BİR DUYURU YAPILDI

Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve Kuveyt gibi 
vize mecburiyeti olan ülkelere gidecek vatandaşları
mızın vize almaları konusunda Dışişleri Bakanlığın
ca aşağıdaki duyuru yapılmıştır :

«Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve Kuveyt gibi 
vize mecburiyeti olan ülkelere gitmek isteyen va
tandaşlarımızdan bir kısmı, vizeyi aracılar vasıtasıyla 
almak yolunu tercih etmektedirler. Bu aracılardan 
bazıları, pasaportlara sahte vize damgası basmakta, 
böyle.ce vize alınmış gibi göstererek vatandaşları 
aldatmaktadırlar. Bu vatandaşlarımız vizenin sahte 
olduğunu bilemediklerinden hududumuza kadar 
gitmekte ve oradan geri gönderilmektedirler. Bun
lardan diğer bir kısmı ise, bazan Türk hududunu da 
geçmekte, ancak vardıkları yabancı ülkede veya 
müteakip ülke sınırında vizenin sahteliği anlaşılınca 
tutuklanmakta veya geri çevrilmektedirler.

Bu gibi istenmeyen durumlara mahal bırak
mamak için vatandaşlarımızın, büyük meblağlar kar
şılığında vize alabileceğini kendilerine vaadedeıı 
aracıların sözlerine kanmamalarının ve vizeyi aracı 
kullanmadan bizzat kendilerinin almalarının men
faatleri icabı olduğu vatandaşlarımıza önemle du
yurulur.»

TÜRKİYE - İRAN KONSOLOSLUK GÖRÜŞMELERİ

Türkiye İran Konsolosluk görüşmeleri Ankara’
da yapılmıştır. Temaslarda, iki ülke arasındaki kon
solosluk konuları ile ticari taşımacılığın hızlandırıl
ması ve buna ilişkin sorunlar ele alınmıştır.

ASALA’NIN TAHRAN’DA GİRİŞTİĞİ SALDI
RILAR

Tahran Büyükelçiliğimiz ve personeli 27 Mart 
gecesinden itibaren sorumluluğu ASALA tarafın
dan üstlenilen saldıralara ve saldırı girişimlerine
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maruz kalmıştır. İlk saldırı girişimi 27 M art gecesi 
vaki olmuş ve Ticaret Müşaviri Yardımcımızın ara
basına bomba yerleştirmek isteyen bir terörist bom
banın patlaması sonucu ölmüştür.

Saldırılar 28 M art sabahından itibaren devam 
etmiştir. Göreve gelmek üzere evinden ayrılan Ast
subay İsmail Pamukçu silahlı saldırıya uğramış ve 
ağır yaralanmıştır. Gene aynı saatlerde evinden ay
rılm akta olan Başkâtip Haşan Servet öktem de ara
cının içinde iken kendisini izleyen motosikletli iki 
teröristin saldırısına maruz kalmış ve açılan beş 
altı el ateş sonucu yaralanmışsa da arabasının dur
duğu bir noktada silahına sarılması üzerine terörist
ler kaçmışlardır.

Saldırıların toplu şekilde tüm Büyükelçilik men
suplarını hedef aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Bü
yükelçilik mensuplarını izleyen bazı şahıslar uyarı 
üzerine polis tarafından yakalanmışlar ve bu şahıs
ların silahlı Ermeniler oldukları belirlenmiştir.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan iki ayrı açıkla
mada saldırılar hakkında bilgi verildikten sonra «şid
detle kınadığımız bu m enfur saldırılar karşısında 
Büyükelçiliğimiz mensuplarının can güvenliklerinin 
korunması için lüzumlu önlemlerin süratle alınması 
amacıyla İran Makamları nezdinde gerekli girişim
ler yapılmıştır.» denilmiştir.

Saldırı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulu’nda da ele alınmıştır. Dışişleri Bakanı Vahit Ha- 
lefoğlu saldırılar hakkında bilgi verdikten sonra, 
İran’ın Ankara Büyükelçisi ile görüştüğünü ve Bü
yükelçiye Türk - İran ilişkilerinin gelişmesinden kay
gılanan bazı çevrelerin bu olayın yaratıcıları oldu
ğunu ilettiğini kaydetmiş, Büyükelçinin İran İslam 
Cumhuriyeti’nin her türlü tedhiş eylemine karşı 
olduğunu ve gerekli önlemleri alacağını bildirdiğim 
söylemiştir. İran Dışişleri Bakanına da aynı konuda 
bir mesaj gönderdiğini açıklayan Halefoğlu, millet
lerarası terörizm ve Ermeni cinayet şebekeleriyle 
daha etkin şekilde mücadele için gerekli bütün ted
birlerin alınacağını belirtm iştir. Parlam ento’daki mu
halefet partiler sözcüleri de yaptıkları konuşmalarda



Ermeni terörünü kınamışlar ve bu tü r eylemlere 
karşı etkin tedbirler alınmasını istemişlerdir.

AMERİKAN YARDIMI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 28 M art’- 
da 1985 Programı çerçevesinde Türkiye’ye sağlan
ması öngörülen askeri yardımların 715 milyon Do- 
lar’a indirilmesini onaylayarak, bunun 500 milyon 
Dolarının piyasa faiz koşullu FMS kredisi olarak 
verilmesini ve 215 milyon Dolar tutarındaki hibe 
yardımı (MAP) kısmının ise, Maraş’m tekrar Kıb
rıs Rumları’nm iskânına açılmak üzere BM yöneti
mine devri şartıyla tahsisini derpiş eden bir tadil 
önergesini, 7 aleyhte oya karşılık 11 lehte oyla ka
bul etmiştir.

Sözkonusu karar ile ilgili olarak 29 M art’da bir 
demeç veren KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Kong
renin bu davranışı ile CuellarTn başlatmak istediği 
barış girişimlerini kökünden baltalamakta olduğu
na işaret ettikten sonra, böyle bir tehdide ııe Tür
kiye’nin, ne de Kıbrıs TürkleriTıin boyun eğmesinin 
mümkün olmadığını belirtmiş; duyulan hayal kırık
lığı ve öfkeyi vurgulayarak, Cuellar’a verilecek ce
vabı parti liderleri ile gözden geçireceklerini ve 
Kongre’nin mezkûr tutumunun, alınacak kararı 
herhalde büyük ölçüde etkileyeceğini ifade etmiştir.

Aynı gün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi 
Nazmi Akıman da vaki bir soru üzerine şu görüşleri 
belirtmiştir :

«Türkiye’ye yapılan ABD yardımı belirli neden
lere dayanmaktadır. Bu nedenleri bir yana bırakarak 
yardım ile ilgisiz konular arasında bağlantı kur
mak, bu yolla çözümü istenen davaya fayda getir
mez. Amerika’daki Dış Yardım Kanunu daha birçok 
yasal ve karmaşık aşamalardan geçecektir, üm it 
ederiz ki bu aşamalar esnasında sağduyu sahibi kim
selerin görüşleri egemen olur.»

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’na 30 Mart 
1984 tarihinde bu konuda sorulan bir sual ile Baka
nın buna verdiği cevap metinleri aşağıdadır :

28-30 Mart 1984
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«SORU — Amerikan SenatosıTnun Dış İlişkiler 
Komitesinde, Türkiye’ye yapılan askerî yardımın 
bir bölümünün, M araş’ın Birleşmiş Milletler göze
timinde Kıbrıs Rum Yönetim ine devredilmesi şar
tına bağlanmasına ilişkin bir karar alındı. Bu hu
susta ne düşünüyorsunuz?

CEVAP—  ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin 
bu kararı eğer herhangi bir m antığa dayanıyorsa, bu 
mantığın ne olduğunu kestirmek cidden güç olmak
tadır. Eğer amaç Kıbrıs sorunu çözmek ise, bu so
runu tam  çıkmaza sokmak için bundan daha mü
kemmel bir yöntemi bulmak zordur. 200 milyon do
ları kurtarm ak için Türk tarafın ın  şan taja boyun 
eğeceği hesabının nasıl yapılabildiğinin izahı cidden 
müşkil ve bu kararı alanlar hesabına da hayal kırı
cıdır. Biz bu kadar basit yaklaşımları olanların, Kıb
rıs meselesini çözmek hevesine düşmelerini bir ta
lihsizlik telâkki ediyoruz. Bu yaklaşımları ile Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri’ni kendi inisiyatifini 
gerçekleştirmek için ABD Kongresini alet ediyor 
görünümüne sokmuşlar, Türk tarafını, ise, baskı al
tında taviz veriyor durumuna düşmemek için ister 
istemez yeniden bir durum değerlendirmesi yapma
ya zorlamışlar, Rumları da boş um utlara sevkedip 
daha da büyük bir uyuşmazlığa itmişlerdir. Eğer 
Kıbrıs sorununun çözümünü içtenlikle arzuluyorlarsa, 
b ir kere de gölge etmeme yolunu denemelerini tav
siye ederim.

Türkiye’ye yapılan ABD yardımı belirli bir or
tak  amaca hizmet etmektedir. Bunu bu amaçla hiç 
ilgisi olmayan konularda bir baskı aracı olarak kul
lanmaya heves etmek, hem yanlış, hem tehlikelidir. 
Bunu geçmiş tecrübe ile en iyi Kongre’nin bilmesi 
gerekirdi. Kıbrıs sorunu gerçekleri ve gerekleri için
de iki toplum tarafından çözülecektir.

Baskı, şantaj veya rüşvete dayanan yöntemler 
meseleyi içinden daha da çıkılmaz hale sokar ve so
runu emek ve sabırla getirilebilen noktanın da geri
sine iter. Bugünkü durum maalesef budur.»

K arara gerek Türkiye’de, gerek KKTC’de büyük 
tepki gösterilmiş ve siyasi partiler adına verilen de-
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meçlerde ve basında yapılan yorumlarda Türkiye’ye 
yapılacak yardım ile Kıbrıs sorunu arasında bağlantı 
kurulması eleştirilmiş ve bu tü r tutumların Kıbrıs 
sorununun çözümüne katkıda bulunmayacağı, bilâkis 
sorunun çözümünü olumsuz yönde etkileyeceği dile 
getirilmiştir.

Öte yandan KRY Sözcüsü, Senato Dış İlişkiler 
Komitesi’nin bahsekonu kararını «makul ve olumlu» 
olarak nitelemiş, Türk tarafının «kararın içerdiği 
mesaja olumlu ve yapıcı biçimde karşılık vermesi 
gerektiğini» ileri sürmüştür. Yunan Hükümet Söz
cüsü de kararın memnunlukla karşılandığını ifade 
etmiş; «Türkiye’ye yönelik bu açık mesajın, gözden 
kaçırılmaması gereken bir önem taşıdığını» iddia 
etmiştir.

MALEZYA KRALI TÜRKİYE’DE

Malezya Kralı Majeste Sultan Hajı Ahmad 
Shah, Cumhurbaşkanı Kenan Evreıı’in konuğu ola
rak Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

Konuk Kral Ankara’ya muvasalatında Cum
hurbaşkanı Evren tarafından karşılanmıştır. Kar
şılamada sırasıyla konuk Kral ve Cumhurbaşkanı 
basına birer demeç vermişlerdir.

Resmi görüşmelere aynı gün başlanmış, Malez
ya Kralı Ankara’daki temas ve ziyaretlerini müte
akip şehrin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek 
amacıyla İstanbul’a gitmiştir. (Bk. Belge 13,14,15,16)

FEDERAL ALMANYA SAVUNMA BAKANI 
ANKARA’DA

Federal Almanya Savunma Bakanı Manfred 
Wörner Ankara’ya gelerek Başbakan, Turgut özal, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürıığ, Milli 
Savunma Bakanı Zeki Yavuzriirk ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halef oğlu ile görüşmüş, ayrıca Cumhurbaş
kanı Kenan Evren tarafından kabul edilmiştir.

Wörııer’in sözkonusu ziyareti sırasında, Türkiye 
ile Federal Almanya arasındaki savunma alanında 
işbirliği ve Federal Almanya’nın ülkemize sağladığı 
askeri yardım konuları ele alınmıştır.
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31 Mart 1984 BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TÜRKİYE’NİN YU» 
NANİSTAN’A UZATTIĞI DOSTLUK ELİNE 
CEVAP GELMEMESİNE RAĞMEN, İYİ NİYETLİ 
ÇABALARIN SÜRDÜRÜLECEĞİNİ BİLDİREREK 
«İYİ NİYETİMİZİN GÖSTERGESİ OLARAK YU
NAN VATANDAŞLARININ VİZE MECBURİYE
TİNİ TEK TARAFLI OLARAK KALDIRIYORUZ» 
DEDİ

Başbakan Turgut özal A nkara’da düzenlediği 
III. basın toplantısında çeşitli iç politik konuların 
yanısıra dış politika ve ekonomik konularla ilgili 
açıklamalarda bulunmuştur, özal toplantıda Türk-Yu
nan ilişkileri konusunda Hükümet programında yer 
alan yaklaşımı teyid etmiş ve mezkûr yaklaşım doğ
rultusunda somut bir iyiniyet jesti olarak Türk Hü
kümetinin Türkiye’ye gelecek Yunan vatandaşlarım 
vize mecburiyetinden muaf tutm ayı kararlaştırdığını 
açıklamıştır. (Bk. Belge 17)

42



b e l g e l e r





BELGE : 1

TBMM’DE EGE VE KIBRIS İLE İLGİLİ OLARAK 

7 MART 1984 GÜNÜ KABUL EDİLEN DEKLARASYON

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

Son zamanlarda Yunanistan’ın Ege'de emrivakilere başvurabileceği 
veya Güney Kıbrıs’ta mevcut Yunan askeri mevcudiyetini dengeyi boza
cak ölçüde takviye edebileceği yolunda haberler çıkmaktadır.

Komşu ve Kuzey Atlantik İttifakı içinde müttefikimiz bulunan ve 
kendileri ile iyi ilişkiler, mümkünse işbirliği içinde yaşamak istediğimiz 
Yunanistan’ın böyle bir maceraya girişeceğini beklememekle beraber, 
Yunan milletinin arzusuna rağmen bazı idarecilerin akıl dışı yollara baş
vurabilecekleri ihtimalini gözönünde tutan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
büyük Türk milleti adına Yunanistan’ı uyarmayı vazife bilir. Herhangi 
bir haksız davranış, bütün Türk milletini yek vücut karşısında bulacaktır.

Türk Hükümetlerinin Yunanistan’a her zaman uzattığı dostluk elini 
Türk Parlamentosu, parti farkı gözetmeksizin destekler. Ancak, Türkiye 
Cumhuriyeti Ege Denizindeki haklarımızı çiğneyecek, ahdi dengeleri bo
zacak, . Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin güvenliğini tehlikeye 
sokacak her türlü hareketin karşısında olacaktır. Kıbrıs’da iki halk ara
sında doğrudan ve ön şartsız müzakereler dışında çözüm arayanlar, çö
zümü ancak geciktirmektedirler. Kıbrıs’da iki eşit halkın barış içinde 
yanyana yaşamasını sağlayacak adil ve devamlı bir çözüm ancak Ada’nm 
iki halkının karşılıklı iradesinin mahsulü olabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ege’deki statükoyu bozacak, Kıbrıs’da 
Türk halkının güvenliğini, Ada’da dengeyi ve dolayısıyla Türkiye’nin ve 
bölgenin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir girişime karşı gerekli 
bütün tedbirleri almak hususunda kararlıdır.

Barışın korunmasını sağlamak ve bölgede esasen mevcut acı ihtilaf
lara yenilerini ekleyebilecek maceralara girişilmesini önlemek maksadıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunan Hükümetine, milletine ve Dünya 
kamuoyuna bu açıklama ve uyarıyı yapmayı ittifakla kararlaştırır.

Anavatan Partisi Grubu Adına Milliyetçi Demokrasi Partisi

Fethi ÇELİKBAŞ 
Pertev AŞÇIOĞLU

Halkçı Parti Grubu Adına

Cahit TUTUM

Grubu Adına
Turgut SUNALP 
Kâmran İNAN

Bağımsızlar Adma 
Haluk BAYÜLKEN»



BELGE : 2

TBMM’DE 7 MART 1984 GÜNÜ KABUL EDİLEN DEKLARASYONU

MÜTEAKİP DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ 

MESUT YILMAZTN YAPTIĞI KONUŞMA

«Türkiye, m üteaddit kereler en yetkili düzeylerde olmak üzere Yu
nanistan’a mevcut anlaşmazlıklarını müzakereler yoluyla çözümlemeye 
hazır olduğunu belirtm iştir. Yunanistan ise, kendine özgü ve bizim için 
geçerliliği bulunmayan nedenlerle bir müzakere sürecine girmekten ıs
rarla  kaçınmakta, müzakere sözünü telâffuz dahi etmek istememektedir.

Ancak gözden kaçırılmaması gereken temel nokta, Lozan Andlaşma- 
sının kurduğu tarih i dengenin idame ettirilmesinin iki ülke ilişkileri bakı
mından taşıdığı hayati önemdir. Yunanistan Ege’de bir yandan uluslar
arası hukuka aykırı tasarruflarda bulunmakta diğer yandan da Türki
ye’yi statükoyu ihlâl eden ta ra f  olarak göstermek istemektedir. Bunun 
böyle olmadığı açıktır. Türkiye Ege’de statükonun devamından yanadır 
ve bunu hem beyan hem de davranışları ile teyid etm iştir.

Ege’de mevcut statükonun aslî bir unsuru da, mevcut karasuyu ge
nişliğidir. Ege’deki deniz yetki alanlarının şu veya bu şekilde genişletil
mesi sadece statükoyu ihlâl etmekle kalmayacak aynı zamanda Türkiye 
bakımından sonuçları kabul edilmesi mümkün olmayan bir emrivâki teş
kil edecektir. Türkiye, böyle bir ahvalde hak ve çıkarlarını korumak üzere 
gerekli önlemleri almak durumundadır. Bunda kimsenin tereddüdü ol
madığı inancındayız;

Türkiye Ege’nin iki ülkeyi ayıran değil birleştiren bir unsur, bir 
barış denizi olmasını arzulamaktadır. Sayın Başbakan tarafından 7 Ocak 
günü ifade edildiği üzere, iyiniyetle elele verdikleri takdirde Türkiye ve 
Y unanistan’ın çözümleyemeyecekleri mesele yoktur. Y unanistan’ın da 
müzakereyi gerginliğe ve hasmaııe davranışlara tercih edeceğini ümid 
ediyoruz.

Yunanistan’ın bir karış toprağında gözümüz yoktur. Ancak meşru 
hak ve çıkarlarımızın korunması konusunda da kararlı olduğumuz unutul
mamalıdır.

Milletimize mal olmuş bulunan Kıbrıs konusunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetlerinin temel kaygısı Kıbrıs Türk Halkının güvenliğim 
sağlam esaslara bağlamak ve tem inat altında tu tm ak olmuştur. Hükü
metimiz bu hedefe değişmez biçimde bağlıdır. 1974 gelişmeleri içinde 
gerçekleştirilmiş olan Barış Harekâtımız Kıbrıslı soydaşlarımız için gü-
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venlik ortamını yaratm ıştır. Bunun sebebi, Barış Harekâtımızın Kıbrıs’ta 
kuvvet dengesini sağlamış olmasıdır. Hükümetimiz bu dengenin bozularak 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’niıı ve halkının güvenliğini tehlikeye 
düşürecek hareketlere müsamaha etmemeye kararlıdır.

Hükümetimizin politikasıyla tam bir uyum gösteren bu girişimi do
layısıyla Yüce Meclise Hükümetimizin şükranlarını arzederim.»

BELGE : 3

SAROZ KÖRFEZİNDE TÜRKİYE’NİN YAPTIĞI TATBİKATLA İLGİLİ 

OLARAK YUNAN HÜKÜMETİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ 

İDDİALAR ÜZERİNE TÜRK HÜKÜMETİNCE 

9 MART 1984’DE YAPILAN AÇIKLAMA

«8 M art 1984 Perşembe günü akşamı Yunanistan Hükümetinin 
Türkiye ile ilişkileri hakkında yaptığı açıklama hayretle karşılanmıştır.

Bu açıklamada Ege denizinde ileri sürüldüğü gibi bir olay vuku bul
mamıştır.

Ege denizinin Kuzey Doğusundaki Saroz Körfezi ağzında beş Türk 
muhribi tarafından yapılan atış talimi Yunanistan’ın bilgisi dahilinde 
vuku bulmuştur. Nitekim, atışlara dair notam 15 gün önce yayınlan
mıştır.

Bu atış talimlerinin yapıldığı yer Yunanistan tarafından öteden 
beri bilinmektedir. Dünkü atış talimleri de bu çerçevede yapılan prog
ramlı atış talimidir. Bu tü r atışlar rutin nitelikte olup on yıldan beri yapı- 
lagelmektedir.

8 M art 1984 günü üç ayrı atış eğitimi yapılmıştır. Bunlardan birin
cisi sabah 04.30 - 05.30 saatleri arasında Yunan karasuları dışında, Türk 
karasuları ile uluslararası suları kapsayan 62 numaralı eğitim sahasın
daki aydınlatma atışlarıdır. Bu atışlarda patlama havada vuku bulmakta 
ve bir paraşütle denize doğru inen ışık etrafı aydınlatmaktadır.

Aynı gün saat 08.30 - 13.00 arasında Saroz körfezinin en dibindeki 
Bolayır yöresinde, Bakla burnu kuzeyinde bulunan Saroz adalarına kara 
bombardımanı yapılmıştır. Bu adalar Türk karasuları içinde olup, en ya
kın Yunan adasına 45 deniz mili uzaklıktadır.

Saat 15.00 - 17.00 arasında ise gene 62 numaralı sahada uçaksavar 
atışları yapılmıştır. Bu atışlarda kullanılan meımi havada infilak etmek
tedir. Dolayısıyle bu atışların su üstü gemileri için heıhangi biı tehlike
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teşkil etmesi imkanı bulunmamaktadır. Kaldı ki atışlar tamamen belirtilen 
sahalar içinde yapılmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Yunan savaş gemisine 
veya balıkçı gemilerine ateş yapıldığı şeklindeki iddialar doğru değildir. 
Kaldı ki, NATO eğitim usullerine uygun olarak yapılan bu atışların ni
teliği hakkında Yunan makamlarının bilgi sahibi olmaları gerekir.

8 M art 1984 günü Atina Büyükelçiliğimize m üracaat eden Yunan
istan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Semadirek adasının doğusundaki Zü- 
rafaa adası civarında ta tb ikat yapaıı Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi
lerden biri tarafından Yunan karasuları içinde bulunan bir Yunan gemi
sine altı salvo ateş edildiğini, bu m aksatla Yunan karasularına girildiğini, 
ateş sırasında gemimizin önceden ilân edilen ta tb ikat alanının altı mil dı
şında olduğunu ve durumu incelemek üzere Savunma Konseyinin Tür
kiye saati ile 19.30’da toplanacağını, bildirmişler bu nedenle o zamana 
kadar olay hakmda Büyükelçiliğimizden bilgi istemişlerdir.

Keyfiyet ilgili Türk makamlarınca tahkik edilerek toplanan bilgiler 
Yunan hükümetine zamanında bildirilmiş ve Türk savaş gemilerinin Yu
nan savaş gemisine ateş etmesi gibi bir durumun suretikatiyede sözkonusu 
olmadığı Yunan Hükümetine Atina Büyükelçiliğimiz tarafından intikal 
ettirilm iştir.

Yunanistan'ın bilgisi dahilinde vukubulan atış taliminin yapıldığı 
bölgeye bir Yunan savaş gemisinin gönderilmesinin sebebi anlaşılamamak
tadır.

Ayrıca, atışa katılan hiçbir Türk gemisi eğitim sahası dışına çıkma
mıştır.

Türk savaş gemilerinin yaptıkları programlı atış taliminde Yuna
n istan’ı tah rik  edecek hiçbir hareketleri olmamıştır. Buna rağmen, Yuna
nistan hükümeti mevcut olmayan bir olayı vukubulmuş gibi göstererek 
suni b ir buhran yaratm ak istem iştir. Bunun nedenini Yunan hükümeti 
tarafından yapılan açıklamada bulmak mümkündür. Gerçekten, açıkla
madan da görüleceği gibi, bu suni olayda hitap edilmek istenen çevreler 
Ege denizinden çok uzakta A tlantik Okyanusunun ötesinde bulunmakta
dır. Amacın Türkiye ile ilgili konularda dost ve müttefiklerini etkilemek 
olduğu açıktır.

Y unanistan’ın bu çevreleri etkilemek için m üttefiki olan bir ülke ile 
ölçüsüz gösteriye varan suni bir buhran yaratm ak istemesini esefle kar
şılamaktayız.

Y unanistan’la ilişkilerini iyi komşuluk ve dostluk ilkelerine dayan
dırmayı daima dış politikasına esas edinmiş olan Türkiye en son olarak
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daha üç ay önce bizzat yeni Hükümet Başkanınım ağzından Yunanistan’a 
dostluk elini uzatmıştı. Yunanistan’ın izlemeye başladığı anlaşılan gerilim 
politikası eger Türkiye’nin Yunanistan politikasının dayandığı gerçek iyi 
niyet ve samimiyetin gereği gibi değerlendirilememesinden kaynaklanı
yorsa, ortada tarihi olabilecek bir hata bahiskoııusudur. Hata varit ise, 
bu hatanın düzeltilmesi için Türkiye kendisine düşen yardımı yapmaya 
hazırdır. Şayet değerlendirme doğru yapılmış ve buna rağmen son suni 
kriz belirli başka amaçlarda bir taktik olarak kullanılmak üzere bilitizam 
tertip edilmişse, böyle bir politikanın ne istismarı öngörülen amaca ne de 
her iki milletin gerçek çıkarlarına hizmet etmiyeceğinin idrak edilmesinde 
her yönden fayda vardır.»

BELGE : 4

CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

CUMHURBAŞKANI Lİ XİANNİANTN TÜRKİYE ZİYARETİ 

VESİLESİYLE 12 MART GÜNÜ PEKİN RADYOSUNDA 

YAYINLANAN MESAJI

«Bana dost Çin Halkına hitap etmek fırsatını veren bu program 
dolayısıyle, programın düzenleyicisine ve yöneticilerine teşekkür etmekle 
söze başlamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi, Çin ve Türk milletleri dünyanın en eski, köklü ulus
larıdır. Bu iki büyük ulusun ilişkileri uzun bir tarihî geçmişe dayanmakta 
ve halklarımız birbirlerine karşı tarihten kaynaklanan saygı ve dostluk 
hisleri beslemektedir.

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerine büyük önem atfe t
mektedir. Bu ilişkilerin son yıllarda belirgin bir hızla geliştiğini mem
nunlukla müşahade etmekteyiz. Gerçekten, 1971 yılında diplomatik ilişki 
kurduğumuzdan beri ülkelerimiz arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, 
teknik ve kültürel alanlarda kaydadeğer gelişme göstermiştir. Uluslar
arası konularda da, benzer veya yakın görüşlere sahibiz ve aynı barışçı 
emelleri paylaşmaktayız. Herşeyden önce, gerek Türkiye, gerek Çin; böl
gelerinde ve dünyada bir barış ve istikrar ortamı yaratılması taraftarıdır. 
Dünya barışm a katkıda bulunmak için hiçbir çabayı esirgememektedir- 
ler. Dünya barışını tehlikeye düşüren mevcut sorunların barışçı bir şe
kilde çözümlenmesini her iki ülke de arzu etme îtedir. Türkiye niıı dış 
politikası büyük kurtarıcımız Atatürk tarafından çizilen «Yurtta Sulh, 
Cihaııde Sulh» ilkesine dayanmaktadır. Toprak bütünlüğümüze, egemen
liğimize saygı gösteren, içişlerimize karışmayan bütün barışsever ül
kelerle dostane ilişkiler geliştirmek arzu ve çabasında} ız. Çin Halk Cum
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huriyeti’ııin dış politikasının da, bu ilkeler çerçevesinde, bütün ülkelerle 
dostluğu kuvvetlendirerek dünya barışını korumaya yönelik olduğunu gör
mekten mutluluk duymaktayız.

1982 Aralık ayında güzel ülkenize yaptığım ziyaretin anıları zihnim
de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Bu ziyaretim sırasında değerli Çin 
liderleri ile uluslararası konular ve iki ülkeyi ilgilendiren hususlar üze
rinde çok yararlı görüş teatisinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkileri
mizi geliştirme ve çeşitlendirmedeki kararlılığımızı belirledik. Çalışkan 
ve sebatkâr Çin milletinin dirayetli liderlerinin gösterdiği doğrultuda 
ülkelerinin kalkınmasında elde ettikleri başarıyı takdirle karşıladık.

Türkiye de, Çin gibi, ekonomik kalkınmaya ve sanayileşmeye büyük 
önem vermektedir, ülkemde son birkaç yıl içinde sağlanan huzur ve is
tikrarın  yarattığ ı olumlu hava içinde bütün gayretimizle ekonomik geliş
memizin canlandırılmasına çalışıyoruz. Liberal bir ekonomik politika ile 
yabancı sermayeyi ve ortak yatırım ları teşvik edici önlemler alıyoruz. 
Çin’in de dışa açık bir ekonomik politika ile teknolojisini geliştirmek 
ve yabancı sermayeyi teşvik etmek üzere önlemler aldığını biliyoruz. Bu 
çabaların olumlu sonuçlar vermesini yürekten arzuluyoruz. Halklarına daha 
iyi bir hayat düzeyi sağlamak için hiçbir gayretten çekinmeyen Türkiye 
ve Çin’in işbirliği yapmasının iki ülkeye de yarar sağlayacağı kanısın
dayım.

Cumhurbaşkanmız Sayın Li Xiannian’ın ülkemize yapm akta olduğu 
ziyaret ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Büyük Çin milletinin değerli Devlet Başkanım ülkemizde ağırlamak fır
satını bulduğumuz için mutluluk duymaktayız. Bu ta rih î ziyaretin her 
iki ülke için de yararlı sonuçlar vereceğine inanıyorum, ülkelerimiz ara
sında mevcut olan dostane ilişkileri daha da güçlendirmek istiyor ve bu 
arzumuzun Çin tarafından da paylaşıldığını görmekten kıvanç duyuyo
ruz. Esasen, ilişkilerimizi geliştirmek için gerekli zemin mevcut bulun
m aktadır. Türkiye ile Çin arasında b ir Ticaret Anlaşması ile Ekonomik, 
Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşması mevcuttur, ülkelerimiz arasındaki 
ticaret hacmi mevcut potansiyelimize oranla düşük olmakla beraber, 
bunun'en kısa zamanda arttırılm ası için karşılıklı siyasi irade mevcuttun 
Diğer ta raftan , iki ülke yetkilileri sınaî ve teknik alanlarda ve müteah
hitlik sektöründe işbirliği yapmak üzere gerekli tem asları yapmışlar ve 
çalışmalara başlamışlardır. Bütün bu çalışmaların ülkelerimiz arasındaki 
yakınlığı ve dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyorum.

Sözlerime son verirken Türkiye’den ve Türk halkından büyük Çhı 
ulusuna içten sevgi ve selâmlarımı sunarım.»
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BELGE : 5

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN’İN ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

CUMHURBAŞKANI Lİ XİANNİAN ONURUNA 13 MART 1984 

AKŞAMI VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Cumhurbaşkanı Li Xiannian,

Muhterem Refikaları Bayan Lin Jiamei,

Sayın Konuklarımız,

Ekselanslarını, muhterem refikalarını ve heyetinizin değerli men
suplarını en içten duygularla selamlıyor ve sizleri Türkiye’de konuğumuz 
olarak görmekten duyduğum mutluluğu belirtmek ve tarih te ilk defa 
gerçekleştirilen bu ziyaretin Türk Milleti için büyük bir değer ve mânâ 
taşıdığını da ifade etmek istiyorum. 1982 yılı Aralık ayında Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne yapmış olduğum resmi ziyaretin güzel anılarım aynen 
muhafaza ediyor ve bize Çin’de gösterilmiş olan sıcak misafirperverliğe 
şimdi mukabele edebilme imkânını bulmuş olmaktan ayrıca zevk ve mem
nuniyet duyuyorum.

Büyük coğrafi mesafelere rağmen Türk ve Çin milletleri arasında, 
köklerini tarihten alan sağlam ve güçlü dostluk ilişkileri mevcuttur. Asır
lar önce bu iki millet komşu olarak yanyana yaşamışlardır. Bu beraberlik, 
Türk ve Çin halklarına, birbirlerini yakından tanımak ve takdir etmek 
fırsatını vermiştir. Eski çağlarda uluslarımızın kurduğu medeniyetler 
birbirlerini müsbet yönde etkilemiş ve her iki ulusun gelişimine büyük 
katkıda bulunmuşlardır.

Bütün bu tarihi bağlar, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dost
luğu perçinleştiren önemli birer faktör teşkil etmektedir. Bugün 
ortak bir sınırımız olmamasına rağmen biz, Çin’lileri komşu bir millet 
olarak kabul etmekteyiz. Çin Halkının da Türk Halkına karşı aynı hisleri 
beslediğine inanıyoruz.

Sayın Başkan;
Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatını aldıktan sonra ilk yurt dışı resmi 

ziyaretimi Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapmıştım. Ekselânslarınm da Çin 
Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yapmakta olduğu ilk Devlet 
ziyaretlerinde Türkiye’yi teşrif etmeleri, güzel bir tesadüfün ötesinde, 
ülkelerimizin Türk - Çin dostluğuna atfetmekte oldukları önemi kanıtla
maktadır. Türk ve Çin yöneticileri arasında sık sık ve beliıli aralıklar ile 
yüksek düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler düzenlenmesi artık  yerleş
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miş bir uygulama haline gelmektedir. Bu tem asların sürdürülmesini iç
tenlikle arzuluyoruz.

Ekselânslarınm da kabul edeceği gibi, ülkelerimiz arasında herhangi 
bir sorun mevcut bulunmamaktadır. İkili ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış 
ve işbirliği temeline dayalı olarak hergeçen gün daha da gelişmekte ve 
güçlenmektedir. Aramızda hiç bir sorunun bulunmaması, gayretlerimizi, 
bu ilişkileri her sahada daha üst düzeylere çıkarmaya teksif edebilmemize 
imkân vermektedir.

özellikle ekonomik sahada gerçekleştirebileceğimiz daha pek çok şey 
vardır. Halen bu alandaki imkânların tamamını kullanmış olduğumuz 
söylenemez. Ancak, aralarındaki ekonomik ilişkileri, siyasi ilişkilerinin 
düzeyine ulaştırm ak konusundaki her iki hükümetin gayret ve kararlı
lıkları gerçekten takdire şayandır, öteyaııdan, gerek Türkiye’nin, gerek 
Çin’in sahip oldukları kültürel m iraslar, bu alandaki ilişkilerimizin daha 
da geliştirilebilmesi için sağlam bir temel teşkil etmektedir. Türkiye, Çin 
Halk Cumhuriyeti ile m uhtelif alanlardaki işbirliğinin geleceğine ümitle 
bakm akta ve bu konuda kendine düşen hertürlü  çabayı harcamaya hazır 
bulunmaktadır. Bütün bu nedenlerle Ekselânslarınm ülkemizi ziyareti özel 
bir anlam taşım akta ve ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususundaki çaba
larımızda yeni ve önemli bir aşamayı teşkil etmektedir.

Sayın Cum hurbaşkanı;

Türkler ve Çiıı’liler ta rih  boyunca büyük badirelerden geçmiş mil
letlerdir. Bu tarih i tecrübe onları dış politikalarında dikkatli, ölçülü ve ih
tiyatlı olmaya yöneltmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Kemal 
A tatürk, Türk dış politikasının temel hedefini «Y urtta Sulh, Cihanda Sulh» 
olarak tesbit etm iştir. Batı ittifakının üyesi olan Türkiye, büyük önderinin 
bu direktifini titizlikle uygularken, gerek komşularıyla, gerek diğer ülkeler 
ve özellikle üçüncü dünya ülkeleri ile dostane ve iyi ilişkiler sürdürmeye 
büyük bir özen göstermektedir.

Ancak bugün uluslararası duruma hakim gerginlik ortamı Türkiye 
tarafından üzüntü ve endişeyle izlenmektedir. Çin Halk C u m h u r i y e t i n i n  

de Türkiye’nin bu konudaki kaygılarına iştirak  ettiğini görüyoruz.

Orta-Doğu, Asya, A frika ve Latin Amerika’daki gerginlik odaklan 
vahim bir görüntü sergilerken, Doğu-Batı ilişkilerindeki menfi gelişme
ler dünyamızın karşı karşıya bulunduğu bunalımları daha da arttırmak
tadır.

Bu çerçevede büyük nükleer güçlere sahip devletler arasındaki diya- 
loğun kesilmiş olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Tüm nükleer silahlaım 
azaltılması ve h a tta  yok edilmesi samimi dileğimizdir. Cenevre görüşme
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leyinin daha fazla vakit geçirilmeden yeniden başlamasını arzu ediyoruz. 
Nükleer füzelere ilişkin kaygılarımız sadece Avrupa ile ilgili duruma yö
nelik değildir. Başta Asya olmak üzere Dünya’nııı bütün bölgelerini ilgi
lendiren durumlara da yöneliktir.

Orta-Doğu’daki gelişmeler hergün daha karmaşık ve tehlikeli bir 
hal almaktadır. Türkiye’nin Orta-Doğu bölgesine duyduğu özel ilgi ve 
yakınlık, sadece coğrafi konumunun bir sonucu değildir. Bölgedeki İslâm 
ülkeleri ve haklarıyla, köklü bağlara ve ortak bir mirasa dayanan uzun 
bir geçmişimiz vardır. Orta-Doğu sorununun temelinde, İsrail’in yayılmacı 
ve mütecaviz politikası ile Filistin halkının meşrû ve vazgeçilmez hak
larının inkârı yatmaktadır. Filistin halkı gaspedilen haklarına kavuşun
caya kadar bu durumun devam edeceğine olan inancımı belirtmek isti
yorum. öteyandan Lübnan’daki trajik  gelişmeler bölgede tehlikeyi daha 
da arttırm ıştır. Müstakil bir devlet olarak bağımsızlık ve bütünlüğünü 
koruyabilmesi' için tüm yabancı kuvvetlerin Lübnan’dan çekilmesi ve kendi 
yaralarını kendisi sarabilmesi için bu ülkeye imkân tanınması gerektiği 
görüşündeyiz.

İran ve Irak arasındaki savaşın bugüne kadar yapılan tüm barış 
girişimlerine rağmen üç yıldan fazla bir süredir devam etmesinden dolayı 
da derin kaygı ve üzüntü duymaktayız. Bu kardeş kavgası maalesef böl
gemizin güvenliğini de menfi yönde etkilemektedir. İki dost ve kardeş 
İslâm ülkesinin öz kaynaklarını gittikçe daha fazla israfa devam etmeleri, 
hem kendileri yönünden ve hem de tüm bölgeyi zayıflatarak dış baskılara 
daha açık bir hale getirmesi yönünden cidden üzücüdür. Türkiye, fraıı-Irak 
arasındaki ihtilafa biran önce tatminkar ve adil bir çözüm bulunmasını 
içtenlikle arzulamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı;
Çin Halk Cumhuriyetinde son yıllarda gayet olumlu gelişmeler kay

dedildiğini biliyor ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. 1983 Hazi
ran ayında Ekselânslarımn Cumhurbaşkanı seçildiği 6. Ulusal Halk Kong
resinin çalışmalarını ilgi ile izledik. Bu vesile ile Çin Cumhurbaşkanlığı 
gibi en yüce ve aynı zamanda mesuliyetli bir makama seçilmiş olmanızdan 
dolayı ekselânslarıııa içten tebriklerimizi tekrar sunmak isterim.

Çin Halk Cumhuriyetinin modernizasyon ve ekonomik açıdan dış 
dünyaya açılma politikalarında gerçekleştirdiği büyük atılımları takdirle 
müşahade ediyoruz. Diğer taraftan, Çin Halk Cumhuriyeti ııiıı başta 
üçüncü dünya ile olmak üzere bütün ülkelerle dostane ilişkiler knımağa 
yönelik dış politikasını ve sorunlarını baıışçı ycliaıla biı çözüme ulaştıı- 
mak yolundaki gayretlerini de takdirle karşılıycıuz.
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Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin çeşitli milletlerarası sorun
lara yaklaşımlarının ya ayııı olduğunu, ya da bunlara bakış açılarında 
büyük benzerlikler bulunduğunu biliyor ve bundan da ayrıca memnuniyet 
duyuyoruz.

Sözlerimin başında da belirttiğim  gibi, ülkelerimiz arasındaki coğrafi 
uzaklık, dostluğumuzun sağlamlığı ve ilişkilerimizdeki yakınlık ve sıcak
lıkla esasen aşılmış bulunuyor. Bu durumda Türk ve Çin Milletleri olarak 
bizlere düşen görev, bu dostluk ilişkilerini ve işbirliğimizi tüm  alanlarda 
daha da ilerletip çeşitlendirmek için bütün imkânları seferber etmek şek
linde tecelli ediyor. Ekselânslarmm ziyaretinin bu yönde yeni hamleler 
yapmamızı mümkün kılacağı inancıyla kadehimi;

Çin Milletinin refah ve mutluluğuna,

Türk ve Çin Milletleri arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin 
daha da gelişmesine,

Sayın Cumhurbaşkanı Li Xiannian ve muhterem refikaları Liıı 
Jiam ei’nin sağlık ve şerefine, ve konuklarımızın sağlığına kaldırıyorum.»

BELGE : 6

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN’İN ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

CUMHURBAŞKANI Lİ XİANNÎAN ONURUNA 13 MART 1984 

AKŞAMI VERDİĞİ YEMEKTE KONUK CUMHURBAŞKANININ 

CEVABİ KONUŞMASI

«Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren,

Sayın Bayan Şenay Gürvit,

Bayanlar ve Baylar,

Güzel ülkenize ayak bastığımız andan itibaren Sayın Cumhurbaş
kanı, hükümetiniz ve halkınız tarafından sevgi ve içtenlikle karşılandık 
ve hüsnükabul gördük. Bu, yalnız Türk halkının misafirperverliğini değil, 
daha önemlisi, Çin halkına beslediği derin dostluk hislerini de ifade et
mektedir. Müsaadenizle Sayın Cumhurbaşkanına ve hükümetinize içten 
şükranlarım ı ve büyük Türk halkına derin saygılarımı arzedeyim.

Türkiye, köklü bir tarihe sahiptir. Türk halkı da metin ve cesur bir 
halk olarak tanınm aktadır. Milli önderi M ustafa Kemal Paşa’iıın liderli
ğinde emperyalizme ve feodalizme karşı mücadele veren Türk halkının 
kahram anlıkları Ötedenberi Çin’de yaygın bir şekilde bilinmektedir. Hal
kınızın yarattığ ı parlak kültür bütün dünyayı hayran bırakmaktadır. Milli
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kalkınma yolunda kazandığınız başarılar da geniş Ölçüde övülmektedir. 
Ülkenize yapmakta olduğum bu ziyaret, sağladığınız ilerlemeleri kendi 
gözlerimle görmemi ve yıllardaııberi beslediğim arzumu gerçekleştirmemi 
mümkün kıldı. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in nazik davet
lerine özellikle teşekkür etmek isterim.

Çin halkı ile Türk halkı arasındaki dostluk temasları bin yılı aşkın 
bir süreye uzanmaktadır, ülkelerimiz, yakın komşu olmamakla birlikte, 
dostluk hisleri halklarımızı birbirine bağlamıştır. Topkapı Sarayı’nda ser
gilenen Çin’in çeşitli hanedanlarına ait porselenler,halklarımız arasındaki 
dostluk ilişkilerinin tarihi tanığıdır. Çin ile Türkiye’nin 1971’de resmi dip
lomatik ilişkiler kurmasından sonra aralarındaki dostluk ilişkileri yeni 
bir gelişme aşamasına girmiştir.

Gerek Çin, gerek Türkiye üçüncü dünyaya aittir. Her iki ülke de 
kalkınmaya, dostlara ve barışa muhtaçtır, ülkelerimiz arasında çıkar ça
tışması yoktur, yalnız dostluk ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirmek 
gibi ortak bir arzumuz vardır. Ekselânslarmm 1982 sonlarında, Cumhur
başkanı olduktan sonra ziyaret ettiği ilk ülke Çiıı idi. Türkiye ise, Cum
hurbaşkanlığına seçildikten sonra ilk olarak ziyaret ettiğim ülkelerden 
biri oldu. Bu, yalnız Çin ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gerçek 
durumunu canlı bir şekilde yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda her iki 
ülkenin önderlerinin dostluk ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine çaba 
harcamak konusundaki içten arzularını da tam anlamıyla ifade etmekte
dir. ülkelerimizin birbirinden öğrenebilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri 
alanlar çok geniştir. Taraflarımızın ortak çabalarıyla aramızdaki dostluk 
ilişkilerinin ve işbirliğinin yeni gelişmeler kaydedeceğinden ve böylece ül
kelerimizin refaha kavuşmalarına yardımcı olacağından ve halklarımıza 
yarar getireceğinden eminim.

Ekselâns,
Türk halkı gibi, savaşa karşı olan ve barışı seven Çin halkı da günü

müzün uluslararası gergin gelişmelerini yakından izlemektedir. Süper 
devletlerin dünya hegemonyasını ele geçirmek için giriştikleri silâhlanma 
yarışı, özellikle de nükleer silâhlanma yarışı her geçen gün biraz daha 
şiddetlenmekte ve dünya barışıyla çeşitli ülkeler halklarının huzurunu 
ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Bu vahim uluslararası durum karşı
sında dünya halkları silâhlanma yarışma son verilmesini ve nükleer savaş 
tehlikesinin kaldırılmasını şiddetle istemektec irler. Kanımızca çeşitli 
ülkelerin halklarının çıkarları için hayati önen, taşıyan savaş ve barış 
meselesi karşısında dünya halkları hiç de aciz değildiıler. Bütün barış
sever ülkeler ve halklar birleşerek ortak bir mücadele veıdikleıi takdiıde 
dünya barışı korunabilir. Siyasetini Atatürk ün saptadığı «Y uıtta Sulh, 
Cihanda Sulh» ilkesine göre belirleyen Türk hükümeti ve halkı, uluslar
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arası gerginliği yumuşatmak için yorulmadan çaba harcam aktadır. Bunu 
büyük bir takdirle karşılamaktayız. Çin, gelişmekte olan sosyalist bir 
ülkedir. Karşısında kendisini modernleştirmek gibi büyük bir görev bu
lunmaktadır. Barışın sürekli olarak hüküm sürdüğü bir uluslararası orta
ma muhtacız. İki süper devletin, görüşmeler yoluyla, gerçek bir silahsız
lanmaya giderek dünyadaki gerginliği yumuşatmalarını içtenlikle arzula
maktayız. Çin halkı, Türk halkı ve dünyadaki diğer bütün barışsever ül
keler ve halklarla birlikte hegemonyacılığa karşı dünya barışını savun
mak için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bayanlar ve Baylar,

Aramızdaki karşılıklı anlayışı artırm ak, birbirimizden öğrenmek 
dostluğumuzu güçlendirmek ve işbirliğimizi geliştirmek için Türkiye’ye 
geldim. Yapmakta olduğum bu ziyaretin umulan amaçlara mutlaka ula
şacağından eminim.

Şimdi kadehimi,

Çin halkı ile Türk halkı arasındaki dostluğa,

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve m üreffeh olmasına ve halkının
mutluluğuna,

Sayın Cumhurbaşkanı Kenan E vren in  sağlığına,

Sayın Bayan Şenay Gürvit’in sağlığına,

Burada hazır bulunan bütün Türk dostlarımızın sağlığına kaldı
rıyorum.»

BELGE : 7

ÇİN HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI LI K 1ANNIANTN 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN ONURUNA 15 MART 1984 

AKŞAMI. VERDİĞİ YEMEKTE KONUK CUMHURBAŞKANININ

YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren,

Sayın Bayan Şenay Gürvit,

Bayanlar ve Baylar,

Bu akşam eşimle birlikte, böyle muhteşem bir salonda Sayın Cum
hurbaşkanı Kenan Evren ve Bayan Şenay Gürvit onurlarına bir y em ek
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verebilmekten büyük şeref duymaktayım. Buraya gelen bütün değerli 
konuklarımız dostluk duygularıyla dolu bu akşam yemeğini onurlandır
mışlardır. Hepinize sevinç ve sevgi ile «Hoş geldiniz» derim ve içtenlikle 
teşekkür ederim.

Ülkenizde çok hoş iki gün geçirdim. Sayın Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren ve Bayan Gürvit’in özenle yaptıkları düzenlemeler sayesinde, hem 
Türkiye'nin yeni görünümünü izledik, hem de eski kültürünüzden zevk 
aldık. Bütün bunlar üzerimizde unutulmaz izlenimler bırakmıştır. Tam 
bir Çin atasözünde dendiği gibi, «bir defa görmek, yüz defa duymaktan 
daha etkilidir». Bu arada, Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile de 
görüştüm. Samimi ve dostça bir hava içinde, ikili ilişkiler, uluslararası 
durum ve her iki tarafı da ilgilendiren diğer konular üzerinde yeterince 
görüş teatisinde bulunduk. Bu, karşılıklı anlayışımızı derinleştirmek, ül
kelerimiz arasında mevcut olan dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin geliş
mesini sürdürmek ve dünya barışım savunmak için çok yararlı olmuştur. 
Ziyaretimin, sona ermediği halde, mutlaka tatmin edici sonuçlar vereceği 
daha şimdiden söylenebilir.

Yarın ülkenizin en büyük şehri İstanbul’a gidip gezeceğiz. Orada, 
kalkınma yolundaki yeni başarılarınız ve göz alıcı eski uygarlığınız hak
kında daha çok bilgi edinme ve daha çok dostlarla tanışma olanağını da 
bulacağım. Şahsım ve eşim, İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanı ve Bayan 
Gürvit ile tekrar görüşeceğimiz aııı bekliyoruz.

Şimdi kadehimi,

Çin halkı ile Türk halkı arasındaki dostluğa,

Çin ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin dur
madan gelişmesine,
Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in sağlığına,

Sayın Bayan Şeııay Gürvit’in sağlığına,

Burada hazır bulunan bütün dostlarımızın sağlığına kaldırıyorum.» 

BELGE : 8

ÇİN HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI LI KIANNIANTN 
CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN ONURUNA 15 MART 1984 

AKŞAMI VERDİĞİ YEMEKTE CUMHURBAŞKANI 
KENAN EVREN’İN CEVABİ KONUŞMASI

«Sayın Cumhurbaşkanı Li Niannian,
Muhterem refikaları Bayan Jiamei,
Sayın Konuklar,
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Başta ekselansları ve muhterem refikaları olmak üzere Çin’li dost
larımızla bu akşam tek rar beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti be
lirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu güzel gece için öncelikle içten 
teşekkürlerimi sunarken, sıcak Çin konukseverliğini bu akşam da kendi 
ülkemizde yaşamanın mutluluğunu taşıyoruz. Ekselanslarının ülkemiz 
ve buradaki tem asları ile ilgili olarak belirttiği dostluk ifadeleri içeren 
görüş ve düşünceleri bizleri ayrıca duygulandırmıştır.

Resmi ziyaretinizin Ankara bölümü yarın sabah tamamlanmaktadır. 
Ekselanslarının da biraz önce ifade buyurdukları veçhile gerek ikili, gerek 
ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası konularda burada son üç gün zar
fında yapmış olduğumuz görüşmeler ve görüş teatileri cidden çok yararlı 
ve verimli olmuştur. Bu temaslarımızın, ikili ilişkilerimizin her alanda 
geliştirilmesi çabalarına yeni bir İm  ve işlerlik kazandıracağına, çeşitli 
dünya meselelerine ülkelerimizin bakış açılarım daha da yakınlaştıraca
ğına inanıyorum.

Türkiye'deki ikâmetinizin maalesef arzu ettiğimiz kadar uzun ola
maması, Ekselânslarma ve muhterem  refikalarına ülkemizi dilediğimiz 
ölçüde tanıtabilm e imkânından bizleri m ahrum  etmektedir. Yarm, yur
dumuzun en büyük şehri olan İstanbul’u ziyaret edeceksiniz. Tarihi ka
lıntıları, kültür değerleri ve doğal güzellikleriyle sizi etkiliyeceğine inan
dığım bu ünlü şehri sadece görmekle kalmayıp, îstanburiularm  Çinii 
dostlarına karşı besledikleri samimi hisleri de yerinde müşahade etmek 
imkânını bulacaksınız. İstanbul’da da yine beraber olacağımızdan ve 
A nkara’da başlattığımız görüş teatilerine orada da devam edeceğimizden 
büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bu hislerle kadehimi şimdi,

Türk ve Çin milletlerinin refah ve mutluluğuna,

Ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve yakın ilişkilerin daha da geliş
mesine,

Sayın Cumhurbaşkanı Li Xiannian, m uhterem  refikaları Lin Jiam ei’in 
sağlık ve şereflerine ve bütün konuklarımızın sağlığına kaldırıyorum.»

BELGE : 9

ÇİN HALK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Ll XİANN|AN’iN 
TRT TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSUNDA 16 MART 1984 GÜNÜ

YAYINLANAN MESAJI

«Bana geniş bir kitleye hitap etme fırsatı veren TRT K urum una 
teşekkür etmekle söze başlamak istiyorum.

Ben, eşim ve diğer arkadaşlarım  Saym dinleyicilere en içten selam
larımızı sunarız. Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e, Gürvit Hanıma,
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Türk Hükümeti’ne ve halkına, bize gösterdikleri yakın ilgilerinden- dola} ı 
çok teşekkür ederim.

Ben ve eşim, Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in konuğu olarak 
Türkiye’yi resmen ziyaret etmiş olmaktan çok memnunuz. Ekselansları 
Kenan Evren ve diğer hükümet yetkilileriyle, ikili ilişkiler ve uluslararası 
sorunlar üzerinde görüş alış-verişinde bulunduk. Bu ziyaretimiz dostlu
ğumuzu daha güçlendirdi ve olumlu sonuçlar elde ettik.

Türkiye ile Çin coğrafi yönden uzak olmasına rağmen, iki büyük 
ulusun ilişkileri uzun bir tarihi geçmişe dayanmaktadır.

Dünyaca ünlü İpek Yolu, Çin’in Şi En yani eskinin Can En vilaye
tinden başlamış ve Türkiye’nin İstanbul yani zamanın Konstantinople 
ketinde son bulmuştur. İpek Yolu’nun, her iki ülkenin ticaretinin ve kül
türünün gelişmesi yönünden çok önemli yeri vardır. İstanbul Müzesi’ııde 
bulunan binlerce porselen ve çini eşyalar dostluğumuzun kanıtıdır.

Yakın ta rih te  her iki ülke de birbirine benzer güçlüklerle karşı kar
şıya kalmışlardır. Çin halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu A tatürk’e 
büyük saygı duymaktadır.

Türk - Çin resmi ilişkilerinin 1971 yılında kurulmasından bu yana 
iki dost ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki gelişmeler 
çok memnuniyet vericidir.

Bugün her iki ülke de bağımsızlığını korumak, ekonomik gelişmeju 
sağlamak ve kalkınmak için büyük görevler üstlenmiştir. Her iki ülke de 
dünya barışını desteklemekte olup, işgalci ve yayılmacı politikalara kar
şıdır. Bir çok uluslararası sorunlarda iki ülke arasında görüş birliği mev
cuttur. İki ülkenin birlikte göstereceği gayretler sonucu, ikili ilişkilerin 
daha da gelişeceğine, bunun da iki ülke halkının yararına olacağına ve 
Asya ile dünya barışma katkıda bulunacağına içtenlikle inanıyorum.

Türk - Çin ilişkilerinin sonsuza dek sürmesini dilerim.»

BELGE : 10
KKTC KURUCU MECLİSİ’NİN 13 MART 1984 TARİHİNDE KABUL 

ETTİĞİ KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜYLE İLGİLİ KARAR

«Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Ege’deki statükoyu ve Türkiye’
nin hak ve çıkarlarını bozacak, Kuzey Kıbrıs Tüne Cumhuriyeti Devleti’- 
nin ve halkının güvenliğini tehlikeye sokacak, Kıbrıs ta  dengeyi ve dola
yısıyla Türkiye’nin ve bölgenin güvenliğini tendit edebilecek giıişimlere 
karşı gerekli önlemleri alma konusundaki karaı lılığını ve Kıbrıs ta  iki 
halk arasında doğrudan doğruya ve ön koşulsuz göıüşmeleı dışındaki
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çözüm arayışının çözümü geciktirdiğini vurgulayan ve Kıbrıs’ta  iki eşit 
halkın barış içinde yanyaııa yaşamasını sağlayacak adil ve devamlı çözü
mün ancak iki halkın karşılıklı iradelerinin ürünü olabileceğini belirleyen 
kararıyla, Devletimizin ve halkımızın barışçı çözüme ulaşmada izlediği 
iyiniyetli girişimlerin haklılığım dünya kamuoyuna gösterme yönündeki 
duyarlılığını şükranla karşılar.

K ıbrıs’ta  barışın ikili görüşmeler yoluyla sağlanabileceğini, adil ve 
kalıcı çözümün ancak eşit statüde iki toplumun ortaklığa dayalı iki ke
simli bir federasyon oluşturulmasıyla gerçekleşebileceğini vurgular. Kıb
rıs sorununa ilişkin tüm girişimlerin bu uyarı çerçevesinde yürütülmesi 
halinde gerçekçi bir çözüme ulaşabileceğini oybirliğiyle kararlaştırır».

BELGE.: 11
i

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN AVRUPA SEVK VE İDARE FORMU 

İLE ENKA HOLDİNG TARAFINDAN DÜZENLENEN 

YUVARLAK MASA TOPLANTISINDA 

23 MART 1984 GÜNÜ YAPTIĞI KONUŞMA

«Distinguished Ladies and Gentlemen,

I warmly welcome you to th is roundtable which comes afte r a very 
successful conference in Davos. I wish to take th is early occasion to thank 
the co - organisers, Mr. Şarık Tara, Chairman of Enka Holding and Prof. 
Klaus Schwab, President of the  European Management Forum Founda
tion, for having taken the initiative to convene this roundtable in Istan
bul. Prof. Schwab also deserves our hearty  congratulations for the 
wonderful organisation of the Davos Conference.

It is an honour and pleasure for me to have th is occasion to address 
such a distinguished gathering.

You know th a t Turkey is in the midst of an intense local election 
campaing. I have so fa r travelled tw enty thousand kilometers crisscrossing 
the  country and tonight, a fte r the closure of this round table, I will fly 
to Adana to resume the  campaing. But I assure you th a t I directed my 
assistans, months ago, to make sure th a t I am able to address you here 
today, for I knew very well th a t the deliberations of such distinguished 
participants would be well worth th is interruption.

I hope th a t this speech will answer some of your questions regarding 
the  present sta te  of affairs in Turkey and w hat the  fu tu re might hold for 
th is country.
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As you all probably very well know, Turkey has gone through very 
difficult transitions in the last ten years. Let me give you a historical 
background.

S tarting with the oil price shock of 1973, things started to worsen. 
Economic growth could not be sustained at high levels because of the 
increased oil bill. The political scene was also in turmoil, between 1971 
and 1980. No single party majority government could be formed. Coali
tions fu rther aggrevated economic mismanagement. As economic 
conditions worsened, anarchy and terrorism started to rise. S tarting from 
February of 1977, no import transfers could be made due to lack of foreign 
exchange. Factories were shutting down one by one due to lack of raw 
materials and fuel oil. Inflation was completely out of control. Hyper-inf
lation had caused shortages, long queues, and a black market. Due to the 
black market, the S tate’s tax revenues were considerably reduced. Foreign 
debt had become unserviceable. Turkey’s international credit standing 
was the lowest in the world. All international lenders had closed their 
doors to Turkey.

Anarchy and terrorism were rapidly rising.

At the end of 1979, Turkey was living the worst days in its history. 
Anarchy, terrorism, hyper - inflation increasing unemployment, lost cre
dibility, unserviceable dept, rising trade deficit had paralyzed the country.

On top of all these problems, the parliament was deadlocked. Laws 
that were imperative to cure some of the country’s problems could not 
be passed.

The parliament was so deadlocked that even the president could not 
be elected.

Turkey is a t a very geopolitically important spot in the world. A 
weak and disintegrating country would be to the advantage of some 
powers. So, not only internal problems but also external agitation further 
aggrevated Turkey’s problems.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

Four years have passed since those grim days. The country tha t 
was a t the brink of social and economic collapse, now is on its two feet, 
and doing remarkably well both economically ant socially.

Turkey has produced a miracle rarely seen in recent history...

With your permission, let us analyze the factois that contributed 
to this miraculous recovery.

61



F irst of all, m ajor economic reforms were undertaken a t the begin
ning- of 1980, on Jan. 24th.

The aim of the stabilization measures of Jan. 24, 1980 was in the 
f irs t place, to halt hyper - inflation.

A fter reducing inflation, improving the balance of payments situation 
and increasing the  growth ra te  were the goals of th is stabilization prog
ramme.

The targets set by this programme were reached and in some cases 
exceeded.

For example, export growth, was 30 percent in 1980, 62 percent in 
1981 and 22 percent in 1982. Inflation, which was unofficially above 100 
percent in 1979, was reduced to around 25 percent in 1982.

Real growth, which was negative in 1979, was increased to more 
than 4 percent, both in 1981 and 1982.

The Turkish economy, which had been a classic, closed import-subs- 
titu tion type economy, was forced to open up to world competition. This 
structural adjustm ent is still underway. W ithout a competitive economy, 
Turkey could never solve its economic problems.

The results of this economic recovery programme have raised Tur
key’s credit rating.

We believe th a t with fu rth er improvement in the economy, our 
credit rating  will become much better.

As you know, on September 12th, 1980, the Turkish military inter
vened, because of increasing anarchy and the parliam ent’s apparent 
deadlock, to take urgent preventive measures.

The m ilitary has kept its word and in an examplary manner, not 
experienced in any other country, orchestrated an orderly return to a 
fully functioning democracy.

During this orderly return, a new constitution was drafted and 
accepted by an overwhelming 91 percent of the people.

A fter the acceptance of the new constitution, new parties were for
med to re s ta rt the democratic process.

We formed the Motherland P arty  on May 20, 1983 and after a very 
short but very demanding campaign, we joined the general elections in all 
67 provinces.

On November 6th  of 1983, general elections were held.
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Tne Mothei land Party became the first party since 1969 to ever win 
a m ajority in the parliament with 2 12  seats out of 400.

On March 25, two days from now, local elections will be held. All 
local leaders, previously appointed by the military regime, will be replaced 
with elected people.

A fter th a t Turkey will be free of any politically interfering elections 
for almost five years.

This will give Turkey enough time to speed up its economic develop
ment and maintain social peace and order.

We have six major problem areas that require us to intensify our 
efforts.

The firs t and foremost is to keep maintaining peace and social stabi
lity. We will spare no effort to keep law and order. We have to avoid the 
mistakes made in the past. Without peace and unity, we cannot achieve 
our goals.

The second important problem is to improve the living standards of 
our people. The real disposable income of low and middle income groups 
had been severely eroded by inflation in the previous years. We have to 
restore and improve the wealth distribution in favour of low and middle 
income groups.

The prim ary requisite to achieve this goal is to reduce inflation 
below the ten percent level and to increase growth rate.

The third major problem is unemployment. We have to maximize 
resource utilisation efficiency. Both public and private savings have to 
be used very efficiently in order to increase the investment rate.

In addition, foreign capital and foreign credits will be utilized to 
open up new employment areas.

With Turkey’s international credit rating and investment confidence 
continously moving up, we believe that we will be able to attract large 
foreign investment projects.

The fourth problem is the housing shortage. Due to a lack of funds, 
housing for low and middle groups has been a neglected topic.

New resources had to be generated to finance social housing projects... 
We have enacted a new law which will create new resources to finance 
new housing construction.

The fifth  problem is to reduce regional differences in development. 
New investment incentives have been enacted which will make invest
ments in less developed regions more attractive.
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The sixh and again a very difficult problem is reducing bureaucracy 
and red - tape. We believe th a t one of the im portant ingredients of rapid 
development is to have less red - tape and an efficiently functioning 
bureaucracy. Although, it is considered to be one of the most difficult;
tasks, we believe we will be able to achieve appreciable progress in
reducing bureaucracy and red - tape.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

Turkey is ju s t a t the beginning of a road th a t promises success if 
followed rigorously.

We believe th a t Turkey has the necessary ingredients to succeed. 
The results obtained up to now, give us confidence th a t with good effort 
on our part, there is no reason for us not to succeed.

Since the s ta r t of the Motherland P arty  government, in the last three 
months, m ajor reforms have been undertaken.

Exchange controls have been drastically eased. This will speed up
capital formation by especially attracting  foreign investments.

We are already seeing very positive signs of large capital inflows.

Easing of exchange regulations have also livened up foreign trade, 
especially exports. I t is now very easy for a trucker to load up his truck 
with fru its  and vegetables or other goods and sell them across the border, 
with no questions asked. All he has to do is to declare the content of his 
lorry for statistical purposes.

In  the past, the exchange regime was sg restrictive th a t you could 
be charged with felony if you were caught w ith a couple of hundred 
Dollars in your pocket. Now carrying foreign currency is no more den- 
gerous than carrying Turkish Liras with you.

I t is possible to open in terest paying foreign currency accounts m 
any commercial bank.

The holders of foreign currency accounts can take with them up to 
3000 US Dollars for every exit from the country.

Twenty percent of export earnings and a hundred percent of invisible 
earnings from areas such as transportation, tourism, and the service 
sector are exempt from any exchange controls.

The relaxation in exchange controls has already produced very 
positive results. For example, the percentage difference between the 
official ra te  and the free m arket exchange ra te  used to be very large. 
Presently, this difference is around 5 percent, which is a healthy sign
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that free m arket demand for foreign currency has come down. It is also 
the sign of a reduction in the black market or «under the counter» eco
nomy.

Another m ajor policy change was achieved in the area of imports. 
We have completely changed the import regime. Previously, there were 
two lists. One was the list of items that could be imported freely, the 
other with government permission. All remaining items were forbidden 
to be imported. Now, we have a negative list. Only the items on the nega
tive list cannot be imported. Anything that is not on this list can be 
imported freely. Our export regime is also very liberal.

Turkish manufacturers can compete with any manufacturer in the 
world. Ever since 1980, it is possible for a Turkish exporter, to import 
any goods, duty free, that go into the composition of export - oriented 
products. This practically makes the country a virtual free - zone for an 
export - oriented manufacturer. So, any Turkish manufacturer can easily 
compete, sometimes even with heavily subsidized competitors.

Let me give you an interesting example :

It is very difficult for us to compete with the Common Market’s 
heavily subsidized dairy products.

So, our exporters have found an easy solution to compete. They buy 
powdered milk from the Common Market and make cheese from this 
powdered milk. In this way they can compete with Common Market ex
ports in third markets.

We have every reason to believe that Turkey will be the trade capital 
of the Middle East.

Turkey is one of the rare countries in the world that is completely 
self - sufficient in food production, and, with improving agricultural 
productivity, it will be a major food exporter.

Turkey has an asset more valuable than its agricultural, industrial 
and mineral wealth and that is its people. Our population is around 50 
million and is expected to reach 60 million in ten years. Turkey will utilize 
its highly industrious and hard - working people to achieve high growth 
rate. Already, Turkish contractors have become very competitive in the 
Middle East region.

If Iran - Iraq war ends, rebuilding projects will open up new 
possibilities for Turkish contractors.

Distinguished Ladies and Gentlemen,
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A t the beginning of my speech, I promised to go into the details of 
what has been described as the «Turkish Miracle».

Let me make one thing perfectly clear. We are not believers in 
miracles, or magic wands. All th a t has been achieved, has been achieved 
with hard work.

Sometimes, I am asked whether there is much difference between 
«Technocrat ozal» and «Politician ozal.» To put it frankly there isn’t  much 
difference.

Today, as a politician, I am in much closer contact with the people. 
I travelled thousands of kilometers throughout the country ever since 
I decided to run for government. I talked face to face with my fellow coun
trym en and listened to the ir problems. Indeed, there are certain problems 
which we have to tackle as a m atter of urgency.

Unemployment is one of them. I have received thousands of letters, 
asking not assistance but a job. People stopped me in the streets, during 
this local election campaing, to plead for a job. And a t this very point, let 
me make an honest confession.

These impressed and moved me much more than when I used to 
make statem ents 011 paper as a technocrat th a t there were 2 million 
unemployed in Turkey.

Because the human element, through more direct contact with the 
people, now comes into play more forcefully. And I think it is this driving 
force deriving from the people which motivates a politician to devote his 
life to the service of his people.

Politicians in Turkey are known as compromisers. But we have learned 
the following harsh tru th . Any unnecessary compromise from the prog
ramme we are following will produce results th a t will harm  the low and 
middle income people.

Therefore it is-of utm ost importance to be able to mold the nature 
of a politician and th a t of a technocrat in a sensitive balance. We have 
seen an example of this in 198B. Even a slight deviation from the econo
mic recovery programme, increased the inflation rate. Exports decreased 
and growth ra te  slowed down considerably.

Turkey is going through a very critical period. We will have to close 
the gap between us and the developed countries. This requires us to work 
harder than everybody else. We believe we have the energy to do this. This 
country can perform  w hat is expected of her. Already, Turkey has become 
an island of stability in a war - torn Middle East, i t  is the only country

66



that is improving both socially and economically. It has good relations 
with all of her neighbors. We have extended our hand of friendship to 
Greece. We have good relations with socialist bloc countries and all mus- 
lim countries. This positive climate in foreign affairs should also be con- 
dusive to increased economic activity.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

I have tried to summarize Turkey’s present situation and tried to 
make some projections about the future. As we see it, the Motherland 
Party Government is a performing government. We came to power with 
a fully prepared programme and immediately started to implement this 
programme. In only three months, with the help of the parliament, we 
enacted twenty - two laws. This shows our pace.

We whole - heartedly believe and hope that we will produce very 
visible m ajor results of a constructive nature in Turkey’s future. In fact, 
Turkey, five years from now may not be imaginable from today’s pros
pective.

With these thoughts, I would like to thank you for having listened 
to me very graciously, and, extend my welcome to Turkey again.

Thank you very much.»

BELGE 12
CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN NEWSWEEK DERGİSİNİN 

26 MART 1984 TARİHLİ SAYISINDA ÖZET OLARAK 

YAYINLANAN ÖZEL DEMECİNİN 

TAM METNİ

Mr. Nagorsky : Mr. President, how do you respond to claims tha t 
Turkey’s parliamentary elections last November were undemocratic since 
only government approved candidates and parties were allowed to parti
cipate in them ?.

President Evren i Even in some western democracies, ceitain political 
parties are outlawed. Due to historical reasons, in some countries, com
munist parties and in some fascist parties are banned. Again, in some 
other countries women were granted the rig’ht to elect and to be elected 
only recently. Now, I am at a loss to understam why elections in those 
countries where such restrictions are or were practiced aie considered 
democratic while Turkish elections are not, just because two paities weie 
banned from November elections. The Government of the National Secu
rity  Council which took over the administration after 12 Septembei
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enacted a Law by which political parties vriiich brought the country to 
12 September were banned and the formation of new parties as a continu
ation of the form er ones was prohibited. These restrictions were also 
reflected in the new Constitution which was approved by a large majority 
of the Nation. When we found out th a t two of the  newly formed parties 
were merely the continuation of the form er parties they were banned 
from the elections. This is the crux of the  m atter. Turkey needs a period 
of stability. The country went through a great turmoil, the extent of 
which can only be appreciated by those who have lived through it. In order 
not to go through the same experience, certain measures had to be taken 
during the period of transition. This is why such restrictions were enfor
ced. I am not of the opinion th a t this is anti-democratic, democracy is 
not a uniform practice. I t has different applications in different countries. 
Had the Turkish people not approved the election system and the parties 
which participated in the elections, they would have indicated their 
disapproval by their votes. However, we have seen th a t the participation 
in the elections was over 90 % and the ratio of spoiled votes was at a 
minimum. We always have registered spoiled votes due to lack of 
understanding on how the voting procedure works and due to illiteracy. 
Therefore, we can say th a t the people have approved by their votes both 
the election system and the parties which took part in the elections. 
Moreover, it m ust be noted th a t all existing political parties will take part 
in the coming local elections; w hether or not they participated in the 
November elections.

Mr. Nagorsky : Do you consider the coming local elections a test case 
for the broader range of parties particularly the two parties that were 
banned the last time and th a t it will determine w hether or not they will 
be allowed to participate in the fu ture national elections?.

President Evren : Election Law is in force in its entirety and the 
elections are held in conformity with the Constitution. All parties which, 
will take p art in the local elections will face a te st whether they partici
pated in November elections or not. But this test has nothing to do with 
us or their participation in fu ture elections. Their success concerns only 
themselves. Next national elections should normally take place five years 
from now. If the parties keep themselves in line with the Constitution 
they will participate in it. Even if they don’t  it wall not be us, I mean me 
as the President or the form er National Security Council who will be the 
judge for this. Such a decision is within the domain of the Constitutional 
Court.

Here, I would like to point out th a t there  is a difference between 
Parliam entary elections and local elections. Public looks for different
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thing’s in local elections. They are inclined to prefer people from whom 
they expect service in their towns and cities and usually vote for people 
well known among the public. This is why in many local elections 
independent candidates are successful whereas in Parlimentary election 
independents rarely score. Therefore, although local elections may give 
an idea about the general trend of people’s political preferences, they are 
not 100 % sure indicators. There have been many cases where the can
didate of one particular party won the local elections but in the parliamen
tary  elections which immediately followed that particular party won not 
a single seat. I do not know how it is in the United States but when 
I visited your country as the Chief of General Staff I met a mayor who 
was in the office for the last 15 years. I doubt that his party won all the 
elections for Congress all this time.

Mr. Nagorsky : Are there any circumstances under which this 
democratization process could be reversed by the military?.

President Evren : One point needs to be very clearly understood : 
Turkish Armed Forces have never intervened with the aim of destroying 
the democratic system. On the contrary, in each one of its interventions 
it acted in order to reinvigorate and to restore democracy which was 
clearly degenerating and after each one of its interventions it returned to 
its barracks as soon as possible. This is peculiar to Turkey and can not 
be seen in other countries. It emanates from the fact tha t the Turkish 
Armed Forces draws its inspiration from A taturk and always abides by 
his directives. Therefore I can not agree with any suggestion tha t the 
Armed Forces intervened to reverse the democratic process. Before 
12 September, democracy in Turkey was not what it ought to be. The 
Armed Forces intervened when all other remedies had failed. If its aim 
was the, destruction of democracy it would not have restored it as is the 
case. Today as we do not see democracy being de-railed it would be absurd 
to talk about such things.

Have you been in Turkey before 12 September?

Mr. Nagorsky : No, Mr. President!
President Evren : I wish you had, so that you could personnally see 

and live the pitiful state of democracy in Turkey. People, had started to 
say th a t they would rather live without it if democracy was what they 
were experiencing then. During the last three years nearly in every 
speech I delivered, I tried to convince the people tha t theie was no 
alternative to democracy and that it is the best political system in the 
world. I feared tha t my people would lose faith in the system.
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Mr. Nagorsky : I t  is more than three years since your military 
intervention. Why hasn’t m artial law lifted yet from most of the  country 
and why do you feel th a t such measures as the harsh new Press Law and 
restrictions on the activities of Trade Unions, Universities are necessary?

President Evren : M artial Law is not a desireable form of Govern
ment. No country would like it. In Turkey M artial Law has always been 
the last resort. During the last three years I have observed th a t anarchy 
and te rro r have spread its roots all over the country. Today, still, we hear 
through the TV and radio th a t new discoveries of illegal arms, ammu
nition and explosives are made. In order to prevent the country from 
slipping back to those days before 12 September a thorough mop-up is 
necessary. For this reason ju s t before November elections we have exten
ded the m artial law for four more months. The New Parliam ent recently 
decided to extend the m artial law for a fu rther period of four months in 
some provinces only. In some provinces a State of emergency was declared 
while m artial law was term inated and in other provinces m artial law was 
lifted altogether and a retu rn  to normal adm inistration was achieved. Now 
everything depends on the judgement of the Parliament. In time, martial 
law will be gradually lifted from all over the country but I feel that the 
country is still a  bit away th a t date I can see th a t both the Government 
and the Parliam ent share this view. To date, nearly a million illegal arms 
were confiscated. If you consider th a t Turkish Armed Forces are only half 
th a t number, you will appreciate the situation.

As for the new Press Law which you think is harsh, we did not bring 
any harsh measures. W hat we did was to fill in the loopholes of the 
previous legislation in order to prevent the misdeeds of pirate publications. 
I  will cite a few examples : When a newspaper s ta rts  publication the
names of its owner and its editor-in-chief, the address of the printing 
house and other relevant information are registered with the Local 
authorities. Now, these pirate publications which have mushroomed before 
12 September would commit an offence on which the  public prosecutor 
would take action. But when he went to the  address of the printing house 
he found a grocery store, the owners, and editors’ names would be false. 
According to the  form er press law if no action was brought about an 
offence within two months the case would drop. So the prosecutor would 
look around for two months and then forget about the whole thing. We 
tried  to stop such practices. Never did we intend to curtail responsible 
press.

Another example : Every country has its secrets. These are not 
perm itted for publication. You would have security personnel whose 
names, addresses, photos should not appear in papers. But we had sucn
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publications. Every day they printed highly sensitive documents, named 
names and addresses. When we tried to stop them, we were helpless 
because of this «two month» rule. Now that we put an end to such things, 
we hear out-cries about harsh new measures.

You mentioned Trade Unions. Trade Unions are established to look 
after the rig’hts of the Labour; they aim to the betterment of the eco
nomic and social conditions of the workers. Their purpose should not be 
active involvement in politics and they should not involve themselves with 
illegal groups. Before 12  September we had Trade Unions which coope
rated with illegal organizations in the destruction of the regime and in 
the establishment of a communist system. They were funding these illegal 
groups and participated in their demonstrations. These are not Trade 
Union activities and for tha t reason they are being brought before the 
courts. We tried to establish rules to prevent these from happening again.

Previously, we had strikes which would go on for a year or two. We 
tried to avoid such situations. We tried to avoid such situations. We de
vised some rules. While agreeing to the right of strike if collective bar
gaining process fails, we have created the Supreme . Arbitration Board 
so tha t disputes are solved and do not drag on forever. If these are harsh 
measures, then I have nothing further to say. I would ask you So read our 
Trade Unions Law, our strike and lockout regulations and name specific 
articles which you would find anti-democratic.

You should have come to Turkey before 12 September to observe the 
sorry state of our Universities. Universities were states within a State. 
It was not possible for the security forces of the State to enter the cam
puses, whereas certain campuses were transformed into training grounds 
for terrorist groups. If the autonomy of higher education bodies means 
immunity from law and order, I doubt that such autonomy would be 
acceptable in Western countries. The autonomy of the Universities is 
scientific and academic. It means that ideas are freely discussed, researc
hes made, education conducted.

A university which draws its resources from the state budget should 
not be able to say «because I am autonomous I can enroll any number in 
any field I like and I can graduate as much as I like.» Every country has 
a programme. There should be plans as to how many doctors, engineers, 
economists and lawyers are needed. Universities should take these plans 
into account.

Still, we did not want them to be left solely in the hands of political 
forces of the State. We have created an autonomous body : The Higher 
Education Council. The members of this council are primarily drawn from
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people who held rectoral positions in our Universities. The council cannot 
interfere with the academic activities of the universities. I t is only involved 
in adm inistrative affairs. They are modelled afte r the similar institutions 
seen in England, Germany, Switzerland and other western countries.

You should also read the Law regarding this Council.

In Turkey we need to graduate 5.000 doctors a year for the next 10 
years in order to fill the gap we are now facing in Medicine. This has 
been calculated by the State Planning Organization. Until 12 September 
such calculations were never heeded. The State did not find itself po
werful enough to say it needs so many students in a particular field or 
th a t it intends to establish a new university. Before 12 September we had 
19 Universities, now we have 27. When we had 19 Universities only the 
ones in large cities like Ankara, İstanbul, and Izm ir were properly staffed 
and sometimes overstaffed while universities in the rest of the country 
had to do with one or two professors and faculty members. Nov/ the 
Higher Education Council has the righ t to call on overstaffed institutions 
and ask them  to send over a number of Professors, A ssistant Professors 
and sta ff to other institutions which are in need. There was a terrible 
outburst over this. Nobody wants to sacrifice his comfort. But the fact 
is we did not want Professors to go over to other cities indefinitely, but 
only for a year or two. But even th a t was too much for some people.

I could have answered you very briefly. But I preferred to give you 
the details, because I want you to see the real picture behind these criti
cisms.

Mr. Nagorsky : Is an amnesty likely for the 20.000 alleged te rro ris ts  
still in Turkish Jails?.

President Evren : Our Constitution gives the power for amnesty to 
the Parliament. But for offences enumerated in article 14 of the Consti
tution, even the Parliam ent does not have the power for amnesty according 
to Article 87. These offences are activities related to the destruction of the 
State and to the in tegrity  of the  country.

My personal view is th a t am nesty should not be abused. A m nesties 
too frequently granted would bring more harm  than benefit. During the 
years 1978 - 1979 when te rro r in Turkey was escalating we brought some 
experts from England to advise us on the steps to be taken for a succesfuj 
fight against anarchy. Their f irs t recommendation was th a t we shoul 
avoid frequent amnesties. They told us th a t the ir experience in that was 
not too encouraging. In fact we had an am nesty in 1974 when many o 
those who were convicted because of the ir te rro rist activities during
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1971-72 period were released. What happened was that these people were 
spread all over the country, got organized again and hence the events of 
1976-77-78-79 and 80. This is why I prefer to be cautious in this matter. 
There are of course some cases where amnesty may be possible, but again 
this is in the domain of the Parliament and I would be disrespectful to 
that body if I were to elaborate on this.

Mr. Nagorsky : There has been recent reports of torture, death and 
hunger strikes in Turkish Jails. Are these reports accurate?

President Evren : Hunger strikes : Yes! But Now there is only one 
group in Ankara who still persist. In all the other places it came to an 
end. Now let me tell you the story behind these hunger strikes : Convicted 
terrorists want to establish their own system in the jails. There is a new 
regulation which stipulates tha t all the inmates should wear uniforms. 
This is something which is applied nearly in all countries. At first they 
did not want to wear uniforms. When they were made to wear them, some 
stopped eating. But in reality this was an excuse because we knew that 
they had instructions from Communist Parties in Europe to create trouble 
and stage hunger strikes. When the rules in Jails are not complied with, 
the penitentiary administration has a score of punishments which it can 
impose. Usually, these are in the form of restrictions for example in 
receiving visitors, writing or getting letters etc. When such restrictions 
were imposed, there was reaction against this also. At one time they said 
tha t their cell windows were too high and they wanted the windows to 
be brought down for better view. They are not after something possible. 
All they want is to create trouble and draw attention. When they come 
to the courtroom they bring together written scraps of paper to 
exchang among themselves and to pass to the listeners in the court. When 
they were searched in order to stop this exchange of messages, they 
cried torture. They refuse to participate in the daily roll calls. Now either 
you have the State authority or not. If you purport to be a state then you 
should be able to enforce your rules. If you would remember there was 
a similar case of hunger strikes in England. I think it was again because 
of regulations about wearing uniforms. 5-6 inmates died but the British 
Government stood by its rules. With us two people died because of hungei 
strike a t the Diyarbakır Penitentiary. After the second death they staited 
eating.

Their sole purpose is to create an international outciy, embaiiass 
the government on the eve of the local eleccions. Theie is no shortage of 
people who criticize Turkey on everthing. Why is Turkey so populai with 
those people? There are historical reasons. We occupy a veiy impoitant

73



place in geography. There will be more criticisms, lies, exaggerations and 
everthing else. You can be sure of tha t!

Mr. Nagorsky : A t the moment, Turkey is still almost alone in 
recognizing N orthern Cyprus as an independent State. Why do you feel 
th a t its declaration of independence was justified and does this declaration 
eliminate the possibility of negotiations for an eventual reunification of 
Cyprus in the fu tu re ?.

President Evren : Since we are running out of time, I prefer to give 
a w ritten answer to this question. I already have it over h e re ! But let me 
very briefly say th a t the Turkish Cypriots were forced to a declaration 
of independence afte r all their efforts for a settlem ent had failed and 
because the Greek Cypriots had consistently looked upon them as a 
m inority denying them equal righ ts although the Republic of Cyprus 
consisted of two communities and was established as such. But while 
declaring its independence, the Turkish Cypriot people did not close the 
door to a federal solution. They stated explicitly th a t it was ready to 
reunite the island under a federal roof. The principal aim of the declara
tion of independence is not secession but to establish a status of equality 
th a t would make negotiations on an equal footing possible. One has to 
know the history of the Cyprus problem to appreciate the situation we 
face today. In 1956, during the  negotiations with the British, who were 
then the adm inistrating power the existence of two communities in 
Cyprus was accepted. 1960 Agreements were also based upon this funda
mental understanding. When the Greek Cypriots brushed aside this basic 
concept in 1963, the problem was created. Cyprus received between 1974-31 
an international aid of nearly a billion dollars. Of this amount only 50 
million went to the North. I am afraid th a t as long as the  Greek Cypriots 
enjoy the recognition of the W est as the sole Government of Cyprus, it 
will not be possible to find a solution to the problem.

Mr. Nagorsky : Turkey recently withdrew 1.500 troops from Northern 
Cyprus but it still has about 17.000 troops there and it still picks up the 
tab for a large part of the budget of N orthern Cyprus. Will T urkeys 
m ilitary and economic role in N orthern Cyprus change now?

President Evren : The troops which were sent from Turkey to the 
Island in 1974 were dispatched with the aim of guaranteeing the right oi 
existence of the Turkish Cypriot people. Past events which took place 
before the eyes of the whole world seem to be forgotten by some. Foi 
10 years, Greeks pillaged Turkish villages butchering its inhabitants. 
Our troops are not there to stay forever. But as long as the two sides 
fail to arrive a t a solution, Turkey who feels obliged to protect its km
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in the Island can not withdraw its troops. When an agreement emerges 
and a federation is set np we won’t stay there-

- As for our economic support to Northern Cyprus, yes, Turkey gives 
economic aid to them. And why ? Because the Turkish Community is being 
subjected to an economic embargo and it is in pains to conduct orderly 
economic relations with the outside world. In this situation who can 
expect us to leave our brethren to their fate? Many countries in the 
world help others by way of economic grants or credits. The United States 
for instance gives grants to many countries. Why not view our assistance 
to Northern Cyprus from this angle, as an economic grant from one 
country to the other.

We have to be realistic. The Cyprus issue now belongs to the nation 
and the public opinion. I have never seen, nor anybody is likely to see a 
Turkish Government who would give less attention to this m atter than 
what the nation thinks it deserves.

Mr. Nagorsky : Tensions between Turkey and Greece seem to be 
on the rise both over Cyprus and in the Aegean Sea. Is there any danger 
of this escalating into an armed conflict?

President Evren : You would be better advised to pose this question 
to Greece. We do not have now or had in the past such an intention. Our 
restrain t during the latest incident is on record. We have always opted 
to solve our problems with Greece, with whom we both share a place in 
the same Alliance in a friendly manner through negotiations. We have 
constantly tried this approach.

I have extended my hand, to them the former Prime Minister did 
the same and so has the present Prime Minister. All in vain. The reason 
for the escalation is not with us but with Greece. If Greece displays some 
understanding and agrees to solve issues around a table, there will be no 
problems. This was our viewpoint and it still is. We believe tha t a shooting 
war between our two countries would be insane and sheer madness.

Mr. Nagorsky : Given your differences with Western Europe over 
both Turkey’s internal political situation and Cyprus, is your government 
contemplating any fundemental shift in its foreign policy?

President Evren : The new government submitted its programme 
to the Parliament where it was adopted. The programme shows clearly the 
internal and external policies which the government intends to pursue. 
I do not think th a t at least for today there are any grounds for a change 
of policies set out by the government programme. I believe tha t our 
existing misunderstandings with the West are transient in nature and
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will disappear in due time. I also believe th a t as the West 'will have in 
time a better understanding’ of the Cyprus issue it will thus probably 
contribute to a speedier solution of the problem.

Mr. Nagorsky : You have offered to.be once again a mediator in the 
Iran - Iraq conflict. Do you have any grounds for optimism th a t this time 
you can succeed and how dangerous is the Gulf w ar to the security of this 
entire region ?.

President Evren : F irs t of all, I have never used the term  «medi
ation». To act as a mediator, both sides have to accept the mediation 
process. W hat I stated was th a t Turkey would be only happy to assist 
in any way with a view to bringing th is conflict to an end if both sides 
wish so. I also said th a t I am prepared to travel personnally to both count
ries and do w hatever I can to end th is war. We, in Turkey, greatly regret 
th a t this w ar ever started  and th a t it has gone on for so long. The war 
did not and certainly shall not bring any good to the countries involved 
nor to our region as a whole. On the contrary, the harm  it did and will 
eventually do is great. The implications of a possible closure of the Gulf 
is collosal for the region and the world. The Gulf region contains the 
richest oil reserves of the world and a great number of countries look to 
this region for the ir energy supply. The closure of the gulf would push 
all these countries into a real crisis and would therefore increase the 
chances of outside intervention. In such an eventuality the risks will be 
incalculable. We dread this possibility.

As fa r  as the chances for peace are concerned, although by nature 
I don’t  lose hope easily I. can not be very optimistic. But nevertheless 1 
should state once again th a t I am ready to do my share, if the  opportunity 
arises.

BELGE : 13

CUMHURBAŞKANI KENAN EV R EN İN  MALEZYA KRALI MAJESTE 
SULTAN HAJI AHMAD SHAHTN 29 MART GÜNÜ TÜRKİYE’YE 

GELİŞİNDE ESENBOĞA HAVA AL ANİNDE 
VERDİĞİ DEMEÇ

«I am pleased to greet His M ajesty Sultan H aji Ahmad Shah, King 
of Malaysia, the R aja Perm aisuri Agong and the distinguished members 
of the ir delegation on their arrival a t A nkara on a State visit to oui 
country.

Malaysia is an im portant country in South E ast Asia which has 
achieved great progress on the way of development. We are proud of the 
success achieved by Malaysia, a  friendly and brotherly country.
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Turkey shares moral and cultural values and has relations rooted 
deep in history with Malaysia. Though geographically far away from each 
other, we feel very close to Malaysia with which we also share common 
aspirations.

These common moral and cultural values constitute a firm basis for 
further development of the existing cooperation within the context of our 
bilateral relations. The visit of the Minister of Foreign Affairs and of the 
Prime Minister of Malaysia last year to Turkey, and the visit of the Prime 
Minister of Turkey to Malaysia also in the same year, together with other 
contacts and visits, have created a close understanding and convergence 
of views and uncovered the existence of a potential cooperation in com
mercial, economic, social and cultural fields between the two countries. 
We welcome these positive developments in our bilateral relations.

Furtherm ore, Turkey and Malaysia who spare no effort towards 
promoting an atmosphere of peace and stability in their region and in the 
world, have similar attitudes and views on many international issues. This 
similarity enables us to have fruitful cooperation and solidarity in the 
international fora and especially in the Organization of the Islamic Con
ference to which both countries are members.

With the conviction tha t the good relations, cooperation and the 
feelings of brotherhood between our two countries will be greatly 
enhanced with the visit to Their Majesties, the King of Malaysia and 
the Raja Permaisuri Agoııg, I extend the a cordial welcome to our friendly 
and brotherly country.»

BELGE : 14

MALEZYA KRALI MAJESTE SULTAN HAJI SHAH’IN 

29 MART GÜNÜ TÜRKİYE’YE GELİŞİNDE 

ESENBOĞA HAVAALANINDE 

YERDİĞİ DEMEÇ

«Bismillahirahmannirrahim,

Mr. President, please allow me first to say how pleased the Raja 
Permaisuri Agong and I are to make a State Visit to your great country. 
We wish to express bur most sincere thanks to Your Excellency, the 
Government and the people of the Republic of Turkey for the very warm 
welcome accorded us on our arrival, which speaks highly of the fraternal 
ties between our two countries and peoples.
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I am also deeply honoured and touched, 011 being conferred the hono
ra ry  citizenship of A nkara and I am most happy to accept the key to this 
historic city, a sister city of Kuala Lumpur.

The visit of both our Prime M inister and our Foreign Minister last 
year and the re tu rn  visit of the Turkish Prime Minister to Malaysia in 
September of the same year have indeed laid a strong and firm  foundation 
for the development of expanded relations between our two governments 
and peoples. I welcome these positive developments and exchange of visits 
and it is my fervent hope th a t this visit of mine will give added momen
tum to the development of the close and meaningful relations between our 
two brotherly countries.

Mr. President,

Turkey and Malaysia share a  m utuality of interest and shared 
values, a common faith  and historical links. Both our countries are com
m itted to fostering Islamic solidarity and cooperation as well as peace and 
stability in the international arena.

W ith these few words, Mr. President, I look forward to exchange 
views with Your Excellency and also to meet your people and see your 
great country which is well known for its historical past and contributions 
to Islamic and other civilizations. The continued economic and technological 
development of Turkey under your able leadership, coupled with the 
glorious past and achievements of Turkey, continues to inspire the Islamic 
Umman and other peoples the world over.»

BELGE : 15

CUMHURBAŞKANI KENAN EV R EN İN  MALEZYA KRALI 

MAJESTE SULTAN HAJI AHMAD SHAH ONURUNA 

29 MART 1984 AKŞAMI VERDİĞİ YEMEKTE 

YAPTIĞI KONUŞMA METNİ

«Majesteleri Malezya Kralı ve Kraliçesi,

Sayın Konuklarımız

Majestelerini ve heyetinizin seçkin mensuplarını çok değerli konuk
larımız olarak Türkiye'de görmekten mutluluk duyuyor ve sizleri içten 
duygularla selâmlıyorum.

M ajestelerinin Türkiye'yi teşrifleri, şüphesiz bizler için çok istisnai 
bir olay teşkil etmekte ve Türkiye ile Malezya arasında artan bir hız a 
gelişmekte olan ilişkiler çerçevesinde tarih i bir önem arzetmektedir. a
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jestelerinin ziyareti, ülkelerimiz arasında mevcut mükemmel ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi yolunda her iki tarafın samimi arzu ve kararlılığım 
teyid eden m üstesna bir vesile ve Malezya’ya karşı dostluk İlişleriyle esa
sen dolu olan Türk milleti için de yeni bir sevinç kaynağı teşkil etmek
tedir.

Türk ve Malezya halkları birbirlerini daha yakından tanıma fırsatını 
geçen yüzyılda bulmağa başlamışlardır. Bugün halklarımızın büyük mem
nuniyet duyduğu, güçlü ve sağlam Türk - Malezya dostluğunun ilk harcı 
da o tarihlerde atılm ıştır. Nitekim geçen yüzyılın sonlarında ve bu yüzyı
lın başlarında Malay Yarımadası Sultanları İstanbul’u ziyaret etmişler ve 
böylece ülkelerimiz arasında ilk temaslar başlatılmıştır. Bazı Türk aile
leri ise Malezya’ya göç etmişler ve birçok Türk’e, Sultanlıklarında önemli 
görevler verilmiş ve h a tta  bunlardan bir kısmı da şöhrete kavuşmuştur. 
Kökleri, eskilere uzanan ilişkilerimiz, özellikle son yıllarda önemli geliş
meler kaydetmiş ve bugünkü memnuniyet verici düzeye ulaşmıştır.

Majesteleri,

Türkiye, aralarında en ufak bir siyasi sorun bulunmayan Malezya ile, 
ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin daha da geliştirilmesine büyük 
bir önem atfetm ekte ve milletlerimiz arasında mevcut dostluk bağlarının 
da bunu icap ettirdiğine inanmaktadır. Son yıllarda iki ülkenin üst düzey
deki yöneticileri arasında başlatılan karşılıklı ziyaretler, ülkelerimizin 
daha da yakınlaşmasına ve uluslarımızın birbirlerini çok daha iyi tanıma
larına imkan vermiştir.

Milletlerimiz arasında esasen mevcut sıcak dostluk hisleri ve karşı
lıklı saygının halktan halka ilişkilerin geliştirilmesi ile daha da güçlene
ceğinden ve böylece ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve kardeşlik için 
çok sağlam bir temelin oluşacağından emin bulunuyoruz.

Ülkelerimiz arasında büyük bir coğrafi meşale bulunmasına rağmen 
Türk ulusu, Malezya ulusunu yakından tanımakta ve onu gerçek bir dost 
olarak görmektedir. Malezya ulusunun istikrar ve huzur ortamı içerisinde 
kaydettiği sosyal ve ekonomik ilerlemeleri takdirle izliyor ve Malezya lıla- 
n n  bu konuda haklı olarak duydukları gurur ve sevince kardeş ülke olarak 
biz de katılıyoruz. |k i  ülke arasındaki benzerlikleri ve birbirimize karşı 
beslediğimiz sıcak yakınlığı münhasıran, ortak manevi ve kültüı el ̂ değer
lerimiz ve uluslarımızın, sosyal ve ekonomik alanlarda ilerleme sağlamak 
yolundaki kararlılık ve gayretleriyle izah etmek yeterli değildiı. Dünyanın 
kritik sayılan bölgelerinde yeralan ve önemli denizyolları üzeı inde bulu
nan ülkelerimizin coğrafi ve jeopolitik konumlan arasında da belirli bazı 
benzerlikler mevcuttur. Bu durum bir yandan herbirimize bir takım so
rumluluklar yüklerken, diğer yandan birbirimizi daha iyi anlayabilmemize 
de imkân vermektedir.
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Majesteleri,

Birçok uluslararası konuda ortak görüşleri paylaşan, barış ve dost
luk ideallerini benimseyen Türkiye ile Malezya, bütün uluslararası fo
rum larda ve özellikle İslâm Konferansı örgütü  çerçevesinde karşılıklı gü
ven ve anlayış içinde daima yapıcı bir işbirliği sürdürmüşlerdir. Bu iş
birliğinin, karşılıklı olarak ülkelerimize yarar sağlaması yanında düııya’da 
barış ve istik rar ortamının idamesi için olumlu katkıda bulunacağından 
da şüphem yoktur. Uluslararası sorunların endişe verici boyutlara ulaş
tığı, dünya barış ve istikrarını tehdit eden yeni sorunların ortaya çıktığı 
bir zamanda, bu örnek işbirliğimizin, uluslararası camianın diğer üyeleri 
arasında da hüküm sürmesi samimi dileğimizdir.

U luslararası ilişkilere hâkim olan bugünkü gergin hava zaten hepi
miz için önemli bir endişe kaynağı teşkil ederken, b ir de İslâm âlemini 
elan tam  bir birlik ve beraberlik ruhu içerisinde görememekten ziyade
siyle üzülmekteyiz. İslam âleminin, «Birlikten kuvvet doğar» inancıyla 
hareket etmesi halinde, karşılaştığı sorunların üstesinden çok daha ko
laylıkla geleceğinden kimsenin tereddütü olmamalıdır. Türkiye’nin bu 
konudaki görüş ve inançlarının Malezya tarafından da aynen paylaşıldı
ğına inanıyorum,

Bu vesileyle İslâm âlemini çok yakından ilgilendiren birkaç soruna 
çok kısa da olsa değinmeden geçemiyeceğim.

Bugün O rta Doğu’da hüküm süren anlaşmazlıklar, bu bölgenin halk
larının refah ve mutluluğunu samimiyetle arzulayan bizleri ister isteme* 
karam sarlığa sevketmektedir. Lübnan, içine düştüğü iç savaş girdabından, 
bütün çırpınmalarına rağmen bir türlü  kurtulam am aktadır. Ülkede ya
bancı kuvvetlerin mevcudiyeti durumu daha da karmaşık bir hale getir
m iştir. Lübnan’ın eski huzur, barış ve refah dönemine tekrar kavuşması 
en samimi dileğimizdir.

Yakın komşularımız ve kardeşlerimiz İran ile Irak arasında devam 
eden savaşı da, başından beri derin b ir üzüntüyle izliyor ve her iki taraf 
için telâfi edilmez maddi ve manevi kayıplara yol açmış bulunan bu kar
deş kavgasının, artık  iki ülkeyi de tatm in/edecek şerefli bir şekilde biran 
önce sona ermesini diliyoruz. Zira bu savaşın süratle son bulması, sadece 
İran ve Irak ’m değil, fakat tüm  bölgenin ve dünyanın çıkarlarına hizmet 
edecek bir gelişme olacaktır.

Filistin halkının son yıllarda peşpeşe maruz kaldığı darbeler, bütün 
İslâm alemi için elem vericidir. Ancak, büyük bir irade ve azme sahip Fi
listinlilerin , sonunda haklı davalarında başarıya ulaşacaklarına güveni
yoruz.
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Majesteleri,

Türkiye, batı ittifak ı içerisinde üstlenmiş olduğu önemli görevleri 
büyük A tatürk’ün tesbit etmiş olduğu hedefler doğrultusunda yerine ge
tirirken, Malezya’nın, kısa adı ASEAN olan Güney Dogu Asya Milletleri 
Birliği içerisinde, kendi bölgesinin birlik ve dayanışması ile sulh ve istik
rarı için gösterdiği çabaları takdirle karşılamaktadır.

Üzerinde yeralaıı ülkelerin çok büyük bir ekseriyeti ile yakın iliş
kiler idamesine özel bir önem atfettiğimiz Asya kıtası da maalesef muh
telif bunalım ve gerginliklere sahne olmaktadır.

Yabancı işgalin süregeldiği Afganistan ve Kampuçyada aynı aki- 
beti paylaşan bu ülkeler halklarının ızdırâplarımn devam etmesinden de
rin üzüntü duyuyoruz.

Afgan ve. Kampuçya sorunlarının, dış müdahalelerin sona erdirilme
sini ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasını öngören sıyası bi
rer çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Majesteleri,

Türk ulusunun zat-ı devletlerini ve Majeste Kraliçeyi ülkemizde gör
mekten duyduğu memnuniyeti bir kere daha ifade ederken, xüık |_erıl|  a 
lezya’lı kardeşlerine karşı besledikleri sıcak hisleri bizzat müşaha e e meıc 
fırsatını bulacağınıza ayrıca seviniyor, bu ziyaretinizin en verim ı ve en 
güzel şekilde geçmesi dileği ile kadehimi,

Majeste Malezya Kralı ile Majeste Kraliçe’niıı sağlık ve mutluluğuna,

Kardeş Malezya halkının refahına ve

Türkiye ile Malezya arasındaki dostluğa kaldırıyorum.»

BELGE : 16

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN’İN MALEZYA KRALI 

MAJESTE SULTAN HAJI AHMAD SHAH ONURUNA 

29 MART 1984 AKŞAMI VERDİĞİ YEMEKTE 

KONUK KRAL TARAFINDAN YAPILAN 

KONUŞMA METNİ

«Bismillah hirrahm an nirrahim
Your Excellency President Kenan Evren,
Mrs. Miray Göksu,
Honourable Ministers,
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Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakahtuh,

Your Excellency,

I would like, on behalf of the R aja Permaisuri Agong, members of 
my delegation and, 011 my own behalf, to express our sincere appreciation 
to you, Mr. President, the Government and people of the Republic of Tur
key for the warm welcome extended to us since our arrival this afternoon.

It is, indeed, a very happy occasion for us to make this visit parti
cularly when in Malaysia we are most appreciative of the fact that you, 
Mr. President, have spared no effort to build upon the ties th a t bind us. 
In fact, Malaysia deeply values the  warm sentiments and regard that 
Turkey has always shown for our country, may I add too tha t we in Ma
laysia also regard Turkey in similar high esteem. We are, therefore, con
fident th a t th is friendship and cooperation will, I pray, continue to be 
strengthened.

Your Excelency,

Relations between Turkey and Malaysia have always been close and 
cordial. The warm and harmonious relations stem not only from our 
historical links and our common heritage but, more importantly, in that 
we share common ideals in the pursuit of peace, friendship and coopera
tion between us which have grown considerably over the years.

I t is, therefore, a m atter of great satisfaction to me tha t with high 
level exchange of visits of our respective leaders, the momentum of con
tacts between our two peoples both a t the official and private level have 
been kept up. Indeed, our relations are continuing to grow and acquire 
fu rth er depth.

A number of agreements have been concluded in the area of educa
tional exchange and cultural contacts, economic and technical cooperation, 
investments, a ir services and shipping during the visits of our two Prime 
Ministers and th a t of the Foreign M inister of Malaysia last year. These 
provide a strong and firm  basis especially for the private sectors of botn 
our countries to explore new avenues for expanded collaboration for the 
m utual benefit of our two countries.

Your Excelency,

The fraternal ties th a t so happily exist between our two countries 
have been, fu rth er augmented by our commitments, the goals and aspi

82



rations of the United Nations and the Organisation of the Islamic Con
ference. In fact, both our countries have increasingly been working clo
sely a t these and other international form. This in itself bears testimony 
to the fact th a t both our countries share similar views on many interna
tional issues and in particular those tha t face the Islamic countries and 
peoples.

Malaysia is of the conviction tha t the strengthening of bilateral 
cooperation and increased contacts and consultations between Muslim 
countries will positively contribute towards greater solidarity. We believe 
that more frequent and frank exchange of views and, more importantly, 
greater tplerance of each others position are necessary for Muslim 
countries to reach a deeper understanding among themselves. Without 
such exchanges and collaboration it would be difficult for us to usher in 
solidarity and cooperation, stability and progress in the Ummah which is 
necessary if the Muslim world is to enjoy the respect and confidence of 
others.

Your Excellency,

I refer here to the many challenges facing the Ummah. We continue 
to see our Palestinian brothers being brutally and ruthlessly repressed 
in occupied Palastine and in Baitul-maqdis. The. foreign oppression in 
Afghanistan and the danger of losing our Afghan brothers to commu
nism is yet another challenge. There is also parallel and tragic situation 
in Kampuchea where a peace loving people continue to suffer owing to the 
continued foreign occupation of tha t country. Then there is the human 
misery and grief arising from the tragic war between Iran and Iraq. And, 
the people of the Sahel region continue to live in profound and unprece
dented anxiety, hoping th a t help will come from their more fortunate 
brothers.

While Malaysia does not belong to the group affluent countries, 
°ur commitments to these unfortunate peoples remains steadfast. W e will 
continue to live up to our pledge to the people of Palestine, Afghanistan, 
Kampuchea and the Sahel Region and those elsewhere. Malaysia will con
tinue to provide ideas and preserver in efforts a t finding a solution to 
the fratricidal conflict between Iran and Iraq together with Turkey within 
the context of the Islamic Peace Committee. We shall not relent in seeking 
a Just and an enduring political settlement of the Question of Palestine.

Your Excellency,
Both our countries have a common stake in the peace and stability 

of our respective regions. I t is our fervent hope that, as partners in simi 
efforts to meet the rising expectations of our peoples through intensi le
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and expanded cooperation, our two brotherly countries will, with the 
blessing Allah almighty, forge ahead in our endeavour to bring a better 
life, peace, progress and prosperity for our peoples.

In concluding my remarks, may I now invite you to rise and join 
me in a toast to the continued good health and happiness of His Excellency 
President Kenan Evren and Mrs. Miray Göksu, and for the continued 
friendship between the Governments and people of the Republic of Turkey 
and Malaysia.

BELGE : 17

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 31 MART 1984 GÜNÜ 

YAPTIĞI KONUŞMADA BELİRTTİĞİ 

BAŞLICA GÖRÜŞLER YE SORULARA 

VERDİĞİ YANITLAR

«Bir hafta  önce yapılan Mahalli Seçimlerle Türkiye demokrasiye 
geçişte önemli ikinci adımı da atm ıştır. Demokrasinin alt yapısı olan Ma
halli İdareler seçimle gelen yöneticilere kavuşmuştur. 6 Kasım seçimleriyle 
istikrarlı bir yola giren Türkiye bu seçimlerle bunu bir kez daha tüm 
dünyaya ispatlam ıştır. Siyasi ve ekonomik istik rar sayesinde ülkemiz çok 
daha hızlı gelişecek ve kalkınacaktır....

...Ülkedeki siyasi istikrar, ekonomimizin de daha hızlı gelişmesine 
imkân sağlayacaktır.

önümüzdeki dört buçuk yıldan fazla olan devrede bizi önemli mese
leler beklemektedir.

Bunların en başında huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi 
gelir. Türkiye artık  hiçbir zaman anarşinin kol gezdiği günlere dönme- 
melidir.

12 Eylül öncesinin anarşik olaylarına karışan binlerce insan tutuklu 
olarak yargılanmaktadır. Çünkü Türkiye’de 12 EylüPe kadar 5 binin üze
rinde vatandaşımız anarşiden dolayı hayatını kaybetmişti. Allaha şükür
ler olsun ki, tehlikeyi 12 Eylül sayesinde atlattık . Memleketin aynı girdaba 
tek ra r düşmemesi için gerekli her türlü  tedbiri almak mecburiyetindeyiz-

Kuzey İrlanda’da, Korsika’da Baader - Meinhof, Kızıl Tugaylar kaı- 
şısmda aldıkları sert tedbirler görmemezlikten gelinirken, 5 binin üzerinde 
can kaybeden Türkiye’nin aldığı tedbirleri tenkit edenler var.

Biz insan haklarının en tabii savunucusuyuz. Birleştirici olmamızın 
temelinde zaten bu felsefe yatm aktadır. İnsan haklarına bihakkın inan
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mayanlar birleştirici olamazlar. Biz bu güzel ülkenin tekrar kavga orta
mına düşmesini istemiyoruz. Anarşiye ve terörizme karışan gençlerimizin 
de tekrar topluma kazandırılmasını elzem görüyoruz. Sapık fikiıleıle be
yinleri yıkanarak, anarşiye bulaştırılan bu gençleri kazanamazsak, ileride 
de büyük problem olacağını biliyoruz.

Hükümet olarak bu meselenin önemle üzerinde duruyoruz. Bu genç
leri topluma tek rar kazandırabilmeniıı arayışı içindeyiz.

Önümüzdeki aylar ve yıllar içinde üzerinde önemle duracağımız en 
önemli konulardan biri budur.

Hükümet olarak hapisanelerin ve ıslah evlerinin de durumunu düzelt 
me gayreti içindeyiz. Hapishanelerin durumunu tetkik için üst kademe 
idarecilerinden oluşan bir komisyon kurdurduk. Bu komisyon cezaevleıımn 
durumunu inceleyerek gerekli tavsiyeleri Hükümete intikal ettiıece^ ıı...

...Yunanistan’la olan ilişkilerimizi devamlı o l a r a k  geliştirmeye çalı
şıyoruz. Uzattığımız dostluk eline cevap gelmemesine rağmen biz iymıye ı 
gayretlerimize devam edeceğiz. Çünkü Türkiye ile Yunanistan aıasın a cı 
anlaşmazlıktan bu iki ülkenin hiçbir çıkarı olmayacağı gibi, bu aı aşmaz 
lık devamlı zarar üretecektir. Bundan dolayıdır ki, Yunanistan ııı a yap 
tığımız akılcı teklife olumlu cevap vermesini arzulamaktayız.

îyiniyetimizin önemli göstergesi olarak Yunan vatandaşlarına vize 
mecburiyetini tek taraflı olarak kaldırıyoruz. Bu suı etle va ıy e a 
ye’de çalışan Yunan tebalı kimselerin de tekrar dönerek çalışma ım a 
da tabiatıyla Türkiye aleyhine faaliyette bulunmamış olm a' 
min edilmiş olacaktır. Eğer Yunanistan, Türkiye ile ci ı o ara ,
kurmak istiyorsa, bizim vize konusundaki iyiniyet gösteıı erimize 
şekilde mukabele edecektir.»

SORU VE CEVAPLAR

Başbakan’ın basın toplantısında yöneltilen sorulara verdiği cevaplar 
Anadolu Ajansında yayınlandığı biçimiyle aşagıdadıı .

«SORU — Yunanistan’a dostluk elimizi uzatıyoruz, uzatmaya ^ aẑ z_ 
dediniz. Bu çerçevede acaba Yunanistan Başbakanı ı e ır 
tısında fayda görüyor musunuz ?

ÖZAL — Şu anda böyle bir konunun, bazı n a z m l ı k i a r  

ken olduğu kanaatindeyim. Birtakım hazırlıklar yap ıır’ bir gös-
lar yapılır, ondan sonra düşünülebilir. Hemen biı hakiki ne-
terideıı farklı birşey olmaz. Biz yapılacak işin gös en 
tice vermesini isteriz.
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SOKU — ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, Türkiye’ye yapı
lacak yardımın Kıbrısla ilgili bir tavize bağlanması kararı kamuoyunda 
tepkilere yol açtı. Hükümet Başkanı olarak bu konudaki görüşünüz nedir?

CEVAP — Dün Sayın Dışişleri Bakanı o konuda açıklama yaptı. Şu 
kadarım  söyleyeyim. Tecrübeler çok açık bir surette göstermiştir. Bu 
yollarla Kıbrıs meselesine çözüm bulunamaz. Bilâkis Kıbrıs meselesi çö
zümsüzlüğe doğru süratle itilir. 1974 ambargosunu hatırlayınız. Yani çö
züm getirdi mi Kıbrıs’ta?  Bunlar çok tipik misallerdir.

Bu gibi konuları da çok heyecanla almıyorum. Fazla da öııem vermi
yorum. Neticesi şu veya bu şekilde olabilir, ama Türkiye üzerinde zorla
maların herhangi bir netice vermeyeceğini de tecrübeler çok açık bir su
re tte  gösterm iştir. Herhalde Amerika’da biraz da seçim zamanını kul
lanmak isteyen kimseler vardır. Biz meseleyi böyle görüyoruz.

SORU — «Mahalli seçimlerle Türkiye demokrasiye geçişte ikinci 
adımı attığına» ilişkin açıklamanızı gelişletebilecek misiniz?. Bu durumda 
üçüncü adım ne olacak?.

CEVAP — Biz tabiatıyla seçimden bu ta rafı ölçüyoruz. Birinci önem
li adım genel seçimlerdir. İkinci önemli adım mahalli seçimlerdir. Bundan 
üçüncü bir adım vardır manasını çıkarmayınız.

Türkiye bir devreden gelmiştir, üç-dört senelik sıkıntılı bir dönem
den gelmiştir. Memleketin birçok problemleri düzeltilmiştir bu devrede. 
Hemen akabinde süratle demokrasiye geçmiştir. Demokrasi Türkiye’de 
sağlam temeller üzerine oturtulm aya çalışılıyor ki, bir daha aynı dar bo
ğazlara düşmeyelim diye. Onun için gerekli gayreti sarfediyoruz. Aydını
mızla, basınımızla, sendikalarımızla, muhalefetimizle, iktidarımızla bu 
meseleleri fevkalade iyi b ir anlayış içinde götürmek gerekiyor.

Bizim seçimlerde gördüğümüz husus, milletimizin buııu böyle iste
diğidir. Zaten b u n a . dayanarak seçimleri aldığımızı ifade edebilirim.:

SORU — İnsan hakları konusuna basın toplatmızda ilk kez yeı 
veriyorsunuz. Hapishanelerin durum ları ile ilgili bir komisyon o lu ş tu ru l
duğunu belirttiniz. Buna askeri hapishaneler de dahil mi? Şu anda Tür
kiye’de insan hakları konusunda bir gelişme mi var?

CEVAP —  «Dikkat ettinizse konuşmamda yurt dışında K o r s i k a  dala 
teröristlerden Baader-Meinhhoff’a, Kızıl Tugaylar’a kadar, birçok teröriste 
karşı çok sert tedbirler alındığı halde, bunlar üzerinde hiç konuşulmaz 
ken, Türkiye’de 5 bin kişinin ölümüne sebep olan olaylarla ilgili tedbir 
leri tenkit edenler olduğunu belirttim . Sanki Türkiye’de büyük çap â> 
insan haklarına riayetsizlik varmış gibi, bir hadise şekline getiriliyor
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Bunun doğru olmadığını bir kere başta söyledim ve ilâve ettim. Dedim 
ki, biz insan haklarının en tabii savunucusuyuz.

Bir memleket ki, uçurumun kenarına gelmiş, zorlukla kendisini kuı- 
ta rm ış, burada bu meselenin fevkalâde ciddi olduğuna bakmak lazım.

Maalesef bu mesele fazla abartılmaktadır. Biz, gayet tabu cezaev
lerinin durumunu yakından takip etmek durumundayız. Bunu da ta 4 ) 
ediyoruz. Bir üst seviyede komisyon kurulmuştur. Bu komisyon bücüıı as^ 
keri cezaevleri de dahil hepsini gözden geçirmektedir. Alınacak tedbirler 
hakkında bize rapor verecektir. Şunu da hemen ifade edeyim, ış ̂ e*ıce 
ve kötü muamele iddiaları yeni değildir. Eskiden beri devamlı olarak takıp 
edilmektedir. Halihazırda 682 m üracaat olmuştur. 146 dosya soruş urma 
safhasındadır, 898 tanesi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilmiştir. 80 dosyanın mahkemesi sonuçlanmıştır. Tutuklanan^ yasa 
işlem yapılan kişi sayısı da 381’dır. Yani cezaevi ve tutukevlerm e ış 
kence yapıldığı veya muayyen konularda yanlış muamele e 1 ıgı ,>-onu 
larında... bunlar devamlı olarak takip edilmektedir.

SORU — Cezaevlerinin durumunu inceleyen komisyon kimlerden 
oluşuyor?.

CEVAP — Bu komisyon cezaevlerinin durumunu incelemek, özel
likle şikayetleri de gözden geçirmek üzere 15-20 gün kadar evve 
kanlığın müsaadesi ile kurulm uştur. Komisyon çalışmalar 111a evam 
yor. Komisyon sivil ve askeri üst kademe yöneticilerinden laırıumuştuı . r>c- 
zı Bakanlıkların m üsteşarları ile askeri sahada ve yüksek tıp mues® 
riniıı başında bulunan kişilerden kurulmuştur. Komisyon ıapoıuı 
verecektir. Daha rapor hazırlanmış değildir.

SORU — 38 gündür Mamak, Cezaevinde 400’ü aşkın tutuîduııun aç
lık grevi yaptıkları, son günlerde de 140 kişinin ölümmı ucuna_ 
bildiriliyor. Bu konuda almayı düşündüğümüz acil te 11 eı v

CEVAP — Bu iddianız ne dereceye kadar doğrudur?. ^ unlard^ \ ^  
kısmı tamamiyle organize hareketlerden geliyor. aa ese j^r
insan hakları kisvesi altında, yurt içinde ve dışında 01 gamze .
bakıma devamlı olarak yapılıyor. İlgili makamlaı geıe 1 
mışlardır.

Bildiğimiz kadarıyla bunların bir kısmı bır uzmı
parken, bir ta ra ftan  da gizli gizli yiyecek depo •tmekteci mllvor.
vadede süren bir hadise haline gelmiştir. Gerekil mcelem 
Alınacak tedbirler varsa bu tedbirler alınacaktı!.

SORU — İspanyol gazeteci neden sınır dışı edilmiştir ?.
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CEVAP — El-Pais gazetesine ben mülâkat da verdim. Aldığım bil
giye göre altı veya 4-5 tane Alman Yeşilleri Güven Parkında kendilerini 
zincirle bağlayıp b ir gösteri yapmaya kalkışmışlar. Bu da organize edil
miş. O gazetelere haber verilmiş. Onlar da bu işe dahil olmuşlar. Yani 
Türkiye’de memleketimizde dışarıya karşı, kendi hesaplarına göre bir 
gösteri mahiyetinde bir faaliyet yapmışlar. Zannediyorum hepsi beraber 
yurtdışm a sessizce gönderilmiştir.»
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Belleten gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlarm ış  

metinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahi

yetinde olup resmi bir belge değildir.
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SİYASİ OLAYLAR

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN İRAN’I ZİYARETİ

Başbakan Turgut özal, İran Başbakanı Musavi’nin davetine icabetle 
yurtdışma ilk resmi ziyaretini 28 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İran a 
yapmıştır. Bu ziyaretten önce başlayan ve 24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri 
arasında yapılan Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına ve Başbakan 
Turgut özal’m ziyaretine geniş bir işadamları heyeti de katılmıştır. Baş
bakan Turgut Özal, resmi görüşmeler yanında İran Başbakanı, Cumhuı- 
başkanı ve Meclis başkanı ile ikili ilişkiler, bölge sorunları ve İran - Iıak 
savaşı konularında görüş teatilerinde bulunmuştur.

Ekonomik ve ticari konularda yapılan görüşmeler sonunda önümüz
deki bir yıllık dönem içinde İran’a 1 Milyar 183.9 milyon dolaılık ihıacat 
için kesin bağlantı yapılmış veya kesin bağlantı imkânları dogmuştıu. 
Ziyaret sırasında ayrıca sanayi işbirliği ile müteahhitlik, müşavirlik ve 
mühendislik hizmetleri konularında muhtevalı ve ciddi göıüşme imkanı 
olmuştur.

Başbakan Turgut özal İran’dan dönüşünde Esenboğa Havaalanında 
yaptığı açıklamada, İran ziyaretinin iki ülke arasında yeni bıı ge ışme 
devresini başlattığını, İran yetkilileri ile ele alman meselelerde fi m  n ı 
ğine vardıklarını, bunun da ticari ve ekonomik ilişkiler açısın an umu 
verici olduğunu belirtmiştir.

Görüşmeler sırasında siyasi ve bölgesel konular üzerinde de duıul 
duğunu ve devam eden savaş konusunda Türkiye nin üzüntüsünü ım S 
tirdiklerini kaydeden özal, «Bizim şu noktada herhangi biı aracı n  >Tp 
ma durumumuz yoktur. Bunu ifade ettik. Daha ziyade bu mese eııın na 
çözülebileceği hakkında İranlı dostlarımızın düşünceleıım ca a 
anlamak ve bu işin kısa sürede bitip bitemeyecegi konusun a n 
sağlam düşüncelere varabilmek için etraflıca konuştuk, izim samı 1 
rak ortaya koyduğumuz düşüncelerimizi İıanlı dostaıımız ,
karşılık verdiler. Bunları değerlendireceğiz. 3u harbin sona ermei 
sunda bizim herhangi bir rolümüz olacaksa, buna hazıı o ugu '
ledim. Bugünkü şartlar altında, konunun henüz olgun aşma ıgı . ‘ 
vardır. Arzumuz bunun biran evvel iyi bir şekilde sonuç an 
miştir.
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KIBRIS

Kıbrıs sorunu Nisan ayı içerisinde de güncelliğini korumuştur.
BM Genel Sekreteri Perez de Cueliar’ın 16 M art 1984’e KKTC Cum

hurbaşkanı Rauf Denktaş’a New York’ta  ilettiği düşüncelere verilecek 
cevabı tesbit amacıyla Kıbrıs Türk siyasi liderleri arasında çeşitli top
lan cılar yapılmış ve neticede hazırlanan cevap, Genel Sekreter’in özel 
Temsilcisi Hugo Gobbi’ye 18 Nisan 1984 tarihinde Lefkoşe’de tevdi edil
miştir.

Teni KKTC Anayasa tasarısının 19 A ğustos’da halkoyuna sunulma
sının, 4 Kasım’da da KKTC Parlamentosu için seçimler yapılmasının 
karara bağlandığının açıklanması ile Türkiye ile KKTC arasında teati 
edilmiş bulunan Büyükelçilerin 17 Nisaıı’da Lefkoşe ve Ankara’da güven 
mektuplarını tarafların  Cumhurbaşkanlarına sunmaları Kıbrıs sorunu 
bakımından ayın diğer önemli gelişmelerini teşkil etmiştir.

Bu gelişmeleri tepkiyle karşılayan KRY, BM’nin Kıbrıs konusundaki 
kararlarına «uymaması» ve «yeni oldu bitti»!er yaratm a çabası içinde bu
lunması dolayısıyla Türk tarafın ı 19 Nisan 1984’de BM Güvenlik Konse
yi’ne şikayet etm iştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, KRY’niıı Güvenlik Konseyi’ne 
m üracaatı üzerine 20 N isan’da basma yaptığı açıklamada, özetle, bu du
rumun Rumların 1977 ve 1979 zirve toplantılarında varılmış olan anlaş
malardan kaçma niyetlerini devam ettirdiklerini kanıtladığına dikkat çek
miş; «dünyayı gezip (Kıbrıs Türkleri’ni) şikayet edeceklerine» uyuşmaz
lıkların halli için masa başına gelmeleri çağrısını tekrarlam ış; Güvenlik 
Konseyi’ne gidişin bir. çok şeyi değiştireceği, bunu herkesin bilmesinde 
yarar olduğu uyarısında bulunmuştur.

Denktaş, Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New Y ork 'a  
hareketinden önce Lefkoşe (27 Nisan) ve İstanbul’da (29 Nisan) verdiği 
demeçlerde «Güvenlik Konseyi kararlarına saygılı bulunduklarını ancak, 
Rum - Yunan tarafınca toplantıya çağrılan Konseyin tek yanlı ve gerçek 
dışı bir k a ra r almamasını temenni ettiğini, ayrıca BM Genel Sekreterfne 
iyiniyet görevi dışında arabulucu veya hakem görevi verilmesi yolundaki 
isteklere de karşı olduğunu» belirtm iştir.
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NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI 
VE NATO’NUN 35. NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

NATO Nükleer Planlama Grubunun Milli Savunma Bakanları düze
yindeki 35. nci toplantısı 3-4 Nisan 1984 tarihlerinde Çeşme de yapılmış 
tır. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bu vesileyle Çeşme y c 
gelmiştir.

NPG toplantısı sonunda yayınlanan bildiride, Grubun çalışmaları 
hakkında basına bilgi verilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Çeşme’de bulunduğu sure 
içinde İngiltere, ABD, Norveç ve İtalya Savunma Bakanları ile ıkılı gö
rüşmeler yapmıştır.

Yavuztürk, ayrıca 4 Nisan akşamı bir basın toplantısı düzenlenmiş 
tir. Yavuztürk, bu toplantıda, Türkiye’nin NATO içindeki sorumlulu t- 
larını yerine getirm ekte olduğunu bildirerek, «Savunma haıcama arımız 
döviz dengesini bozan bir durumdan çıkaracak uygun biı üzene o0ı 
gidiyoruz. Savunma araç gereçlerinin ya kendimiz ya da üye u te er e 
ortaklaşa yapacağız» demiştir.

Yavuztürk, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonunun Türkiye ye 
sağlanacak yardımı Kıbrısla ilgili bazı şartlara bağlama v girişim e 
de değinerek, «Amerika’dan şarta  bağlı bir yardımı taıih  oyunca * 
etmedik. Kesinlikle de kabul edemeyiz. Bu kararı şarta bag ama t ^on 
den de çıkarsa Amerika’nın yardımının tümünü ıedde e ı ırız.̂  ı̂  c 
karar değildir. Bunun kademeleri vardır. Amerikan yöne iminin 
değiştirilmesi için azami gayreti göstereceğine inanıyoıuz» emiş ı .

Öte yandan, NATO’nun Kuruluşunun 35. nci 
Kuzey Atlantik Asamblesi TBMM Grubu ile Tiiık r aıi ''1  „A  , 
Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri toplantı 4 Nisan gunu 
pılmıştır. Toplantıda Başbakan Turgut Özal, D ışişeıı a an̂  
lefoğlu ve siyasi parti temsilcileri birer konuşma yapmış a du_
konuşmasında, NATO ile ilişkilerimizin s a ğ ]  am temeller u - ^

ğunu belirtmiş, ve NATO’nun bir savunma ittifakı .oldu^  ^  vUr. 
savunmanın ancak güçlü bir ekonomik yapı ile miim vun o c 
gıılamıştır.
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Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’da NATO’hım gücünün ve hayati
yetinin başlıca nedeninin ittifakın demokratik temellere dayanması oldu
ğunu ifade etmiştir.

NATO Nükleer Planlama grubu toplantıları münasebetiyle ülkemiz
de bulunan NATO Genel Sekreteri Dr. Joseph Luns da îttifa k ’m 35. yıl
dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlamıştır.



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 1-6 Nisan’da İran’da düzenlenen Kııraıı Okuma Yarışmasına ül
kemiz üç hafız ile katılm ıştır.

— 9-11 Nisan’da Şam’da Türkiye - Suriye Kültürel Değişim Prog
ramı görüşmeleri yapılmış ve Program imzalanmıştır.

— 9 -1 5  Nisan’da Halep Yabancı Filmler Festivali çerçevesinde Türk 
Film Haftası düzenlenmiştir.

— 12-16  Nisan’da düzenlenen Asya - Pasifik Film gösterilerine 
«Türkiye» adlı doküm anter' filmle katılmmıştır.

— Mimar Sinan üniversitesi Rektörü Prof. Muhteşem Giray ile 
Doç. Aligül Ayverdi konferanslar ve sergiler düzenlemek amacıyla Japonya 
(12-28 Nisan) ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni (23-30 Nisan) ziyaret etmiş
lerdir.

— 26 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde Cidde ve Kuveyt’te Türk H afta
ları düzenlenmiştir.
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1 Nisan 1984
YABANCILARIN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI YA
TIRIMLARLA İLGİLİ YENİ ESASLAR BELİR
LENDİ

Yabancıların Türkiye’de yapacakları yatırım 
larda uygulanacak yeni esaslar belirlenmiştir. D.P.T. 
Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı tarafın
dan düzenlenen «Yabancı Sermaye Hareketlerine 
İlişkin Tebliğ» 1 Nisan 1984 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.

2 Nisan 1984
ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ’NÜN TÜRKİYE’YE 
YAPILACAK YARDIMIN ŞARTA BAĞLANMASI
NA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesinin 28 Mart 
1984 günü 1985 Programı çerçevesinde Türkiye’ye 
sağlanması öngörülen askeri yardımların 715 milyon 
dolara indirilmesini onaylayarak, bunun 215 milyon 
dolarlık hibe yardımı kısmının Maraş’m tekrar Kıb
rıs Rumlarının iskanına açılmak üzere BM yönetimine 
devri şartıyla tahsisini öngören tadil önergesini ka
bul etmesi üzerine ABD Dışişleri Sözcüsü Hughes 
yaptığı bir açıklamada, Senato Dışişleri Komitesinin 
memleketimize sağlanacak askeri yardımların kısmen 
de olsa şarta bağlanmasının, Kıbrıs Türklerinin BM 
Genel Sekreterinin görüşmeleri yeniden başlatma 
girişimine ilişkin olarak takınacakları tavrı menfi 
yönde etkileyeceğine dikkat çekmiştir.

2 Nisan 1984
KRY İLE MISIR ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞ
KİLER KURULUYOR

Mısır Arap Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rıırn yöne
timi arasında altı yıldır kesilmiş durumda bulunan 
diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması hususunda 
prensip m utabakatına varılmıştır.

2 Nisan 1984
YAVUZTÜRK TÜRK HÜKÜMETİNİN NATO SA
VUNMASINA KATKISININ DEVAM EDECEĞİNİ 
BELİRTTİ

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavııztiirk NATO 
Nükleer Planlama Grubu çalışmaları nedeni ile Çeş
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me Altmyunus’a gelen NATO ülkeleri Savunma Ba
kanları onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, 
Türk Hükümetinin NATO savunmasına şimdiye 
kadar yaptığı biçimde katkıda bulunmaya kararlı 
olduğunu söylemiştir.

Yavuztürk, «Türkiye bir yandan savunmasını 
geliştirmekte, diğer yandan da ekonomik ve sosyal 
sorunlarının üzerine kararlı bir şekilde eğilmektedir. 
Bu sayede Türkiye sadece NAT'O’nuıı güvenliğine 
katkıda bulunmakta kalmamakta, aynı zamanda böl
gedeki istikrarın  kuvvetlenmesine de yardımcı ol
maktadır» demiştir.

2 Nisan 1984
PAPANDREOU : EGE ADALARI ÜZERİNDEKİ 
HAYA SAHASININ DENETİMİ KISMEN DAHİ 
OLSA TÜRKİYE’YE BIRAKILAMAZ

Yunanistan Başbakanı Papandreou yaptığı bir 
konuşmada, Ege hava sahası, Limni, Eğede komuta 
kontrol sorunu ve Larissa karargâhı konusunda bili
nen Yunan tezlerini tekrarlamış, Doğu Ege adaları 
üzerindeki hava sahasının denetimini kısmen- dahi 
olsa Türkiye’ye bırakmayı öngörecek hiçbir planın 
Yunanistan tarafından kabul edilmeyeceğini belirt
miştir.

2 Nisan 1984
TÜRKİYE PARLAMENTOLARARASi BİRLİK’E 
YENİDEN KABUL EDİLDİ

İsveçre’nin Cenevre kentinde başlayan Parla- 
mentolararası Birlik’in 71 dönem konferansında Bir
lik Konseyi TRMM’nin talebi üzerine, Türk parla
mentosunu yeniden üyeliğe kabul etmiştir.

Türkiye’nin Birlik’e yeniden kabulu nedeni ile 
' Ankara Milletvekili ve Heyet Başkanı Barlas Doğa 

yaptığı konuşmada, Türkiye’de son yıllarda parla
m enter demokrasi alanında büyük bir gelişme kay
dedildiğini belirtmiştir.

2 - 4  Nisan 1984
NÜKLEER ENERJİNİN KULLANIMI KONUSUN
DA KANADA İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerjinin 
barışçı amaçlarla kullanımı konusunda işbirliğini içe-
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ren bir anlaşma akdine yönelik görüşmeler Ankara’
da yapılmıştır. Görüşmelerde Türk heyetine Dışiş
leri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardım
cısı Elçi özdem Sanberg, Kanada Heyetine ise, Ka
nada Dışişleri Bakanlığı Nükleer Bölüm Direktörü 
Mark Moher başkanlık etmişlerdir. İlk tu r müzake
relerde anlaşma tasarısı üzerinde önemli ve özlü iler
lemeler kaydedilmiştir.

Heyetler mevcut ilerlemelerden duydukları 
memnunluğu belirterek, bu müzakereler vesilesiyle 
Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerjinin ba
rışçı amaçlarla kullanılmasını sağlayacak yararlı bir 
işbirliği gerçekleştirilmesi konusunda hükümetlerinin 
güçlü arzu ve kararlılıklarını karşılıklı olarak bir kez 
daha açıklamak fırsatını bulmuşlardır.

Yapılması öngörülen anlaşma ile bilim ve tek
noloji alanında bilgi, malzeme ve teçhizat teatisi he
def alınmakta, ayrıca nükleer enerjiden tarım, sa
nayi, sağlık alanlarında ve elektrik üretiminde ya
rarlanm ak amacıyla ortak projeler geliştirilmesi ön
görülmektedir.

3 - 4 Nisan 1984
NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU ÇEŞME’DE 
TOPLANDI

NATO Nükleer Planlama Grubu’nuıı Milli Sa
vunma Bakanları düzeyindeki 85. toplantısı Çeşme’de 
yapılmıştır .

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride 
Grubun çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. (Bk. 
Belge. 1 )

Toplantı vesilesiyle Milli Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztiirk meslekdaşlarıyia ikili görüşmeler de yap
mıştır.

3 - 5 Nisan 1984
TÜRKİYE - SURİYE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
KARMA KOMİSYONU ANKARA’DA TOPLANDI. -

Türkiye - Suriye karayolu taşımacılığı Karma 
Komisyonu’ııun ilk toplantısı Ankara’da yapılmıştır.

1982 yılında Şam’da imzalanan Karayolu Taşı
macılığı Anlaşması uyarınca yapılan toplantıda doğ-
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rudaıı ya da transit yolcu veya eşya taşımacılığında 
uygulanacak esaslar ele alınmış, iki ülke arasındaki 
karayolu taşımacılığında 1934 yılı kotası belirlen
miştir.

3 Nisan 1984
YUNAN HÜKÜMETİ TÜRKİYE’NİN JESTİNİ YE
TERLİ BULMADI.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Marudas, Baş
bakan özal’m 20 yıl önce sınır dışı edilen Yunanlı
ların yeniden Türkiye’ye dönerek oturabilecekleri ve 
çalışabilecekleri yolundaki sözlerinin uygulanma
sının zor olduğunu belirtmiştir. Marudas, Türkiye’nin 
Yunanistan ile ilişkilerini düzeltmek istemesinin bir 
göstergesi olarak Yunan vatandaşlarına Türkiye’ye 
girişte uygulanan vizenin kaldırılacağı yolundaki ka
rarı ise olumlu bulduklarını açıklamış, ancak bu iyi- 
niyet gösterisine karşılık olarak herhangi bir girişim
den söz etmiyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin nor
male döndürülmesinde iyi niyet jestlerinin yeterli 
olmadığını ileri sürmüştür.

4 - 10 Nisan 1984
TBMM BAŞKANI KARADUMAN PAKİSTAN’DA

TBMM Başkanı Necmettin Karadumaıı, Pakis
tan Danışma Meclisi Başkaııınm davetine icabetle, 
eşi ve refakatindeki parlamento üyelerinden oluşan 
heyetle birlikte Pakistan’a resmi bir ziyarette bu- 

■ lunmuştur.

Meclis Başkanı, Pakistan’da Federal Meclis 
(Meclis’i Şura) Başkanı K. M. Safdar, Dışişleri Ba
kam Yakup Han ve Cumhurbaşkanı Zia ü l Haq ile 
görüşmeler yapmıştır. Sıcak ve dostane bir have için
de geçen görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki işbir
liği ve her iki ülkeyi ilgilendiren sorunlar üzerinde 
fikir teatisinde bulunmuştur.

Peşaver’de Afgan Mülteci kamplarını da ziya
ret eden Meclis Başkanı burada Mültecilere hitaben 
kendilerinin haklı davalarını destekleyen bir konuş
ma yapmıştır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİNDE NATO’- 
NUN 35. NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUT
LANDI

NATO’nun Kuruluşunun 35. nci yıldönümü do
layısıyla Kuzey Atlantik Asamblesi TBMM Grubu 
ile Türk A tlantik anlaşması derneğinin ortaklaşa 
düzenledikleri toplantı TBMM’de yapılmıştır. Top
lantıda Başbakan Turgut özal, Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu ve siyasi parti temsilcileri birer ko
nuşma yapmışlardır.

NATO Nükleer Planlama Grubu toplantıları mü
nasebetiyle ülkemizde bulunan NATO Genel Sekreteri 
Dr. Joseph Luns da îttifak ’m 35. yıldönümü dolayı
sıyla bir mesaj yayınlamıştır. (Bk. Belge 2, 3, 4 )

4 Nisan 1984
IMF YÖNETİM KURULU TÜRK HÜKÜMETİNİN 
VERDİĞİ NİYET MEKTUBUNU ONAYLADI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Ku
rulu Türk Hükümeti tarafından verilen niyet mek
tubunu onaylamıştır. Verilen bilgilere göre, Haziran 
ayında yürürlüğe girecek bir yıl süreli yeni Stand by 
anlaşması ile Türkiye Fon’daıı 225 milyon özel çek
me hakkı (SDR) (yaklaşık 240 milyon dolar) tu ta 
rında bir kredi alacak ve kredi 4 eşit taksitte kullan
dırılacaktır.

Niyet mektubunda Türk hükümetinin 1984 yılı 
içinde aldığı ekonomik tedbirlere, hükümet progra
mında ve ekonomik programlarda yer alan makro 
hedeflere ve uygulanacak politikalara yer verildiği 
bildirilmiştir.

5 Nisan 1984
BAŞBAKAN ÖZAL ABD’NİN HİBE YARDIMI 
MESELESİNE ÖNEM VERMEDİKLERİNİ SÖY
LEDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile haftalık ola
ğan görüşmesinden sonra basın mensuplarınca yö
neltilen bir soru üzerine Başbakan Turgut özal, 
Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak 
hibe yardımın şarta  bağlanması meselesine Önem

4 Nisan 1984
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vermediklerini bildirerek «Kıbrıs meselesini bu yol
la çözmek mümkün değildir.» demiştir.

Başbakan şöyle konuşmuştur :
«Biz bu meseleye o kadar önem vermiyoruz. 

Sizler çok önem veriyorsunuz. Ben her zaman söy
ledim. Dedim ki, o kadar abartılacak mesele değil
dir. Onlar bize ordumuzu modernize etmek üzere, 
NATO vecibelerimizi yerine getirmek üzere yardım 
yapıyorlar. Bu yardımın bir kısmı zaten kredidir ve 
piyasa şartları ile alınmış kredidir. 2 milyar dolar 
kredi alırsınız, ödediğiniz zaman da 5 milyar dolar 
olur.

Bu söylenen kısım sadece hibe kısmıdır. 200 
küsur milyon dolar. Hakiki yardım da budur. öbür
leri değildir. Netice itibariyle bu mesele döner veya 
dönmez, onu o kadar önemli görmüyorum. Ama kar
şılıklı bir takım taahhütler, vecibeler var. Onları 
yerine getirmek üzere verilmiş sözler var. O sözlerin 
yerine gelmesi lazım. Sadece bu kadar söylüyorum. 
Meselenin bununla karıştırılmaması lazım, yani Kıbrıs 
meselesi ile bunun hiç bir ilişkisi yok. Kıbrıs mese
lesini de bu yolla çözmek mümkün değil. Hiç bir za
man mümkün değil. Çözülmediği de daha evvel gö
rülmüştür.»

5 - 8 Nisan 1984
LUNS, ANKARA’DA

Yakında görevinden ayrılacak olan NATO Ge
nel Sekreteri Dr. Joseph Luns, Çeşme’de yapılan 
NPG görüşmelerini müteakip Ankara’ya gelerek 
Türk Hükümeti yetkililerine veda ziyaretlerinde bu
lunmuştur.

Bu veda ziyaretlerinde Dr. Luns, sırasıyla Cum
hurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli 
Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından ka
bul edilmiştir.

Dr. Luns’a, ayrıca, Ankara üniversitesi ta ra
fından siyasal bilimler dalında fahri doktorluk üıı- 
vanı verilmiştir.

Luns ziyaretinin sonunda Yeşilköy Havaalanın
da yaptığı açıklamada, Ankara’da yaptığı gorüş-
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melerede Türkiye’nin NATO içindeki yeri, ordusu
nun önemi, özellikle coğrafi konumu bakamından soıı 
derece duyarlı bir bölge olduğunun vurgulandığını 
ve Türkiye’nin temelden Batıya yönelik siyaseti ve 
Batı ülkeleri açısından önemi üzerinde durulduğunu 
bildirmiştir.

5 Nisan 1984
SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞI İSTANBUL’A KAÇI
RILDI

Cidde - Şam seferini yapmakta iken, Suriye’li 
bir hava korsanı tarafından İstanbul’a kaçırılan, 
Suudi Arabistan havayollarına mensup bir uçağın 
yolcuları ve m ürettebatı, güvenlik kuvvetlerimizce 
ateşli silah kullanılmadan yapılan bir operasyon 
sonucu kurtarılmış, operasyon sırasında iki yolcu ile 
m ürettebattan bir kişi hafif yaralanmıştır.

Kral Fahd, uçağın serbest bırakılması için Türk 
makamlarınca sarf edilen çabalar dolayısıyla, Türk 
hükümetine teşekkürlerini bildirmiştir.

6 Nisan 1984
YUNAN VATANDAŞLARININ VİZEDEN MUAF 
OLARAK GELEBİLMELERİNE İLİŞKİN OLARAK 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Naz-mi 
Akıman, Yunan vatandaşlarının Türkiye’ye vizeden 
muaf olarak gelebilmelerine ilişkin olarak yayınla
nan kararnam e konusunda bir açıklama yapmıştır. 
Akıman’m açıklaması şöyledir :

«Hatırlanacağı üzere, Bakanlar Kurulunun 
5 Nisan 1964 tarihli bir kararıyla 1955 tarihli Türk- 
Yunan Vize Muafiyet Anlaşmasının geçici olarak 
talik edilmesi sonucunda Yunan vatandaşlarının ül
kemize gelebilmeleri vizeye tabi tutulmuştu.

Bu kerre, Hükümetimiz bir iyi niyet gösterisi 
olarak Yunan vatandaşlarını vize uygulamasından 
tek taraflı olarak muaf tutm a kararı almıştır.

Bu K arara göre, Yunan uyruklular, turistik 
amaçlarla, vize alınmasına gerek olmadan, serbestçe 
Türkiye’ye gelebileceklerdir. Yeni uygulama Yunan
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uyruklulara, daha önce gerekli müsaadeyi almak kay
dı ile, Türkiye’ye çalışmak amacı ile gelmek imka
nını da vermektedir. Bu hususlarda tüm yabancıla
rın Türkiye’ye giriş ve ikametlerinde mevzuatımıza 
göre tabi oldukları kayıtların Yunan uyruklular için 
de geçerli olacağı tabiidir.

Sözkoııusu K arar Türk Hükümetinin Yunan
istan’a karşı gütmeyi içtenlikle arzuladığı dostluk 
politikasından ve gerilimin hiç bir ülkeye yarar sağ
lamayacağına ve gerilimin azatılması için çaba sar- 
fedilmesi gereğine olan inancından kaynaklanmak
tadır.»

6 Nisan 1984
İTALYAN SAVUNMA BAKANI SPADOLİNİ 
ANKARA’DA

İtalya Savunma Bakanı Spadolini Çeşme’deki 
NPG toplantısından sonra bir günlük resmi bir zi
yarette bulunmak üzere Ankara’ya gelmiş ve Milli 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile bir görüşme 
yapmıştır.

İtalyan Bakan hareketinden önce basma yaptığı 
bir açıklamada, Türkiye ile İtalya arasında yapılması 
planlanan (G-222) askeri nakliye uçağı projesinin 
yaklaşık 600 milyon dolara gerçekleşeceğini, Tür
kiye ile İtalya arasında tank taşım a araçları işbirliği 
projesi konusunda da görüşmelerde bulunduğunu be
lirtm iştir.

Zeki Yavuztürk’de, vaki bir soru üzerine, gö
rüşmede müşterek yapılabilecek yatırım ların ele 
alındığını ve ilerlemeler kaydedilen çalışmaların göz
den geçirildiğini ifade etmiştir.

8 - 10 Nisan 1984
ÜRDÜN VELİAHTI PRENS HAŞAN TÜRKİYE’DE

Ürdün Veliahdı Prens Haşan, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ve Başbakan Turgut özal ile görüşmek 
üzere Türkiye’ye gelmiştir.

Prens Iiasan, 9 Nisan’da Ankara’da Cumhur
başkanı Kenan Evren, İstanbul’da da Başbakan 
Turgut özal tarafından kabul olunmuştur.
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Temaslarda özellikle ekonomik münasebetler 
başta gelmek üzere Türk - Ürdün ilişkileri ele alın
mış, bunun yanısıra bölgedeki son siyasi gelişmeler 
üzerinde durulmuştur.

10 Nisan 1984
ANAYASA İÇİN 19 AĞUSTOS’DA REFERANDUM 
YAPILACAK

KKTC Kurucu meclisi tarafından hazırlanmak- 
ta  olan Anayasa’mn 19 Ağustos’da halkoyuna sunul
ması, 4 Kasım 1984 tarihinde de genel seçimlerin 
yapılması konusunda siyasal parti ve gruplar ara
sında mutabakatın sağlandığı açıklanmıştır.

Bu konudaki açıklama üzerine KRY Dışişleri 
Bakanı. Yakovu, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülke
lerin Lefkoşe’nin Rum kesimindeki Büyükelçileri ka
tında ayrı ayrı girişimde bulunarak, protestolarını 
bildirmiştir.

10 - 12 Nisan 1984
İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ÇALIŞMALARI

Kazablanka’da akdedilen 4. ncü İslam Zirvesin
de Cumhurbaşkanı Kenan Evren’iıı başkanlığını ka
bul buyurduğu İslam Konferansı örgütü Ekonomik 
ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin çalışmaları 
çerçevesinde İstanbul’da tertiplenen Sanayi Bakan
ları Çalışma Grubu toplantısına (10-11 Nisan) katı
lan Sekreterya ve yan kuruluşları mümessilleri An
kara’ya davet olunarak, 12  Nisan’da düzenlenen bir 
diğer toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu toplantıda, 
İslam ekonomik kuruluşlarının, Daimi Komite faali
yetleri ile ilgili görüş ve önerileri ele alınmıştır.

11 Nisan 1984
TÜRK PARLAMENTERLER KAA ÇALIŞMALA
RINA KATILACAKLAR

NATO üyesi ülkelerin parlamentolarından seçi
len heyetlerden oluşan Kuzey Atlantik Asamblesi’hin 
(KAA) Daimi Komisyonu, İzlanda’nın başkenti 
Reykjavik’te yaptığı toplantıda, Türk parlamenterle
rin Asamble çalışmalarına yeniden tam üye statü
süyle katılmasına karar vermiştir.
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Bilindiği üzere, 1 2  Eylül müdahalesini izleyen 
dönemde seçilmiş bir parlamentomuzun bulunmaması 
nedeniyle, Türkiye KAA’ride temsil edilmemiş, ku
ruluşun çalışmaları Dışişleri Bakanlığınca izlenmişti.

KAA Daimi Komisyonu, sözkonusu son toplan
tısında, 6 Kasım seçimlerinden bu yana atılan önem
li adımların Türkiye’de demokratik rejimin geriye 
dönülmez niteliğini açıkça ortaya koyduğu ve bu 
gelişmenin teşvik edilmesi gerektiği hususunda gö
rüş birliğine varmıştır.

KAA Daimi Komisyonu:im ıı bu kararı muvace
hesinde, TBMM’den seçilen 10  kişilik heyet, anılan 
kuruluşun 24-28 Mayıs tarihlerinde Lüksemburg’da 
yapılacak Genel Kurul toplantısından başlamak üze
re, KAA’nm çalışmalarına tam üye statüsüyle iştirak 
edecektir.

12 Nisan 1984
ABD YARDIMI

ABD’nin 1985 Mali Yılı Dış Yardım Kanun 
Tasarısı’nın tümü, Senato Dış İlişkiler Komisyo- 
nu’nda kabul edilmiştir. BÖyleee, Türkiye’ye 1985 
Amerikan Mali yılı’ııda sağlanacak askeri yardımın 
hibe olarak verilecek kısmının M araş’ın şartsız ola
rak  BM yönetimine devri koşulunu içeren tadil de, 
Senato Dış İlişkiler Komisyonu düzeyinde kesinleş
miş olmaktadır.

12 Nisan 1984
HALEFOĞLU İSVİÇRE’NİN TÜRKİYE’YE NOTA 
VERMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu TBMM’niıı 
toplantısında MDP H atay Milletvekili M ustafa Mu
ra t Sökmenoğlu’nım, Almanya’nın Sesi Radyosu’nun 
bir süre önce yayınladığı «İsviçre Türkiye’ye, (Türk 
hapishanelerindeki durum) ko n usunda  Nato verdi» 
şeklindeki haberle ilgili soru Önergesini cevaplandı
rırken, İsviçre’nin Türkiye’ye nota verdiği yolundaki 
haberlerin gerçek dışı olduğunu, İsviçre’nin Ankara 
Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına davet edildiğini 
ve kendisine «Türkiye’nin olaydan duyduğu memnu
niyetsizliğin bildirildiğini» söylemiştir.
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12 Nisan 1984

12-16 Nisan 1984

Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisinin konu ile ilgili 
olarak İsviçre Dışişleri Bakanlığına gerekli bilgiyi 
verdiğini anlatan Halef oğlu «Yurtdışıııdaki bazı çev
reler aleyhimizde propagandalarını sürdürmekte ve 
bazı hükümetler üzerinde baskı unsuru oluşturmak
tadırlar» demiştir. Türk hükümetinin yabancı ülke
lerde yapılan aleyhteki propagandalara karşı son 
derece kararlı tutum  içinde olduğunu bildiren Ha
lef oğlu «bu gibi olaylarda hükümetimizin gereken 
tepkiyi göstereceğinden kimsenin kuşkusu olmasın» 
demiştir.

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE’DEKİ Sİ
YASİ TUTUKLULAR ADÎN A AET’NİN MÜDA
HALEDE BULUNULMASI ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Avrupa Parlamentosu, Sosyalist grubun hazır
landığı ve AET’ııin Türkiye’deki siyasi tutuklular 
konusunda girişimde bulunmasını öngören karar ta 
sarısını reddetmiştir.

Sosyalist grubun sunduğu karar tasarısının gö
rüşülmesi sırasında söz alan Federal Alman Hristi- 
yan Demokratik Parlamenter Otto Habsburg, «De
mokrasiye dönüşte büyük aşama kaydeden bir ülke
ye karşı anlayışlı olmak zorundayız» demiştir. Av
rupa Parlamentosu Habsburg’un tavsiyesine uyarak 
Sosyalistlerin sunduğu tasarıyı reddetmiştir.

Reddedilen tasarı, AET’yi Diyarbakır ve Mamak 
Askeri Cezaevlerinde tutuklulara kötü muamele edil
diği iddiasıyla Türk hükümeti nezdiııde harekete geç
meye çağırıyordu.

ULAŞTIRMA BAKANI POLONYA’DA

Ulaştırma Bakam Veysel Atasoy incelemelerde 
ve temaslarda bulunmak üzere Polonya’ya gitmiştir. 
Atasoy, Polonya’da Başbakan Yardımcısını m aka
mında ziyaret ettikten sonra Deniz ve Ekonomi B a
kanı ile M etalürji ve Ağır Sanayi Bakanıyla görüş
meler yapmıştır.

Ulaştırma Bakanı ayrıca Szczecin şehrindeki 
tersanede Türkiye için imar edilmekte olan Samsun
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feribotu hakkında bilgi almış, Türkiye için yapılacak 
iki adet cehver gemisi ile ilgili sözleşmenin imza tö
renine katılm ıştır. Daha sonra Pozhan’a geçerek dizel 
motor ve lokomotif fabrikasında incelemelerde bulun
muştur.

15 Nisan 1984
GOBBİ KIBRIS’DA

BM Genel Sekreterinin özel Temsilcisi Hugo 
Gobbi, Genel Sekreterin iyi niyet göreviyle bağlantılı 
bir şekilde taraflarla tem aslar yapmak amacıyla Kıb
rıs’a gitmiştir.

15 Nisan 1984
PAPANDREOU BM GENEL SEKRETERÎ’NİN 
TÜRKİYE’Yİ KINAMASINI İSTEDİ

Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou 
yaptığı bir konuşmada BM Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar’dan sessiz diplomasiye son verip, söyledikle
rini eyleme dönüştürmesini ve Türkiye’yi açıkça 
kınamasını istemiştir.

16 Nisan 1984
KKTC İLK KEZ ULUSLARARASI BİR FUARA 
KENDİ BAYRAĞI İLE KATILDI

Abu - Dhabi’de düzenlenen «Asya 84» Fuarına 
KKTC ilk kez kendi bayrağı ile katılm ıştır. Fuarda 
KKTC’niıı el işleri, konfeksiyon, deri işleri ve hafif 
sanayi ürünleri sergilenmiştir.

16 Nisan 1984
FELLERMAİER ANKARA’DA

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu 
eski Başkanı olarak ve Avrupa Parlamentosu Baş
kanı D ankert’in özel temsilcisi sıfatıyla Ludwig Fel- 
lermaier A nkara’ya gelmiştir. Fellermaier, Ankara’
da TBMM Başkanı Necmettin Karaduman’a Avrupa 
Parlamentosu Başkanmın bir mesajını sunmuş, ay
rıca, Dışişleri Bakanı V. Halef oğlu, Türkiye - AET 
Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı 
üyesi Türk Milletvekilleri ile görüşmüştür.
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16 - 17 Nisan 1984
ULUSLARARASI TERÖRİZM VE ERMENİ TED
HİŞÇİLİĞİ KONUSUNDA SEMPOZYUM.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde Uluslararası 
Terörizm konusunda ABD, Fransa, İtalya ve mem
leketimizden çeşitli bilim adamı ve uzmanın iştirak 
ederek tebliğ sunduğu bir Sempozyum düzenlenmiş
tir.

Sempozyumda ileri sürülen başlıca görüşleri şu 
şekilde özetlemek mümkündür :

— Ermeni terör odakları ile Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılık şebekeleri arasındaki bağ
lantı özellikle son zamanlarda çeşitli Avrupa ülkele
rinde bu suçtan tutuklanan Ermeni faillerinin ASA
LA vs. gibi örgütlerle yakın ilişki içinde oldukları
nın saptanması ile açığa çıkmış bulunmaktadır.

— Ermeni terörizminin önemli bir mali deste
ğinin bu kaynaktan sağlandığı anlaşılmaktadır.

— Türkiye’nin bu konuda uzun süre suskun kal
mış olması Ermeni iddialarını yaymalarına yardımcı 
olmuştur.

— Ermeni terörünün temelini teşkil eden tarihi 
olgular konusunda 19. yüzyıldan beri Ermeniîer ta 
rafından ortaya atılan iddiaların bilimsel yöntemler
le çürütülmesi, uzun vadede dahi olsa, terörizmle 
mücadelede en etken bir yoldur.

— Türk ve yabancı bilim adamlarınca şimdiler
de yapılmakta olan objektif araştırm alar ve yayın
lar Ermeni «iddia»larmm sahteliğini ortaya koy
maktadır.

— Bir anlamda silahlarının ellerinden alındığını 
gören Ermenilerin tutumlarında kısa vadede bir 
sertleşme beklenebilir.

16 Nisan 1984
PROF. ATAÖV’ÜN ERMENİ TERÖRİZMİ İLE İL
GİLİ İKİ KİTABI YAYINLANDI

Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Tiirkkaya Ataöv’iin Ermeni terörizmiyle ilgili
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olarak yabancı dillerde iki kitabını yayınladı. Talât 
Paşa’ya atfedilen Andoniaıı «belge»leriniıı sahte ol
duğu gerçeği üstünde duran birinci kitap İngilizce, 
Fransızca ve Almanca olarak koyal okunur ve anla
şılır biçimde yayınlanmıştır. Bu yayın bazı Ermeni 
çevrelerinin 1920’de yaptıkları belge sahtekârlığını 
kanıtlarla ve ikna edici biçimde ortaya koymaktadır.

Gene Prof. Ataöv’ün ikinci kitabı M ustafa Ke
mal A tatü rk’e Ermeni sorunuyla ilgili olarak atfe
dilmek istenen beyanın sahte olduğu tezi üstüne 
oturtulm uştur. Bu İngilizce kitap da yapılan bu yan
lışın kökenine inerek örnekler vermekte ve A tatürk’ 
ün Ermeni sorununa ilişkin asıl görüşlerini gerçek 
belgelere dayalı olarak vermektedir.

Her iki yayın da birçok tarih  belgesini inkâr 
edilmez biçimde gözler önüne sermekte, bu konuyla 
ilgili literatüre önemli ilk - elden kaynaklar kazan
dırmaktadır.

17 Nisan 1984
TÜRKİYE VE KKTC BÜYÜKELÇİLERİ GÜVEN 
MEKTUPLARINI SUNDULAR.

Türkiye ve KKTC Büyükelçileri Lefkoşe ve An
kara’da güven mektuplarını sunmuşlardır.

Bu konuda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünce 
yapılan açıklama aşağıdadır :

«Türkiye tarafından tanınmış olan bir Devlet 
ile Büyükelçi teati edilmesi ve normal diplomatik 
ilişkiler çerçevesinde karşılıklı olarak güven mektu
bu sunulması doğal bir işlemdir.

Tabiatıyla zaman alan gerekli formalitelerin 
tamamlanmasından sonra Türkiye’nin Lef koşa’daki 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ıı'in A nkara’daki 
Büyükelçilerinin karşılıklı olarak güven mektubu 
sunmuş olmalarını bu çerçevede mütalâa etmek ge
rekir.»

Güven mektuplarının sunulması KRY ve Yu
nanistan’da büyük tepki ile karşılanmıştır. Yunan
istan Başbakanı Papandr-eou ülkesinin Türk tarafın
ca Kıbrıs’da girişilen «darbe benzeri» eylemlere da
ha fazla tahammül gösteremeyeceğinin ABD ve diğer
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NATO ortakları tarafından artık anlaşılması gerek
tiğini söylemiş; «Bu ülkelerin tepkilerini bekleyecek
lerini» kaydetmiştir. BM Genel Sekreterince yapı
lan bir açıklama da ise «Kuzey Kıbrıs’ta  ve Ankara’
da tertiplenen törenlerin derin üzüntü ile karşılan
dığı» bildirilmiştir.

17 - 21 Nisan 1934
ABD KONGRE GÖREVLİLERİ TÜRKİYE’DE

ABD Kongresinde danışmanlık görevinde bu
lunan ve çeşitli meseleler hakkında senatör ve mil
letvekillerine mütalaa veren Kongre görevlilerinden 
oluşan 10 kişilik bir heyet NATO Enformasyon Ser
visi aracılığıyla Türkiye tarafından yapılan davet 
üzerine Türkiye’yi ziyaretle İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de çeşitli temaslarda bulunmuştur.

18 Nisan 1984
KKTC’NİN DE CUELLAR’A CEVABI GOBBİ’YE 
TEVDİ EDİLDİ.

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’m 16 
M art’ta  KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ilet
tiği düşüncelere KKTC’ııin cevabı Genel Sekreterim 
Kıbrıs’ta  bulunan özel temsilcisi Hugo Gobbi’ye tevdi 
edilmiştir.

Denktaş görüşmeden sonra yaptığı açıklamada 
«Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmak için 
gerekeni yapmış durumdayız. Şimdi top bizden g it
miştir. Gerisini herhalde onlar düşünecektir» lemiş- 
tir.

Denktaş, BM Genel Sekreterinin Türkiye ile 
KKTC’nin Büyükelçi teati etmesini eleştiren deme
cine yanıt olarak da şunları söylemiştir :

«Biz kimseyi üzmek için birşey yapmadık. Biz 
hakkımız olan bir adımı atmış olduk Kimseye za
rarımız dokunmuş değildir. Biz Cumhuriyetimizi 
kurduk. Bu cumhuriyet sayesinde barışı arıyoruz. 
Onun için sayın Cuellar’m çok acale ederek bir üzün
tü  belirtmesi, halkımız arasında iyi karşılanmamış
tır. Gereği yoktu. Çünkii, esas olan cumhuriyet ku
rulm uştur. Adımları dondurma teklifi baştan redde
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dilmiştir ve reddedilmeye devam edilecektir. Bunları 
biliyor. Bu adım, Gobbi geldi diye atılmış değildir. 
Böyle bir karar her diplomatın bildiği gibi günlerce, 
haftalarca evvel alınır ve karşılıklı tarih ler tesbit 
edilir. Bundan geri dönülmez. Büyük bir diplomatik 
adımdır. Bu yapılmıştır. Onun için üzülmemesi ge
rekirdi.»

19 Nisan 1984
KRY TÜRK TARAFINI BM’YE ŞİKAYET ETTİ

KRY - BM’nin Kıbrıs konusundaki kararlarına 
«uymaması» ve «yeni oldu bittiTer yaratm a çabası 
içinde» bulunması dolayısıyla, Türk tarafını BM 
Güvenlik Konseyi’ne şikayet etmiştir.

19 Nisan 1984
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ İNCİRLİK İLE 
İLGİLİ ANLAŞMA SONA ERDİ

Türkiye ile ABD arasında imzalanan İncirlik ile 
ilgili transit terminal hizmetleri anlaşmasının hukuki 
geçerliliğinin sona erdiği açıklanmıştır. Bu konuda 
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklama aşağıdadır :

«Türkiye ile ABD Hükümetleri arasında 28 
Kasım 1983 tarihinde imzalanmış bulunan İncirlik 
ile ilgili Transit Terminal Hizmetleri Anlaşması’nın 
geçerliliği, Lübnan’daki Çok Uluslu Kuvvet’in mev
cudiyeti veya bu hüviyetinin devamı koşuluna bağ
lanmış olduğu cihetle, sözkonusu Kuvvetin ortadan 
kalkmış bulunması sonucu, anlaşma da geçerliliğini 
hukuken yitirmiş ve nihayet bulmuş olmaktadır.

Bu hukuki sonucu ta raflar karşılıklı olarak 
teyid ve tescil etmişlerdir.»

19 Nisan 1984
CUMHURBAŞKANININ KIZI ÇHC’NE GİTTİ.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’iıı kızı Şenay 
Gürvit başkanlığında bir bayan delegasyonumuz 
ÇHC Hükümeti ile ÇIiC Kadınlar Federasyonunun 
davetlisi olarak bir dostluk ve inceleme ziyaretinde 
bulunmak üzere Pekin’e gitmişlerdir.
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20 Nisan 1984
DENKTAŞ : RUMLAR ZİRVE ANLAŞMALARIN
DAN KAÇIYORLAR.

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, KRY’nin Gü
venlik Konseyi’ne müracaatı üzerine basma yaptığı 
bir açıklamada, özetle, bu durumun Rumlar’m 197'7 
ve 1979 zirve toplantılarında varıhmş olan anlaş
malardan kaçma niyetlerini devam ettirdiklerini ka
nıtladığına dikkat çekmiş, «dünyayı gezip (Kıbrıs 
Türkleri’ııi) şikayet edeceklerine» uyuşmazlıkların 
halli için masa başına gelmeleri çağrısını tekrarla
mış; Güvenlik Konseyi’ne gidişin bir çok şeyi değiş
tireceği, bunu herkesin bilmesinde yarar olduğu uya
rısında bulunmuştur.

21 Nisan 1984
ERMENİ SORUNU ÎLE İLGİLİ OLARAK ADANAN
DA BİR PANEL DÜZENLENDİ

Adana Barosu ve Türk Amerikan Derneği Ada- 
ııa’da Ermeni Sorunu ve Türkiye konulu bir panel 
düzenlemiştir. Çeşitli bilim adamları ile tarihçi ya
zarlar ve Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin iştirak 
ettiği bu panalde;

— Selçuklu Fetihlerinden önce Anadolu’daki 
Türk varlığı, bu yörelerin öteden beri Türk yurdu 
olduğu ve Ermeni iddialarının esastan yoksun bu
lunduğu,

— Ermeni sorununa tarih içinde büyük devlet
lerin yaklaşımları,

— Fransa’nın haçlı seferlerinden beri bu ko
nuya gösterdiği ilgi ve Paris duruşmaları,

„ — Ermeni suçluların ceza hukuku açısından
değerlendirmeleri konuları ele alınmış ve tartışıl
mıştır.

Çok sayıda dinleyicinin ilgi ile izlediği bu pa
nelin sonucunda konu hakkında yazılmış kitaplardan 
oluşan bir sergi açılmıştır,

21 Nisan 1984
NEW YORK’TA TÜRK GÜNÜ KUTLANDI

New York şehrinde yaşayan vatandaş ve soy
daşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
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Bayramı vesilesiyle Belediye Başkanlığı nezdiııde 
yaptıkları girişimler olumlu sonuç vermiş ve bu çer
çevede 21 Nisan günü New York’ta  «Türk Günü» 
olarak kabul ve ilân edilmiştir.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Türk Amerikan 
Dernekleri Federasyon unca hazırlanan program 
çerçevesinde gün boyu süren kutlamalar büyük ilgi 
toplamıştır.

22 Nisan 1984 i
BAŞBAKAN ÖZAL «TÜM KOMŞULARIMIZLA İYİ 
GEÇİNMEK İSTİYORUZ» DEDİ

Yabancı gazetecilerin vaki sorularını cevaplan
dıran Başbakan Turgut özal, Rumların BM Güvenlik 
Konseyine başvurmasının ilk kez olmadığını belir
terek «Farketmez. Bu yollarla meselenin çözül
mesi mümkün değildir. Bu tip davranışların mese
lenin çözümünü zorlaştırır» demiştir.

Kıbrıs sorununa Türk ve Rum toplumlarımn 
kendi aralarında çözüm bulabileceklerini vurgulayan 
Başbakan, Türk - Yunan ilişkileri ile ilgili b ir soruya 
şu cevabı verm iştir : «Biz tüm komşularımızla iyi 
geçinmek istiyoruz. Yunanistan da bizim komşu
muzdur. Biz herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. 
Yunanistan ile ticaret, turizm, gibi ilişkilere girmek 
istiyoruz. Bunun için de ilk hamleyi yaptık ve Yunan 
vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırdık.»

«Özal, Avrupa İskan Fonu Yönetim Kurulunun 
Türkiye’de yapacağı toplantıya Kıbrıs Rum Kesi
minin temsilen iki üyenin de katılacağını hatırlatan 
bir gazeteciye de şunları söylemiştir :

«Biz Avrupa İskan Fenu Yönetim Kurulu Üye
lerini davet ettik. Aralarında bir iki Rum üye var
mış. Bizim davetimiz Avrupa İskan Foııuna’dır. Bu 
Kıbrıs için bir fedakârlık yaptığımız anlamına gel
mez».

23 Nisan 1984
DENKTAŞ AKDM’BE KIBRIS’IN TEMSİLİ KONU
SUNDA KİPKİYANOU’YA MEKTUP GÖNDERDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel 
Sekreterinin özel Temsilcisi Vekili Holger aracılığıyla
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KRY Lideri Kipriyanou’ya KKTC Kurucu Meclis Baş
kanı Oğuz Korhaıı da Rum Temsilciler Meclisi Baş
kanı Ladas’a gönderdikleri mektuplarda, AKDM’de 
Kıbrıs’ın temsili konusunda iki tarafça da kabul 
edilebilir bir formül bulunması için KKTC Kurucu 
Meclis Başkam ile Rum Temsilciler Meclisi Başkanı- 
nın bir araya gelmelerini istemişlerdir.

23 - 25 Nisan 1984
AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ ADAYI 
TÜRKİYE’DE

Avrupa Konseyi Genel Sekreter adaylarından 
İspanyol Milletvekili Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisi üyesi, Marcelino Oraja, Genel Sekreter adayı 
sıfatıyla çeşitli Avrupa Konseyi ülkelerine yaptığı 
ziyaretler çerçevesinde AKDM Türk Heyetine men
sup milletvekilleri ile görüşmelerde bulunmak üzere 
A nkara’ya gelmiştir.

Oraja, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman 
tarafından kabul edilmiş, TBMM Dışişleri Komisyonu 
ve AKDM Türk Heyeti üyeleri ile görüşmelerde bu
lunmuş ve Dışişleri Bakanı V. Halefoğlıı’nu ziyaret 
etmiştir.

24 Nisan - 1 Mayıs
DEVLET BAKANI öZDAĞLAR İRAN’A GİTTİ

Devlet Bakanı İsmail özdağlar ekonomik sınai 
ve teknik işbirliği anlaşması gereğince kurulan Tür
kiye İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ikin
ci dönem toplantısına katılmak üzere İran’a gitmiş
tir.

KEK toplantısındaki çalışmalar, ticaret, petrol 
ve enerji ile ekonomik işbirliği ana başlıkları altında 
yürütülmüştür.

23 - 25 Nisan 1984
BULGARİSTAN TURİZM ÖRGÜTÜ BAŞKANI 
ANKARA’DA

Türkiye Bulgaristan Turizm Karma Komisyonu 
toplantısına katılmak üzere Bulgaristan Turizm ö r
gütü Başkanı L. Avraııov Ankara’ya gelmiştir. İki gün
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süren Karma Komisyon toplantısı sonunda iki ülke 
arasında turizm alanında işbirliğini öngören bir Pro
tokol imzalanmıştır. Protokolü Türkiye adına Kültür 
ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu Bulgaristan 
adına Bulgaristan Turizm örgütü Başkanı L. Avra- 
nov imzalamıştır.

24 - 29 Nisan 1984
F. ALMANYA HÜKÜMETİ YABANCILAR SO
RUMLUSU BAYAN FUNKE TÜRKİYE’DE

27-29 Nisan tarihleri arasında Bursa üniversi
tesinin düzenlediği «Federal Almanya’da yaşayan 
Türkler ve Sorunları» konulu bir seminere iştirak 
etmek ve bu arada çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
F. Alman Cumhuriyeti Hükümeti Yabancılar So
rumlusu Liselotte Funke Türkiye’ye gelmiştir. Ba
yan Fuııke ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı V. 
Halefoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus
tafa  Kalemli, Devlet Bakanı Kazım Oksay, Türk İş 
Genel Başkanı ve TİSK Genel Sekreteri ile görüşme
lerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde, Alman vize
sinin kaldırılması, Türk işçileri ile ilgili çeşitli so
runların ve işçilerimizin sosyal güvence istemlerinin 
ele alındığı bildirilmiştir.

24 - 28 Nisan 1984
ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA’DA

Romanya Dışişleri Bakanı Stefan Aııdrea Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nun konuğu olarak 
Türkiye’ye gelmiştir.

Romen Dışişleri Bakanını Esenboğa havaalanında 
karşılayan Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu basma aşa
ğıdaki beyanatı yapm ıştır :

«Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Ba
kanı, Sayın Meslekdaşım, Stefan Aııdrea dört günlük 
resmi bir ziyaret için ülkemize gelmiş bulunm akta
dır.

Değerli konuğumuz ülkemize ilk resmi ziyaret
lerini Nisan 1981’de yapmış, selefim Sayın Türkmen 
de Ocak 1983’de Romanya’ya resmi bir ziyarette 
bulunmuştu.
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Değerli konuğumuzun, ülkemize bu defa yaptık
ları resmi ziyaretten büyük memnuniyet duymak
tayım.

Bildiğiniz gibi, geleneksel dış politikamızda Bal
kanlarda iyi komşuluk ve dostane işbirliğinin geliş
tirilmesine büyük önem vermekteyiz. Bir komşu ülke 
telakki ettiğimiz Romanya ile ilişkilerimiz, ülkeleri
miz arasında mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik sis
tem farklılıklarına rağmen, düzenli şekilde gelişerek 
bugün çok tatm inkâr ve memnuniyet verici bir düze
ye ulaşmış bulunmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 1982 Nisan ayında 
Romanya’ya yaptıkları resmi ziyaret ve Sayın 
Ceausescu’ııun 1983 Mayıs ayında ülkemizi ziyaret
leri ile ikili temaslar en üst düzeye çıkmış, gelişen 
ilişkilerimiz yeni bir hız kazanmıştır.

Sayın Aııdrea ile bu defa yapacağımız resmi 
görüşmelerde ikili ilişkilerimizin halihazır durumunu 
gözden geçirip, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
imkanlarını arayacak ve uluslararası güncel sorunlar 
üzerinde de çok yararlı olacağına inandığım görüş 
teatisinde bulunacağız.

Temaslarımızın Türkiye ile Romanya arasındaki 
ilişkilerin daha da gelişmesine olumlu katkıda bulu
nacağına inanıyorum.

Dışişleri Bakanı Aııdrea ve beraberindeki heyet 
mensuplarının ülkemizi bu ziyaretlerinin en iyi şe
kilde geçmesi dileği ile kendilerine hoşgeldiniz diyo
rum».

Romanya Dışişleri Bakanı Stafeıı Aııdrea de de
mecinde, Türkiye ile Romanya arasındaki iyi ilişki
lerin Balkanlarda ve dünyada barışa büyük katkı 
sağladığını belirterek şunları söylemiştir.

«Türkiye ile Romanya arasındaki mevcut iyi 
ilişkilerin daha iyiye gideceği inancı ile geliyorum. 
Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler güçlü bir 
safhadadır. Bu olumlu sonuca ulaşmada her iki ül
kenin Devlet Başkaııları düzeyinde yapılan görüşme
lerin katkısının büyük olduğunu belirtmek isterim.
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A nkara’da yapacağım görüşmelerin çok büyük so
nuçları olacağına inanıyorum. Bu sonuç da Balkan
larda, Avrupa’da ve dünyada barışa büyük katkı sağ
layacaktır. Şuna inanıyorum ki Türkiye ile Romanya 
arasındaki işbirliği, iki ülke arasındaki dostluktan 
öte dünya barışma katkı sağlamaktadır.»

Stefan Andrea Türkiye ile Romanya arasında her 
alanda işbirliği yapılması imkanlarının mevcut oldu
ğunu da sözlerine eklemiştir.

Dışişleri Bakanlarının başkanlık ettikleri heyet- 
■ 1er arasında yapılan resmi görüşmeler 25 NisaıTda 

tamamlanmıştır. Görüşmelerde iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin geliştirilmesi, ihracat - ithalat den
gesinin sağlanması konusu ele almmış, ayrıca böl
gesel ve uluslararası sorunlar üzerinde durulmuştur.

Heyetler arasındaki görüşmelerden önce iki ül
ke Dışişleri Bakanları başbaşa bir görüşme yapmış
lardır.

25 - 29 Nisan 1984
AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MEC
LİSİ TÜRKİYE ALTKGMİSYON ÜYELERİ TÜR
KİYE’YE GELDİ

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Siyasi ve Hu
kuk Komisyonları Türkiye Alt Komiteleri üyeleri 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Türkiye Heyeti 
Başkanmm davetinin üzerine mutad toplantıların] 
Türkiye’de yapmışlar ve bu vesile ile ülkemizi zi
yaretle çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.

Türkiye Alt Komiteleri üyeleri A nkara’da bu
lundukları tarihlerde TBMM Başkanı N. Karaduman, 
Başbakan T. özal, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Ba
kanları tarafından kabul edilmişler, ayrıca Ankara 
Belediye Başkanım, Siyasi parti yetkililerini ve Türk- 
İş Genel Başkanmı ziyaret etmişler, AKDM Türkiye 
Heyeti mensupları ile görüşmelerde bulunmuşlardır. 
Komite üyeleri İstanbul’da da İstanbul Belediye Baş
kanı ve Baro Başkanım ziyaret etmişlerdir.

Heyet üyelerine istekleri üzerine Mamak ve Di
yarbakır Askeri Ceza evlerini yerinde görmeleri izm 
de verilmiştir.
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25 Nisan 1984
KİPRİANOU DENKTAŞYN MEKTUBUNU İADE 
ETTİ. •

KKTC Cumhurbaşkanı E. Deııktaş’ın KRY Li
deri Kipriâııou’ya 23 Nisan da gönderdiği mektup 
Rum liderliğiııce, antetli kağıda yasılmış olması ve 
adres olarak «Mersin 10 - Türkiye» ibaresinin yer 
alması hususları sebep gösterilerek, Korhanhn mek
tubuyla birlikte «kabul edilemez» gerekçesiyle iade 
edilmiştir.

26 Nisan 1984
TÜRKİYE - IMF GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yıllık olağan ekonomik temaslarda bulunmak 
üzere Türkiye Masası Şefi Geoffrey Tyler başkanlı
ğındaki IMF Heyeti Ankara’ya gelmiştir.

27 - 29 Nisan 1984
DENKTAŞ NEW YGRK’A GİTTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş BM Gü
venlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ada’dan 
ayrılmıştır. Denktaş New Yörk’a hareketinden önce 
Lefkoşe (27 Nisan) ve İstanbul’da (29 Nisan) verdiği 
demeçlerde, «Güvenlik Konseyi kararlarına saygılı 
bulunduklarını ancak, Rum - Yunan tarafınca top
lantıya çağrılan Konseyin tek yanlı ve gerçek dışı 
bir karar almamasını temenni ettiğini, ayrıca BM 
Genel Sekreteri’ne iyini'yet görevi dışında arabulucu 
veya hakem görevi verilmesi yolundaki isteklere de 
karşı olduğunu» belirtmiştir.

28 Nisaıı -1 Mayıs
BAŞBAKAN ÖZAL İRAN’A GİTTİ

Başbakan Turgut özal İran Başbakanı Müsavi* • 
davetlisi olarak İran’a gitmiştir, özal ziyaıeti sıra
sında İran Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve Meclis Baş
kanı ile ikili ilişkiler, bölge sorunları ve İraıı - Irak 
savaşı konularında görüş teatilerinde bulunmuştur.

Başbakan’m ziyareti sırasında ekonomik ve ti
cari konularda da kapsamlı görüşmeler yapılmıştır.
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28 Nisan 1984
ASALA’NIN İRAN’DAKİ YENİ TEDHİŞİ

Tahran Büyükelçiliğimiz Sözleşmeli Sekre
teri Şadiye Yöııder’in eşi, işadamı Işık Yönder, 
28 Nisan günü eşiyle birlikte otomobilin içinde iken, 
motosikletli 2 Ermeni teröristin saldırısı sonucu ağır 
surette yaralanmış ve kaldırıldığı bastahanede vefat 
etmiştir.

Başbakan Turgut özaî, Tahran’a varışında ha
vaalanında verdiği demeçde, olaydan duyduğu üzün
tüyü ve İran’ın gerekli işlemleri derhal yapacağına 
inandığını belirtmiştir.

28 - 29 Nisan 1984
ALFORTVİLLE’DE AÇILAN ERMENİ ANITI TEP
Kİ İLE KARŞILANDI

29 Nisan’da Paris’in yakın banliyösü olan ve 
Ermenilerin yoğun şekilde meskun bulundukları Al- 
fortville’de, Türkiye aleyhtarı ifadeler taşıyan bir 
Ermeni anıtı açılmıştır.

Dışişleri Bakanlığınca anıtın açılması arifesinde 
28 Nisan günü aşağıdaki açıklama yapılmıştır :

«Fransa’nın başkenti Paris’in yakın banliyöle
rinden Alfortville’de 29 Nisan 1984 günü bir Ermeni 
anıtının açılacağı öğrenilmiştir.

Anıtın Alfortville Belediye Başkanı ve Güvenlik 
İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Joseph Fran- 
ceslıi tarafından açılacağı, bu vesile ile düzenlenecek 
törene Erm enistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde 
bulunan Eçmiyazin kilisesinin başı Katolikos I. Vas- 
ken’in de katılacağı sağlanan bilgiler arasındadır.

F ransa’nın uluslararası terörizm ve bu çerçe
vede Ermeni terörizmi karşısındaki hoşgörü siyaseti 
sadece Türk kamuoyunun değil, uluslararası kamu
oyunun da artık  yakından bildiği b ir husustur.

Medeni dünyanın ve özellikle batılı ülkelerin 
varlığına kasteden bu belanın taviz verilmesi ve bir
takım karanlık pazarlıklara yönelinmesi yoluyla önle
neceğini ummanın hüsranla sonuçlandığım öncelikle 
F ransa’nın geçirmiş olduğu acı deneylerin yeterince 
ortaya koyduğu bir vakıadır.
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Anıtların amacı düşmanlık ve intikam duygula
rını değil, insanlar arasındaki dostluğu ve barışı ya
şatmak olmalıdır.

Terör örgütlerinin gerekçelerini benimseyerek 
faaliyet gösteren kişi ve grupların maksatlı çabala
rına destek olunmasına, bu'gibi çevrelerin a rt niyet
lerinin anıtlaştırılması suretile insanlar arasında kin 
ve nefret tohumlarının atılmasına terör teşvikçiliğin
den başka bir anlam vermek imkansızdır.

Bu nedenle, Alförtville’de, Fransız toprakları 
üzerinde dikilen husumet anıtının teşvikçileri F ran
sa’da terör eylemlerini ve dolayısile dökülecek kan
ların sorumluluğunu da üstlenmek zorundadırlar.

Bu nitelikte bir faaliyete Fransa’nın terörü ön
lemekle görevli Devlet Sekreteri’nin önderlik etmesi, 
ayrıca insanlar arasında barış ve kardeşliği teşvik 
etmesi gereken, hem de yabancı bir din adamının 
anıtın açılış törenine katılması esef ve infialle karşı
lanmıştır.

Konu gerek Ankara’da, gerek Paris’te ilgili 
Fransız makamları nezdinde protesto edilmiş ve bu 
vahim gelişmenin ilişkilerimiz üzerindeki etkilerine 
Fransız yetkililerin dikkatleri önemle çekilmiştir. Ay
rıca, Vasken I in bu törene katılmasından duyduğu
muz üzüntü ve infial Sovyetler Birliği makamlarına 
aksettirilm ektedir,»

29 Nisan 1984
JAPON BANKACILAR HEYETİ TÜRKİYE’DE

«Uluslararası Finansman Heyeti 84» diye ad
landırılan yüksek düzeyde bir Japon Bankacılar he
yeti Türkiye’ye gelmiştir. Çeşitli bankaların üst 
düzey yöneticilerinden 12 kişi ve Japon Finansman 
İşleri Enstitüsünden iki yetkilinin yeraldığı heyete 
Sumitoma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kotaro 
Higushi başkanlık etmiştir.
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TÜRKİYE İLE FEDERAL ALMANYA ARASINDA 
NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇI AMAÇLARLA 
KULLANIMI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERE 
BAŞLANDI.

Türkiye ile Federal Almanya arasında nükleer 
enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması konusunda 
işbirliğini amaçlayan bir anlaşma aktiııe yönelik gö
rüşmelere A nkara’da başlanılmıştır. Dışişleri Ba
kanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türkiye 
Elektrik Kurumu yetkililerinden müteşekkil olan 
Türk Heyetine Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler 
Genel Müdür Yardımcısı Elçi, özdem Sanberk, Fe
deral Alman Heyetine ise Federal Dışişleri Bakan
lı ğı’nda Genel Müdür Dr. Werner Ungerer başkanlık 
etmektedir.

Bilindiği gibi gerek Türkiye, gerek F. Alman 
Cumhuriyeti Nükleer silahların yayılmasının önlen
mesi Anlaşmasına ta ra f bulunmaktadırlar.

Her iki ülke bu sıfatla, nükleer silah yapmamayı 
taahhüt etmişler ve nükleer teknolojinin insanlığın 
yararına kullanılması yolunda çaba harcamayı hedef 
almışlardır.

Bu Anlaşma’nm amacı da nükleer teknolojinin,, 
elektrik enerjisi üretiminden başka tarım , sanayi, 
sağlık, biyoloji, bilimsel araştırm alar ve hayvan sağ
lığı gibi barışçı alanlarında kullanılması, araştırıl
ması ve geliştirilmesine yönelik işbirliği yapılması 
ve bu işbirliğinde Tarafların NSYO Anlaşması çer
çevesinde uyacakları esasların tespit edilmesidir.

Sözkoııusu işbirliği, Türkiye’de yukarıda sayılan 
alanlarda faaliyet gösterecek nükleer tesislerin ku
rulması ve işletilmesi için F. Alman Cumhuriyetin
den teknoloji, malzeme ve teçhizat teminini içermek
te ve bu amaçla, bilgi, bilim adamı ve teknik personel 
mübadelesini öngörmektedir.

Anlaşma ayrıca, nükleer tesislerin güvenliği, 
çevre korunması, memleketimizdeki uranyum yatak
larının araştırılm ası ve geliştirilmesi, lisaııslama ve 
patent hakları mübadelesi konularında hükümler ta 
şımakta, bundan başka, barışçı nükleer işbirliğine 
ilişkin olarak ortak çıkarları ilgilendiren diğer faa
liyetleri hedef almaktadır.
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BELGE : 1

3-4 NİSAN 1984 TARİHLERİNDE ÇEŞME’DE YAPILAN 
NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI SONUNDA 

YAYINLANAN BASIN BİLDİRİSİ

«The North Atlantic Alliance was born 35 years ago today. The 
Alliance gives expression to the determination of its members to defend 
together their freedom and to preserve the peace. In their common effort 
to uphold these ideals, the member countries have created a unique Alli
ance of free peoples. This Alliance and the policies it pursues remain the 
single greatest guarantee of peace for its peoples. Its members have re
cognised from the s ta r t th a t the key to achieving their objective is the 
maintenance of deterrence through strength and the search for a more 
stable and constructive East/W est relationship.

The NATO Nuclear Planning Group (NPG) held its 35th regular 
Ministerial meeting in Çeşme, Turkey, on 3rd and 4th April 1984. All NPG 
members attended, with Spain as an observer.

Following a coprehensive briefing on the status of nuclear forces 
by the United States Secretary of Defense, including a review of the s tra 
tegic modernization programme, Ministers indicated their support for the 
determination of the United States and the United Kingdom to maintain 
the deterrent capabilities of their strategic forces. They also discussed a 
wide range of security m atters, from the trends in the balance of nuclear 
forces of NATO and the Warsaw Pact to the prospects for the resumption 
of arms control negotiations between the United Stated and the Soviet 
Union on nuclear forces.

Ministers regretted tha t the Soviet Union had not yet agreed to u 
date for the resumption of the Strategic Arms Reduction Talks (START) 
and th a t it had as yet refused to proceed with the Intermediate-range 
Nuclear Forces (INF) negotiations. For its part, and in contrast to the 
current Soviet position, the United States, with the full support of the 
Allies, has been and remains ready to resume both sets of negotiations at 
any time. Ministers called upon the Soviet Union to return  to negotiations 
without preconditions and without delay. They confirmed their strong 
support for the United States negotiating position in START. With regard 
to the INF negotiations, Ministers also reiterated their full support for 
the United States proposals, developed on the basis of close Allied consul
tations. Ministers emphasised th a t the United States proposals for botli 
START and INF offer the opportunity for equitable and verifiable ag
reements which respect the legitimate security interests of both sides.
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The Alliance seeks to preserve peace through the maintenance of 
forces a t the lowest level capable of supporting NATO’s agreed strategy 
of deterrence and defence. In this context, Ministers recalled the decision 
they had taken recently in Montebello, Canada, 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. In the context of 
these reductions, Ministers reaffirmed their commitment to maintain an 
effective deterrent and recalled their agreement a t Montebello th a t the 
delivery systems and warheads for the remaining minimum level stock
pile must be survivable, responsive and effective. The sustained program
me of reductions will have reduced the level of NATO’s nuclear stockpile 
in Europe by 2,400 weapons since 1979 - to the lowest level in over 2,0 
years.

Ministers expressed their concern that, in contrast, the Soviet build
up is continuing relentlessly a t all levels. In particular, the Soviet Union 
has in recent months increased the number of deployed SS-20 launchers 
to 378 comprising 1,134 warheads. More bases, east and west of the Ural 
Mountains, are under construction. The Soviet Union is also replacing 
older shorter - range missiles by a new generation of more accurate sys
tems, namely the SS-21, SS-22 and SS-23, which have been under develop
ment for a number of years. In addition, there are indications th a t the 
Soviet Union, for the firs t time, has taken steps to deploy forward SS-12/ 
22 missiles in the German Democratic Republic and Czechoslovakia.

Ministers noted that, in the absence of a concrete arms control ag
reement obviating the need for deployment, NATO had begun its Longer* 
Range INF (LRINF) missile deployment a t the end of 1983, as was ag
reed in the December 1979 decision. They emphasised NATO’s determina
tion to continue the deployment of LRINF missiles as scheduled. At the 
same time, they repeated their willingness to reverse, halt or modify dep
loyments - including the removal and dismantling of missiles already dep
loyed - upon the achievement of a balanced, equitable and verifiable agree
ment calling for such actions.

Ministers accepted with pleasure an invitation from Mr. G. Spadolini, 
the Italian Minister of Defence, to hold their next meeting in Italy in 
Autumn 1984.

Greece expressed its views in a statem ent included in the minutes; 
Denmark reserved its position on the INF part.»
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BELGE : 2

«Sayın Başkan,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’niıı

Değerli üyeleri,

Sayın Konuklar,

Bugün Kuzey Atlantik İttifak ı’nm kuruluşunun 35. yıldönümüdür. 
Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu ve Türk Atlantik Andlaşması 
Derneği, birlikte pek yararlı bir faaliyet gösterip, bu programı hazırlamış 
bulunuyorlar. 35 yıllık mazisi boyunca gerek İttifakın kendisi, gerek 
Türkiye-NATO ilişkileri, çeşitli inceleme ve yorumlara, bu arada kuşku
suz bir takım yanlış anlamalara konu olmuştur. Bu tü r programlar, İ t
tifak bağlarıyla bağlı bulunduğumuz bu savunma sisteminin gerçek ni
teliği hakkında hafızaların tazelenmesine ve genç nesillerin bu konular 
hakkında bilgi sahibi kılınmasına yardım etmeleri bakımından büyük 
önem taşımaktadır.

NATO, bugün, 35 yıllık mazisi hakkında bir durum değerlendirmesi 
yapmakta ise, sanırım çıkardığı sonuçlardan dolayı memnun kalacaktır. 
Zira, İttifakhn esas görevi olan, Kuzey Atlantik Bölgesinde barış, güven
lik ve istikrarın sağlanması amacı en müessir şekilde gerçekleşmiştir. 
Batılı müttefiklerimiz, İttifakhn sağladığı güvenlik ortamı içinde, insan
lık tarihinde görülmemiş bir kalkınma ve refah düzeyine kavuşmuş bu
lunmaktadırlar. O kadar ki, bugün, Batı dünyasında savaş afetinin acı
larını yaşamamış olan nesillerin, güvenlik konuları hakkında tereddüt 
gösterdikleri, içinde yaşadıkları refah ve istikrar ortamının idamesinde 
İttifakhn oynadığı rolü gözden kaçırdıkları müşahade edilmektedir. Oysa, 
yürürlükteki uluslararası koşulların önemli bir veçhesini teşkil eden 
kuvvet dengesi vetiresini yok farzetmek tabiatıyla mümkün değildir. 
Dolayısıyla, denilebilir ki, NATO’yu kuruluşunun 35. yılında bekleyen en 
zorlu görev, güvenlik çabalarına, kamuoylarındaki beklenti ve endişeleri 
de gözönünde tu tan  bir içerik kazandırılması; ancak, bu yapılırken de, 
İttifakhn caydırıcılığından fedakârlıkta bulunulmamasıdır.

Değerli üyeler ve Sayın Konuklar,

Doğu-Batı arasında geleneksel kuvvet dengesi bölgesinde, tüm güç
lüklere rağmen belli bir istikrarın hüküm sürmesine karşılık, diğer böl
gelerde istikrarsızlık unsurlarının gittikçe arttığını görmekteyiz. Bu
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bölgelerin içinde bulunduğu müzmin sorunlar artık  kendi dinamiklerini 
yaratm ış bir şekilde alışılagelmiş yaklaşımlara meydan okumaktadırlar. 
Uzağa gitmeğe hacet yok, pek yakınımızda dostumuz olan iki değerli ül
ke arasında mevcut üzüntü verici savaşın, tüm çabalara rağmen soııa er- 
dirilemediği hepinizin malûmudur.

Türkiye’miz, bu istikrarsızlık bölgelerine mücavir, son derece stra
tejik  bir konuma sahiptir. Daha da güçlü ve istikrarlı bir Türkiye olma
ya mecburuz ve bu azimle, ekonomik ve sosyal sorunlarımıza karşı çok 
yönlü bir savaş başlatmış bulunuyoruz. Büyük A tatü rk ’ün «Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh» ilkesi çerçevesinde, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin en ile
ri düzeylere götürülmesi için seferber durumdayız. Bu ülkelerle mevcut 
tarihi ve kültürel bağlarımız, bize, diğer NATO ülkelerine pek nasip ol
mayan bir bakış zaviyesi ve ilişkilerimize özel bir muhteva kazandırmak
tadır. Güçlü bir Türkiye’nin, İttifak  savunmasına ve caydırıcılığına oldu
ğu kadar, sözkonusu bölgelerin istikrarına da hatırı sayılır katkılarda 
bulunacağı kuşkusuzdur. İşte bu temel gerçeklerin ışığında, müttefikle
rimizin kalkınma çabalarımızda bizi desteklemelerini ve hele demokra
siye yeniden geçtiğimiz bu dönemde bize anlayış göstermelerini bekle
mek hakkımızdır.

Gözden uzak tutulmaması gereken bir diğer husus da şudur : Evet 
NATO bir savunma ittifakıdır. Ancak güçlü bir savunma ve caydırıcılık, 
güçlü bir ekonomik yapı ile kaimdir. Türkiye, fe rt başına milli gelir ba
kımından İttifakın en düşük düzeylerinden birine sahip olduğu halde si
lah altında tu ttuğu asker sayısı Amerika’dan sonra ikinci sıradadır. Tür
kiye, ekonomisine ağır yük tahmil eden silah altındaki bu insan gücünü 
beslemek mükellefiyetini yerine getirmek kadar, Ordusunu silah ve teç
hizatla donatmak için yıllardır büyük fedakârlıklar yapmıştır. Bu yük ve 
fedakârlığın, NATO’ya katkımız ölçüsünde, müttefiklerimiz ta ra fın d an  
daha adil biçimde paylaşılması gerektiği kanaatindeyim. Bu zaruretin 
salt mali yükün ötesinde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin NATO vecibelerini 
lâyıkıyla yerine getirebilmesi için gerekli silah ve malzemeyle vakit ge
çirilmeksizin modernleştirilmesi bakımından da kendisini gösterdiğine 
şüphe yoktur.

Ancak şunu memnunlukla belirteyim ki, NATO ile ilişkilerimiz sağ
lam temeller üzerine oturm uştur. Karşılıklı m enfaat ve amaç birliğine 
dayalı bu ilişkiler Batı dünyasında sesimizi en rahat şekilde duyurabil
diğimiz bir ortamı oluşturm aktadır. Bu ortaklığın daha nice yıllar etkin 
ve güçlü bir muhtevaya sahip bir şekilde, karşılıklı saygı ve anlayış il
keleri çerçevesinde sürüp gideceği ümidini beslemekteyim.

Teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.»
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BELGE : 3

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLLPNUN NATO’NUN 
35. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE TBMM’BE 

YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan,

TBMM’niıı Sayın üyeleri,

Değerli dinleyiciler,

NATO’nun kuruluşunun 35. yıldönümü nedeniyle gayet aydınlatıcı 
ve başarılı bir program hazırlamış olmalarından dolayı ilgilileri kutlarım. 
Lütfedip bana da görüşlerimi açıklamak imkanını verdikleri için kendile
rine teşekkür ederim. Bugünkü toplantımızda NATO’nun çeşitli yönleri 
ve bu meyaııda Türkiye’nin İttifakla ilişkileri ayrı ayrı ele alınacağından 
ben, tekrara meydan vermemek için, genel mahiyette birkaç gözlem ve 
düşüncemi sunmakla yetineceğim.

Bilhassa üzerinde durmak istediğim husus şudur : Kuruluşundan
35 yıl sonra NATO güncelliğini hâlâ korumakta mıdır? Koruyorsa bu ııasıi 
mümkün olabilmiştir?

Değerli dinleyiciler, bir ittifak  sisteminin güncelliği ile, bu ittifak 
sisteminin inandırıcılığı ve kamuoyu nazarında gördüğü kabul, kanımca 
birbiriyle yakından ilgili, paralel kavramlardır. Bugün, Kuzey Atlantik 
Camiasında, önyargılı veya a rt niyetli bazı çevrelerin dışında, NATO’
nun geçerliliği hakkında yaygın kuşkuların mevcudiyetinden sözetmek 
mümkün değildir sanırım. Fakat buna karşılık, uluslararası alanda vuku 
bulan birtakım gelişmelerin ışığında, İttifakın çeşitli yönlerine ilişkin kök
lü birtakım arayışların mevcudiyeti de bir gerçektir. Bu nedenle, İttifakı 
günün şartlarına daha iyi şekilde intibak ettirebilmek için NATO’da bir 
dizi çalışma yapılmaktadır. Kamuoyu tarafından da pek iyi bilindiği gibi 
tartışılan konuların başında gelen sorunlar şunlardır : Savunmaya ilişkin 
sorumlulukların Avrupa ve ABD arasında nasıl paylaşılacağı konusu, İt
tifakın savunma stratejisinde nükleer caydırıcılıkla konvansiyonel savun
ma gücü arasında kurulması gereken denge konusu ve Antlaşmanın taah
hüt sahası dışında vuku bulan gelişmelerin İttifakın ortak savunma po
litikasını ne ölçüde ilgilendireceği konusu.

İttifak ilişkilerinin özüne inen ve tüm müttefikleri tatmin edecek 
çözümlere kavuşturulması güçlükler arzeden bu tartışm alara bakıp, 
NATO’nun sonunun geldiğinden endişe duyanlar mevcuttur. Oysa bu tür 
bir tartışm a ortamı zaafıyet belirtisi olarak görülmemelidir. Bilakis, bu 
durumun geçmişteki gibi bugün de, NATO’nun yararına sonuçlar vere-
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eeğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kaldı ki NATO gibi üyelerinin ege
men eşitliği ilkesi üzerine kurulmuş ve devletlerüstü niteliği bulunmayan 
bir örgütlenmede görüş ayrılıkları gayet doğaldır, önemli olan, bu görüş 
ayrılıklarım abartmadan, gerekli dersleri çıkarabilmek ve milli politikala
ra itidalin hakim olmasını sağlayabilmektir.

Kanımca İttifak, uluslararası koşulların gerisinde kalmasını önleye
cek, inandırıcılığını, etkinliğini ve hayatiyetini korumasını sağlayacak 
birtakım esaslar üzerine bina edilmiş ve bu amaçlara yönelik bazı yön
temlerle donatılmıştır. Bu esaslar ve yöntemler bir bakıma NATG’nun 
uzun vadedeki güvencelerini teşkil etmektedir.

İttifakın gücünün ve hayatiyetinin başlıca nedeni, NATO’nım de
mokratik temellere dayanmış olmasından ileri gelmektedir. NATO’nun 
izlediği ortak politika, üye ülkelerin kamuoylarının iradesini yansıttığı 
için daha güçlü ve daha inandırıcı olmaktadır.

N A T O ’y u  güçlendiren diğer bir husus da kararların ittifakla alınma
sı keyfiyetidir. NATO içinde üyeler arasında fark  yoktur. Her üye eşit 
oya sahiptir. Bu yöntem, ittifakı tam demokratik ve gönüllü bir işbirliği 
esasına dayandırdığı için, zorlama suretiyle meydana gelen bir işbirliği 
yönteminden çok daha etkili ve dayanıklı olmaktadır.

İşbirliğinin bu şekilde yürütülmesi yolu, üye ülkelere görüş farklı
lıklarım imkan dahilinde gidermek ve ulusal pozisyonlarım birbirine yak
laştırmak imkânını vermektedir. NATO, siyasal danışmalar mekanizma
sı çerçevesinde, 35 yıldır bu görevi başarılı şekilde yerine getirmektedir. 
İşte bu yöntemler sayesindedir ki m üttefikler arasında ciddi bir görüş 
ayrılığı meydana gelse dahi, İttifakın temelinde önemli sarsıntılar vuku- 
bulmaz.

Bu özelliklerinin ortaya çıkardığı dinamizm ile, NATO, zaman za
man bir özeleştiri sürecine girerek, kendi amaç, görev ve çalışma yön
temlerini etkin ve dürüst şekilde gözden geçirebilmiştir. Bu şekilde İt
tifak  bazan tümüyle yeni yaklaşımlar öngörmüş, bazan da mevcut birta
kım ilke ve yöntemlere yeni bir hız ve canlılık kazandırma yolunu seç
miştir. örneğin 1956 yılında «üç Âkil Adam»nı raporu olarak anılan te
mel bir çalışma çerçevesinde, askeri konuların dışında kalan bazı işbir
liği olanakları belirlenmiştir. Siyasal danışmaların müesseseleştirilmesi 
işte bu temrinden kaynaklanır. Keza anılan rapor ile üyeler arasında tek- 
nik ve ekonomik işbirliği teşvik edilmiştir. Bugün bilimsel konularda, 
çevre sorunları bahsinde m üttefikler arasında işbirliğini öngören kap
samlı bazı programlar yürütülmektedir. Bu programlar İttifakın faaliyet 
ve ilgi alanlarının daha çeşitlendirilmesine ve bunlara, savunma konula
rının katı çerçevesinin ötesinde daha evrensel ve insancıl bir içerik ka-
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zandırılmasıîıa yardımcı olmaktadır. Keza örneğin 1967 tarihli Harmel 
çalışması sonucu Doğu - Batı ilişkilerinde yumuşama ve diyalog arama 
çabalarının, savunma planlamasına paralel şekilde, İttifakın temel görev
leri arasına dahil edilmesi İttifakın 35 yıllık tarihinde bir diğer önemli 
aşamayı teşkil etmiştir.

Öte yandan, biraz önce değindiğim gibi, içinde bulunduğumuz dö • 
nemde İttifak  olarak temel bir özeleştiriden daha geçmekteyiz. NATO, 
nükleer silahlara karşı Batı ve hatta  Doğu Avrupa kamuoylarında gelişen 
tepkilerin ışığında, yeni ve köklü bir durum değerlendirmesine sahne 
olmaktadır. Bundan gayrı, daha global, cihanşümul çerçevede, uluslarara
sı koşullarındaki bazı gelişmeler, m üttefiklerin geleneksel güvenlik endi
şelerine yeni boyutlar getirme istidadmdadır. Dünyanın siyasal görüııü- 
münda 1950, hatta  1960’iarın iki kutuplu yapısına kıyasla önemli değişik
likler vuku bulmuştur. Bugün çok daha karmaşık bir dünyada yaşamak
tayız. Geleneksel kuvvet dengeleri önemli değişikliklere uğramıştır. Bun
lara yeni kuvvet odakları eklenmiştir. Bu durumda müttefiklerin, NATO’- 
nun 35. yılında, İttifakın güvenliğinin yeni birtakım verilerin etkisinde, 
yeni birtakım yaklaşımlar gerektirdiği konusunda bir bilinçlenme içinde 
oldukları gözlenmektedir. Uluslararası koşullardaki bu gelişmeler karşı
sında İttifakın, farklı görüş ve pozisyonların birbirini dengelemesi sonu
cunda mümkün olan en sağlıklı yaklaşımları bulup çıkaracağını ve böyle
likle NATO’nuıı 1980’lerden sonra 1990’larda da hayatiyetini muhafaza 
edeceğini düşünmek sanırım yersiz bir iyimserlik olmayacaktır.

Teşekkür ederim.»

BELGE ; 4

NATO’NUN 35. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE NATO 
GENEL SEKRETERİ J. LUNS’UN 4 NİSAN’DA VERDİĞİ DEMEÇ

«The signing in Washington of the North Atlantic Treaty thirty-five 
years ago, oıı 4th April 1949, marks the beginning of a new era of Trans- 
Atlantic co-operation designed to protect the shared values of its member 
countries, to' defend together their freedom and to safeguard the peace.

The creation of the North Atlantic Treaty Organisation came none 
too soon. By 1948, aall of Eastern Europe had fallen to communist rule. 
The danger was great th a t other European states, struggling to restore 
democratic freedoms and to rebuild their economies, would be subjected 
to the same fate. Alone they were highly vurnerable. Jointly and in 
association with the United States and Canada, they could and did thwart 
westward drift of totalitarianism  and saw to it th a t the ruin and chaos 
°f war were replaced by peace and prosperity unparallelled in modern 
times.



Unity to purpose and collective defence allowed the Alliance to over
come the challenges th a t in the course of its history emerged from within 
or from outside, NATO, being a purely defensive organisation, strictly 
adhered to the principle of renunciation of force embodied in its charter. 
Never did it use its arms and it never will unless attacked. In parallel with 
its defence efforts the Alliance persistently strived for a constructive dia
logue with the East and for the control and reduction of armaments.

The Organisation of the Alliance has evoled constantly since 1949. 
Structures have been developed to deal with new problems and to accom
modate new realities. The NATO family has grown from twelve to sixteen 
nations. The agreed policies of the Alliance and its deterrent strategy have 
demonstrated their flexibility and stood the te s t of time. In particular, 
the presence of North American Forces in Europe and the United States' 
strategic commitment in Europe have been and will remain essential for 
the security of the Alliance. On this 35th Anniversary the member nations 
and governments of the Alliance can be proud of the fundamental role 
NATO has played, and will continue to play, in preserving peace and 
freedom.»
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A Y I N  O L A Y L A R I



SİYASİ OLAYLAR

Başbakan Turgut özal, Pakistan Devlet Başkanı Zia ü l-H a k ’ın da
vetine icabetle 1 1 -14  Mayıs 1984 tarihleri arasında Pakistan’ı ziyaret 
etmiştir.

Başbakan Turgut özal’a bu ziyarette Devlet Bakanı İsmail özdağlar, 
TBMM üyeleri M ustafa Taşar, Ayhan Fırat, Bülent öncel, Ahmet Kara- 
evli, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercüment Yavuzalp ve d i
ğer yetkililer eşlik etmişlerdir.

özal, Zia ü l-H a k  ile başbaşa ve heyetler halinde görüşmeler yap
mıştır. Heyetler arasında yapılan görüşmelere ziyaret arifesinde gerçek
leştirilen Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı için Pakistan’a giden 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem de katılmışlardır. Gö
rüşmelerde Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında ele alman konular 
ve uluslararası sorunlar müzakere edilmiştir.

Başbakan Turgut özal, Tarbela Afgan mülteci kampını ve Lahor’u 
bu arada ziyaret etmiştir.

A nkara’ya dönüşünde basma bilgi veren Başbakan «Türkiye - Pakis
tan  arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yolunda ciddi adımlar 
atılmış ve elle tu tu lur sonuçlar alınmıştır» demiştir.

Özellikle iki ülke arasındaki alt yapı ilişkilerinin haberleşme ve ula
şımın süratle geliştirilmesi üzerinde m utabakata varıldığını açıklayan 
özal, Türkiye - Pakistan ticaret hacminin 20 - 30 milyon Dolar’dan 150 
milyon Dolar’a çıkarılmasının düşünüldüğünü belirtmiş, Türk işadamla
rının Pakistan ile 60 milyon dolarlık bir ihracat bağlantısı yaptıklarını 
kaydetmiştir.

Uluslararası siyasi sorunların da görüşmelerde ele alındığını bildiren 
Başbakan özal, Pakistan’ın uluslararası sorunlarda Türkiye ile ayııı gö
rüşleri paylaştığını ifade etmiştir.

Pakistan’da iken kendisini en çok etkileyen hadiselerden birisinin de 
Afganlı mültecilerin durumu olduğunu belirten özal, Mülteci kampına 
yaptığı ziyaretten sonra özellikle Kıbrıs üzerinde BM Güvenlik Konseyi’-

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN PAKİSTAN ZİYARETİ
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ııin aldığı kararı hatırladığını, aynı Konsey’in mülteciler konusuna ilgisiz 
kalmasını anlayamadığını söylemiştir.

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN LİBYA ZİYARETİ

Başbakan Turgut özal, Libya Devrim Liderlerinden Kurmay Binbaşı 
Abdüsselam Ahmed Callud’un konuğu olarak, 22 - 25 Mayıs 1984 tarihle
rinde Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesini resmen ziyaret etmiş
tir.

Başbakan özal’a bu ziyaretinde TBMM üyeleri Nevzat Bıyıklı, Halil 
Şıvgın, Murat Sökmenoğlu, Ömer Kuşan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Ercüment Yavuzalp eşi ve öteki yetkililer eşlik etmişlerdir.

Bu ziyaret sırasında Kurmay Binbaşı Callud ile heyetler halinde ve 
başbaşa görüşmeler yapan Başbakan Turgut özal, ayrıca Libya lideri 
Muammer Kaddafi tarafından da kabul edilmiştir. Bu kabülde, Başbakan, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’iıı iyi dileklerini Albay Kaddafi’ye iletmiş 
ve Türkiye’yi ziyaret için yapmış olduğu daveti yenilemiştir. Albay Kad
dafi bu daveti memnunlukla kabul ettiğini bir kez daha teyid etmiştir.

Başbakan özal’m Libya liderleri ile yaptığı görüşmelerde ağırlık 
noktasını iki ülke arasında çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin gözden ge • 
çirilmesi ve geliştirilmesi teşkil etmiştir. Taraflar bunun yanında, bölge
sel gelişmeler ve uluslararası sorunlar etrafındaki görüşlerini de karşılıklı 
olarak açıklamışlardır.

Başbakan özal’m Libya’yı ziyaretleri sırasında Türkiye - Libya Kar
ma Ekonomik Komisyonu’nun XI. Dönem toplantısı da gerçekleşmiştir. Söz- 
koııusu ziyaret arifesinde çalışmalarına başlayan toplantılarda, başlıca, 
ticaret, sanayi işbirliği, müteahhitlik hizmetleri, işgücü ve sosyal güven
lik ile ortak, şirketler konuları ele alınmış ve iki ülke arasında ekonomik, 
kültürel ve teknik alanlarda işbirliğini kapsayan bir protokol imzalan
mıştır.

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN IRAK ZİYARETİ

Başbakan Turgut özal, Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha Ya
sin Ramazan’m resmi konuğu olarak 27 - 80 Mayıs 1984 tarihleri arasın
da Irak’ı ziyaret etmiştir.

Başbakan özal’a bu ziyaretinde Devlet Bakanı A. Kurtcebe Alpte- 
moçin, TBMM üyeleri Ahmet Akgün Albayrak, Mehmet Turan Beyazit, 
Reşit Çelebioğlu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercüment 
Yavıızalp ile diğer yetkililer eşlik etmişlerdir.
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Ziyaret sırasında Taha Yasin Ramazan ile heyetler halinde ve baş- 
başa görüşmeler yapan Başbakan Turgut özal, ayrıca Irak Cumhurbaşka
nı Saddam Hüseyin tarafından da kabul olunmuştur. Başbakan Turgut 
Özal’m Irak liderleri ile yaptığı görüşmelerde, ziyaret arifesinde gerçek
leştirilen Karma Ekonomik Komisyonu çalışmaları ışığında iki ülke ara
sındaki ekonomik, ticari işbirliği konuları ve bölge ile ilgili siyasi mese
leler gözden geçirilmiştir.

Ziyaret sonunda iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin a rt
tırılmasını öngören bir protokol imzalanmıştır.

Başbakan Turgut özal A nkara’ya dönüşünde verdiği demeçte, ziya
reti «bütünüyle çok faydalı olarak» nitelendirmiş, Bağdat’taki görüşme
lerde Türkiye’nin Irakla olan iktisadi ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi 
üzerinde durulduğunu, ticari ilişkilerin kısa, orta ve uzun vadede artırıl
masına ilişkin çalışmalar yapıldığını belirtmiş, bu yıl için ticaret hacmi
nin 2 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini kaydetmiştir. Görüş
melerde, siyasi konular üzerinde-de durulduğunu ifade eden Başbakan, 
Körfez’deki savaşta son zamanlarda bir tırm anm a eğiliminin görüldüğü
ne işaretle, bunun bölgede yarattığı şüphe ve endişe havasının Türkiye 
dahil birçok devleti rahatsız ettiğini, Türkiye’nin bölgede istikrarı sağla
yıcı bir unsur olduğunun Irak dahil temas edilen bütün ülkelerce kabul 
edildiğini, savaşın kısa sürede sona erdirilemeyeceğinin maalesef açık ol
duğunu, ancak buna rağmen Türkiye’nin bu konuda yapıcı bir rol oyna
mak arzusunda olduğunun ilgili ta raflara  bildirildiğini kaydetmiş, böl
gede istikrarı bozma temayülü gösteren tra jik  savaşın sona ermesi ve 
şerefli bir barışın gerçekleşmesi umudunu dile getirm iştir.

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ 
TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’nin (AKDM) 36. Genel Kurulu 
birinci dönem toplantısı 7 -1 1  Mayıs 1984 tarihlerinde, TBMM’ndeki her 
üç partiye mensup milletvekillerinden oluşan 12 asil, 12 yedek üyeli Türk 
grubunun da katılmasıyla yapılmıştır.

Türk Parlamenterlerinin yetki belgelerine itiraz yapıldığının açık
lanması üzerine sorun Tüzük Komisyonu’na havale edilmiştir.

Aynı gün akşam toplanan Tüzük Komisyonu Türk Parlamenterlerin 
yetki belgelerinin onaylanmasını 13 olumlu, 7 olumsuz ve 2 çekimser oyla 
kararlaştırm ıştır.

8 Mayıs’da yapılan AKDM Genel Kurul toplantısında ismen yapılan 
oylama sonucunda Türk Parlamento heyetinin yetki belgeleri 91 olumlu, 
50 olumsuz ve 10 çekimser oyla kabul edilmiştir.
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Bu suretle, Avrupa Konseyi’nin parlamento kanadı olan Danışma 
Meclisindeki temsil durumumuz olumlu şekilde sonuçlanmıştır.

Aynı toplantıda Kıbrıs Rum parlamenterlerinin yetki belgeleri de 
onaylanmıştır.

Asamblenin 10 Mayıs günkü oturumunda AKDM Siyasi Komisyonu 
Türkiye raportörü Steiner tarafından hazırlanan, Türkiye’deki olumlu ge
lişmeleri belirten ancak bazı beklentileri içeren «Türkiye’de durum» baş
lıklı karar tasarısı görüşülmüş ve bazı ufak tadillerle kabul edilmiştir.

KIBRIS SORUNU

BM Güvenlik Konseyi KRY’nin başvurusu üzerine 3 Mayıs 1984 
tarihinden itibaren Kıbrıs sorununu görüşmeye başlamıştır. Güvenlik 
Konseyi müzakereleri devanı ederken, ABD Cumhurbaşkanı Roııald 
Reagan tarafından 8 Mayıs tarihinde «Kıbrıs barış ve imar fonu» ku
rulmasına ilişkin bir açıklama yapılmıştır. Sözkonusu açıklama Türkiye 
ve KKTC tarafından olumlu, Yunanistan KRY ve ABD Kongresi’ndeki 
Yunan lobisi tarafından tepki ile karşılanmıştır.

BM Güvenlik Konseyi’nde başlayan müzakereler 1 1  Mayıs’da 550 
sayılı kararın Pakistan’ın olumsuz, ABD’nin çekimser oylarına karşılık, 13 
olumlu oyla kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nce 
kabul edilen anılan karar Türkiye ve KKTC tarafından reddedilmiş, bu
nun nedenleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüiüğünce 12 Mayıs 1984 tarihli 
açıklama ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş’m New York dönüşü 15 Ma- 
yıs’da Ercan havaalanında verdiği demeçte ayrıntıları ile izah olunmuştur.

Öte yandan KRY lideri Kyprianu Kıbrıs’a dönüşü öncesinden Ati
na’dan geçerek 1 5 -1 6  Mayıs tarihlerinde Yunan Başbakanı Papandreou 
ile ikili ve heyetler halinde görüşmeler yapmıştır. Görüşmelerde 557 sa
yılı Güvenlik Konseyi K ararı’nın «adım adım uygulanmasını temine ma
tuf çerçeve ile, bu çerçevedeki kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları
nın ele alındığı» bildirilmiştir. Rum siyasi parti liderleri 12 Mayıs’ta Kyp
rianu başkanlığında bir toplantı yapmışlardır. Toplantı sonunda yayınla
nan bildiride, Kıbrıs sorununda bundan böyle izlenecek tutumun 557 sa
yılı Güvenlik Konseyi kararı ışığında incelenmeye başlandığı belirtilmekte 
yetinildiğindeıı, Rum basınındaki ve diğer gözlemciler, iştirakçilerin her
hangi bir anlaşmaya varamadıkları sonucuna ulaşmışlardır.



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 4 - 8  Mayıs’ta  Yugoslavya’nın Bled kentinde düzenlenen Ulusla
rarası Yazarlar Toplantısına ülkemizden Turan Oflazoğlu katılmıştır.

— 1 3 -24  Mayıs tarihlerinde Suriye’de düzenlenen Palmira Festi
valine 15 kişilik bir Türk Sanat Müziği Grubuyla katılmmıştır.

— Sovyetler Birliği Azerbaycan Bilimler Akademisi Tarih Profe
sörlerinden Dr. Musa Ziya Buniatov incelemelerde bulunmak üzere 16 
Mayıs’ta  ülkemize gelmiştir.

— 17 Mayıs’ta  Çekoslovakya’nın Lidince kentinde açılan Uluslarara
sı Güzel Sanatlar Çocuk Sergisi’ne katilinmiş ve Türk çocuklarının eser
leri koleksiyon halinde madalyaya lâyık görülmüştür.

— 15 Mayıs -14  Haziran tarihlerinde A nkara’da Yugoslav, Romen, 
Bulgar, Arnavut, İtalyan sanatçılarının katılmasıyla «1984 Uluslararası 
Opera Festivali» düzenlenmiştir.

— Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönül 
Öney, bir aylık bir inceleme gezisi için 16 Mayıs’ta  Sovyetler Birliği’ne 
gitmiştir.

— Piyanist Gülsin Onay, 22 Mayıs - 2 Haziran 1984 tarihlerinde 
Japonya’da bir dizi konser vermiştir.

— 22 Mayıs’ta  Malezya’da açılan (Kuala Lumpur) Uluslararası 
İslam Medeniyetleri ve Çağdaş İslam Sanatı Sergilerine Topkapı Sarayı 
ve Türk - İslam Medeniyetleri Müzesindeki eski eserlerle katılmmıştır. 
Sergiler 3 Eylül’e kadar açık kalacaktır.

Aynı sergilerde Fotoğraf Sanatçısı Sami Güner 19 Mayıs - 3 Ha
ziran tarihlerinde 30 fotoğrafını sergilemiş ve dia gösterisi yapmıştır.

— 22 - 29 Mayıs’ta  12 nci Şam Uluslararası Çiçek Fuarı’na katılın- 
mıştır.

— 23 Mayıs - 2 Haziran 1984 tarihlerinde düzenlenen Taşkent Film 
Festivaline iki konulu film ve bir temsilciyle katılm mıştır.
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İ Mayıs 1984

ÖZAL «ERMENİ TERÖRİZMİ DÜNYADAKİ SO
ĞUK SAVAŞIN ARACI HALİNE GELMİŞTİR» 
DEDİ

Başbakan Turgut özal Tahran’daıı Ankara’ya 
dönerken gazetecilerin ermeni terörizmi konusunda
ki sorularını cevaplandırmıştır.

Ermeni terörizmi üzerinde fazla durmak iste
mediğini belirten özal «Bu olaylar dünya’da soğuk 

? savaşın aracı haline gelmiştir. Hep Ermeni tedhişi
diyoruz. Aslında Türkiye’de oturan Ermenilerin, 
başka ülkelerdeki ermenilerin büyük kısmının bun
larla alâkası yok. Bu bir terör hareketidir» demiştir.

İran Hükümeti yetkilileriyle de bu ülkedeki er
meni terör hareketleri konusunu görüştüğünü belir
ten Başbakan «Onlar bu konuda hiçbir endişeye ka- 
pılmamazı, her türlü tedbiri alacaklarını söylediler» 
şeklinde konuşmuştur.

Y urt dışındaki Türk görevlilerinin korunması 
konusunda gerekli tedbirlerin alınmaya devam edil
diğini kaydeden özal, istihbarata da önem verildiği
ni belirtmiş ve «Onların bileklerini, ellerini bükebili
riz» demiştir.

Özal, bir gazetecinin, «teröre teröristlerin yön
temleri ile cevap vermek sözkonusu olamaz mı?» 
şeklindeki sorusuna da «Biz devlet olarak terörle 
oynamayız, teröre terörle mukabele yanlıştır» ce
vabını vermiştir.

1 Mayıs 1984

1 HALKÇI PARTİ TBMM GRUBU ERMENİ TERÖRÜ
İLE İLGİLİ BİLDİRİ YAYINLADI

Halkçı P arti TBMM Grubunun toplantısından 
sonra yayınlanan bir Bildiride «Ermeni terörü ile 
mücadelede başka ülkelerin yardım ve lütfuna bel 
bağlanmamalıdır» denilmiştir.

HP Bildirisinde, ermeni terörünü destekleyen 
Fransa ile tüm ilişkilerin gözden geçirilmesi ve Bü-
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yükelçimizin geri çekilmesinin düşünülmesi istenil
miştir.

Avrupa Konseyi, NATO Asamblesi ve Avrupa 
Parlamentosu’nda Ermeni terörizmi lehinde yara
tılmak istenen havaya ve sarfedilen çabalara karşın 
etkili önlemler alınması gerektiği kaydedilen HP 
bildirisinde «başta Fransa olmak üzere Ermeni te
rörizmine kucak açan ülkeler uluslararası terörizmin 
dünyaya yayılmasına neden olmaktadır» denilmiştir.

1 Mayıs 1984

KRY BM GÜVENLİK KONSEYİ’Nİ RESMEN 
TOPLANTIYA ÇAĞIRDI. DENKTAŞ DE CUELLAR 
İLE GÖRÜŞTÜ.

Kıbrıs Rum kesimi Birleşmiş Milletler Güven
lik .Konseyini, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti arasında Büyükelçi değişiminin yol açtığı 
«ciddi durumu» gözden geçirmek üzere toplantıya 
çağırmıştır.

öte yandan New York’da bulunan KKTC Cum
hurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Pe
rez de Cuellar ile bir görüşme yapmıştır.

Görüşmeden sonra bir demeç veren Denktaş, 
Rumların BM Güvenlik Konseyine müracaatının 
toplumlararası görüşme sürecini ortadan kaldırma 
amacına yönelik olduğunu, Rum Kesiminin Kıbrıs’ı 
Rumlaştırmak, daha sonra Y unanistan’a bağlamak 
siyasetini hesaplı olarak yürüttüğünü belirtmiştir.

1 Mayıs 1984

YUNANİSTAN NATO MANEVRALARINA KA
TILMIYOR.

Yunanistan planlamanın Ege’ye ilişkin ikinci 
kısmına Limni’nin ithal edilmemiş bulunması ge
rekçesi ile, 7 - 1 0  Mayıs tarihlerinde Akdeniz’de yapı
lacak «Distant Hammer 84» manevralarına katılma
yacağını açıklamıştır.
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2 Mayıs 1984

CUELLAR «KIBRIS KONUSUNDAKİ GİRİŞİMLE- 
RİME ANCAK GÜVENLİK KONSEYİNDEN TAM 
DESTEK ALIRSAM DEVAM EDERİM» DEDİ.

Kıbrıs konusunda son beş ay içinde meydana 
gelen gelişmeler ile ilgili hazırladığı raporda BM Ge
nel Sekreteri «iyi niyet girişimlerimi ancak Güven
lik Konseyi’nden tam  destek alırsam devam ederim.» 
demiştir. De Cuellar giderek çıkmaza girmekte olan 
Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulma umutları
nı artırm ak için yapılacak yeni girişimler hakkında 
Güvenlik Konseyi’nin karar vermesini ve sorunun 
daha da içinden çıkılamaz hale gelmemesi için ön
lemler alması gerektiğini söylemiş, BM Kıbrıs Ba
rış Gücü’nün Ada’daki varlığını sürdürmesinin iki 
toplum arasında barışın korunması açısından zaruri 
olduğunu belirtmiştir.

2 Mayıs 1984

BAŞBAKAN ÖZAL «FRANSA İLE İLİŞKİLERİMİZ 
KONUSUNDA BAZI TEDBİRLER ALABİLİRİZ» 
DEDİ

Başbakan Turgut Özal gazetecilerin vaki soru
su üzerine, Fransa ile ilişkiler konusunda bazı ted
birler alınabileceğini söylemiş, Fransa ile ilişkilerin 
dondurulması konusunun Hükümetin yetkisinde oldu
ğunu belirtmiştir.

2 Mayıs 1984

HP MİLLETVEKİLLERİ FRANSIZ, YUNAN, SU
RİYE, SSCB VE ABD BÜYÜKELÇİLİKLERİNE 
SİYAH ÇELENK KOYDU

Halkçı Partili Milletvekilleri Fransa, Suriye, 
Yunanistan, Sovyetler Birliği ve ÂBDmin Ankara 
Büyükelçiliklerine, ülkelerin Ermeni terör örgütleri
ne yaptıkları desteği kınamak amacıyla birer siyah 
çelenk koymuşlardır.
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2 Mayıs 1984

F -16 ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk Hava Kuvvetlerinin modernizasyonu çer
çevesinde, ABD ile ortak yapımına karar verilen 160 
adet F  -16 savaş uçağının üretim, montaj ve tesis 
işletme çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulması 
öngörülen T’USAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’- 
nin Ana Sözleşmesi Milli Savunma Bakanlığında im
zalanmıştır. Şirketin ana sözleşmesini Türkiye adı
na Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ile Gene
ral Dynamics firması adına da Jerry  Jones. imzala
mışlardır.

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk anlaşma
nın imza töreninde yaptığı konuşmada, şirketin Tür
kiye’de modern bir havacılık ve uçak sanayi kurmak, 
F  -16 uçaklarının ortak üretimini, fabrika seviyesi 
bakımının, modifikasyonunu ve modernizasyonunu 
yapmak, gerekli teknoloji transferini, eğitimi, araş
tırm a ve geliştirmeyi yapmak, diğer uçak ve mamül- 
lerin üretim kabiliyetini kazanmak amacıyla kurul
duğunu söylemiştir.

2 Mayıs 1984

F. ALMANYA İLE NÜKLEER ENERJİNİN BA
RIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANILMASINA İLİŞ
KİN ANLAŞMA PARAFE EDİLDİ

Almanya Federal Cumhuriyeti ile nükleer ener
jinin barışçı amaçlarla kullanılması hususunda iş
birliğini öngören bir anlaşma imzası için 30 Nisan 
Pazartesi günü başlayan görüşmeler dostane ve kar
şılıklı anlayış havası içinde cereyan etmiş ve üze
rinde mutabık kalman metin her iki heyet başka
nınca parafe edilmiştir.

Gerek Türkiye, gerek Almanya Federal Cum
huriyeti Nükleer Silahların Yayılmasının önlenmesi 
Anlaşmasına (NPT) ta ra f bulunmaktadırlar. Ayrı
ca her iki ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajan
sı ile Güvenlik Denetimi Anlaşmaları mevcuttur. Al
manya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye, bu sıfatla, 
nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla kullanılması
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2 - 4 Mayıs 1984

i.
2 - 3 Mayıs 1984

yolunda çaba harcamayı ve aynı emelleri paylaşan 
NPT’ye ta ra f diğer ülkelerle işbirliği yapmayı he
def almışlardır, üzerinde mutabık kalman «Alman
ya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında Nükleer Enerjinin Ba
rışçı Amaçlarla Kullanımı Konusunda İşbirliği An
laşması» iki ülke arasında gerçekleştirilecek işbirliği 
için bir çerçeve teşkil etmektedir.

Yeni anlaşma, nükleer enerjinin elektrik üre
timinde kullanılması için işbirliğinden başka nük
leer teknolojinin sağlık, sanayi, tarım  ve hayvancı
lık alanlarında uygulanmasını kapsamaktadır. Bun
ların gerçekleştirilmesi içhı Almanya Federal Cum
huriyetinden teknoloji, malzeme ve teçhizat temini 
ile, her iki ülke arasında bilgi, bilim adamı ve tek
nik personel mübadelesini öngören hükümler An- 
laşma’da yer almaktadır.

Anlaşma’mn Türkiye bakımından kayda değer 
özelliği, nükleer enerji alanında bu kapsam ve içerik
te imzalayacağımız ilk işbirliği anlaşması olmasıdır.

Anlaşma, yakın bir tarih te hükiimetlerarası 
düzeyde imzalanarak yürürlüğe girecektir.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ SOS
YAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Türkiye ile İngiltere arasında yapılan görüşme
ler sonucunda, 1959 yılında imzalanmış bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesi günün şartlarına uydurula
rak, hazırlanan yeni metin üzerinde mutabakata va
rılmış ve bu husus bir protokolle tespit edilmiştir.

Sözleşme, İngiltere ve Türkiye’de gerekli işlem
ler yapıldıktan sonra, Eylül ayı zarfında Türk Ça
lışma ve Güvenlik Bakanı Doç. Dr. Sayın Mustafa 
Kalemli ve İngiltere Büyükelçisi Robert Mac Result 
arasında A nkara’da imzalanacaktır.

F. ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTE
ŞARI ANKARA’DA

F. Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Hans - Wenner Lautenschlager başkanlığındaki bir
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heyet A nkara’ya gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı Müs 
teşarı Büyükelçi Ercüment Yavuzalp ile Hans - Weıı- 
ner Lautenschlager’in başkanlık ettiği iki ülke he
yetleri arasında yapılan görüşmelerde iki ülkeyi il
gilendiren konular ve bu meyanda AET ile ortaklık 
ilişkilerimizin çeşitli veçheleri ele alınmıştır.

H. W. Lautenschlager, Dışişleri Bakanı V. Ha- 
lefoğlu tarafından da kabul olunmuştur.

3 Mayıs 1984

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL «FRANSA HÜKÜ
METİ BÖYLE DEVAM EDERSE İLİŞKİLER 
GERGİNLEŞİR» DEDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile haftalık gö
rüşmesinden sonra gazetecilerin vaki sorularını ce
vaplandıran Başbakan Turgut özal, görüşmede Fran
sa ile olan ilişkilerin de ele alındığını belirterek şun
ları söylemiştir : «Fransa ile olan münasebetleri
maalesef sadece bir anıt meselesine bağlamak müm
kün değildir. Geçtiğimiz yıllarda bu münasebetlerin 
seviyesinde ve konumunda bazı bizim hiç hoşlanma
dığımız durumlar meydana gelmiştir. Fransa ile 
olan münasebetlerimiz, diğer ülkelerle olduğu gibi, 
daha olumlu bir hava içinde gitmemiştir. Bu anıt 
gibi konular da münasebetleri iyice gerginleştiren 
konular halinde arada bir karşımıza gelmiştir.

Türk kamuoyunun bu konudaki hassasiyetim 
çok yakından takip ediyoruz. Biz, sadece meseleleri 
heyecanla götürmek yerine, mantıkla, bir devlet, hü
kümet anlayışı içinde soğukkanlılıkla götürmek 
mecburiyetindeyiz. Buna göre, Fransa ile olan iliş
kilerimizin daha da gerginleşmemesini temenni edi
yorum. Bunun manası açıktır. Bu gibi konular de
vam ederse bu işin gerginleşeceği manası da kendi
liğinden içinde zımmen yatm aktadır. Bizim bunu 
arzu etmediğimizi de söylüyorum».

Bir gazetecinin Fransa’ya vize uygulanıp uygu
lanamayacağına ilişkin sorusu üzerine Turgut Özaı 
şunları söylemiştir : «Bize bu hareketleri yapan
Fransız milleti değildir. Fransa halkı değildir. Fran
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sa Hükümetidir. Vize meselesini Fransız halkına 
karşı yapılmış bir hadise olarak görürüz. Bunun 
yanında değiliz. Bunlar önümüze gelmiş opsiyon- 
lardan biri olabilirdi. Fakat biz bu şekilde düşün
müyoruz. Yunanlılara vizeyi kaldırıp Fransızlara 
vize koymanın manası yoktur. Ben sadece mesele
nin gerginleşmemesi temennisinde bulundum. Bu 
kâfidir. Şu anda bizim alabileceğimiz tedbirler var
dır. Tabiatıyla ölçümüzün, milletlere karşı bir ted
bir olmaması lâzım. Bize bu durumu uygun gören 
Hükümete karşı olması lâzım. Düşüncemiz daha zi
yade budur. Nitekim bu hadisede de, bir anıtın açıl
masına bu kadar önem vermezdik, eğer oraya res
mi yetkili bir kimsenin gitmesi olmasaydı».

3 Mayıs 1984

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL «TERÖRLE TÜRK 
DEVLETİNİN İLGİSİ YOKTUR» DEDİ

Fransa da Alforville’de yeni açılan Ermeni 
anıtını, anıtın bulunduğu meydandaki bir kahveyi 
ve yakındaki bir spor merkezini hedef alan üç pat
lama vuku bulmuştur. Patlama hakkında bir de
meç veren terör örgütü ASALA’nm sözcüsü, bunla
rın  sorumluluğunun Türklere ait olduğunu ileri sür
müştür.

Patlam alarla ilgili görüşü sorulan Başbakan 
Turgut özal «Bu kendi aralarında bir kavgadır. Ken
di anlaşmazlıklarıdır. Türkiye üzerinde oyunlar oy
namak istiyorlar. Terörle oynamamak lazım. Biz bu 
konularda da daima soğukkanlı davrandık. Terör 
ile Türk Devletinin işi yoktur. Hiç kimse de yardım
cı olmamalıdır. Terörle oynamak çok büyük bir ha
tadır. Ermeni terörü adını bile kullanmak istemem. 
Birkaç kişinin yaptığından dolayı Ermeni kitlesini 
olayın içine almamak lâzım. Bunlar Türk Devletini 
hedef almıştır. Bunlara «ASALA» vey& «Cinayet 
örgütü» demek yerinde olur» demiştir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu da anıtın 
bombalanması ile ilgili olarak görüşlerini soran gâ  
zetecilere «Biz hiç bir zaman terörle ilgisi olmayan 
bir ülke ve milletiz. Bizim böyle bir şey yapmamız
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düşünülemez ve mevzubahis değildir. Bunu yapan
ları başka yerlerde aramak lâzım» demiştir.

Diğer yandan, patlamaların sorumluluğu «Or- 
ganizastion Anti - Armenienne» adlı bir örgüt ta ra 
fından üstlenilmiştir.

3 Mayıs 1984

BM GÜVENLİK KONSEYİ KIBRIS SORUNUNU 
GÖRÜŞÜYOR

BM Güvenlik Konseyi KRY’nin başvurusu üze
rine Kıbrıs sorununu müzakereye başlamıştır.

3 - 6 Mayıs 1984

F. ALMANYA TARIM BAKANI ANKARA’DA

F. Almanya Tarım Bakanı Ignaz Kicecehl Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan’m 
davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiştir. Konuk Bakan 
ziyareti sırasında Başbakan Turgut özal tarafın
dan kabul edilmiş, ayrıca Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Kaya Erdem ve Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu ile görüşmüş, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı Hüsnü Doğan ile birlikte Adana’ya gi
derek Adana’daki bazı entegre tesisler ve çiftlik
lerde incelemelerde bulunmuştur.

3 Mayıs 1984
TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA EMLAK VE 
EMLAK HAKLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA İM
ZALANDI

Türkiye ile Irak Hükümetleri arasında emlâk 
ve emlâk haklarına ilişkin bir anlaşma Bağdat’ta 
imzalanmıştır. Anlaşma ile Türk ve Irak vatandaş
larının karşılıklı olarak mevcut emlâki ilgilendiren 
sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanmak
tadır.

3 Mayıs 1984
IMF HEYETİ TEMASLARINI ANKARA’DA 
TAMAMLADI,

Bir haftadır A nkara’da bulunun Uluslararası 
Para Fonu (IMF) Heyeti temaslarını tamamlamıştır.

18



IMF Türkiye Masası Şefi Geoffrey Tyler baş
kanlığında 5 kişilik bir heyet Ankara’da Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Merkez Bankası yetkilileri ile görüşerek 
Türkiye’nin 1983 yılı genel ekonomik durumuna iliş
kin bilgileri almış ayrıca, 1984 yılının ilk ekonomik 
göstergelerini gözden geçirmiştir.

7 - 8 Mayıs 1984

YUGOSLAVYA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI 
ANKARA’DA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercü
ment Yavuzalp’m davetine icabetle Yugoslavya Sos
yalist Federatif Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Birin
ci Yardımcısı Mirko Ostojic Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Görüşmelerde iki ülke ara
sındaki siyasal ve ekonomik konular gözden geçiril
miş, bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde gö
rüş alış verişinde bulunulmuştur. Ostojic, Devlet 
Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz ta
rafından da kabul edilmiştir.

7 - 9 Mayıs 1984
SUUDİ ARABİSTAN ÇALIŞMA BAKANI TÜR
KİYE’DE

Suudi Arabistan Çalışma Bakanı Ali Alfeiz Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli’- 
nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiştir. Ziyaret 
sırasında iki ülke heyetleri arasında yapılan görüş
melerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında uz
man değişimi ve çalışma konularında işbirliği üze
rinde durulmuş, Suudi Arabistan’da çalışan Türk 
işçilerinin sorunları ele alınmıştır. Konuk Bakan 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da kabul 
edilmiştir.

7 Mayıs 1984
DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA’DAN AYRILDI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu Strazburg’da 
yapılacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ilk
bahar Dönemi toplantısına katılmak üzere Straz- 
burg’a gitmiştir.
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TÜRKİYE - FEDERAL ALMANYA SOSYAL GÜ
VENLİK GÖRÜŞMELERİ

T.C. Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuri
yeti Hükümeti arasında 1.11.1965 tarihinden beri 
yürürlükte bulunan Türk - Alman Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin günün şartlarına uydurulması ama
cıyla üçüncü kez tadil edilmesi için Türk ve Alman 
Delegasyonları arasında A nkara’da görüşmeler ya
pılmıştır.

Görüşmeler, 1978 yılında taraflarca Bonn’da 
parafe edilen metin ile daha sonra F. Alman iç mev
zuatında yapılan değişiklikler nedeniyle bu metne 
yansıtılması gereken hükümler esas alınmak sure
tiyle sürdürülmüştür.

Yapıcı bir hava içerisinde geçen müzakereler 
sonunda oluşan ve parafe edilecek olan yeni tadil 
sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle;

— Sözleşmeyle ülkelerin eşitlik prensibi kazan
dırılmış olmaktadır. Böylece, işçilerimizin F. Alman 
mevzuatından kazandıkları bir kısım sosyal hakla
rın, Alman iç mevzuatının kısıtlayıcı hükümleri ne
deniyle, Türkiye’de ikamet ettikleri için kullanama
maları sorunu ortadan kalkmış olacaktır.

Böylece işçilerimiz;

1 — Alman emeklilik sigortası kurumlarmca 
aylık sahiplerine yapılmakta olan çocuk zammını,

2 — Yine, F. Almanya’dan malûllük, yaşlılık 
ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımız Türkiye’de ika
met etseler dahi, Alman Rant Sigortası Kurumları’- 
nın yapm akta oldukları hastalık sigorta prim yar
dımını alabileceklerdir.

3 — F. Almanya’dan sigortalılık niteliğini yi
tirm iş olarak ülkemize gelen vatandaşlarımızın, si
gortalılık niteliğinin yitirildiği tarih i takiben hafta 
içerisinde meydana çıkacak hastalık vak’aları için 
son defa bağlı oldukları Alman Hastalık Yardım 
Sandığı nam ve hesabına 26 hafta  süre ile sağlık 
yardımı görme imkanına kavuşmuş olacaklardır.



4 — Yeni metinde ülkelerin eşitliği ilkesinin
1.1.1982’den itibaren geriye doğru uygulaması sağ
lanmış olduğu için;

1982 Alman Rant Reform Yasası’nm yürürlü
ğe girmesinden sonra aylık alıcısı olarak ikametini 
Türkiye’ye nakleden vatandaşlarımız, ikamet naklin
den itibaren ödenmeyen çocuk zammını birikmiş 
olarak Alman Rant Sigortası Kuramlarından geri 
alabileceklerdir.

Ayrıca, 1.1.1983 tarihinden itibaren Türkiye’de 
ikamet ettikleri için Alman Rant Sigortası Kuram
larından hastalık sigortası prim yardımı alamayan 
aylık sahipleri yine birikmiş olarak hastalık sigor
tası prim yardımlarını alabileceklerdir.

5 — Parafe edilecek bu Ek Sözleşme ile, Bağ- 
Kur mevzuatı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu geçici 20. maddesinde sayılan özel sandıkların 
mevzuatı da sözleşme kapsamına dahil edilmiştir.

Böylece, işçilerimizin bu mevzuatlara tabi ola
rak  geçen sigortalılık süreleri de, F. Almanya’da ge
çen sürelerle birleştirilerek değerlendirilebilecektir.

6 — Sözleşmede yeralan Türk yetkili makamı
nın tanımı T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı olarak yeniden düzenlenmiştir.

7 — F. Almanya ile Türkiye’nin müşterek ay
lık bağlamış oldukları malûllük, yaşlılık, ölüm aylığı 
olanlardan Türkiye’ye daimi olarak ikamet etmek 
üzere dönenlere hastalık sigortası yardımlarında bu
lunma yükümlülüğü F. Almanya’dan yardım hakkı 
kazanılmış ise, ikamet naklinden bir ay sonra Türk 
Sosyal Güvenlik Kuruluşuna intikal edecektir.

8 Mayıs 1984

MDP GENEL BAŞKANI SUNALP «HÜKÜMET 
FRANSA İLE İLİŞKİLERİN AYRI BİR DEĞER 
LENDİRİLMESİNİ YAPMALIDIR» DEDİ

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı 
Turgut Sunâlp verdiği bir demeçte, Hükümetin Fran
sa ile ilişkilerin ayrıntılı bir biçimde değerlendirme-
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sini yapmasını istemiş ve Fransız Hükümeti’nin Tür
kiye’ye karşı davranışının Fransa adına büyük ha
ta  olduğunu ifade etmiştir.

KARADUMAN ABD ESKİ BAŞKANLARINDAN 
TRUMAN’IN DOĞUMUNUN 100. YILDÖNÜMÜ 
NEDENİYLE ABD KONGRESİNE MESAJ GÖN
DERDİ

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman ABD 
eski Başkanlarından H arry S. Trum an’m 100. doğum 
yıldönümü dolayısıyla ABD Kongresinin ortak top
lantısına bir mesaj göndermiştir. Karaduman mesa
jında, Trum an’m Türk ve Amerikan ulusları arasın
da yakın bir dostluğun, işbirliğinin ve ittifakın ku
rulmasına unutulmaz hizmetlerde bulunduğunu, be
lirtm iştir. (Bk. Belge 1)

8 Mayıs 1984

REAGAN KIBRIS’TA BARIŞ VE İMAR FONU 
KURULMASINI ÖNERDİ

ABD Devlet Başkanı R. Reagan Kongre’ye hi
taben yaptığı bir konuşmada, «Kıbrıs Barış ve İmar 
Fonu» kurulmasını önermiştir.

Reagan beyanında, Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki anlaşmazlıklara ve Kıbrıs sorununda kayde
dilen gelişmelere işaret etmiş, Türkiye ve Yunanis
tan ’a yapılacak yardımların gereğine değinmiştir. 
(Bk. Belge 2)

8 -14 Mayıs 1984

CİDDE «TÜRKİYE - 84» TÜRKİYE İHRAÇ ÜRÜN
LERİ FUARI TÖRENLE AÇILDI

«Türkiye - 84» Türkiye İhraç ürünleri Fuarı 
Suudi A rabistan’ın Cidde kentinde Sanayi ve Tica
re t Bakanı Cahit Aral tarafından törenle açılmış
tır. Fuarın açılış töreninde Mekke Emiri Prens Ma- 
cit ile çok sayıda Suudili iş adamı da bulunmuştur.

Cahit Aral Fuarın açılışında yaptığı konuşma
da, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerde son

8 Mayıs 1984
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yıllarda önemli gelişmeler olduğunu belirterek, bu 
gelişmenin giderek artacağını umduğunu söylemiş
tir. Aral, «Türkiye - 84» Fuarının ihraçatı artırm a
da önemli bir faktör olduğunu, bu Fuar sayesinde 
Suudi Arabistan’a yönelik ihracatta artış görülece
ğini kaydetmiştir.

«Türkiye - 84» Fuarı 2000 metrekarelik alanda 
200 kadar Türk firmasının katılmasıyla gerçekleş
miş olup Fuarda Türk Ağır Sanayiinin yanında, ha
lı, mobilya, müteahhitlik hizmetleri, banyo ve m ut
fak malzemesi sergilenmiştir.

8 Mayıs 1984

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN ORTAK YATIRIM 
ŞİRKETİ KURULUYOR

Türkiye ile Suudi A rabistan’ın ortaklaşa kura
cağı yatırım  şirketinin protokolü Cidde’de imzalan
mıştır. 250.000.000 Dolar başlangıç sermayesi ile ku
rulacak şirketin Türkiye ile Suudi Arabistan ile 
üçüncü ülkelerde çeşitli yatırım faaliyetlerinde bu
lunacağı, ticari alanda da çalışmalar yürüteceği bil
dirilmiştir. Protokolün Türkiye adına Odalar Birliği 
Başkanı Mehmet Yazar, Suudi Arabistan adına da 
Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Şeyh İsmail 
Abudavud imzalamıştır.

8 Mayıs 1984

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER ASAMB
LESİ TÜRK PARLAMENTERLERİNİN YETKİ 
BELGELERİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin 
S trazburg’da yapılan 36. dönem toplantılarında Türk 
Parlam enterlerinin yetki belgelerinin kabiilüne iliş
kin karar tasarısı oylanmıştır. Oylamada 91 üye 
yetki belgelerinin onayı lehinde, 50 üye aleyhte, 10 
üye ise çekimser oy kullanmıştır.

. Türk Milletvekillerinin yetki belgelerinin onay
lanması ile Konsey’in Parlamento kanadında Tür
kiye’nin temsil durumu olumlu şekilde sonuçlandı
rılm ıştır.
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Öte yandan KRY asil ve yedek temsilcilerinin 
yetki belgeleri de Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Asamblesinde büyük çoğunlukla onaylanmıştır.

ÖZAL, REAGAN’IN ÖNERİSİ İLE İLGİLİ DEMEÇ 
YERDİ

Başbakan Turgut özal ABD Başkanı Reagan’ın 
«Kıbrıs Barış ve İm ar Fonu» kurulmasına ilişkin 
önerisi hakkında vaki bir soruya şu cevabı vermiş
tir  :

«Başkan Reagan’ııı beyanatı aklı selimin ge
rektirdiği müspet bir yaklaşımı yansıtmaktadır. 
Kıbrıs sorunu ancak müspet yaklaşımlarla çözüle
bilir. Zira bu şekilde yaklaşımlar toplumlarm bir
birinden uzaklaşmasını değil, bilâkis birbirine yak
laşmalarını sağlar. Kıbrıs Türk halkının Ada’da 
asırlardan beri yaşayan bir varlık olarak mevcudi
yetini inkâr etmeye imkân yoktur. Dolayısıyla, Bir
leşmiş Milletler’in, Bağlantısız ülkelerin ve dünya 
kamu oyunun bu vakıayı gözden ırak tutmaması, 
sorunun çözümü için temel şarttır. Ada’da mevcut 
durumun ve gerçeklerin isabetli b ir şekilde değer
lendirilmeye başlanılması menfi tutum ların zarar
larına karşı bir uyarı teşkil edecektir. Gerçekten, 
Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için müsbet bir 
yaklaşımın denenmesinin zamanı artık  gelmiştir, 
ihtilâfın neticede ancak Kıbrıs’ta  çözülmesi gerek
tiği vakıası herkesçe kabul edilmelidir, önümüzde
ki dönem, böyle bir yaklaşımın uygulanacağına de
lâlet edecek işaretler taşırsa nihaî çözüme çok daha 
olumlu katkıda bulunacak şartlar hazırlanmış ola
caktır.»

9 Mayıs 1984

ÜRDÜN İLE ÇİFTE VERGİLENDİRİLMENİN 
ÖNLENMESİ ANLAŞMASI PARAFE EDİLDİ

Türkiye ile Ürdün arasında çifte vergilendir
menin önlenmesi anlaşması A nkara’da parafe edil
miştir.

9 Mayıs 1984
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TÜRKİYE - BULGARİSTAN ULAŞTIRMA KARMA 
KOMİSYONU TOPLANTISI ANKARA’DA YA
PILDI

Türk Heyetine Ulaştırma Bakanı Veysel Ata- 
soy, Bulgar Heyetine Ulaştırma Bakanı Vasil Tza- 
ııov başkanlık ettikleri Türkiye - Bulgaristan Ulaş
tırm a Karma Komisyon Toplantısı Ankara’da ya
pılmıştır.

Toplantıların sonunda bir protokol imzalanmış 
tır. Veysel Atasoy imza töreninde yaptığı konuşma
da, Türkiye ile Bulgaristan arasında ulaştırma ko
nusundaki aksaklıkların büyük ölçüde giderildiğini 
bildirmiş; protokolün iki ülke arasındaki mevcut iş
birliğini daha da artıracağını söylemiştir.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı da konuşmasın
da, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ve ulaştırma 
alanında çözümlenmeyen bir konu kalmadığını bil
dirmiştir.

9-11 Mayıs 1984
TÜRKİYE PAKİSTAN KARMA EKONOMİK 
KOMİSYONU TOPLANTISI

Türk heyetine Başbakan Yardımcısı Kaya E r
dem, Pakistan Heyetine de Federal Maliye Bakam 
Kulam İsakhaıı başkanlık ettikleri Türkiye - Pakis
tan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı îslama- 
bad’da yapılmıştır.

Toplantıda ikili iktisadi, ticari, sınai ve teknik 
işbirliğinin artırılm ası ve çeşitlendirilmesi konuları 
müzakere edilmiştir.

9 Mayıs 1984
ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ TÜRKİYE'YE 
YAPILACAK YARDIMDA TOPLAM 85 MİLYON 
DOLARLIK BİR İNDİRİM YAPTI

ABD’nin 1985 mali yılı dış yardım kanun ta
sarısını görüşmeye başlayan Temsilciler Meclisi Ge
nel Kurulunda Türkiye için önerilen yardımda 85 
milyon dolar kesinti yapılarak 670.000.000 dolara 
indirilmesi 27’ye karşı 876 oyla kabul edilmiştir.

9 -11 Mayıs 1984

25



9 Mayıs 1984

9 Mayıs 1984

10 Mayıs 1984

Temsilciler Meclisi ayrıca, Başkan Reagaıı ta ra
fından Kıbrıs’a verilmek üzere önerilen 250.000.000 
dolarlık barış ve imar fonunu da onaylamıştır.

KÂMRAN İNAN AVRUPA KONSEYİ ASAMBLE 
BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİ

Avrupa Konseyi Parlam enterler Asamblesinin 
toplantısında Bitlis Milletvekili Kâmran İnan Asamb
le Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

ÖZAL TÜRKİYE’DEKİ FRANSIZ YATIRIMLARI 
KONUSUNDA «BİZ TİCARETLE SİYASET İŞİNİ 
FAZLA KARIŞTIRMAYIZ» DEDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul 
edilen Başbakan Turgut özal Çankaya Köşkü’nden 
ayrılırken gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtlamış
tır. Başbakan özal, bu arada, «Türkiye’deki Fransız 
yatırım ları için bir değişiklik sözkonusu olabilir mı?» 
şeklindeki bir soruya, «Biz ticaretle siyaset işini 
fazla karıştırmayız» cevabını vermiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU «AVRUPA 
KONSEYİ İLE İLİŞKİLERİMİZ, HEPİMİZİN YA
RARINA OLARAK NORMALE DÖNDÜ VE GÜÇ
LENDİ» DEDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu Avrupa Kon
seyi 74. Bakanlar Komitesi’nde yaptığı konuşmada 
«Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz, hepimizin yararına 
olarak normale döndü ve güçlendi» demiş ve Türk 
Hükümeti’nin Avrupa Konseyi ile ilişkilerine büyük 
önem atfettiğini belirtm iştir. (Bk. Belge 3)

Öte yandan toplantıdan sonra yayınlanan ortak 
bildiride, Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye 
ve Kıbrıs konularının yanısıra çeşitli uluslararası 
konuların görüşüldüğü kaydolunmuştur.
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10 Mayıs 1984

DENKTAŞ REAGAN’IN ÖNERİSİNİ OLUMLU 
KARŞILADI, PAPANDREOU YE KİPRİANOU 
ELEŞTİRDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD 
Başkanı Ronald Reagan’m Kıbrıs Barış ve İmar Fonu 
kurulması ile ilgili olarak yaptığı öneriyi olumlu kar
şıladıklarını bildirmiştir.

Denktaş, BM’ye bu konuda gönderdiği mesajda, 
«Kıbrıs sorununun çözümlenmesini isteyen hiç kim
se Başkan Reagan’m soruna yönelttiği son yaklaşıma 
karşı çıkamaz» demiştir.

Yunanistan Başbakanı A. Papanderou ise Rea- 
gan’ııı, Amerikan Kongresini, kamuoyunu ve BM 
Güvenlik Konseyini yanıltmakla suçlamış, Reagaıı’m 
Kıbrıs konusundaki gerçeklere sessiz kaldığım ve so
runu basit bir toplumlararası sorun olarak gördüğü
nü ileri sürmüştür.

KRY lideri Kiprianou da, Reagan’m Kıbrıs ko
nusundaki sözlerinden «hayal kırıklığına» uğradığı
nı ve kaygu duyduğunu söylemiş, ABD Başkanı’nm 
önerisinin «Kıbrıs’taki mevcut duruma bir cevap 
olamayacağını» iddia etmiştir.

10 Mayıs 1984

PAPANDREOU TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN’I 
«TEHDİT ETTİĞİ İDDİASINI TEKRARLADI»

Yunanistan Başbakanı Papandreou PASOK 
Kongresi’ııin açılışında yaptığı konuşmada, çeşitli 
konular meyanmda Türkiye, Türk - Yunan ilişkileri 
ve Kıbrıs sorununa da geniş yer vererek, «Türkiye’
deki şövenist yönetici sınıfın yayılmacı ve saldırgan 
stratejisinden ve Türk tehdidinden» söz etmiş, «Tür
kiye’nin yayılmacı politikasının kısa, orta ve uzun 
vadeli hedefleri olduğunu» iddia etmiş, İstanbul, Gök
çeada, Bozcaada ve Kıbrıs’ı helenizmin ilgi alanları 
arasında saymış, Kıbrıs sorununu uluslararası bir 
sorun olarak nitelendirerek, iki toplum arasında et
kili görüşmelerin ön koşulu olarak Kuzey Kıbrıs'da-
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ki «Türk işgalinin son bulmasını» göstermiş ve 
KKTC’niıı ilânının toplumlararası görüşmelerde bir 
çıkmaz yarattığını ileri sürmüştür.

SANAYİ VE TİCARET BAKANI SUUDİ ARABİS
TAN’DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Riyad’da bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ca
h it Aral Suudi A rabistan Maliye ve Ulusal Bakanı 
Muhammed Ebu El - eil, Sanayi ve Elektrik Bakanı 
Abdülaziz El - zamil ve Ticaret Bakanı Süleyman El- 
Soleim ile ikili görüşmeler yapmıştır. Bakan ayrıca, 
İslam Konferansı örgütü  Genel Sekreteri Şatti ile 
de görüşmüştür.

10 -11 Mayıs 1984
GEBERT «TÜRKİYE’NİN KREDİ ALABİLİRLİĞI 
ARTTI»

Uluslararası Bankası ile «Euromoney» nin İstan
bul’da ortaklaşa düzenledikleri bir toplantıda konu
şan OECD Türkiye Konsorsiyumu başkanı Rolf Ge
bert, Türkiye’nin, önümüzdeki yıl 700 milyon dolar 
kredi alabileceğini tahmin ettiğini söylemiştir.

Dünya Bankası Türk Masası Şefi James 
Chasfsey ise yaptığı konuşmada, Türkiye’de tarım 
ve enerji sektöründe yapılacak yatırım  projelerim 
öncelikle destekleyeceklerini belirtm iştir.

. Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi ise, ABD 
Bankalarının Türkiye’ye orta vadeli kredi verme 
kararı aldıklarını açıklamış ve Türkiye’nin mevcut 
dış borçlarını ödeme olanağı bulunduğunu belirtmiş
tir.

Uluslararası toplantıya OECD, Dünya Bankası 
ve ünlü yabancı bankaların üst düzey yöneticileri ile, 
yerli ve yabancı işadamları katılmışlardır.

11 - 14 Mayıs 1984
ÖZAL PAKİSTAN’A GİTTİ

Başbakan Turgut özal, Pakistan Devlet Başkanı 
Zia Ül - Hak’ın davetine icabetle 3 günlük resmi bir 
ziyaret için Pakistan’a gitm iştir. (Bk. Belge 4, 5, 6)

10 Mayıs 1984
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Özal Pakistan’a giderken Riyad’da Suudi Ara
bistan Veliahtı, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Mil
li Muhafız Ordusu Komutanı Prens Abdullah’la bir - 
buçuk saat süren bir görüşmede bulunmuştur.

11 Mayıs 1984
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, TEMSİLCİLER 
MECLİSİNİN TÜRKİYE’YE YERİLECEK YAR
DIMDA AZALTMA ÖNGÖREN KARARINI «HA
YAL KIRIKLIĞI ÎLE» KARŞILADI

ABD Dışişleri Bakanlığınca W ashington’da ya
pılan bir açıklamada Temsilciler Meclisi’niıı Türki
ye’ye verilecek yardımda azaltma öngören kararının 
«hayal kırıklığı» ile karşılandığı kaydolunmuştur.

Açıklamada şöyle denilmiştir :

«Başkan R. Reagan’m 8 Mayıs’taki beyanatının 
anlamı açıktır. Yönetim NATO’ııun kilit bir üyesi 
olan Türkiye’ye verilmesini teklif ettiği askeri yar
dım miktarının bütünüyle sağlanması konusunda ka
rarlıdır. Yönetim dış yardımlarla ilgili tasarısı Kong
renin iki kanadında da görüşülürken Türkiye’ye ve
rilmesini teklif ettiği yardım düzeyinin aynı şekilde 
benimsenmesi için çabalarını sürdürecektir. Bu ara
da, Temsilciler Meclisi’nin Kıbrıs için teklif edilen 
Fon’u kabul etmesinden memnunluk duyuyoruz. An
cak, Türkiye’ye yapılacak yardımın azaltılmasının 
Kıbrıs Fonunun olumlu etkisini silecek bir faktör ola
bilir.»

11 Mayıs 1984
HALEFOĞLU «BAZI KULAKLAR SÖYLENENİ 
DUYMAYACAK DURUMDA OLABİLİRLER, AMA 
BİZ BUNLARIN DA BİR GÜN GERÇEKLERİ 
GÖRECEKLERİNE İNANIYORUZ» DEDİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Ba
kanlar Komitesi toplantılarına katılan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu A nkara’ya dönmüştür. Halef- 
oğlu Eseııboğa ITavaalanı’nda yaptığı açıklamada, 
Türk parlamenterlerinin Avrupa Konseyi Parlamen
terler Meclisi’nde yerlerini almalarını memnuniyetle 
karşıladıklarını belirtmiş, «Parlamenterlerimizin
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belgeleri tasdik edildi. Oylama sırasında, beklenen
den daha iyi bir sonuç alınmıştır. Böylece tam ola
rak üyelik sağlanmış bulunmaktadır» şeklinde ko
nuşmuştur.

Kendisinin Bakanlar Komitesinde, Türk parla
menterlerinin de Mecliste, Türkiye’de Ocak ayından 
bu yana sağlanan gelişmeleri anlattıklarını belirten 
Halefoğlu daha sonra özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye’de insan haklarına saygı gösterildiği
ni, hapishanelerde, bazı mahfillerde ileri sürüldüğü 
gibi, işkence yapıldığına dair bir işaret rastlanm a
mış olunduğunu ve bunu teşkil ettiğimiz bir Komis
yon kanalıyla, hem de Avrupa Konseyi üyelerinden 
kurulu heyetin Diyarbakır ve Mamak hapishanele
rinde yaptıkları ziyaretler sırasında da tesbit etmiş 
olduklarını anlattık.

Af konusuna işaret edenler, affın İnsanî bir 
konu olduğunu, buna bizim de müdrik olduğumuzu 
ve tutuklu bulunan kimselerin bizim çocuklarımız, 
bizim yakınlarımız, kendi vatandaşlarımız, kendimiz
den parçalar olduğunu ve bunların elbetteki durum
larıyla yakından ilgili bulunduğumuzu, ancak bunu 
yaparken son derece dikkatli olmak gerektiğini söy
ledik.

Sıkıyönetimi Şubat ayında 13 ilde kaldırdığımı
zı, geri kalan illerde de dört aylık bir süre için sür
dürdüğümüzü ve bütün Türkiye düzeyinde sıkıyö
netimi kaldırmanın amacımız olduğunu, ancak bunu 
ülkenin şartları müsaade ettiği nisbette yapacağımı
zı anlattık.

Bunlara, büyük çoğunluğun inandığını ve sözle
rimizi aynen kabul ettiğini söylemek isterim. Yalnız 
küçük bir azınlık var ki, bunları bugün için içerisine 
düştükleri hatadan kurtarabilmenin oldukça zor ol
duğu müşahade ettik.

Fakat bu insanların da zamanla gerçekleri gö
receğini ve bu gerçeklere inanacağına kani bulunuyo
ruz. Onları içine düştükleri bu delâletten, bu yanlış
lıktan kurtarm aya elimizden geldiği kadar çalışa-



cağız ve onlara Türkiye’nin doğru yolda ve doğru is
tikam ette ilerlemekte olduğunu göstereceğiz.

Bazı kulaklar söyleneni duyamayacak durumda 
olabilirler. Ama biz bunların da bir gün gerçekleri 
göreceğine inanıyoruz.»

11 Mayıs 1984

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ 
KIBRIS İLE İLGİLİ BİR KARAR KABUL ETTİ

BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs sorunu ile ilgili 
müzakerelerini tamamlamıştır. Görüşmelerin sonun
da Pakistan’ın olumsuz, ABD’niıı çekimser oylarına 
karşılık 13 olumlu oyla kabul edilen karar, Türkiye 
ve KKTC tarafından reddedilmiştir. (Bk. Belge : 7)

12 Mayıs 1984

DIŞİŞLERİ BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI 
İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Kıbrıs Sorunu 
ile ilgili olarak BM Güvenlik Koııseyi’nde kabul olu
nan 11 Mayıs 1984 tarihli ve 550 sayılı K arar ile 
ilgili olarak bir açıklama yapmıştır. Açıklama metni 
aşağıdadır :

«Güvenlik Konseyi, Güney Kıbrıs’taki Rum Yö
netiminin on gün önceki başvurusu üzerine 11 Ma
yıs 1984 günü Kıbrıs’la ilgili bir karar kabul etmiş
tir. KKTC ve Türkiye’nin daha önce tamamını red
dettikleri 541 sayılı karara dayandırılan hem hukuki, 
hem meşru temelden yoksun iddiaları içeren bu ka
ra r  da Güvenlik Koııseyi’nde Türk tarafınca redde
dilmiştir.

Bu karara karşı Pakistan olumsuz, ABD ise 
çekimser oy kullanmışlardır. İngiltere ile Hollanda 
da kararın bazı işlem maddelerine karşı çekincele
rini açıklamışlardır. Karar, genel olarah Güvenlik 
Konseyinde, açıklanan ve Kıbrıs sorununa doğrudan 
ilgili iki ta ra f arasında müzakerelerle barışçı ve her 
iki tarafın  meşru hak ve çıkarlarını gözeten bir çö
züm aranması yolundaki görüş ve ümitlerle tam çe
lişki içindedir.
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Türk tarafı, önyargılı ve tarafg ir yaklaşımların, 
uluslararası alanda yıkıcı tutum ların ve siyasal sal
dırı politikasının sürdürülmesinin, Kıbrıs’taki iki 
halk arasında uzlaşma ve anlaşma olanaklarına ve
receği ciddi zararlar hakkında açık kalplilikle uyarı
larda bulunmuştur. Bu sorunun ancak müzakere yo
luyla Kıbrıs’ta  çözümlenebileceğine sürekli dikkati 
çekmiştir. Gözlerini Kıbrıs’a çevirenlerin orada, ba
ğımsızlığın ortağı iki halkı ve bunların eşit haklarını 
görmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Kabul edilen 
metin, adanın iki halkı arasında barışma ve anlaşma 
amacına hizmet edecek bir nitelik taşımamaktadır. 
Tarafsızlık ilkesini hukukun üstünlüğünü, tarih i ve si
yasal gerçekleri kısır propagandaya kurban edenle
rin, bundan doğacak sonuçların sorumluluğunu da 
üstlenmeleri gerekecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız
lığının ve Kıbrıs Türk Halkının meşru hak ve çıkar
larının, adalet ölçülerini hiçe sayan herhangi bir ka
rardan etkilenmesi beklenmemelidir. Kıbrıs’ın 1960’ta 
iki uluslu bağımsızlık kazanabilmesinin ve bugüne 
kadar bağımsız kalabilmesinin başlıca nedeni, Kıbrıs 
Türk Halkı’nm mevcudiyetidir. İki toplumlu, iki ke
simli federal bir cumhuriyet çözümüne ulaşılmadan 
Kıbrıs Türk Halkından bağımsızlığından vazgeçme
sini istemek, bir bütün olarak Kıbrıs’ın bağımsız
lığının sona ermesi tehlikesine göz yummak anlamına 
gelir. Kıbrıs Türk Halkı, sömürge yönetiminden kur
tulduğu 1960 yılından bu yana, her türlü insanlık 
dışı tecavüzlere rağmen sıkı sıkıya sarılıp koruduğu 
meşru haklarının sahibi kalmaya devam edecektir. 
Bu meşru müdafaa ve haysiyet mücadelesinde Tür
kiye herzamaıı Kıbrıs Türk Halkının yanında yer 
alacaktır.

İki toplumlu, iki kesimli federal bir cum huriyet 
çözümüne ulaşılabilmesi için, BM Genel Sekreteri’nin 
367 sayılı Güvenlik Konseyi kararm a istinaden 1975 
yılından beri sürdürdüğü iyi niyet görevi Türk tara
fınca daima desteklenmiştir. Genel Sekreter’in gö
zetimi altında yapılan müzakerelerin temelini ise 
1977 ve 1979 zirve anlaşmaları ile Genel Sekreter’in



9 Ağustos 1980 tarihli Açış Konuşması ve 1981 yı
lındaki BM Değerlendirme Belgesi teşkil etmektedir. 
Genel Sekreterim iyi niyet görevinin devamı ve top
lumlararası müzakerelerin yeniden başlatılabilmesi 
için, bunların dışında yeni bir çerçeve aram a gay
retlerinin Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğe iteceği ha
tırdan çıkarılmamalıdır.»

13 -19 Mayıs 1984
PAKİSTAN ÜRETİM BAKANI TÜRKİYE’DE

Pakistan üretim  Bakanı Saeed Kadir, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’ın resmi konuğu ola
rak Ankara’ya gelmiştir. Ziyareti sırasında Başbakan 
Turgut özal tarafından da kabul edilen PakistanlI 
Bakan, Ankara’daki bazı sanayi tesislerinde, Ereğli 
Demir Çelik Fabrikalarında ve İstanbul’da inceleme
lerde bulunmuştur.

lö Mayıs 1984
PROF. ATAöY’üN ERMENİ SORUNU İLE İLGİLİ 
İKİ KİTABI DAHA YAYINLANDI

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’ün biri İngilizce, öte
ki de Hollanda dilinde, Ermeni sorunuyla ilgili iki 
kitabı daha yayınlanmıştır. Ermeni sorununa genel 
bir bakış olan İngilizce kitap Ermenilerin Doğu Ana
dolu’da hiçbir yerde çoğunluğu oluşturmadıklarına 
dair Fransız belgeleri sunmakta, Ermenilerin silahlı 
başkaldırmalarına ilişkin bizzat Ermeni belgeleri 
vermektedir. Kitapda ayrıca çok sayıda Osmanlı bel
gesi de vardır. Bunlar da 1915’deki yer değiştirme 
olayına gerçekçi ışıklar tutm aktadır.

Prof. Ataöv’ün Ermeni sorununa ilişkin olarak 
iki ay içinde yayınlanmış olan yabancı dildeki dör
düncü kitabı Hollanda dilinde olup Talât Paşa'ya 
atfedilen «belge»lerin sahteliği üstünedir.

15 Mayıs 1984

NATO AVRUPA GRUBU SAVUNMA BAKANLARI 
TOPLANTISI BRÜKSEL’DE YAPILDI

NATO Avrupa Grubu 1984 İlkbahar Bakanlar 
Toplantısı Brüksel’de yapılmıştır. Toplantıda Türki
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ye’yi Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk temsil 
etmiştir.

Avrupa Grubu Bakanları Toplantısında özellikle 
Lojistik Destek Politikası ve Müşterek Eğitim ko
nuları üzerinde durmuşlar ayrıca, silah, teçhizat te
dariki konusundaki Avrupa - Kuzey Amerika işbir
liği ve dengesine önem atfetmişlerdir. Bu meyanda, 
savunma sanayi alanında teknoloji değişimi, NATO 
teçhizatı standardizasyonu, karşılıklı kullanılabilirlik 
ana konuları da ele alınmıştır.

Bakanlar, bağımsız Avrupa Program Grubunun 
«Konvansiyonel Alanda Gelişen Teknolojilerin Kul
lanılması», «Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi» ve 
«Trans A tlantik İşbirliği» konularındaki çalışmaları
nı memnuniyetle karşılamışlardır.

Bakanlar ayrıca, Avrupa Grubu’nun Kuzey 
Amerikalı M üttefik ülkelerin kamuoylarında tanıtıl
ması ve İttifaka olan katkılarının anlatılması ama
cıyla hazırlatılan «The W ar Which Never Happened» 
adlı Avrupa Grubu filmini de izleyerek, takdirlerini 
belirtmişlerdir.

15 Mayıs 1984
DIŞİŞLERİ HARPOON FÜZELERİNİN KONUŞ
LANDIRILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Haşan 
Üner Harpoon füzelerinin Türkiye’nin bazı deniz üs
lerinin savunması için konuşlandırılmasını öngören 
NATO projesine Yunanistan’ın rezerv koyduğuna 
dair basında çıkan haberlerin doğru olduğunu açık
lamıştır.

Büyükelçi Üner, düzenlediği basın brifinginde 
şunları söylemiştir :

«HARPOON Füzelerinin bazı Deniz üslerimiziıı 
savunması için konuşlandırılmasını öngören NATO 
projesine Y unanistan’ın rezerv koyduğuna dair ba
sında çıkan haberler doğrudur.

Yalnız Türkiye’nin değil, fakat bütün ittifak’m 
savunmasının güçlendirilmesini hedef tu tan  bu pro-
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jenin bir m üttefik tarafından önlenmesi NATO ta 
rihinde ilk defa vuku bulan bir olay olmuştur. Yu
nanistan’ın bu hareket tarzı, askeri gerekçelerden 
tamamiyle yoksun olarak sadece politik nedenlere 
dayanmaktadır. Yunanistan’ın bu tutumu, diğer 
müttefiklerimiz tarafından son derece olumsuz bir 
davranış olarak nitelendirilmiştir.

NATO tarihinde ilk defa vuku bulan böyle bir 
olay, NATO usullerine göre uygulanan «oybirliği» 
ilkesinin suistimali bakımından NATO çevrelerinde 
kaygı ile karşılanmıştır.

Yunanistan’ın bu tutumunun akıllıca bir dav
ranış olmadığı ve ittifakın temel felsefesine ters 
düştüğü açıktır. Kaldı ki, böyle bir davranışın yanlış 
olarak güttükleri kendi amaçlarına dahi sonuçta yar
dım etmesine imkân yoktur. Onlar oybirliği ilkesini 
suistimal ederlerse, aynı şeyi Yunan projeleri için 
biz de yapabiliriz. Böyle bir davranıştan hiçbir ta 
raf kârlı çıkmaz; sadece ittifak  zarar görür. Bu
nunla beraber, onlar bu mantıksız yolu tercih eder
lerse, bizim de kendilerine aynıyla mukabelede bu
lunacağımız tabiidir.»

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk’te Brük
sel’de basma aynı konuda aşağıdaki açıklamayı yap
m ıştır :

«Yunanistan, bazı deniz üslerimiz ile Boğazla
rın savunulması amacıyla NATO Askerî Makamla
rınca ülkemize yöneltilen bir «Kuvvet Geliştirme 
Hedefi»ne NATO Savunma Bakanları Toplantısı ön
cesinde politik nedenlerle itirazda bulunmuştur.

NATO askerî makamları ve bütün müttefikler 
Yunanistan’ın bu itirazının mesnetsiz olduğunu, 
NATO’nun felsefesine ve usullerine aykırı bulundu
ğunu ifade etmişlerdir. Neticede mesele, İttifakın en 
yüksek organı olan Savunma Planlama Komitesi’nde 
ele alınmış ve Yunanistan’ın bu itirazının geçerli ola
mayacağı, dolayısıyla göz önüne alınamayacağı so
nucuna varılmıştır. Bu durumda, Yunanistan’ın tu 
tum u nedeniyle Türkiye’nin ve NATO’nun savunma 
tertiplerinde herhangi bir değişiklik yapılması soz- 
konusu değildir.»
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KKTC CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ İSTAN
BUL’A GELDİ

BM Güvenlik Konseyi toplantılarına katılan 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs’a dö
nerken İstanbul’a uğram ıştır. Yeşilköy Havaalanın
da verdiği demeçte Güvenlik Konseyi’nin KKTC’nin 
bağımsızlık ilânının geri alınmasını isteyen kararı
nı şiddetle eleştiren Denktaş «Rum - Yunan İkilisi, 
1955 yılında terörizm şeklinde başlattıkları (Adayı 
İlhak, ya da Rumlaştırmak) siyasetlerini, sürekli 
olarak yürütmektedirler» demiştir.

Bağlantısız ülkelerin hazırladıkları karar tasa
rısının Güvenlik Konseyi’nin biraz hafifleterek, fa
kat esasta Rumların istemi yönünde kabül ettiğini 
belirten KKTC Cumhurbaşkanı, «Aslında Bağlantı
sızlar meselenin gerçek yüzünü bilseler, Kıbrıs’ta 
bağımsızlığı koruyan tarafın  Türk tarafı olduğunu 
göreceklerdir. Avrupalı’lar, İngiltere dahil, Kıbrıs’ın 
komünist bir ülke haline gelmesini önleyen tarafın 
da Kıbrıs Türkleri olduğunu farkına varacaklardır.» 
demiştir.

Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulmak için 
kapıları açık tuttuklarını kaydeden Denktaş «Barış 
yolunun hangi yol olduğunu, kapının hangi kapı ol
duğunu da İsrarla herkese göstermemiz lâzımdır. Bu 
yol 1977 - 79 anlaşmaları ile çizilmiş bir yoldur. Ka 
pı ise iki kesimli federasyona açık bir kapıdır» 
demiştir. -

16 -17 Mayıs 1984
NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİ SA
VUNMA BAKANLARI TOPLANTISI BRÜKSEL’
DE YAPILDI

NATO Savunma Planlama Komitesi Savunma 
Bakanları Toplantısı Brüksel’de aktedilmiştir. Tür
kiye toplantıya Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuz- 
tü rk  başkanlığında bir heyetle katılm ıştır.

Toplantıda ittifakın caydırıcılık ve savunma 
yetenekleri gözden geçirilmiş, üye ülkelere yönelik

15 Mayıs 1984
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«1985 - 1990 dönemi Kuvvet Teklifleri» kabul edil
miştir. Kuvvet Tekliflerinin görüşülmesi sırasında 
Yunanistan, ittifak  tarihinde eşine rastlanılmayan 
bir tutum  almış ve Türkiye’ye yönelik bir kuvvet 
hedefine çekince koymak istemiştir. Ancak, m ütte
fik ülkelerin bu talebe karşı çıkmaları ve NATO 
Genel Sekreteri’nin kuvvet tekliflerinin onaylanma
sı için görüş birliğine gerek olmadığı yolunda aldığı 
usul kararı sonucunda Yunanistan’ın bu girişimi e t
kisiz kalmıştır.

Toplantı sonunda bir ortak bildiri yayınlanmış
tır. (Bk. belge 8)

NATO Savunma Planlama Komitesi Bakanlar 
Toplantısının bitiminde Genel Sekreter Luns bera
berinde ABD Savunma Bakanı Weinberger ve İngil
tere Savunma Bakanı Heseltiııe olduğu halde bir ba
sın toplantısı düzenleyerek ortak bildiriyi açıklamış 
ve toplantılar hakkında genel bilgi vermiştir. Bu 
basın toplantısı sırasında Milliyet gazetesi Brüksel 
Temsilcisi M. Ali Birand Weinberger’e şu soruyu yö
neltmiştir. «Kuvvet hedefleri kabul edildi mi? Yu
nanistan’ın Türkiye’ye yöneltilen Harpoon füzeleri 
ile ilgili kuvvet hedefine itirazı muvacehesinde, Tür
kiye bu füzeleri koııuşlandırabilir mi?» Bu soruya 
W einberger’in ve Genel Sekreter Luns’un yanıtları 
aşağıdadır :

Weinberger : «Kuvvet hedefleri kabul edilmiş-r 
tir. İspanya, Danimarka ve Yunanistan’ın ortak bil
diri ile ilgili bilinen çekinceleri dışında olağan üstü 
bir durum yoktur. Kuvvet hedefleri, içerdikleri hu
susların açık bilinci içinde kabul edilmiştir. NATO 
tarafından ülkelere yöneltilen kuvvet hedeflerinin 
öngördüğü silah sistemlerinin ilgili ülkeler tarafın
dan konuşlandırılması doğaldır. Kuvvet hedefleri 
kota da değildir.»

Genel Sekreter : «Yunan yetkililerinin bir yan
lış anlama içinde oldukları anlaşılıyor. Herhangi bir 
silah sistemi konuşlandırmaya karar vermek ülke
lerin kendi egemen haklarıdır. Kuvvet hedefleri ül
kelere neleri yapmaları gerektiği hususunda tav-
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siyelerdir. Emredici nitelikleri yoktur. Bu tavsiye
nin oybirliği ile yapılması tabiatıyla daha iyi olur. 
Ancak, bir ülkenin (Türkiye kasdedilmektedir) bir 
silah sistemini konuşlandırmaktan alıkonulması gibi 
bir şey sözkonusu değildir. Bilindiği gibi, M üttefik
lerin kendilerine yöneltilen kuvvet hedeflerinin üze
rine çıktıkları da görülmektedir. Bu durumda ilgili 
ülkeyi sadece takdir ederiz. Diğer ta raftan  hem 
Türk hem de Yunan donanmalarının Harpoon füze
lerine sahip olduklarını biliyoruz. Bu ülkelerin bu 
silahlara sahip olamayacakları gibi bir işaret veril
mesi söz konusu değildir. Yunanistan’ın belirttiği 
hususları esefle kaydettiğimizi de belirtmek isterim. 
Belirtilen bu tutum  ilgili ülke (Türkiye) üzerinde 
bir etki yapmayacaktır.

Bildiğiniz gibi, bazı ülkeler de kendilerine yö
neltilen kuvvet hedeflerini yerine getiremeyecekle
rini bildiriyorlar. Bunu da not ediyoruz. NATO İtti
fakı egemen ülkelerden oluşmuştur. Bir ülkenin di
ğerine bir hususu zorla kabul ettirm esi gibi bir du
rum olamaz.

Türkiye de Yunanistan’a yöneltilen bir kuvvet 
hedefine benzer şekilde karşı çıktı. Buna da aynı 
işlemi yaptık. A tina’nın bu durumdan memnun kal
dığını sanıyorum.»

17 -18 Mayıs 1984
HALEFOĞLU VE ERDEM OECD BAKANLAR 
KONSEYİ TOPLANTISINDA KONUŞTULAR

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu OECD Ba
kanlar Konseyi’nin Paris’teki toplantısında yaptığı 
konuşmada, OECD ülkelerinin korumacılık eğilim
lerinden de uluslararası ticaret mekanizmasında 
uyuşmayan tedbirlerden vazgeçmek yolundaki ka
rarlı davranmaları gerektiğini belirtmiştir.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem de Bakanlar Konseyi’nde yaptığı konuşmada, 
geçen yıldan beri birçok üye ülkede ekonomilerin 
canlanmaya başladığını ancak, birçok önemli soru
nun güncelliğini koruduğunu, enflasyonun tam ola
rak. düşürülemediğini, yüksek faiz hadlerinin yatı
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rımları engellediğini ve özellikle Avrupa ülkelerin
deki işsizliğin çok ileri boyutlara ulaştığını kayde
derek, çeşitli uluslararası forumlarda yapılan açık
lama ve taahhütlere rağmen, korumacılık eğilim
lerinin önüne geçilemediğini belirtmiştir. (Bk. Belge 
9, 10).

Üye ülkelerin Dışişleri ve Ekonomi Bakanları
nın iştirakiyle yapılan toplantıda esas olarak mev
cut uluslararası ekonomik canlanmadan sürekli bü
yümeye geçiş şartları tartışılm ıştır.

17 - 22 Mayıs 1984
TÜRKİYE - LİBYA KARMA EKONOMİK KOMİS
YONU TOPLANTISI LİBYA’DA YAPILDI

Türkiye - Libya Karma Ekonomik Komisyonu 
XI. dönem toplantısı Libya’da yapılmıştır. Müzake
releri yürüten heyetlere Devlet Bakanı İsmail özdağ- 
lar ile LibyaTarım Sekreteri Ebuzeyd Ömer Durda 
başkanlık etmişlerdir. Toplantıda ikili ekonomik, ti
cari, sınai ve teknik işbirliğinin tüm yönleri ele alın
mıştır.

18 Mayıs 1984
CUMHURBAŞKANI EVREN «65 YIL ÖNCE BİN 
YILLIK VATAN TOPRAKLARININ İŞGALE 
BAŞLAYANLARIN, ŞİMDİ TÜRKİYE’Yİ İSTİLA 
PEŞİNDE KOŞAN SALDIRGAN BİR ÜLKE GİBİ 
GÖSTERME ÇABALARININ İBRETLE İZLEN
DİĞİNİ» SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren 19 Mayıs A ta
tü rk ’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesajda «65 Yıl önce elinden silâhları 
alınmış, ordusu dağıtılmış, savunmadan yoksun bir 
durumda iken, bin yıllık bu vatan topraklarını işga
le başlayanların, şimdi Türkiye’yi istila peşinde ko
şan saldırgan bir ülke olarak gösterme, uluslararası 
kuruluşları kendi çıkarlarına alet etme çabalarının 
hayret ve ibretle izlendiğini» söylemiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, «Bir defa daha 
söylüyorum ki, Türkiye’nin verecek bir karış toprağı 
olmadığı gibi, hiçbir ülkenin bir karış toprağında
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da gözü yoktur. Bunun böyle olduğunu onlar da 
bilmektedirler. Ancak, iç ve dış politikalarını buna 
dayandırdıklarından dolayıdır ki, her vesileyle ve 
hemen hergün Türk tehlikesinden bahsetm ektedir
ler.» demiştir.

18 Mayıs 1984

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL «PAPANDREAU’- 
NÜN OYNADIĞI TEHLİKELİ BİR OYUNDUR»

Başbakan Turgut özal, IV. Basın Toplantısında 
dış politika konularına da yer vermiş, Kıbrıs soru
nu ve Türk - Yunan ilişkileri, Avrupa Konseyi ile 
ilişkilerimiz ve Amerikan askeri yardımı konuları 
üzerinde durmuştur.

Rumların amacının Kıbrıs meselesini çözmek 
değil, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuna karşı bir 
haçlı cephesi kurmak olduğunu belirten özal, «Pa- 
pandreau’nun oynadığı tehlikeli bir oyundur» demiş
tir. (Bk. Belge 11).

18 Mayıs 1984

DIŞİŞLERİ KöRFEZ’DE TİCARET GEMİLERİNE 
KARŞI GİRİŞİLEN SALDIRILARLA İLGİLİ OLA
RAK BİR AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı İran - Irak savaşında K ö r r  
fez’de ticaret gemilerine karşı girişilen saldırılarla 
ilgili olarak bir açıklama yapmıştır. Açıklama şöy- 
ledir :

«Son zamanlarda Körfez’de ticaret gemilerine 
karşı girişilen saldırıların yarattığı durumu hiçbir 
ülkenin menfaatina olmayan tehlikeli bir gelişme 
olarak değerlendiriyoruz. Bölgede zaten barış ve gü
venlik için süregelen tehlikeli duruma bu suretle 
yeni b ir boyut ilave edilmesini mevcut çatışmanın 
çerçevesini genişletebilecek ciddi bir gelişme olarak 
görüyoruz. Böyle bir gelişmenin önlenmesinde istis- 
inandığımız için tarafların  sorumlulukla hareket 
edeceklerini ve en azından bu gibi tehlikeli davra
nışlardan kaçınacaklarını umut ediyoruz.»
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TÜRKİYE-AET İLİŞKİLERİ KONULU PANEL 
TBMM’DE YAPILDI

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun
ca düzenlenen «Türkiye - AET İlişkileri» konulu 
toplantı ve panel TBMM’de yapılmıştır. Toplantıyı 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren de izlemiştir. Toplan
tıya TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Cum
hurbaşkanlığı Konsey Üyeleri, Nurettin Ersin, Tah
sin Şahinkaya, Başbakan Turgut özal, Halkçı Parti 
Genel Başkanı Necdet Calp, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Genel Başkanı Turgut Sunalp, Bakanlar 
Kurulu üyeleri, Milletvekilleri ve çeşitli kuruluşların 
temsilcileri de katılmışlardır.

Başbakan Turgut özal, toplantıda yaptığı ko
nuşmada, Türkiye - AET ilişkilerinin aslında A ta
tü rk ’ün Batılılaşma görüşü içerisinde önemli bir kilo
metre taşı olarak düşünülmesi gerektiğini söylemiş
tir. özal, AET’nin Türk tekstil ürünlerine koyduğu 
ciddi kısıtlamaların serbest ticaret vizesi ile taban 
tabana zıt olduğunu belirterek, Türkiye’nin AET’ye 
tam üye olmasının Türkiye’den çok Ortak Pazar 
ülkelerinin yararına olacağını bildirmiştir.

Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp ise 
konuşmasında, AET ile yapılan anlaşmalarda Türk 
işçilerinin serbest dolaşımı konusuna da yer verildi
ğine işaretle «bir anlaşma ya vardır, ya yoktur. 
Metin var olduğuna göre bunun bütün yükümlülük
lerinin yerine getirilmesini istiyoruz» demiştir.

MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp de konuş
masında, Türkiye AET ilişkilerinin 1970’li yıllardan 
sonra ciddi olarak aşınmaya başladığını, AET’nin 
amacının önce ekonomi, daha sonra ise siyasi birlik 
olduğunu belirterek, hedefin «mümkün olan en kısa 
sürede AET’ye tam üyelik» olduğunu kaydetmiştir.

18 Mayıs 1984
KUDÜS İLE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE 
KUTLANDI

İslam ülkelerinde ilân edilen «Kudüs ile Daya
nışma Günü» Türkiye’de kutlanmıştır. İslam Konfe

18 Mayıs 1984
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ransına bağlı Kudüs Komitesi’nin aldığı bir tavsiye 
kararı çerçevesinde kutlanan Gün vesilesiyle Ankara 
Belediye Meclisi Ankara’daki bir caddeye «Kudüs» 
adının verilmesini kararlaştırm ıştır.

Ankara Belediye Başkanı Mehmet Altmsoy’un 
davetlisi olarak A nkara’ya gelen Kudüs Belediye 
Başkanı Ruhi El Habib de çeşitli temaslarda bulun
muş ve bu arada Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bü
yükelçi Ercüment Yavuzalp’i ziyaret etmiştir.

19 Mayıs 1984
OECD TOPLANTILARINA KATILAN BAŞBAKAN 
YARDIMCISI ERDEM İLE DIŞİŞLERİ BAKANI 
HALEFOĞLU TÜRKİYE’YE DÖNDÜLER

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına katılan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu yurda dönmüş
lerdir.
nasız bütün ülkelerin önemli yararı bulunduğuna

Esenboğa Havaalanında bir açıklama yapan 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Türkiye’nin Baş
kan Yardımcılığı görevini yürüttüğü OECD toplan
tısında, dünya ticaretinin geliştirilmesi, işsizlik, büt
çe açıkları ve enflasyonla mücadele konularının ele 
alındığını, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve tah
ditlerin kaldırılması konusunda görüş alış verişinde 
bulunulduğunu, bu arada az gelişmiş ülkelere yapı
lacak yardımlar konusu üzerinde durulduğunu söy
lemiştir.

Halefoğlu da basma aşağıdaki demeci vermiş
t i r  :

«Bakanlar düzeyinde senede bir toplanan Ba
kanlar Toplantısına bu yıl Dışişleri, Maliye ve Eko
nomi Bakanları katılm ıştır. Bu sene bu toplantıya 
biz de Başbakan Yardımcısı ile birlikte katıldık.. İlk 
gün Dışişleri Bakanları hazır bulundular. Genel ola 
rak birer açıklama yaparak ülkelerinin çeşitli konu
larda ekonomik ve politik görüşlerini aksettirdiler.

İkinci gün, Maliye ve Ekonomi Bakanları bir 
araya geldiler. Mali ve ekonomi konularını ele aldı
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lar. Bu gibi toplantıların en önemlisi ikili temaslar 
ve ikili görüş teatilerinin yapılmasıdır. Bu suretle 
yeni Hükümetimizin programı ve aldığımız tedbir
leri ve takip etmekte olduğumuz politikayı mali, eko
nomik ve siyasi bakımdan ilgililere izah ettik.

Dün de Fransız Dışişleri Bakam ile kısada olsa 
iki ülkeyi ilgilendiren görüşmeler yaptık ve fikir 
teatisinde bulunduk. Faydalı olduğu kanısındayım. 
Fransa ile olan ilişkilerin dengeli, soğuk kanlı ve çok 
açık tutum u kısaca dile getirdim ve Fransızlarla 
asırlarca sürmüş olan bir ilişki mirasımız mevcut 
bulunduğunu ve bu mirası muhafaza etmemiz gerek
tiğini söylediğimde kendisi evet dedi ve haklısınız 
dedi. Bu ilişkilerin I. Fransa’ya kadar dayanır diye 
bir ifade de bulundu. Ben de bu ilişkileri son zaman
larda gölgeleyen konuları gidermek için tevazuda ol
sa bazı adımlar atılması gerektiğinde, bunları bazı 
çevrelerin kösteklediğini bildirdim. Bu gibi tarihin 
bize bıraktığı .mirasın bu gibi hadiselerle gölgelen
memesi için her iki tarafın  mani olması ve buna dik
kat etmesi lazım geldiğini söyledim. Her hangi bir 
itirazda yahutta tutum da veya karşılıkta bulunma
dı.»

Halefoğlu «Fransız Dışişleri Bakanı, Maliye ve 
Ekonomi Bakanları ile konuştuğunuzu söylediniz. 
Bu bir anlamda Fransa ile ilişkilerimizin yumuşa
ması mıdır?» şeklinde vaki bir soruyu «Olumlu te f
siri size bağlı. Bu gibi toplantılarda Bakanlar bir- 
birleriyle kısa da olsa bir kaç kelime söylerler. Bu 
söyleyiş tarzı yüzlerdeki ifadeden anlaşılır. Ben Fran
sız Dışişleri Bakanı ile konuşurken Türk ve yabancı 
gazeteciler, radyocular ve televizyoncular vardı» şek
linde yanıtlamıştır.

18 Mayıs 1984
CUMHURBAŞKANI EVREN «TÜRK AMERİKAN 
DERNEKLERİ KURULU’NÜN TÜRKİYE’NİN 
ABD’DE TANITILMASI YOLUNDA GERÇEKLEŞ
TİRDİKLERİ FAALİYETLERİ KIVANÇLI İZLİ
YORUZ» DEDİ

Türk Amerikan Dernekleri Genel Kurulu 6. yıl
lık toplantısı Vaşiııgton’da yapılmıştır. Genel Kurula
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bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
«Türk - Amerikan Dernekleri Kurulu’ııun, Türkiye’
nin ABD’de tanıtılması yolunda gerçekleştirdikleri 
faaliyetleri kıvançla izliyoruz» demiştir.

Cumhurbaşkanı Evren, mesajında şunları belirt
miştir :

«ABD içinde bazı gruplarca kasıtlı ve art ni
yetli olarak, Türklük ve Türkiye aleyhinde yürütülen 
ve zaman zaman yasa dışı ve insanlık dışı boyutlara 
ulaşan iftira ve karalama kampanyalarına karşılık, 
Kurulunuzun ABD Kamuoyunu gerçekler doğrultu
sunda, yılmadan, aydınlatmak yolundaki kararlı ve 
azimli çalışmaları, kıvancımızı takdir duyguları ile 
pekiştirmektedir. Bu çalışmalarınızın giderek geliş
tiğini ve olumlu sonuçlar verdiğini görmek ise, 
şüphesiz hepimizi mutlu kılmaktadır.

öte yandan Türk - Amerikan Demeklerinin gi
rişimi sonucu 19 Mayıs’m «Türk - Amerikan Günü» 
olarak kutlanması kabül edilmiştir. Vaşington Bele
diye Başkanı Marion Barry bundan böyle 19 Ma- 
yıs’ın «Türk - Amerikan Günü» olarak kutlanacağı
nı açıklamıştır.

20 - 24 Mayıs 1984
BM AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İCRA 
SEKRETERİ TÜRKİYE’DE

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) İcra 
Sekreteri Finlandiya uyruklu Klaus A. Sahlgren ül
kemizi ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekili ve Ulaştırma 
Bakanlığı Müsteşar Vekili ile resmi temaslarda bulu
nan Klaus A. Sahgren, Çeşme’de yapılan AEK/FAO/ 
ÎLO Ortak Orman Komitesi 15. Dönem toplantısının 
açılışına da iştirak etmiştir. Sözkonusu toplantıya 
22 ülkeden 50 iştirakçi katılmıştır.

22 -25 Mayıs 1984
BAŞBAKAN ÖZAL BAŞKANLIĞINDA BİR HEYET 
LİBYA’YA GİTTİ

Başbakan Turgut özal, Libya Devrim Liderle
rinden Kurmay Binbaşı Abdüsselam Ahmed Callud*-
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un konuğu olarak, Libya Arap Halk Sosyalist Cema- 
hiriyesini resmen ziyaret etmiştir.

Bu ziyaret sırasında Kurmay Binbaşı Callud ile 
heyetler halinde ve başbaşa görüşmeler yapan Tur
gut özal, ayrıca Libya lideri Albay Muammer Kad- 
dafi tarafından da kabül edilmiştir. (Bk. Belge 12).

22 Mayıs 1984
F. ALMANYA’NIN BAVYERA EYALETİ BAŞ
BAKANI STRAUSS ANKARA’YA GELDİ

F. Almanya’nın Bavyare Eyaleti Başbakanı 
Frans Josef Strauss Ankara’ya gelmiştir. Strauss 
ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ta 
rafından kabul olunmuş, Başbakan Turgut özal, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ile görüşmelerde 
bulunmuştur.

S trauss’un temasları sırasında iki ülkeyi ilgilen
diren konular ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş 
teatisinde bulunulmuş, ayrıca, Türk Hava Yollarına 
A ir - Bus uçaklarının satışı ele alınmıştır.

22 Mayıs 1984
TÜRK UÇAKLARININ «ATİNA FIR’INI İHLAL 
ETTİKLERİ» ÖNE SÜRÜLDÜ

Yunan Savunma Bakanlığınca yapılan bir açık
lamada 21 Mayıs’ta  başlayan ve merkezi Ege’de icra 
edilmekte olan «İlk Hedef» Deniz/Hava tatbikatına 
katılan bazı Türk uçaklarının «Atina F ır’ını» ihlal et
tikleri» ileri sürülerek, keyfiyetin protesto edildiği 
belirtilmiştir. Yunan Savunma Bakan Yardımcısı, 
«İhlâle teşebbüs eden» uçaklardan ikisinin önleme 
yapılarak dönüşe zorlandığını söylemiştir.

23 - 25 Mayıs 1984
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVRUPA KON
SEYİ KÜLTÜR BAKANLARI TOPLANTISINDA 
KONUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu
4. Avrupa Konseyi Kültür Bakanları Konferansında 
yaptığı konuşmada, yasa dışı yollarla sağlanan ktil-
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türel değerlerin müzelere ve kolleksiyonlara girişle
rinin yasallaştırılmaması için Avrupa ülkeleri arasın
da önlem alınmasını istemiştir. Taşçıoğlu, kültürel 
değerlerin uluslararası pazarlarda alınıp satılmasını 
önlemek amacı ile etkin bir kontrolün mutlaka ku
rulması gerektiğini vurguladıktan sonra, «Bu alanda 
bütün ülkeler gerçek bir işbirliği yapmalıdır» demiş
tir.

Sözkonusu Konferansta, «Kültür ve İletişim 
Teknolojileri» konusunda da bir konuşma yapan Taş- 
çıoğlu, iletişim araçlarında hoşgörüsüzlük, ırkçılık 
ve yabancıları sevmeme gibi yayınlarla mücadele edil
mesi gerektiğini belirtmiş, Avrupa ülkelerinin bu ko
nuda olumlu bir tavır içinde olmadıklarına işaretle, 
«bilindiği gibi bazı ülkelerin kitle iletişim araçları, 
adi cinayetleri dahi haklı gösterecek, ha tta  bunları 
teşvik edecek programları yayınlamakta tereddüt 
etmemektedir. Bu tutum u tersine çevirmenin ve bu 
amaçla aktif bir işbirliğine girmenin zaruretine ina
nıyorum» demiştir.

24- 28 Mayıs 1984
TÜRKİYE - LİBYA İŞGÜCÜ YE SOSYAL GÜVEN
LİK UZMANLARI ALT KOMİSYON TOPLANTISI 
ANKARA’DA YAPILDI

Türkiye ve Libya İşgücü ve Sosyal Güvenlik 
Uzmanlar Alt Komisyonu toplantısı A nkara’da ya
pılmıştır. Toplantıda 20 M art 1976 tarihli Türkiye - 
Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gözden geçirilerek 
yeni bir metin hazırlanmıştır. Yeni metin Türkiye 
adına Dışişleri Bakanlığı Sosyal İşleri Daire Başkanı 
Okan Gezer, Libya adına da Libya Halk Komitesi 
Libya Sosyal Güvenlik Sekreteryası, İkili Anlaşma
lar Genel Müdürü Mazeg Kadab tarafından parafe 
edilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, söz
leşmede, eski sözleşme ile kazanılan hakların muha
faza edileceğini ve işçilere veya ailesine eski sözleş
meye göre bağlanmış olan sigorta aylıklarının Libya 
mevzuatında ödenmesine devam edileceğini söylemiş
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tir. Kalemli, Libya’da Türk firmalarında çalışan ve 
sigorta pirimleri Türkiye’ye transfer edilen işçilerin 
sosyal güvenliklerinin Türk Kurumlan tarafından 
karşılanacağını bildirmiştir.

24 - 28 Mayıs 1984
TÜRK PARLAMENTERLERİ KUZEY ATLANTİK 
ASAMBLESİ TOPLANTISINA KATILDI

NATO İttifakına üye devletlerin parlamenter
lerinden kurulu Kuzey Atlantik Asamblesi’nin İlk
bahar toplantısı Lüksemburg’da yapılmıştır. TBMM 
Milli Savunma Komisyonu İstanbul Milletvekili Fer- 
ruh İlter’in başkanlığında 10 parlamenterden oluşan 
bir heyet sözkonusu toplantıya katılmıştır. Bu su
retle, üç yılı aşkın bir süreden beri Kuzey Atlantik 
Asamblesi’nin çalışmalarına katılmayan Türkiye 
sözkonusu Asamblede yerini tekrar almıştır.

24 Mayıs 1984
ATASOY ULAŞTIRMA BAKANLARI KONFERAN
SINDA KONUŞTU

Oslo’da yapılan Avrupa Ulaştırma Bakanları 
Konferansında bir konuşma yapan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy, Türkiye’de sosyal ve ekonomik alan
da, demokratik rejim  anlayışı içinde gelişme olduğu
nu, diğer ülkelerle dostluk anlayışı çerçevesi içinde 
mevcut her türlü ilişkilerin ve imkânların değerlen
dirileceğini söylemiş, ulaştırm a ve enerji sektörü
ne yeni hükümet döneminde büyük önem verildiğini 
belirtmiştir.

24 Mayıs 1984
SHULTZ BAŞKAN REAGANTN TÜRK SİLAHLI 
KUVVETLERİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİNE 
BÜYÜK ÖNEM ATFETTİĞİNİ SÖYLEDİ

NATO’nuıı kuruluşunun 35. yıldönümü müna
sebetiyle USİA tarafından düzenlenen bir TV prog
ramında basın mensuplarının sorularını cevaplandı
ran ABD Dışişleri Bakanı Shultz, Başkan Reagan’m 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernleştirilmesine bü
yük önem atfettiğini, bu amaçla Türkiye için öngörü
len askeri yardımın tamamının Kongre’deıı geçiril
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mesi için çaba harcamaya devam edeceğini söylemiş, 
ancak, «ortada bir Kıbrıs sorunu olduğunu» ifadey
le, bu konu arasında bir bağ olmamakla beraber, Kıb
rıs Türklerinin bağımsızlık ilanının Koııgre'de men
fi tepkilere yol açtığını, ABD’nin bu kararı tanıma
dığını, kararı tanıyan yegâne ülkenin Türkiye oldu
ğunu, Yönetim olarak Türkiye’ye askeri yardımı 
desteklediklerini fakat, Kıbrıs sorununun da nihai 
bir çözüme kavuşturulmasını hiç olmazsa çözüm yo
luna sokulmasını arzu ettiklerini belirtmiştir.

25-27 Mayıs 1984
TÜRKİYE-IRAK KARMA EKONOMİK KOMİS
YONU BAĞDAT’TA TOPLANDI

Türkiye - Irak Karma Ekonomik Komisyon top
lantısı Bağdat’ta  yapılmıştır. Türk Heyetine toplan
tıda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pak- 
demirli başkanlık etmiştir. Komisyon çalışmalarında 
ikili ekonomik, ticari ve teknik işbirliği ile müteah
hitlik hizmetleri alanındaki ortak konu ve sorun
lar ele alınmıştır.

27 - 30 Mayıs 1984
BAŞBAKAN ÖZAL IRAK’A GİTTİ

Başbakan Turgut Özal Irak Birinci Başbakan 
Yardımcısı Taha Yasin Ramazan’m davetine icabet
le Irak’a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Bu ziyaret sırasında Taha Yasin Ramazan ile 
heyetler halinde ve başbaşa görüşmeler yapan Baş
bakan Turgut özal, ayrıca, Irak Cumhurbaşkanı 
Saddam Hüseyin tarafından da kabül olunmuştur. 
(Bk. Belge 13).

27 Mayıs 1984
BİR YUNAN ASKERİ UÇAĞI KUŞADASI KÖRFE
Zİ CİVARINDA TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL 
ETTİ

Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açıklamada 
bir askeri Yunan uçağının 26 Mayıs günü Kuşadası 
Körfezi civarında Türk hava sahasını ihlal ettiği be
lirtilm iştir. Yapılan açıklamada şöyle denilmiştir :
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«Bir askeri Yunan uçağı, dün Kuşadası Körfezi 
civarında Türk Hava sahasını tehlikeli bir şekilde 
ihlal etmiştir. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyük
elçi Ercüment Yavuzalp, ihlal olayı ile ilgili olarak, 
bugün Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisini Bakan
lığa davet ederek, hiçbir yanlışlık gerekçesinin ileri 
sürülmesine imkân bulunmayan ve kati olduğu aşi
kar bulunan bu tahrikkâr ihlali protesto etmiş ve 
bu ihlallerin sebep olacağı ciddi ve tehlikeli sonuç
lara dikkati önemle çekmiştir.»

28 Mayıs 1984
TÜRKİYE - BULGARİSTAN KIT’A SAHANLIĞI 
GÖRÜŞMELERİ SOFYA’DA BAŞLADI

Türkiye ile Bulgaristan arasında Mutİudere ile 
Karasuların ve K ıt’a Sahanlığı sınırlandırılması gö
rüşmeleri Sofya’da başlamıştır. Görüşmelerde Tür
kiye’yi Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Ge
nel Müdür Yardımcısı Elçi Rıza Türmen başkan
lığındaki bir heyet temsil etmiştir.

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut, Mut- 
ludere ile karasuları ve kıta sahanlığı sınırlandırma
sı konularının hep birlikte ele alınarak çözümü husu
sunda üst düzeyde varılmış bulunan m utabakat çer
çevesinde, iki ülke heyetleri, 14 -17 Haziran 1983 ta 
rihlerinde Ankara’da görüşmelerde bulunmuşlardı. 
İki ülke arasında mevcut iyi komşuluk ilişkilerinin 
hakim olduğu bir ortamda cereyan eden bu görüş
melerde, taraflar, ele alınan konular üzerindeki gö
rüşlerini ortaya koymuşlar, aralarında belirli ortak 
noktalar bulunduğunu tesbit etmişler ve müzakere
lere ilerideki bir ta rih te  Sofya’da devam etmeyi ka
rarlaştırmışlardı.

29 - 31 Mayıs 1984
NATO BAKANLAR KONSEYİ VAŞİNGTON’DA 
TOPLANDI

NATO Bakanlar Konseyinin Dışişleri Bakanla
rı düzeyindeki olağan İlkbahar toplantısı Vaşington’- 
da yapılmıştır. Toplantıya katılan Türk heyetine Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu başkanlık etmiştir.
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Dışişleri Bakanları, Vaşington toplantısı süre
since uluslararası durum, Doğu - Batı ilişkileri, silah
sızlanma, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Toplantısı, 
Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimi, İttifak  içi eko
nomik işbirliği ve yardım gibi konuları ele almışlar
dır.

Vaşington toplantısının sonunda Dışişleri Ba
kanları mutad ortak bildirinin yaııısıra, görüşme tu 
tanaklarının özet bir bölümünü ve Doğu - Batı iliş
kileri konusunda bir deklerasyon yayınlamışlardır. 
(Bk. Belge 14, 15, 16).

29 Mayıs 1984
TÜRKİYE İLE YUGOSLAVYA ARASINDA 4 
GEMİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA ANKARA’DA 
İMZALANDI

Yugoslavya’dan ikisi hazır, diğer ikisi de Tür
kiye’de inşa edilmek üzere paket halinde toplam dört 
adet ve herbiri 16.800 DWT tonluk çok amaçlı yük 
gemisi alımı konusunda Türkiye ve Yugoslavya ara
sında uzun süreden beri devam eden görüşmeler il
gili Anlaşma ve Sözleşmelerin Dışişleri Bakanlığın
da imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.

Bu konudaki Hükümetlerarası Anlaşmayı Tür
kiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Ekonomik 
İşler Yardımcısı Büyükelçi M ustafa Akşin, Yugos
lavya adına Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Bujar Si- 
pahiu imzalamışlardır.

Satın alınacak dört geminin toplam bedeli 64 
milyon ABD Doları olup, iki geminin yapımı ve di
ğer ikisinin paket halinde Türkiyeye teslimi 30 aylık 
bir süre içinde gerçekleştirilecektir.

İmzalanan Paket Anlaşma çerçevesinde Türki
ye’den de Yugoslavya’ya aynı değerde maden cev
herleri ve kort bezi ihraç edilmesi konusunda gerek
li sözleşmeler imzalanmıştır.

Bütün bu sözleşmelerden doğan mali işlemlerin 
yürütülmesi amacıyla Etibank ile Yugobank arasın
da bir de Bankacılık düzenlemesi yapılmıştır.
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İki ülkenin arzettiği coğrafi yakınlık ile ekono
milerinin sahip olduğu olanaklar gözöııünde tutuldu
ğunda arzulanan düzeyde olmadığı görülen ekono
mik işbirliği ve ikili ticaretin geliştirilmesi açısın
dan gerçekleştirilen bu Paket Anlaşmanın önemli 
bir adım oluşturacağı düşünülmektedir.

30 Mayıs 1984
ŞEHİT DİPLOMAT VE KAMU GÖREVLİLERİ 
TÖRENLE ANILDI

Ermeni katillerin saldırıları sonunda yurt dışın
da şehit olan diplomat ve kamu görevlileri Ankara’da 
Cebeci Asri Mezarlığındaki . Dışişleri Şehitliğinde 
düzenlenen bir törenle anılmışlardır. Törende Devlet 
Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Mesut Yılmaz bir 
konuşma yaparak, Türkiye’nin uluslararası alanda 
terörizmin önlenmesi konusundaki gayretlerinin so
nucunu alacağını söylemiştir. (Bk. Belge 17).

Törene Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı
ları, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlık
ları ve Emniyet Teşkilatı temsilcileri ile Dışişleri Ba
kanlığı mensupları, ve şehitlerin yakınları katılmış
lardır.

30 Mayıs 1984
MDP’NİN DIŞ POLİTİKAYA İLİŞKİN BİLDİRİSİ

Milliyetçi Demokrasi Partisi TBMM Grubunun 
22 - 29 Mayıs günlerinde yaptığı dış politika alanın
daki görüşmeler sonunda bir bildiri yayınlanmıştır. 
MDP’nin bildirisinde «Hükümetin TBMM’ni devre 
dışı tutması, dış ziyaret ve temaslar ile Türkiye’ye 
gelen yabancı devlet adamları ile yapılan görüşme
ler hakkında bilgi vermekten kaçınması, düşündürü
cü ve endişe verici bir durumdur» denilmiştir.

MDP’nin bildirisinde, Türkiye’yi baskı, propa
ganda ve milletlerarası terörizm yolu ile istikrarsız
lığa götürmeyi, aynı zamanda devletimizin varlık ve 
bütünlüğünü hedef alan dış husumet cephelerine 
karşı başta TBMM olmak üzere, bütün anayasal ku
ruluşlar ve hükümetin gerekli tedbirleri alması is
tenmiştir. Bildiride «Türkiye’yi devamlı olarak, dış
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basında ve milletlerarası toplantılarda yıpratmaya 
çalışan çok uluslu ve çok yönlü faaliyetleri ve fail
lerini iyi teşhis etmek ve tedbirlerini almak lüzumu
na inandıkları» belirtilmiştir.

Sözkonusu bildiriyi TBMM Dışişleri Komisyo
nu Sözcüsü ve Anavatan Partisi İstanbul Milletve
kili Bülend Akarcalı cevaplandırmıştır. Akarcalı, 
gerek Anavatan Partisi’nin, gerek Hükümetin dış 
politika konularını polemiklere alet etmeden yürüt
meye özen gösterdiğini belirterek, «iç ve dış husu
met çevrelerine karşı Partimizin ve Hükümetimizin 
tutumu kesin ve bellidir. TBMM’yi devreden çıkart
ma iddiası, dış ziyaret ve temaslar, gelen yabancı 
devlet adamları ile yapılan görüşmeler hakkında bil
gi vermekten kaçınma iddiaları yersiz ve geçersiz
dir» demiştir.

31 Mayıs 1984
HALEFOĞLU ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ALT 
KOMİTE ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

V aşingtorida bulunan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komite
si Ortadoğu ve Avrupa Komitesi üyeleriyle bir görüş
me yapmıştır.

Görüşmede, 15 Kongre üyesinin hazır bulunma
sı ve çeşitli uluslararası sorunlar hakkında Bakanı
mızın görüşlerini öğrenmeye çalışmaları dikkati çek
miştir.

Vahit Halefoğlu, Türkiye’deki demokratik ge
lişme, Kıbrıs, Türk - Yunan sorunları ve Türk - Ame
rikan ilişkileri hakkında bir açış konuşması yapmış 
ve bu konulardaki değerlendirmesini izah etmiştir.

Bazı Kongre üyeleri, Sovyetler Birliği ve Orta
doğu konularında derin vukfu olduğunu öğrendikle
rini ifadeyle, kendisine bu konuda sorular yöneltmiş
lerdir. Bu arada, Kaliforniya Milletvekili Tom Lan- 
tos, Batı’nm Sovyetler Birliği’ne karşı takip etmesi 
gereken politika hakkında ihtilaflı görüşler olduğu
nu ifadeyle, Halefoğlu’nun Moskova’da üç defa 
görev yaptığını bildiğini söyleyerek, izlenmesi gere-
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ken politika hakkında bir değerlendirme yapmasını 
rica etmiştir.

Kongre üyesi Yatron da, Türkiye’deki insan 
hakları konusuyla ilgili bir sual yöneltmiştir. Vahit 
Halefoğlu’nun verdiği açık ve samimi cevaplar ve de
ğerlendirmelere teşekkür eden Kongre üyeleri, Tür
kiye ile daha sıkı ve daha sık diyalog kurma gere
ğini vurgulamışlardır.
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BELGE : 1

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN ABD ESKİ
BAŞKANLARINBAN HARRY S. TRUMANYN 100. DOĞUM 

YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ABD KONGRE’SİNE 
GÖNDERDİĞİ MESAJ

«T.B.M.M.’si bugün 100’üncü doğum yıldönümü vesilesiyle Amerika 
Birleşik Devletleri eski başkaıılarmdan S. Truman’ın anısını saygı ile 
anmaktadır.

H ’inci Dünya Savaşını izleyen döneme hakim olan ağır koşullar al
tında, hürriyet ve demokrasi ilkelerine bağlılığı, milletlerin bağımsızlık
larına ve toprak bütünlüklerine saygı ve barışa olan derin inancı içinde 
cesur ve kararlı adımlar atm aktan çekinmemiş olan Başkan Truman, ta 
rih te mümtaz bir mevkii kazanmıştır. Truman’m, Doğu - Batı ilişkileri 
açısından fevkalâde kritik  bu dönemde, Batı’nın hayati çıkarlarına yöne
lecek tehdidin istikam et ve vüs’atm ı teşhis edebilmesi ve bu meyanda 
Türkiye’nin Batı dünyasının bir parçası olarak Batı Savunması çerçe
vesinde gerçekleştirebileceği önemli katkıyı sezinlemesi ve Türkiye’nin 
güçlendirilmesi için gerekli zemini hazırlayacak kararlar vermiş olması, 
bu önemli Amerikalı devlet adamının, savaş sonrası Türk dış politikasın
da özel bir yere sahip bulunmasının başlıca nedenidir. Zira, Başkan Tru~ 
man’m kendi adıyla tanımlanan doktrininin, Türkiye’nin o dönemde ma
ruz kaldığı ağır dış baskıya karşı gösterdiği azimli tutum una destek 
sağlaması, ülkemizin güvenlik açısından dış ilişkilerinde tarih i bir dö
nüm noktasını teşkil etmiştir. Trum an’m liderliği altında gerçekleşen bu 
realist ve uzak görüşlü Amerikan politikasının diğer önemli bir sonucu 
ise, Batı güvenliği için stratejik  açıdan büyük önemi haiz Türkiye’nin 
direncini takviye suretiyle Batı Avrupa demokrasilerine yönelik tehdi
din zamanında kontrol altına alınmış olmasıdır. Başkan Truman, bu su 
retle, aynı idealleri paylaşan Türk ve Amerikan ulusları arasında yakın 
bir dostluğun, işbirliğinin ve ittifakın kurulmasına unutulmaz hizmet
lerde bulunmuştur.

Türk - Amerikan ilişkilerinin, iki ülkenin yararı doğrultusunda, çe
şitli alanlarda daha da geliştirilip kuvvetlendirilebileceğine ve mensup 
olduğumuz ittifak  çerçevesi içinde, müştereken yüklediğimiz sorumluluk
ların dünyada barış ve güvenliğin tesisinde önemli bir etken olduğuna 
inananlar, bugün büyük devlet adamı Trum an’m hatırası önünde' say
gıyla eğilmektedirler.»



ABD DEVLET BAŞKANI RONALD REAGAN’IN KIBRIS BARIŞ VE 
İMAR FONU KURULMASINA İLİŞKİN OLARAK 8 MAYIS TARİHİNDE 

ABD KONGRESİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«At the end of this month I will meet with the foreign ministers 
of all the NATO countries to m ark the 35th Anniversary of NATO’s 
founding. The Alliance is sound. But continuing disagreements bet
ween two vital members of the Alliance, Greece and Turkey, are of 
great concern. Because our friendship with each country is so important, 
and because their need for one another is so great, special efforts must 
be made to reduce disagreements and promote harmony - particularly 
on the island of Cyprus, which has become a focal point of tension.

Successive administrations have tried unsuccessfully to solve the 
painful dispute which has divided Cyprus into separate Greek and Tur
kish communities. Over the last several years the Secretary General of 
the United Nation has worked painstakingly to keep the parties talking 
to one another. In November, after the Turkish Cypriot Declaration of 
Independence, the U. S. condemned the action and called for its rever
sal, while also working to encourage the parties to move forward in 
making real progress. On January 2, the Turkish Cypriots responded 
by proposing a series of goodwill measures, offering among other things 
to turn over part of the coastal city of Varosha to the U.N. for eventual 
Greek settlement. A few days later the Government of Cyprus proposed 
new guidelines for a comprehensive settlement. Turkey itself announ
ced the removal of 1,500 troops from Northern Cyprus. And the Sec
retary General of the^ United Nations was preparing to meet with the 
parties to discuss his own plan. We welcomed these developments as 
positive steps. Movement was a t last occurring.

At this point, less than two months ago, Secretary Shultz wrote 
leaders of the Congress to caution tha t cuts in the Turkish Assistan
ce Program could risk endangering this progress. Unfortunately, im
portant NATO - related funding for Turkey was nonetheless cut in 
committee, no doubt in the mistaken hope th a t this would somehow 
stimulate progress on Cyprus. As a result, diplomatic efforts quickly 
ground to a halt.

We are now working to get diplomacy back on track. We have 
assured U.N. Secretary General Perez de Cuellar of our continuing 
support for his efforts to bridge the gaps between the Greek and Tur
kish communities of Cyprus.

BELGE : 2

57



I understand the frustration in the Congress and elsewhere about 
the need for progress. Indeed, I believe the time has come to try  a new 
and more positive approach. Rather than punishing Turkey, let us focus 
constructive energy on ways of encouraging the parties on Cyprus 
itself - for it is here, ultimately, th a t differences m ust be resolved. The 
Administration and the Congress need to work together to recreate 
conditions conducive to successful diplomacy. We ask the Congress to 
work with us by supporting my request for security assistance for our 
Greek and Turkish allies, and by removing punitiv conditions on tha t 
assistance. In return, I am prepared to work with the Congress in 
committing now to a Special Cyprus Peace and Reconstruction Fund of 
up to $250 million. Specific authorizations would be requested a t such 
time as a fair and equitable solution acceptable to both parties on Cyprus 
is reached, or substantial progress is made toward tha t end. I intend 
this commitment to be a symbol of a shared concern of the Administra
tion and the Congress for promoting genuine results on Cyprus.

Peace cannot be bought. But peacemakers should know th a t the 
U. S. is prepared to go to great lengths to ensure th a t their labors are 
transformed into an enduring achievement. A reunified, stable and 
secure Cyprus would be such an achievement.

We need to recognize, however, th a t our security assistance to 
Greece and Turkey is not given as a favor, but ra ther to deter aggres
sion upon NATO. U. S. national interests are a t stake, Greek security 
needs deserve to be fully met. And Turkey - working to strengthen 
democracy, curb terrorism , and defend NATO along its vast common 
border with the Soviet Union - also deserves every penny we have 
requested.

The path ahead will not be easy. But bringing harmony to NATO’s 
southern flank and to the troubled island of Cyprus is a goal worthy 
of our most special efforts.»

BELGE : 3

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNDE 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU TARAFINDAN 10 MAYIS 

TARİHİNDE YAPILAN KONUŞMA

«It gives me great pleasure to address the Committee a t a moment 
which has a particular significance not only for Turkey but, I believe, 
also for our organisation and the family of democratic nations of the 
West.



The Government I represent, which was formed after the elections 
of 6 November 1983, and which has declared in its programme adopted 
by the Turkish Grand National Assembly its full commitment to democ
ratic order and human rights, has organised local elections with the 
participation of all political parties as one of the firs t steps taken to 
consolidate the démocratisation process.

As you know, these elections were held on 25 March, only four 
months after the general elections, and acquired somewhat the character 
of a referendum. The results largely confirmed those of the general elec
tions held on 6 November since the Prime M inister’s Motherland Party 
obtained 45 % of the votes and the mayorships of 54 of the country’s 
67 provinces, including the mayorships of three of the largest cities in 
Turkey, namely Istanbul, Ankara and Izmir. These results were acclai
med in the national and international public opinion in such headlines 
as «A vote of confidence for the Turkish Prime Minister» and «Calls for 
the renewal of the general elections rejected.»

The successful accomplishment of this major step also attests 
incontestably to the completion of the process of démocratisation in 
Turkey.

In late February, my Government also decided to lift m artial law 
in 13 provinces as of 19 March and extend it for a limited period of 4 
months in the rest of the country. This decision was upheld by the 
National Assembly. In keeping with what has been announced in the 
Government programme, this process will go on and the m artial law will 
be lifted gradually as the situation improves and the circumstances per
mit in the country.

Our deep concern for human rights and our sensitivity to various 
complaints received from abroad about alleged human rights violations 
and hunger strikes in the military prisons have prompted the Govern
ment to order an investigation.

We have set up a committee of investigation, composed of civilian 
and military officials and physicians. The committee has visited all the 
military denetion houses in Turkey and conducted a thorough investi
gation. The findings and recommendations of the committee have been 
made public, and the necessary orders have been issued for the imple
mentation of these recommendations. The result, however, indicates that 
there is no evidence of m istreatm ent or torture, and th a t there have 
heen small groups of detainees who did not want to comply with the 
rules and regulations of the detention houses. This had been the main 
motivation behind the hunger strikes. No detainee was punished without 
a court order.
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As you are aware, recently some members of the committees of 
the Parliam entary Assembly visited Turkey and during their trip they 
were exceptionally authorised to visit the military detention houses of 
Diyarbakir and Mamak. Thus they have spoken to the detainees of their 
own choice, including those who are alleged to be dead by the Amnesty 
International and some other well - known groups in W estern Europe.

I must add th a t no country is totally immune from individual prac
tice of torture and mistreatm ent. Such individual cases may have occur
red also in Turkey. As it has been done by the previous Government, 
my Government too is determined to pursue this m atter most scrupu
lously, to take all the necessary measures to prevent such cases and to 
punish, if any, the perpetrators. Your delegations have already received 
concrete information on this subject.

In the past three years the task facing Turkey was not an easy one. 
On the one hand, it was necessary to eliminate terrorism  and restore 
law and order in the country. On the other hand, democracy had to be 
reinstalled on firm  grounds so th a t the same problems would not be 
encountered once again in the future. This dual task required already 
enormous efforts and sacrifices. It is due to the unswerving support of 
the Turkish people and its deep commitment to democracy th a t the result 
was successful.

We believe th a t this result has also broadened the European democ
racies and thus contributed to the strengthening of democracy and de
mocratic principles in Europe. I t is, therefore, a success which we must 
all share. My Government deeply appreciates the understanding of our 
friends in the Council of Europe and the constructive role they played in 
the process of démocratisation in Turkey.

In the light of the experience we have acquired, I venture to touch 
upon a question which m ust concern us all because of its importance. 
Those who were frustrated in their designs of setting up a totalitarian 
regime in Turkey are still active and are still seeking to organise a 
campaign against Turkey from abraod. We know the responsibles. This 
campaign and such methods are not directed at Turkey alone, it con
cerns us all. Its target is the common values and principles we share. 
This th rea t can be met by our collective efforts, by an effective co 
operation and mutual assistance. Democracies should be able to defend 
themselves.

Democratic principles and human rights should not constitute the 
weaknesses of our societies but ra ther their strength. We should 
bear in mind Article 17 of the European Convention on Human Rights
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which states : «Nothing in this Convention may be interpreted as
implying for any State, group or person any right to engage in any 
activity or perform any act aimed a t the destruction of any of the 
rights and freedoms set forth  herein...».

Therefore it is im portant tha t the member governments should be 
able to identify the intentions underlying such activities, the aims of 
which are obvious and which threatens our solidarity.

My Government attaches great importance to its relations with 
the Council of Europe. We are pleased to see tha t our parliamentarians 
have resumed their seats in the Parliam entary Assembly. Thus, our 
relations with the Council of Europe have been normalised and s tren g t
hened to the benefit of all. We believe th a t the way for normalisation of 
relations between Turkey and W estern institutions has also been 
cleared.»

BELGE : 4

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL1N PAKİSTAN ZİYARETİNDE 
İSLAMABAD’DA 12 MAYIS 1984 TARİHİNDE ONURUNA YERİLEN 

«CİVİC RECEPTİQN»’DA YAPTIĞI KONUŞMA

«Mr. President,

Mr. Mayor,

Dear Pakistani Sisters and Brothers,

I wish to s ta rt my words by expressing our great happiness to be 
in brotherly Pakistan, our second home. Ever since we landed in your 
beautiful country upon the kind invitation of our dear brother His Excel
lency President Zia-ul-Haq we were greeted everywhere with sentiments 
of love and affection. The gracious hospitality extended to me, my wife 
and my delegation are real manifestations of the indissoluble ties of 
brotherhood th a t bind our two countries. Thank you all.

This civic reception which was also organized for other Turkish 
statesmen is indeed a very unique opportunity for us to have a direct 
contact with the brotherly Pakistani people. In this way, we experience 
first hand the true display of friendship and the deep-rooted affinity 
of the Pakistani people. Following the visit of our President Kenan 
Evren to Pakistan in 1981, all the Turkish newspapers had the same 
headlines «Between no other nations there exists such extraordinary 
feelings of devotion as Turkish and Pakistani people cherish towards 
each other.» How righ t they are. This face to face encounter with you 
fills our hearts with joy and happiness.
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Our relations have their roots in a joint religious, cultural and 
historical inheritance. The governments and the leaders have only to follow 
the common desires and ambitions of their nations.

We shall always remember with appreciation the spirit of solidarity 
demonstrated by the Muslims of the sub-continent during our struggle 
for independence and the material and moral support we received from 
them. Likewise, the emergence in 1947 of the independent Pakistan was 
received with greatest joy and happiness. Since then, the relations bet
ween our two countries have developed to its present excellent level to 
set an example for all nations of the world.

By God’s help, we shall continue to march ahead together, in full 
cooperation and in peace and dignity to the level of civilization we deserve. 
Our common supreme faith  provides all the dispositions for acquiring 
strength and impregnability and its noble principles create for us most 
suitable environment for progress and ascendancy.
Dear Sisters and Brothers,

The glories of Islam and its history marked by grandiose achieve
ments and heroic deeds have unfortunately now been clouded by confron
tation and bitterness by dissention and division. We now face difficult 
and delicate situations which demand serious and determined action from 
all of us. While we are going through a very difficult period, it is also 
true th a t the opportunities for enrichment and development have never 
been greater. Allah, in his wisdom has granted the Islamic world in 
particular, immense wealth and strategic importance. All th a t remains is 
for the peoples of the Islamic world to reduce internal bickerings and 
conflicts with neighbours and focus their attention to development and 
the strengthening of relations between them. Of course this is not likely 
to happen easily, but a t least those countries th a t have achieved some 
degree of stability such as Turkey and Pakistan, should continue to 
strive seriously towards this objective. We are sure th a t if this is done 
on a scale th a t is not too ambitious, success with crown our efforts. This 
call is not directed against any nation, all wre aspire to is to have firm 
ties among us to serve our interests and the interests of others.

We hold General Zia-ul-Haq, our dear brother in the highest es
teem for his deep committment to Islamic solidarity and his balanced 
and sane approach to international affairs.
Dear Brothers,

I take a special pride to be in this monumental city of Islamabad 
which serves as your capital. I am confident th a t this city will witness 
forever the increasing glory of the Pakistani nation and as in the past,
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your nation will contribute tremendously to the enrichment of human 
civilization.

I wish to convey to you the most cordial greetings of the Turkish 
nation. I am confident th a t the success of your country under the able 
leadership of President Zia-ul-Haq to achieve the high .level of prosperity 
she deserves will continue. I present to you, on behalf of myself and the 
Turkish Nation our best wishes and reiterate my belief th a t Turkish - 
Pakistani friendship will be eternal.

Zindabad Pakistan !

Zindabad Turkish - Pakistani friendship!»

BELGE : 5

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN PAKİSTAN ZİYARETİNDE, 
BAŞKAN ZİA-ÜL HAQ TARAFINDAN 12 MAYIS 1984 TARİHİNDE 

ONURUNA YERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Mr. President General Zia,

Begüm Zia,

Distinguished Guests,

I should firs t like to express to you, Mr. President, my heartfelt 
thanks for the warm welcome and generous hospitality extended to me 
and my wife, as well as to the members of my delegation. We have been 
overwhelmed by the w armth and the spontaneity of the kind reception 
and by the feelings of affection of the Pakistani people which surrounded 
us ever since our arrival to brotherly Pakistan. This has been an impres
sive and heartwarm ing display and evidence of the strength and inten
sity of the age old ties of brotherhood based on our common cultural 
heritage and moral values.

In the past, our nations have always stood together in complete 
solidarity. How can we forget the courageous demonstrations of friends
hip by the people of Pakistan during our struggle for national liberation, 
their generous moral and material assistance and the enthusiasm with 
which they celebrated the victory of the Turkish nation over its aggres
sors ? All, these have left a deep and lasting imprint on the Turkish 
people. Indeed, Mr. President, you may have witnessed yourself, during 
your visits to Turkey, the depth of the feelings of affection and esteem 
of the Turkish people towards Pakistan. These extraordinary bonds of 
friendship, unique and exemplary among all the nations of the world, are 
our most cherished possessions and our most precious assests. We must
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try  not only to preserve them, but also endeavour to fu rther develop our 
cooperation and strengthen our solidarity, based on such a solid founda
tion. I am very happy to note th a t our already excellent bilateral rela
tions have gained a new additional impetus during the last few years. 
Your recent visit to Turkey has been an im portant step in this direction. 
We are ready to continue the momentum thus established.

Our trade and economic relations are improving in a steady manner. 
However more efforts are required in order to give new stimulus to these 
relations and raise them to the level of our political relations. The results 
will 110 doubt be highly beneficial not only to our countries but to the 
whole region by bringing us closer in every field.

Your Excellency,

This visit gave me the opportunity to see the impressive progrees 
Pakistan has accomplished during the last few years in all fields. As 
brothers, we follow with keen interest the developments in your country 
and we feel great pride by your achievements and success. Your prog
ress in the social and economic fields have been outstanding. We are 
confident th a t under your wise and able leadership Pakistan will also 
steadily march towards the establishment of Islamic democracy as 
aspired by your people and continue to progress and prosper in all fields.

My visit is taking place at an extremely troubled period for world 
peace and security. Especially the recent aggravation of the conflicts in 
our region has been a source of growing concern for us. My talks with 
Your Excellency have once again confirmed the similarity of our analysis 
on international problems. Both Turkey and Pakistan have adopted mo
derate and balanced attitudes in their approaches to these problems. We 
are trying to promote peace and security. As a result of these policies 
we have become factors of stability in our troubled region. We have been 
deeply enlightened by w hat you have told us in the talks we have held 
today. The explosive nature of the problems confronting our area makes 
the consultations and exchanges of views between our countries even 
more important.

Foremost among these problems is the situation prevailing in the 
Middle East. We are unfortunately traversing a period where the pros
pects for a  ju st and equitable peace long - aspired by the Moslem peoples 
of this region have never been so far. There has been no tangible mo
vement towards the restitution of the  inalienable and legitimate rights 
of the long - suffered Palestinian people whose plea constitutes the core 
of the instability in this region. Israel insists on her intransigent and 
expansionist policy and continues to strengthen her presence in the
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occupied Arab territories, thereby willingly destroying the possible 
ground for a peaceful solution. To these territories an im portant part 
of Lebanon has been added since 1982. Lebanese people are still strugg
ling to regain their independence and national unity shattered by the 
presence of foreign forces on their territories.

Our stand in the face of this situation has been clear and resolute. 
We believe th a t the fu ture of the Middle E ast is too important, not only 
for the people living there, but also for the world peace, to be left to 
the unpredictable consequences of permanent instability.

Another source of grave concern for Turkey is the ongoing war 
between our two neighbours, Iran and Iraq. This tragic war is constantly 
draining precious human and material resources which could otherwise 
be used for the economic well - being of these two Muslim countries as 
well for the benefit of the whole Muslim world. The continuation of the 
conflict is also posing a growing th rea t to the stability of the whole re
gion. Despite the fact th a t prevailing conditions do not give much 
ground for an early peaceful solution, we however, continue to remain 
ready to do everything in our power to offer to the parties any assistance 
in the search of a ju st and honourable settlement.

Excellency,

The people and Government of Turkey are deeply concerned over 
the situation in Afghanistan. The implications of this situation for re
gional and international peace and security are serious and the danger 
they pose is no less imminent today than it was for years ago. I t is thus 
of vital importance th a t a political solution be found to the problem of 
Afghanistan.

On the other hand, we realize th a t the problem of the Afghan 
refugees who continue to flee their home country because of the condi
tions prevailing there is placing heavy strains on the economy and so
ciety of Pakistan. Turkey greatly appreciates the endeavours of the 
brotherly people and Government of Pakistan in their sacrifices and 
efforts providing humanitarian relief assistance to these unfortunate 
people.

Mr. President,

In the last few years our bilateral relations and our cooperation have 
acquired new dimensions. Nevertheless we shall not limit ourselves to 
what has already been achieved. We must endeavour to fu rther streng
then and consolidate our ties of friendship, increase our cooperation in 
all fields. I am confident tha t our relations will grow even stronger in the
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years to come and thus contribute to the prosperity and strength of both 
Turkey and Pakistan, also promoting, in the process, peace and stability 
in our region.

It is with these thoughts in mind th a t I propose a toast to the per
sonal health and happiness of Your Excellency and Begum Zia, to the 
continued prosperity and progress of brotherly people of Pakistan and 
to the everlasting friendship linking our two nations together.»

BELGE : 6

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL’IN 13 MAYIS 1984 TARÎKİNDE 
TARBELA AFGAN MÜLTECİ KAMPINDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Valiant Afghan Müd j ah idin,

Dear Brothers,

I have brought to you the most affectionate greetings of the Tur
kish people. I want you to know th a t your ju st cause is fully supported 
by your Turkish brothers, who are attached to you by traditional bonds 
of friendship.

I am informed tha t some of you have travelled as much as 2000 
kilometres to come here. I wholeheartedly symphatize with the hardship 
inflicted upon you by being driven so fa r away from your homes coupled 
with the occupation of your homeland. This occupation is not only a 
violation of international norms, but poses a serious th rea t to regional 
and global peace and security. Therefore in addition to the humanitarian 
aspect, our joint security considerations call for an urgent solution to 
this problem.

We highly appreciate the efforts of our Muslim brothers, foremost 
among them the Pakistani people and their Government to alleviate the 
sufferings of millions of uprooted Afghan people who took refuge in 
brotherly Muslim countries. The Turkish Government has also extended 
a very humble hand to receive some 4.000 of you in our country in ac
cordance with the promise made by our President Kenan Evren during 
his visit in 1981. We believe th a t it is our common duty and obligation 
to show our solidarity with the Afghani people and support the commen
dable and tireless efforts of our brother, President Zia-Ul-Haq towards 
finding a peaceful solution to your tragic problem. In our view, the real 
solution lies with enabling you to return  to your hearths and homes in 
safety and honour and determine your own destiny free from foreign 
interference and intervention. Almighty God will aid you in your en
deavours.»
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 11 MAYIS 1984 
TARİHİNDE KIBRIS KONUSUNDA KABUL ETTİĞİ 

550 (1984) SAYILI KARAR

«The Security Council,

Having considered the situation in Cyprus a t the request of the Go
vernment of the Republic of Cyprus,

Having heard the statem ent made by the President of the Republic 
of Cyprus,

Taking note of the report of the Secretary - General (S/16519),

Recalling its resolutions 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983) and 
544 (1983),

Deeply regretting the non-implementation of its resolutions, in par
ticular resolution 541 (1983),

Gravely concerned by the fu rther secessionist acts in the occupied 
part of the Republic of Cyprus which are in violation of resolution 541 
(1983), namely, the purported «exchange of ambassadors» between 
Turkey and the legally invalid «Turkish Republic of Northern Cyprus» 
and the contemplated holding of a «constitutional referendum» and 
«elections», as well as by other actions or th reats of actions aimed at 
further consolidating the purported independent State and the division 
of Cyprus,

Deeply concerned by recent threats for settlement of Varosha by 
people other than its inhabitants,

Reaffirming its continuing support for the United Nations Peace
keeping Force in Cyprus,

1. Reaffirms its resolution 541 (1983) and calls for its urgent and 
effective implementation;

2. Condemns all secessionist actions, including the purported 
exchange ot ambassadors between Turkey and the Turkish Cypriot 
leadership, declares them illegal and invalid and calls for their immediate 
w ithdrawal;

3. Reiterates the call upon all States not to recognize the purported 
State of the «Turkish Republic of Northern Cyprus» set up by seces
sionist acts and calls upon them not to facilitate or in any way assist the 
aforesaid secessionist entity;
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4. Calls upon all States to respect the sovereignty, independence, 
territorial integrity, unity and non-alignment of the Republic of Cyprus;

5. Considers attem pts to settle any part of Varosha by people other 
than its inhabitants as inadmissible and calls for the transfer of this 
area to the administration of the United Nations;

6. Considers any attem pts to interfere with the status or the dep
loyment of the United Nations Peace-keeping Force in Cyprus as 
contrary to the resolutions of the United Nations;

7. Requests the Secretary - General to promote the urgent imple
mentation of Security Council resolution 541 (1983) ;

8. Reaffirms its mandate of good offices given to the Secretary- 
General and requests him to undertake new efforts to attain  an overall 
solution to the Cyprus problem in conformity with the principles of the 
Charter of the United Nations and the provisions for such a settlement 
laid down in the pertinent United Nations resolutions, including Security 
Council resolution 541 (1983) and the present resolution;

9. Calls upon all parties to co-operate with the Secretary - General 
in his mission of good offices;

10. Decides to remain seized of the situation with a view to taking, 
in the event ot non-implementation ot its resolution 541 (1983) and the 
present resolution, urgent and appropriate measures;

11. Requests the Secretary - General to promote the implementation 
of the present resolution and to report thereon to the Security Council 
as developments require.»

BELGE : 8

NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİ’NİN 16-17  MAYIS 
TARİHLERİNDE YAPTIĞI SAVUNMA BAKANLARI

TOPLANTISINDAN SONRA YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

«The Defence Planning Committee of the North Atlantic Treaty 
Organization met in Ministerial Session in Brussels on 16th and 17th 
May 1984.

2. NATO was created 35 years ago, a defensive alliance of free and 
sovereign nations determined to preserve their way of life through 
collective security. Their solidarity and united strength have enabled 
them to achieve this goal without threatening anyone. NATO’s history 
has been one of success : its members have now enjoyed peace, freedom 
and stability for one of the longest periods in European history. Unity
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of purpose and the will to shart? equitably the risks and burdens as well 
as the benefits of collective defence are essential for the continuation of 
this achievement.

3. Lasting security will require the development of a stable and 
constructive E ast-W est relationship; it also requires adequate military 
strength. NATO seeks to preserve peace through the maintenance of the 
forces necessary to support NATO’s agreed strategy of deterrence and 
defence. Deterrence and arms control are complementary and integral 
parts of the security policy of the Alliance. NATO therefore seeks a stable 
balance of forces a t the lowest possible level to strengthen peace and 
international security through militarily significant arms control agree
ments which are both equitable and verifiable.

4. Ministers noted with concern the steady accumulation of Soviet 
military power and the scale of modernization of Warsaw Pact forces 
across the entire spectrum, conventional to strategic. In contrast to 
NATO’s rastrain t, as specifically shown in the Montebello decision, the 
Soviet Union has continued to increase deployment of iNE missiles, inc
luding additional SS - 20 missiles. Ministers drew attention to a particu
larly striking illustration of Soviet attitudes in the latest announcement 
by the Soviet Union of plans to deploy forward into the German Democ
ratic Republic INF missile systems in addition to those already being 
deployed in the German Democratic Republic and Czechoslovakia, allegedly 
in reaction to NATO’s initial deployment of LRINF systems. Ministers 
saw no -justification for such Soviet actions in view of their current nuc
lear and conventional advantages. Clearly the Soviet Union is using the 
implementation of the double track decision as a pretext to carry out an 
already planned programme of modernization and upgrading of its INF 
potential in Europe which began even before the 1979 decision by NATO.

5. Trends in Warsaw Pact military capabilities underline the 
continuing need for a strong and cohesive Alliance based on the tran 
satlantic partnership. While NATO has made considerable progress in 
modernization, the growing offensive strength of Warsaw Pact forces 
means th a t NATO nations must improve their current efforts.

6. The strategy of flexible response and forward defence is the 
only effective way of deterring the use or threatened use of Warsaw 
Pact military power against NATO. Flexible response requires th a t NATO 
has the ability to deter aggression a t whatever level it m ight occur, but 
as a defensive alliance NATO does not seek superiority, nor does it a t
tempt to match the Warsaw Pact man for man or weapon for weapon. 
The credibility of flexible response depends on the possession of balanced,
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modern and effective forces, conventional and nuclear. In order to en
hance the flexibility and therefore the credibility of NATO strategy, 
Ministers reaffirmed their determination to strengthen the conventional 
capabilities of the Alliance.

7. They reviewed the Force Goals for 1985 - 1990 developed in ac
cordance with Ministerial Guidance, which included the resource guidance 
formula aiming a t real increases in defence expenditure in the order of 
3 % annually for the nations of the Alliance. In this context, they 
emphasized the importance of achieving the most effective use of and 
the greatest output from increased defence resources. The Force Goals 
concentrate on rectifying the most critical deficiencias in NATO’s con
ventional defence posture, notably in the readiness, survivability and 
sustainability of NATO’s forces. Ministers welcomed the progress made 
thus far in examining the use of emerging technologies to make subs
tantial and yet affordable improvements to conventional defence. In this 
regard Ministers emphasized the importance for long-term  planning of 
a more comprehensive conceptual m ilitary framework for implementing 
NATO strategy. They also acknowledged the value of the closely related 
work in the co-ordination of defence planning as an im portant step 
towards a more comprehensive resource strategy and they emphasized 
the need for fu rther and early progress.

8. Ministers recognized th a t in current economic circumstances 
achieving the required improvements to NATO’s defence posture consti
tu tes a considerable challenge. They welcomed the progress made by 
the Conference of National Armaments Directors (CNAD) in identifying 
potential programmes for multilateral co-operation, for example the 
NATO Frigate Programme for the 1990s, and in agreeing th a t certain 
emerging technology systems would receive high priority attention. They 
reaffirmed the need for a balanced and enhanced framework of transa t
lantic co-operation. In this context they welcomed the report from the 
EUROGROUP and the progreess achieved by the Independent European 
Programme Group (IEPG) in providing * response to the recent United 
S tates’ initiatives. Ministers also recognized th a t effective steps under
taken to restrict the transfer of militarily relevant technology to the 
Warsaw Pact serve to preserve the W est’s technological advantage 
required to offset Warsaw Pact superiority in the field of conventional 
armaments.

9. Recognizing th a t a strengthening of the conventional capabilities 
of the Alliance in realization of the Force Goals for 1985 - 1990 will 
depend to a large extent on the availability of necessary common infras
tructure facilities, Ministers agreed on the need to continue the NATO

70



Commonly Funded Infrastructure Programme at a substantially increa
sed funding level. They considered alternative proposals for a financial 
ceiling and asked Permanent Representatives to consider fu rther all 
relevant factors and to make recommendations regarding specific funding 
levels within 90 days. Further, Ministers called for a continuation of 
the ongoing reveiw of infrastructure procedures in order to ensure their 
close alignment with other defence planning and effective control of 
expenditures. Ministers also reached a cost-sharing  agreement for the 
new slice group.

10. Ministers again stressed the importance of Greece, Portugal 
and Turkey having adequate Allied assistance to carry out their missions 
and to implement their Force Goals more effectively to the advantage 
of all. Ministers agreed th a t despite commendable efforts by some Allies 
more aid, and by more nations, is essential.

11. Ministers, recalling the Bonn Summit documents, reaffirmed 
the position they adopted in previous communiques concerning develop
ments outside the NATO Treaty area th a t might threaten the vital 
interests of members of the Alliance. This position includes the need for 
timely consultations and shared assessments on all aspects of such 
developments and, on the basis of national decision, possible responses 
by countries able to take action and by those able to facilitate deploy
ments. Against the background of United States planning for its rapidly 
deployable forces and the implications for the defence of the NATO area, 
Ministers reviewed work in progress on measures necessary to maintain 
deterrent and defence capabilities within the NATO area, in particular 
in the new Force Goals. They expressed their determination to ensure 
that NATO defence planning continues to take account of the need for 
such, measures..

12. In the absence of a concrete arms control agreement obviating 
the need for deployment, NATO began its LRINF missile deployment at 
the end of 1983 in conformity with the December 1979 dual-track decision; 
Ministers however emphasized NATO’s determination, if a concrete 
negotiated result cannot be achieved, to continue the deployment of 
LRINF missiles as scheduled. Ministers regretted th a t the Soviet Union 
had as yet refused to proceed with the Strategic Arms Reduction Talks 
(STRAT) and the INF negotiations. Ministers welcomed the readiness 
of the United States to resume both sets of negotiations a t any time, and 
repeated their willingness to reverse, halt or modify the deployment of 
land-based longer range INF (LRINF) missiles, including the dismant
ling and removal of missiles already deployed, upon the achievement of 
a balanced, equitable and verifiable agreement calling for such actions.

i
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13. The recent proposal submitted by the Alliance at the negotiati
ons on Mutual and Balanced Force Reductions (MBFR) in Vienna rep
resents a new and constructive attem pt to break the current impasse. 
Likewise Western initiatives a t the Conference on Confidence and Secu
rity  Building Measures and Disarmament in Europe (CDE) in Stock
holm show the importance th a t the W est attaches to the CDE as a 
means to increase security through reducing the risk of conflict by 
accident or miscalculation and the th rea t of surprise attack. Finally,
Ministers welcomed the tabling in Geneva by the United States of a
d raft Treaty on Chemical Weapons which includes effective provisions for 
verification.

*  *  *

As on previous occasions, the Spanish Minister 
of Defence reserved his Government’s position 
on the present Communique.
Denmark and Greece reserved their positions on 
the INF p art of this Communique.

*  # *

Ministers expressed their deep appreciation 
to Secretary General Luns for the distinguished 
and tireless service he has rendered to the 
Alliance and to the cause of peace.»

BELGE : 9

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 17 MAYIS 1984 
TARİHİNDE OECD BAKANLAR KONSEYİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Monsieur le Président,

C’est avec un grand plaisir que je  participe à cette réunion du 
Conseil au niveau ministériel. II m ’est aussi très agréable de prendre 
la parole devant l’organe suprême de l’OCDE qui, une fois de plus, 
constitue l’enceinte où doit se forger cette volonté politique commune 
qui a été à maintes reprises à l’origine des : solutions efficaces aux 
problèmes économiques rencontrés tan t sur le plan national qu’interna
tional.

Nous nous réunissons à un moment où la situation économique 
actuelle dans la zone de l’OCDE semble être plus rassurante que celle des 
années précédentes. En effet nous ne discutons plus, comme auparavant, 
de l’amorce de la reprise économique, mais plutôt des politiques fonda
mentales pour que celle-ci soit maitrisée et transformée en une croissance
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durable. Mais nous constatons que certains problèmes nécessitent 
toujours des solutions adéquates et de ce fait la reprise reste encore 
fragile et entourée d’incertitudes. Il est donc nécessaire de tempérer notre 
confiance en l’avenir par une action réaliste évitant à la fois complaisance 
et alarmisme.

A cet égard, je  tiens tout particulièrement à rendre hommage aux 
travaux effectués par notre Secrétaire Général et ses collaborateurs en 
vue de guider notre action vers une ligne de réalisme et de progrès.

Monsieur le Président,

Si nous voulons profiter des avantages qu’offre la reprise économique 
pour l’élaboration d’une perspective globale à moyen terme, il est impor
tant de préserver les bases libérales de l’économie internationale fondée 
sur des économies nationales. productives et souples. Celà suppose la 
prise en considération par tous les pays, et surtout les membres de 
l’OCDE, du lien étroit entre les politiques économiques internes, les 
échanges mondiaux et le financement extérieur. C’est sur cette base que 
notre Conseil devrait définir les principes et les modalités d’une action 
politique concrète.

Cette action, Monsieur le Président, devrait tout d’abord se former 
sur une base cohérente. La cohérence exige, sur le plan national, une 
large compréhension et approbation de l’opinion publique, et sur le plan 
international, une plus grande coordination des politiques économiques 
internes. A cet égard, il importe que les pays membres de l ’OCDE, rédui
sent les divergences quant, à leurs approches de l’économie mondiale, afin 
de mieux assumer leurs responsabilités internationales.

La viabilité d’une reprise durable à l’échelle glebale serait incontes
tablement menacée si les mécanismes internationaux ne fonctionnaient 
pas de façon efficace, notamment dans deux domaines interdépendants 
que sont la politique commerciale et la politique financière. Or la situation 
actuelle est loin de répondre aux besoins de la communauté mondiale. 
En effet, le système international d’échanges semble être de plus en 
plus menacé par l’expansion du protectionnisme. Ce qui est plus para
doxale, c’est de voir les pays members de l ’OCDE continuer à recourir 
aux restrictions commerciales, tout en réaffirm ant leur attachement au 
système ouvert d’échanges multilatéraux. Une nette divergence se des
siné donc entre les objectifs à long terme que proclament les gouverne
ments et la politique à court term e qu’ils suivent. Cela m’amène à soulig
ner, Monsieur le Président, que la cohérence d’action est nécessaire à la 
réalisation de notre volonté déclarée. Nos gouvernements devraient donc 
sans éqivoque m ontrer qu’ils sont déterminés à résister aux pressions
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protectionnistes et à renoncer aux mesures qui faussent les mécanismes 
des échanges. Une telle approche favorisera non seulement la croissance 
économique mais assurera aussi une plus grande intégration des pays 
en développement au système économique international.

Le rétablissement d’un meilleur équilibre du système mondial des 
échanges et des paiements nécessite en même temps que l’expansion du 
commerce, un transfert plus efficace et substantiel des ressources inter
nationales vers les pays en développement. Ce transfert devrait se con
cevoir, d’après nous, plutôt comme un éventail composé de divers élé
ments, chaque élément devant correspondre aux besoins et possibilités 
divers des pays concernés.

Monsieur le Président,

Devant la complexité grandissante de l’environnement économique, 
les problèmes ne sont pas uniquement d’ordre conjoncturel; par consé
quent la croissance économique ne serait pas suffisante à les résoudre. 
D’où l’importance des politiques économiques et structurelles fondamenta
les. A cet égard, l’ajustem ent structurel plus rapide et conforme à la 
redistribution de l’avantage comparatif nous semble être primordiale 
tan t à l’échelon national, qu’international.

Monsieur le Président,

Dans un monde de plus en plus interdépendant, il importe aux pays 
de l’OCDE de veiller à ce que les liens qui unissent les pays développés et 
les pays en développement se renforcent conformément aux intérêts des 
uns et des autres. Cela suppose un dialogue miex centré et plus produc
tif. Ce dialogue devrait tenir compte de la diversité croissante des pays 
en développement, ainsi que de la nécessité d’une coordination effective 
entre le dialogue politique global et les travaux des institutions spéciali
sées.

J ’aimerais finalement préciser, Monsieur le Président, que nous ne 
devons pas sous-estimer la difficulté politique qu’il y aura, à court terme, 
à  rétablir le libre jeu des mécanismes du marché, à s’avancer hardiment 
dans le sentier étroit de l’ajustem ent structurel et à redonner un rôle 
plus im portant aux politiques économiques nationales dans le processus 
de développement. Mais toutes ces difficultés ne pourraient nous découra
ger, au cas où nous serions, en commun, résolus à les dépasser. Mon 
gouvernement qui, comme vous le savez, n ’a pas hésité à adopter cette voie, 
est persuadé qu’il incombe tout d’abord à nous tous de m ettre en appli
cation les orientations concrètes au sein de notre Organisation, dans 
l’esprit d’ouverture et du réalisme indispensable.

Merci, Monsieur le. Président.»
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BELGE : 10

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYA ERDEM İN 
18 MAYIS 1984 TARİHİNDE OECD BAKANLAR KONSEYİNDE

YAPTIĞI KONUŞMA

«I would lixe to associate myself with my colleagues who have 
preceeded me in thanking the Secretary General for all the excellent 
work prepared for this meeting.

I also share, to a large extent, the analysis and evaluation put 
forward in the documents. The world economic situation has greatly im
proved since our last meeting and the somewhat belated recovery is well 
underway in many member countries. However, as it is underlined in the 
document, some issues and uncertainties still remain to be resolved.

Inflation still continues to be high by historical standards, ' and 
accordingly high interest rates constitute another obstacle for invest
ments. Under these circumstances high unemployment remains to be 
one of the leading concern to some of our member countries.

An appropriate combination of policies should further be firmly 
pursued for controlling the inflation. While refraining from overheating 
the economy, monetary and fiscal policies should aim a t moderate growth 
by taking into account the special conditions prevailing in each member 
country’s economy.

The protectionist measures and barriers to international trade are 
still persisting and they had even been furthered in 1983. The several 
declarations made on dismantling trade barriers, giving access to m ar
kets, providing financial flows to both international financial organiza
tions and LDC’s, seem to sound less and less credible. If we are to make 
similar declarations year after year, in communique after communique 
and not follow it up, I am sure th a t we will see our credibility slowly 
eroded. As the Secretary General has stressed, should member countries 
not embark upon declared policies, especially under the recovery, the 
scepticism I have expressed, will most probably be echoed with amplifi
cation in other forums.

I must also point out tha t protectionism is growing, despite promi
ses. To give a concrete example; two member countries and the EEC have 
recently imposed new restrictions on my country’s exports.

Although unemployment continues to be a significant issue in spite 
of the recovery, it should not be used as a pretext for these barriers, nor 
to shift burdens to other countries. W hat we need is appropriate set of 
policies leading to sound global recovery and growth.
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Labor flexibility is an im portant tool for these policies, although 
its degree of implementation differs widely from one country to another. 
In this context, the situation of migrant workers constitutes a delicate 
aspect of this problem.

The present economic situation clearly underlies the essential need 
for structural adjustm ent in OECD members as well as LDC’s. Since 
each country has a different set of policies, the inherent rigidities of 
such differences m ust be eased with concerted action. If we, the. member 
countries, could put our own house in order before demanding from 
others, we wouldy only enhance our credibility and image. In this 
context we support fu rther and deeper surveillance by the organizations, 
of positive adjustm ent policies.

Mr. chairman, Turkey has continued the implementation of her 
m arket oriented policies which were started four years ago and aimed at 
restoring basic balances in the economy. These policies have resulted in 
a substantial reduction in the rate  of inflation and an increase of exports 
for the last four years, approximately 25 percent per annum. This 
performance was achieved despite the widening protectionist policies of 
many countries and while the government of Turkey decreased the 
export incentives such as subsidized credits and tax  rebates. The import 
liberalization program initiated in Turkey four years ago needs to be 
complemented with similar action from other member countries of the 
OECD.

Concerning the relation with the LDC’s, their difficult situation 
should be clearly understood. Several policy considerations asked of 
LDC’s by international economic organizations, usually take place with 
social and political costs and repercussions.

We therefore believe th a t among various means, reciprocity, espe 
cially in trade, should not be used for the short run disequilibrium. The 
perpetual debt crisis of LDC’s can only be addressed with a multidimen
sional approach. W ithin this approach, foreign direct investment is an 
im portant tool among many others and can only be a complementary 
one.

In relation to the 1984 review of the OECD declaration on in terna
tional investment and multinational enterprises, we fully support this 
report and the proposals it contains. We believe th a t direct investment 
has an im portant role to play within the present world economic con
juncture for the revival of investments and global international trade.

In concluding my remarks, Mr. Chairman, I would like to stress 
the importance and urgency of passing into action and putting into
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implementation the commitments made in the previous ministerial 
meetings. If we do not act now and act efficiently and rapidly, we will 
have to face losing the credibilty which constitutes one of the most 
im portant aspects of our countries and of the OECD.

Thank You Mr. Chanirman».

BELGE : 11

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN 18 MAYIS 1984 TARİHİNDE 
DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA DIŞ POLİTİKA KONULAR E 

İLE İLGİLİ OLARAK BELİRTTİĞİ GÖRÜŞLER YE YÖNELTİLEN 
SORULARA YERDİĞİ CEVAPLAR :

«KIBRIS

Kıymetli Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusunda Rumların mü
racaatı üzerine yeni bir karar aldı. Yalnız bu karara temas etmeden önce 
biraz eskiye dönüp Kıbrıs meselesinin tarihçesinden söz etmek istiyorum.

Kıbrıs meselesi 1950’lerde ortaya çıkan bir meseledir. O tarihlerde 
bu meseleye bulunan çözüm, Ada’da iki topluma dayalı bir Kıbrıs Cum
huriyeti kurulması şeklinde olmuştu.

Bu iki toplumdan biri Kıbrıslı Türkler, diğeri de Kıbrıslı Rumlardır. 
Nitekim Londra ve Zürih anlaşmaları bir toplumu diğerine hakim kılma- 
mıştır. Durum böyleyken, Kıbrıslı Rumların, Yunanistan’ın da tahrikiy
le, Ada’nın tamamını istedikleri gibi kontrol etmek ve Ada’da nihai ola
rak ENOSÎS’i gerçekleştirmek istemeleri, 1963 yılından itibaren Kıbrıs’ta 
korkunç hadiselerin meydana gelmesine sebep olmuştur. H atta bu hadi
seler, sadece Ada’daki Türklerle Rumlar arasında cereyan etmekle kal
mamış, Rumların kendi aralarında da olaylar patlak vermiştir.

Ada’mıı muhtelif yerlerinde yaşamakta olan Türk toplumu 11 se- 
ııeye yakın bir süre bundan büyük ıstırap çekmiştir. Neticede, 1974 yı
lında, o zamanki Yunan idaresinin öncülüğünde Ada’da yapılan bir darbe 
ENOSİS kapısını aralayınca, Türkiye, anlaşmalardan doğan hakkını kul
lanarak duruma müdahale etmiştir. Bu müdahale, herkesin bildiği gibi, 
aslında Y unanistan’ın demokrasiye tekrar dönmesine de yardımcı olmuş
tur.

Daha sonra yapılan kısmi ve karşılıklı mutabakatla Kıbrıs’ın muh
telif yerlerinde oturm akta olan Türkler Kuzeye, Kuzeyde oturan Rum 
halkı da Güneye yerleşmişlerdir. Yani, Ada’da yerleşme şekli yeniden 
tanzim edilmiştir. Bugün, Ada’da açıkta kalan 5 milyon Afgaıılı mülteci 
gtbi çadırda otüran hiç kimse yoktur.
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Son 10 yıldır, Kıbrıs’ta, eski durumla mukayese edilmeyecek şekilde 
bir sükûnun devam ettiğini, iki toplum arasında herhangi bir hadise oh 
madiğim dünya kamuoyunun çok iyi takdir etmesi lâzımdır.

H atta, bu istikrardan istifade eden Rum kesimi, belki şimdiye ka
dar görmediği büyük bir gelişme ve ekonomik kalkınma içerisine girmiş
tir. Tabii ki bu durumdan, kısmen de olsa, Türk toplumu da istifade et
miştir.

Yalnız şunu da hemen ifade edeyim; Ada’ya gelen her türlü yardım, 
bu tarih ten  önce ve sonra sadece ve sadece Kıbrıs’taki iki toplumdan 
birine, yani Rumlara verilmiş, her türlü kolaylık yine aynı topluma gös
terilm iştir.

Bütün anlaşmalar bir ta rafa  bırakılarak, Ada’da iki toplum yerine 
tek toplum olduğu faraziyesindeıı hareket edilmiştir. İşte Güvenlik Kon
seyi Kararını destekleyen Bağlantısız ülkelerin ve diğer bütün dünya 
ülkelerinin bilmedikleri veya görmedikleri nokta budur.

Türk toplumu asırlardır Ada’da yaşamaktadır. Türk toplumunun 
Kıbrıs Cumhuriyetinin ortak - kurucu toplumlarmdan biri olduğu Londra 
Zürih anlaşmalarıyla resmen tescil edildiği halde, bugün bu toplum bir 
kenara itilmeye çalışılmaktadır.

H areket noktası Türk toplumunu yok farzedeıı bir zihniyetle hiçbir 
sonuç alınamayacağını, hem Rum tarafının, hem de bu gibi kararları des
teklemek suretiyle bu yanlış zihniyete arka çıkanların anlamaları gere
kir. Rumların amacı Kıbrıs meselesini çözmek değil, kendilerinin de cle- 
faatle açıkladıkları gibi, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuna karşı bir 
haçlı cephesi kurm aktır. Son defa çıkarılan ve suıı’i gürültüye prim veren 
Güvenlik Konseyi Kararı, sorunun çözümüne değil, asıl bu Rum strate
jisine katkıda bulunacaktır. Kıbrıs sorununun çözülmesi şartları, ancak 
Türk toplumunun Ada’da en az Rum toplumu kadar haklara sahip oldu
ğunun ve bu gerçeğin baskı ve köşeye sıkıştırma yöntemleriyle ortadan 
kaldırılmasına imkân bulunmadığının idrak edilmesiyle gerçekleşecektir.

Biz, Kıbrıs’taki Türk toplumuna karşı vecibelerimizi sonuna kadar 
yerine getiririz ve bunu yaparken de, bu gibi haksız kararları hiçbir za
man tanımayacağımızı da açıkça ifade ederiz.

Sorunun çözümü maalesef zorlaşmıştır. Bunun sorumluluğu da me
seleyi sadece Rum toplumunun gözlüğünden görenlerin olacaktır.

TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ

Yunanistan ile olan meselelere gelince; biz iki komşu ülkeyiz. Yu
nan ve Türk halkları uzun asırlar beraber, iç içe yaşamışlardır. Birçok
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benzer taraflarım ız vardır. Bizim, bütün komşularımızla olduğu gibi, 
Yunan milletiyle de daha iyi gelişen bir münasebet kurmamız lâzımdır. 
Bunun için, daha iktidara gelir gelmez, Yunan halkıyla Türk halkı ara
sındaki ilişkilerin büyümesi için vizeyi kaldırdık. Yunanlıların Türkiye’ye 
daha kolay gelmelerini sağlamak, halklar arasında ilişkinin gelişmesine 
yardımcı olmak istedik. Tabii aynı şeyi de karşı ta raftan  bekledik. Çün
kü bizim halkımız da oraya gidebilmeli ki, münasebetler gelişsin. Daha 
da ileriye gittik. Dedik ki, aramızda birçok meseleler var. Bunlar bugün 
çözülecek durumda değil. Biz bu meselelerin üzerine gittikçe, çözüm de
ğil kavgaya doğru gideriz. Onun için meseleleri donduralım, sizinle hü
kümetler olarak, birtakım işbirliği konularını, ekonomik sahada, turizm 
sahasında, diğer konularda, meselâ sosyal konularda aramızdaki müna
sebetleri geliştirelim dedik. Belki bu gelişmeler bizim halledemediğimiz 
konuların da çözümünde kolaylık getirir diye düşündük. Bunları açık se
çik olarak söyledik, söylemeye de devam ediyoruz.

Maalesef Yunan tarafından, özellikle Hükümet Başkanı’ndan, malûm 
politikası yüzünden bu adımlarımıza müsbet cevap alamıyoruz. Ben, Yu
nan milletinin bu şekilde düşündüğüne kani değilim.

Milletler arasında düşmanlık olamaz. Ancak, düşmanlık, milletleri 
idare eden liderlerin bu düşmanlığı teşvik etmesi sonucunda meydana ge
lir.

H atta şu kadarını söyleyeyim; aramızda çok önemli olaylar, trajik  
hadiselerin geçtiği 1920 yıllarından sonra, bu iki memlekette işbaşına 
gelen liderler, A tatürk  ve Veııizelos, milletler arasındaki sorunları a r t
tırmayı değil, azaltmayı hedef alarak, bu konuda çok ileri adımlar a t
mışlardır. Bizim, Sayın Papandreu’daıı beklediğimiz aslında budur.

Ama kendisi, maalesef iç politika oyunlarında, kendi iç sistemindeki 
problemlerini örtbas etmek için bir Türk düşmanlığı fobisi ortaya koy
makta ve bunu Yunan halkına maletmeye çalışmaktadır. Sayın Papan- 
dreu kendisinin de inanmadığına kani olduğum Türk tehdidi temasını 
bize göre yanlış ve tehlikeli olan iç ve dış politika hesapları ile işlemeye 
devam etmekte ve kendi tabiriyle bize karşı haçlı seferini sürdürmekte
dir. Sayın Papandreu 10 Mayıs günü PASOK Kongresi’nde yaptığı ko
nuşmada şimdiye kadarkindeıı daha ileri giderek Kıbrıs’a ilâveten, Gök
çeada, Bozcaada ve ha tta  İstanbul’u dahi Eleııizmin ilgi alanına sokmuş, 
bununla da kalmamış Türkiye’nin siyasi yapısı hakkında fikir beyan et
mek cüretini bile kendinde görebilmiştir. Bunları söyleyenle, Türkiye’yi 
Yunanistan aleyhinde yayılmacı politika gütmekle itham eden kimse 
aynı kişidir ve oynadığı tehlikeli bir oyundur.
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Sayın Papandreu’nun da Türk tehdidi fobisinden bir an önce ken
disini kurtararak, Türk - Yunan dostluğunu güçlendirmek için bizim sar- 
fettiğimiz gibi gayret sarfetmesini dileriz.

AVRUPA KONSEYİ

Muhterem Basın Mensupları,

Geçtiğimiz günlerin kayda değer bir gelişmesi de parlamento heye
timizin Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’ne tam üye statüsüyle kabul 
edilmesi olmuştur.

Türkiye’yi Batı camiası ile karşı karşıya getirmek için sürdüregel- 
dikleri yoğun propaganda faaliyetlerini son haftalarda plânlı şekilde ar
tıran malûm mihrakların bütün gayretlerine rağmen elde edilen bu so
nucu, yalnızca ülkemizde demokrasiye dönülmüş olduğu gerçeğinin dış 
çevrelerce de idrak edilmiş olmasının bir ispatı şeklinde görmüyoruz. Bu 
sonuç, aynı zamanda, Batı camiasının Türkiye’nin izole edilmesini hedef 
alan a rt niyetli çağrılara verdiği sağduyulu ve kesin bir red cevabıdır.

Aynı fesat çevrelerin maksatlı propagandaları, önümüzdeki dönem
de de, üstelik artan  bir hızla devam edebilir. H atta şimdiden bu yönde 
alınmış bazı işaretler m evcuttur .

Ancak, biz inanıyoruz ki, parlamenterlerimizin yetki belgelerinin 
onaylanmasıyla oluşan yapıcı diyalog ortamı, bir yandan Türkiye - Batı 
Avrupa ilişkilerinin yeni bir hız kazanmasına katkıda bulunurken, diğer 
yandan da, gerçekte Batı dayanışmasını zaafa uğratm aya yönelik sözko- 
nusu tertiplerin hedeflerine ulaşması hayalleri önünde en güvenilir bir 
engel teşkil edecektir.

ABD YARDIM!

1985 mali yılında ABD tarafından Türkiye’ye yapılacak yardımın 
kesintisiz ve şartsız olarak verilmesi için geçtiğimiz günlerde Başkan 
Reagan tarafından yapılan teşebbüs tarafımızdan memnunlukla karşıla
nan müsbet bir yaklaşımdır. Ancak, Başkan Reagan’m bu teşebbüsünün 
hemen akabinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nun Türkiye’ye yapıla
cak yardımda Yönetimin teklifine nazaran yaptığı 85 milyon dolarlık 
kesinti Kongre’de iki ülke ve NATO yararları aleyhine başka amaçlara 
öncelik veren zihniyetin maalesef halâ etkili olmaya devam ettiğini gös
termektedir. Mesele, birkaç yüz milyon meselesi değildir. Esef verici olan, 
paranın manivelâ olarak kullanılmak suretiyle bir ülkenin köşeye sıkış
tırılıp istemediği birşeyi ona zorla yaptırabileceğine inanılması ve böyle 
bir çirkin manzaranın sergilenmesinde beis görülmemesidir. Bu şekildeki 
davranışın bu yolla güdülen amaca hiçbir yararı olmayacağı açıktır.»
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Bu düşüncelerle siz Sayın Basın Mensuplarına sevgiler ve saygılar 
sunarım.»

SORU VE CEVAPLAR :

(AA.’da yayınlandığı şekliyle)

Yunan Hükümeti’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikanın iki ülke 
arasındaki ilişkileri nereye götüreceğini soran bir gazeteciye özal şunla
rı söylemiştir :

«Yunanistan ile aramızdaki ilişkilerin son yıllarda muhtelif hadise
ler veya muhtelif durumlar bahane edilerek, Yunan iç politikasının da 
tesiriyle kötüleşmeye gittiği bir vakıadır. Ama özellikle PASOK’un seçim 
kazanmasından sonra bu konuda gelişmelerin tahminlerin de ötesinde, 
ciddi hale gelmeye başladığı da bir gerçektir. Çünkü Sayın Papandreou, 
bu konuda anlaşmaz tutum unu çok daha ileriye götürmeye, h a tta  Tür
kiye’nin iç yapısıyla ilgili sözler söylemeye bile başlamıştır. Tahminlerin 
ötesinde meselenin ciddiyet kazanmaya başladığını ifade etmek istiyorum.

Ama biz bunlara aldırmıyoruz. Çünkü meseleyi netice itibariyle Yu
nanistan’ın iç meselelerinin dışa vurulması şeklinde görmeye devam edi
yoruz ve asıl olanın milletler arasında büyük meseleler olmayacağı, mil
letlerin böyle bir kavgayı düşünmedikleri noktasından hareket ediyoruz. 
Ve Allah’tan da Papandreou’ya biraz daha iyi hareket etmesi imkânını 
sağlamasını diliyoruz.»

Başbakan Turgut özal, bir gazetecinin «ABD yardımı hangi şa rt
larda kabul edilmez?» şeklindeki sorusuna şu cevabı verm iştir :

«Bu, yardımdan ziyade bir anlaşma sistemi içerisinde olan iki ül
kenin dayanışması şeklinde düşünmek lâzımdır.

Zaten dikkat edilirse, silahlanma ve ekonomi ile ilgili olarak verilen 
miktarlar, faizi normal ticari faize yakın veriliş şeklindedir. Esas yar
dım, yardım sayılırsa, iki ülkenin aynı müdafaa paktı içinde olmalarının 
getirdiği karşılıklı vecibelerin bir sonucudur.

H atta onları dahi ben, bu ölçüler içerisinde yardım olarak mütalâa 
etmiyorum. Karşılıklı olarak verilmiş taahhütlerin yerine getirilmesi şek 
linde mütalâa ediyorum. Biz meseleyi hep böyle görmeye devam edece
ğiz. Tabiatıyla hadiseler olmadan, ne noktaya geleceğimizi de bilmeden 
şimdiden üzerinde kesin bir ifade de bulunmak istemiyorum. Yalnız bu 
konuda hassas olduğumuzu, kararlı olduğumuzu böylece ifade ediyorum.»

Başbakan özal, Avrupa Konseyi’ndeki son gelişmelerden sonra AET 
He ilişkilerde bir canlanma beklenip beklenilmediğini soran bir gazeteci
ye, «Avrupa ile olan ilişkilerde, Avrupa Konseyi’ndeki parlamenterleri-
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miziıı yetki belgelerinin kabulünden sonra bir gelişme olmasını tabii kar
şılıyorum. Bununla her meselemizin, Ortak Pazarla ilgili her meselemi
zin çözülebileceğini de tahmin ediyorum» karşılığını vermiştir.

özal, bir İsviçre gazetesinin Türkiye temsilcisinin «ABD K ongresi
nin son davranışıyla, Libya seyahatiniz daha acil bir duruma mı geldi?» 
şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandırmıştır :

«Bizim Libya ile olan ilişkilerimiz ayrı ilişkilerdir. Bu ülkeyle iliş
kilerimiz asırlara dayanır. Bunun yanında bizim orada çalışan 100 bine 
yakın işçimiz, birçok müteahhitlik firmamız ve karşılıklı olarak yapılmış 
birçok müşterek işlerimiz vardır.

Libya’ya olan ziyaretim, son hadiseler de olmadan çok daha evvel 
planlanmış ve son hadiselerle ilgili olarak da herhangi bir değişiklikte 
bulunulmasına da lüzum görülmemiştir.»

Özal, aynı gazetecinin, «Mitterrand Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak 
istiyormuş, ne diyorsunuz» şeklindeki sorusu üzerine, «Fransa NATO’nun 
askeri kanadında değil ki, bizi çıkarsın» demiştir.

BELGE : 12

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN LİBYA ZİYARETİ SIRASINDA 
LİBYA DEVRİM LİDERLERİNDEN KURMAY BİNBAŞI 

ABDÜLSELAM AHMED CALLUD TARAFINDAN 
ONURUNA VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Aziz kardeşim, değerli konuklar,

Kardeş Cemahiriye’ye vardığımız ilk andan itibaren bize gösterilen 
sıcak ve samimi hüsnükabul için en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek 
isterim.

Libya ve Türkiye, yüzyıllar boyunca birbiri ile daima yakınlık için
de bulunmuş iki ülkedir. Karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmanın en gü 
zel örnekleri ile dolu şanlı bir tarihi paylaşıyoruz. Böyle bir ortak geçmi
şin, uluslarımızın daha da ilerlemesi için değerli bir zemin teşkil ettiği
ne inanıyorum. K ültür mirasımız ve manevi değerlerimiz, gücünü ulus
larımızın yüzyıllar boyu süren beraberliğinden almakta ve bu bağlar bize, 
yakın dostluk ve verimli işbirliği ilkelerine dayalı mevcut ilişkilerimizi 
daha da pekiştirme görevi vermektedir. Bu suretle Türk ve Libya halk
larının arzularına da cevap vermiş olacağız.

Çatışma ve gerilimlerin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamaktayız. 
Bu ihtilaflar uluslararası işbirliği fikrine ciddi biçimde meydan okumak
ta  ve dünyada ülkelerin sulh içinde yaşama ve bütünleşme kavramları
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giderek zayıflamaktadır. Bu şartlarda Türk ve Libya halkları arasında
ki kardeşlik bağlarının muhafazası ve daha da ilerletilmesi, yeni bir 
önem kazanmaktadır. Geçmişte olduğu gibi, bu ilişkilerin yararlarım  
diğer ülkelere kanıtlamaya devam etmemiz gerekmektedir. Ziyaretim, 
bunu gerçekleştirmek, ilişkilerimizi daha ilerletmek için uygun yolların 
saptanabilmesi fırsatını vermektedir. Esasen ekonomik işbirliği alanında 
önemli bir deneyime sahibiz. Bu işbirliğine daha fazla içerik kazandırıl
ması, ülkelerimizi birleştiren bağların sağlamlaştırılması açısından da 
önem taşımaktadır.

Ülkelerimizin bulunduğu bölgede devam eden gerilim ve çalkantılar 
maalesef çok daha vahim boyutlar kazanmıştır. Adil bir barışın mevcut 
olmaması nedeniyle, Orta Doğu belirsiz gelişmelerin tehdidi altında ya
şamaktadır.

İsrail’in izlediği uzlaşmaz politikanın hüküm sürmekte olan karışık
lığı daha da kötüleştirdiğine ve bu bölgede kapsamlı bir barış sağlamayı 
amaçlayan çabaları engellediğine inanıyoruz. İsrail hiçbir güçlükle kar
şılaşmaksam, işgali altındaki Arap topraklarındaki yerleşme politikasını 
açıkça sürdürmekte ve bu toprakların demografik yapısını değiştirmek
tedir. Bu tü r  İsrail uygulamaları maalesef vazgeçilmez Filistin hakları
nın iadesine de önemli bir engel oluşturmaktadır.

Görüşümüz odur ki, Orta Doğu’daki herhangi bir çözümün adil ve 
kalıcı olması için, bu çözümün temelinin, Filistin halkının, kendi vatanın
da bağımsız bir devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere, vazgeçilmez 
haklarının tanınmasını hareket noktası olarak kabul etmesi gereklidir.

Lübnan’daki son gelişmeler süregelen bazı engellere rağmen, bu ül
kenin birliğinin tesisi için bazı ümitler vermektedir. Lübnana halkının 
uzun yıllardır süren ızdıraplarım sona erdirecek olan ve halen devam 
etmekte bulunan uzlaşma sürecinin başarısına katkıda bulunmak için, 
yabancı güçlerin de bu ülkeyi tahliye etmeleri gerektiğine inanıyoruz.

İran ile Irak arasında yaklaşık dört yıl önce başlayan savaş, bizim 
için derin bir endişe kaynağı teşkil etmektedir. Bu kardeş kavgasında 
kesin bir tarafsızlık izlemekteyiz ve iki komşumuz ve dostumuz arasında 
devam etmekte olan savaşın mümkün olan en kısa zamanda barışçı bir 
çözüme kavuşturulmasını içtenlikle temenni ediyoruz.

Orta Doğu bölgesinin ve Arap ve İslâm ülkelerinin barış ve istik
rara ihtiyacı bulunmaktadır. Dünyanın bu bölgesinde hüküm sürmekte 
olan atmosfere ve olumsuz faktörlere rağmen, önümüzde ümit vaadeden 
bir gelecek bulunduğu inancındayım. Halklarımızın refah ve saadeti için 
Çabalarımızı arttırm ak ve ülkelerimizin kalkınması için birbirimize yar-
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dım etmek suretiyle aynı zamanda İslâm dünyasının ideallerine ve gücüne 
de katkıda bulunabileceğimiz şüphesizdir.

Bu inancın yakında gerçekleştiğini görmek ümidiyle, aziz kardeşi
min şahsında dost ve kardeş Libya halkının refah ve mutluluğu için en 
iyi temennilerimi sunarım.»

BELGE : 13

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN IRAK ZİYARETİNDE 
BAŞBAKAN BİRİNCİ YARDIMCISI TAHA YASİN RAMAZAN 

TARAFINDAN 29 MAYIS 1984 TARİHİNDE ONURUNA VERİLEN 
YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Aziz Kardeşim

Değerli Konuklar,

Şahsım, ülkem ve Türk - Irak dostluğu hakkında ifade buyurduğu
nuz sözler ve iyi dilekler için teşekkür ederim. Bana Irak ’ı ziyaret fır
satını veren nazik davetiniz ve ülkenize geldiğimizden bu yana şahsım, 
eşim ve heyetime gösterdiğiniz sıcak konukseverlik için candan şükranla
rımı sunarım.

Zat-ı Alilerinin de belirttiği üzere, Türkiye ile Irak arasındaki iliş
kiler, günümüzde iki kardeş ulusun refah ve kalkınmasına en iyi hizmet 
edecek seviyeye ulaşmıştır. Bu, sadece uluslarımızın yüzyıllardır süren 
beraberliğinden kaynaklanan ortak mirasımızın bir neticesi değildir. 
İlişkilerimizin her sahada daha da güçlenmesi ve temaslarımızın sıkılaş- 
tırılması amacıyla iki ta ra f da son yıllarda büyük gayret sarfetm iş ve 
her türlü imkânı araştırm ıştır. Gerçekten, Türkiye ve Irak gibi iki kom
şu ülke arasındaki ilişkilerin, tarih i ve kültürel bağların yanısıra günü
müzün ihtiyaçlarına da en iyi cevap verecek bir düzeyde gelişmesi bek
lenir. Uluslarımızın ekonomik refah seviyelerini yükseltmek ve uluslar
arası toplumda layık oldukları yeri sağlamak yolunda karşılaştıkları or
tak  meseleler ve sahip oldukları benzer endişeler, Hükümetlerimizi bir
birine daha da yaklaştırmış ve daha sıkı işbirliği yapmamızı zorunlu hale 
getirm iştir.

Başta Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin olmak üzere Iraklı liderle
rin dirayetli yönetimi sayesinde, içinde bulunulan güç şartlar altında 
dahi kardeş Irak’ın kaydettiği terakkiyi takdirle izliyoruz, ülkenizin re
fah ve mutluluğunun, barış ve güvenlik içinde daha büyük boyutlara 
ulaşması en büyük temennimizdir.
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Aziz Kardeşim,

Türkiye İslâm ülkeleriyle olan ilişkilerine büyük önem vermekte ve 
bu ilişkiler hızla gelişmektedir, ülkemiz İslâm Konferansı örgütünün 
aktif bir üyesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekonomik ve Ticari İşbir
liği Daimi Komitesi’nin Başkanlığını üstlenmesi Türkiye’nin bu örgüte 
ve İslâm ülkeleri arasında daha sıkı bir ekonomik işbirliği kurulmasına 
verdiği önemi açıkça göstermektedir. İslâm dünyasıyla olan tarih i bağla
rımız ve mevcut ilişkilerimizin sağladığı müsait zemin sayesinde, İslâm 
dayanışmasına katkıda bulunma yolunda yüklendiğimiz bu şerefli görevi 
yerine getireceğimize inanıyorum.

i Aziz Kardeşim,

Komşumuz olan iki Müslüman ülke arasındaki savaşın, uzun bir 
süredir devam etmekte olmasından büyük üzüntü duymaktayız. Türkiye 
olarak daima, bu kardeş kavgasının, iki ulusun refah yolundaki ilerle
mesini geciktirmekte kalmayıp, içinde bulunduğumuz bölge bakımından 
da önemli bir istikrarsızlık ve zafiyet unsuru teşkil ettiğini açıklayagel- 
dik. Bilindiği gibi Türkiye, bu çatışmaya bir an evvel adil ve şerefli bir 
barış bulunması yolundaki kollektif gayretleri her zaman desteklemiş, 
ikili planda da, bu amaçla ısrarlı girişimlerde bulunmuştur, üzülerek söy
lüyorum ki ne bizim çabalarımız ne de diğer teşebbüsler bugüne kadar 
başarılı olamamıştır. İki komşu ülke arasında barışçı bir çözüm bulun
ması yolundaki gayretlerimize müsait şartlar altında devam etmeye 
daima hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.

Orta Doğu’da devam etmekte olan tehlikeli durum bölgenin istikrarı 
bakımından, maalesef iyimser olmamıza imkân tanımamaktadır. Dün
yanın bu bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağını teşkil eden Arap - 
İsrail çatışması, bölge ve dünya barışını tehdide devam etmektedir. İsrail 
tarafından sürdürülmekte olan uzlaşmaz politikanın mevcut gerginliği 
daha da arttırdığına ve bu bölgede kapsamlı bir barış sağlamayı amaçla
yan çabaları engellediğine inanıyoruz.

Sorunlarla dolu Orta Doğu bölgesinin her yerden daha fazla sulha 
ihtiyacı bulunmaktadır. Aramızdaki anlaşmazlıkları giderebildiğimiz tak
dirde kaynak ve imkanlarımızı bölgemiz halklarının kalkınma ve refahına 
yöneltmemiz mümkün olacaktır. Ancak bu sayede bölge dışı müdahale- 

s leri önlememiz ve kendi istikbalimizi tayin etmemizi imkan dahiline g i

recektir. Türkiye bu yolda sarf edilecek çabalara barışçı ve yapıcı her 
türlü katkıyı sağlamaya hazırdır. İslâm dünyasının eski canlılığını yeni
den kazanmaya çalıştığı ve bu nedenle birlik ve beraberliğe en ziyade 
ihtiyacımız olan bir dönemde her ülkenin bu gayretleri iyi niyetle des
teklemesi gerektiğine inanıyorum.
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Bu hislerle dolu olarak Ekselanslarının sağlığı, dost ve kardeş Irak 
halkının refah ve mutluluğu için en iyi temennilerimi sunarım.»

BELGE : 14

NATO BAKANLAR KONSEYİ’NİN VAŞİNGTON’D A 29 - 31 MAYIS 
TARİHLERİNDE YAPTIĞI TOPLANTIDAN SONRA 

YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

«The North Atlantic Council met in Ministerial Session in Was
hington, D. C., on 29th, 30th and 31st May, 1984. Ministers agreed as 
follows :

1. The North Atlantic Treaty, signed in Washington on 4th April, 
1949, continues to fulfil the expectations of the Allies. I t is a major fac
tor for peace and stability in an era of world - wide change and numerous 
conflicts. The strength of the Alliance and the solidarity born of shared 
values and reinforced by the practice of consultation between its sove
reign member states have secured peace in the Treaty area and the 
freedom of its peoples.

2. The Atlantic Alliance is a defensive Alliance. None of its 
weapons will ever be used except in response to attack. The firm  adhe
rence of members of the Alliance to their commitments under the North 
Atlantic Treaty, the United Nations Charter and the Helsinki Final Act 
contributes to the maintenance of peace and to the strengthening of 
international law. Faced with the continued expansion of Soviet military 
strength beyond reasonable defence needs, the Allies are determined to 
safeguard their legitimate security interests. They look to the Soviet 
Union to respect these as the Allies respect the legitimate security inte
rests of the Soviet Union.

W ithout seeking superiority, the Allies will maintain the conventional 
and nuclear forces necessary to deter and defend against aggression and 
to resist attem pts a t intimidation. To this end they will contiune to seek 
more effective and balanced transatlantic armaments co-operation, 
bearing in mind the need for efficieney, economy of cests and exploiting 
and sharing of emerging technologies.

3. Ministers took note of the thorough appraisal called for a t their 
last meeting with a view to achieving a more constructive E ast-W est 
dialogue. They issued the «Washington Statem ent on E ast-W est Rela
tions.» They reaffirmed their continued intention to work for genuine 
détente through building up more contacts and co-operation with the 
Soviet Union and the countries of Eastern Europe, while maintaining 
effective defence and firm  political resolve. The aim of the Allies
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remains the establishment of a stable, long-term  relationship based on 
mutual tru s t and understanding, and on respect for sovereignty, self- 
determination and human rights. They do not accept the Soviet view tha t 
confrontation between the social systems of E ast and W est is inescapable. 
All states should, work resolutely to realise the hopes of the peoples of 
the world for peace and progress, and to dissipate the common fears of 
war and misery.

4. Both the achievement of balanced arms control agreements and 
the restoration of confidence in E ast-W est relations would reduce the 
risks of conflict and provide an enduring basis for peaceful progress.

5. The members of the Alliance are committed to ensure security 
by a balance of forces a t the lowest possible level. In consultation with 
the Allies concerned, the Government of the United States has made a 
comprehensive series of proposals in the Intermediate Nuclear Forces 
(INF) and the Strategic Arms Reduction Talks (START) a t Geneva for 
substantial reductions leading to arms. Control agreements which would 
be balanced, equitable and verifiable. The Allies concerned have offered 
to halt, reverse or modify deployments of US - INF including the removal 
and dismantling of missiles already deployed to Europe-on the basis 
of concrete results a t the negotiating table. They call upon the Soviet 
Union to resume negotiations on nuclear forces without preconditions or 
delay. In the absence of concrete negotiated results, longer-range INF 
missiles are being deployed in accordance with the December 1979 deci
sion, all parts of which are of equal importance.

6. The policy of the Alliance is to maintain nuclear weapons a t the 
lowest level possible for effective deterrence. The Allies concerned 
withdrew 1,000 nuclear weapons from W estern Europe in 1980 and will 
over the next few years withdraw another 1,400, as well as one weapon 
for every Pershing II and cruise missile deployed. The resulting stockpile 
will be the lowest in Europe for some 20 years.

7. In the Conference on Disarmament the Allies continue to seek 
balanced, realistic and verifiable disarmament measures. They welcome 
the contributions made by several Allies, in particular the comprehensive 
draft trea ty  submitted by the United States for a world-wide verifiable 
ban on the production, stockpiling and use of chemical weapons. The 
Conference on Disarmament is the forum where an effective ban on 
chemical weapons can be negotiated, and the Allies will work seriously 
to tha t end.

The Allies remain gravely concerned about strong evidence of the 
use of chemical weapons in South - East Asia and Afghanistan, in violation
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of international law, and of Soviet involvement in the use of such weapons. 
W ith regard to recent developments in the conflict between Iran and 
Iraq, they reiterate their categorical condemnation of any use of these 
weapons. (1)

The Allies have also proposed th a t the Conference on Disarmament 
identify, in the firs t instance, through substantive examination, issues 
relevant to the prevention of an arms race in outer space. They regret 
th a t so far the Soviet Union and the Eastern countries have opposed the 
establishment of the appropriate working group.

The Allies welcomed the willingness of the United States to discuss 
with the Soviet Union research programmes on strategic defence.

8. The Allies participating in the Mutual and Balanced Force Re
ductions (MBFR) talks, in accordance with their commitment to these 
negotiations and following a review decided upon by Ministers at their 
meeting last December, have tabled a major new proposal in Vienna. 
This proposal seeks to resolve some of the most basic issues of these 
negotiations, in particular on the long - standing question of obtaining 
a satisfactory data base, and offers a new approach to the reductions 
and limitations process. If the E ast is prepared to match the flexibility 
demonstrated by the W est in the new initiative, it will be possible for 
real progress to be made towards an MBFR agreement th a t provides for 
substantial, verifiable reductions of personnel to equal collective levels 
of ground forces and parity  of combined ground and air forces in Central 
Europe.

9. The Helsinki Final Act and the Madrid Concluding Document 
are foundations on which to build constructive relations. The Allies 
reaffirm  their commitment to the full and effective implementation by 
all states participating in the process initiated by the Conference on 
Security and Co-operation in Europe (CSCE) of the principles which 
participating states have undertaken to respect in their relations with 
each other. All principles and provisions agreed in Helsinki and Madrid, 
including those concerning relations between states, human rights and 
contacts between individuals, m ust be implemented. The Allies are es
pecially concerned over disregard, in particular by the Soviet Union, of 
the hum anitarian provisions, which affects not only internationally known 
personalities but also a great many others.

(1) Greece recalled  its position as it h as been  expressed during previous Ministerial 
sessions.
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In the continuing CSCE process the members of the Alliance will 
pursue efforts to conduct an in-depth  dialogue and develop co-operation 
between all participating states.

A t the Conference 011 Confidence and Security Building Measures 
and Disarmament in Europe (CDE) in Stockholm the Allies a t the outset 
tabled concrete proposals in conformity with the mandate agreed at. the 
Madrid CSCE Follow-up Conference. These proposals call for an agree
ment on measures designed to build to build confidence and increase 
security through openness about armed forces and military activities 
throughout the whole of Europe so as to reduce the risk of miscalculation 
or the possibility of surprise attack. In order to give fu rther effect and 
expression to the existing duty of all participating states to refrain from 
the th rea t or use of force in their mutual relations, agreement would be 
necessary on the above concrete measures in accordance with the Madrid 
mandate.

10. The situation in Poland and in particular the recent increase 
in the number of political prisoners continues to give cause for serious 
concern. The Allies call upon the Polish authorities to respect the as
pirations of the people for reform and dialogue and to abide by the 
commitments in the Helsinki Final Act and the Madrid Concluding 
Document, particularly with regard to trade union freedom and human 
rights. The Allies remain ready to respond to steps which create the 
opportunity for constructive political and economic relations with the 
West.

11. The Allies condemn the massive devastation and suffering 
inflicted on the civilian population by the Soviet military presence in 
Afghanistan. Increasingly severe attacks such as the latest assault on 
Panjshir suggest the Soviet Union is stepping up its brutal campaign. 
This is in violation of fundamental principles of international law, the 
United Nations Charter and the Helsinki Final Act and in flagrant defi
ance of repeated calls by the United Nations General Assembly for the 
immediate withdrawal of foreign troops, the restoration of Afghanistan’s 
independence and non-aligned status, self-determ ination for the Afghan 
people and the voluntary return  of refugees to their homes in safety 
and honour. I t is for the Soviet Union to honour its obligations under 
the United Nations Charter, to withdraw its troops immediately and to 
allow the Afghan people to determine their own future.

12. The maintenance of a calm situation in and around Berlin, 
including unimpeded traffic on all the access routes to the city, remains 
of fundamental importance for E ast-W est relations. The Allies weleo-
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me the efforts of the Federal Republic of Germany to strengthen Berlin’s 
economy.

They also express the hope th a t the continuation of the Federal 
Government’s dialogue with the GDR, together with its efforts to ac
hieve fu rther practical progress in inner - German relations and in impro
vements for travel in both directions, will directly benefit Berlin and 
the Germans in both states.

13. Trade conducted on the basis of commercially sound terms 
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 same 
time, bilateral economic relations with the Soviet Union and the countries 
of Eastries Europe m ust remain consistent with broad Allied security 
concerns. These include avoiding dependence on the Soviet Union, or 
contributing to Soviet military 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-W est economic relations. This work will assist 
Allied governments in the conduct of their policies in this field.

14. The Alliance, which respects the sovereignty and legitimate 
interests of all states, works for peace, security and development. Its 
member countries seek to expand economic and cultural relations with 
all countries and are committed to give assistance to developing nations, 
believing these policies are mutually beneficial and contribute to peaceful 
evolution. They consider respect for genuine non-alignment by all states 
an im portant contribution to international stability.

The Allies recognise th a t events outside the Treaty 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 their com
mon interests are involved. Sufficient military capabilities m ust be as
sured in the Treaty area to maintain an adequate defence posture. Allies 
who are in a position to do so will endeavour to support those sovereign 
nations who request assitance in countering threats to their security and 
independence. Those Allies in a position to facilitate the deployment of 
forces outside the Treaty area may do so, on the basis of national decision.

15. The Allies recall their commitment under Article 2 of the 
North Atlantic Treaty and reaffirm  the importance of programmes in
tended to benefit the economies of less favoured partners who need aid 
for development.
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16. The Allies remain seriously concerned about acts of internatio
nal terrorism. In accordance with the relevant provision of the Bonn 
Declaration, they reiterate their determination to take effective measu
res for the prevention and suppression of such criminal acts, which are 
a th reat to the democratic institutions they are pledged to defend, to 
stability and to the conduct of international relations.

17. The next regular meeting of the North Atlantic Council in 
Ministerial Session will be held in Brussels in December 1984.

As on previous occasions, the Spanish Minister of Foreign Affairs 
reserved his Government’s position on the present Communiqué.

Denmark and Greece reserve their positions on the INF part of 
this Communiqué.

The Foreign Ministers paid tribute to the departing Secretary 
General of the North Atlantic Treaty Organization, Dr. Joseph Luns, 
who is retiring after devoting a major portion of his professional life 
to upholding Western security through the Alliance. During his thirteen 
years as Secretary General, Dr. Luns has made uniquely important 
contributions to co-operation among individual Allies and to the cause 
of Allied unity. The Foreign Ministers expressed their profound apprecia
tion of Dr. Luns’ outstanding services to the Alliance and to the cause 
of peace and freedom.»

BELGE : 15

NATO BAKANLAR KONSEYİ’NÎN VAŞİNGTON’DA 29 - 31 MAYIS 
TARİHLERİNDE YAPTIĞI TOPLANTI SONUNDA 
YAYINLANAN GÖRÜŞME TUTANAKLARI ÖZETİ

«In adidation to the Communiqué, the Foreign Ministers decided to 
publish the following extracts from the Minutes of their Meeting on 
29th, 30th, and 31st May, 1984.

Armaments Co - operation

Ministers examined the report by the Conference of National Ar
maments Directors (CNAD). They noted steps taken to improve CNAD 
armaments planning procedures, and to exploit emerging technologies in 
selected high priority multinational equipment programmes whereby co
operative development and procurement should be envisaged to the maxi
mum extent possible. They fu rther noted progress made by the CNAD 
in a number of potential co-operative programmes, and welcomed in 
particular the recent signature, by all the parties concerned, of a Me
morandum of Understanding for the NATO Frigate Replacement Study.
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Ministers reviewed further progress achieved in the Transatlantic Dialo
gue, which offered prospects for an enhanced framework of transatlantic 
co - operation. They reaffirmed the importance of preventing the transfer 
of militarily relevant technology to the Warsaw Pact countries.

Economic Co-operation and Assistance Within the Alliance

Regretting the persistent differences between the various member 
countries of the Alliance in their standard of living and aware th a t its 
less prosperous member countries suffer much more from the continuing 
world economic difficulties than the rest of the Alliance, Ministers took 
note of the Secretary General’s report on «Economic Co-operation and 
Assistance W ithin the Alliance» which calls upon the more prosperous 
members to take better account of the development needs of Portugal 
Turkey and Greece.

NATO Science Programme

Ministers noted with satisfaction the progress of the «Science for 
Stability» Programme aimed a t mobilizing the human and institutional 
resources of Greece, Portugal and Turkey on advanced technological 
projects of economic relevance. This Programme, jointly funded since 1981 
by NATO and the three countries concerned has already achieved some 
significant results. A review of the Programme’s fu ture and possible 
follow-on will be considered in 1985.

The Situation in the Mediterranean

Ministers 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 fu rther reports a t their future 
meetings.»

BELGE : 16

NATO BAKANLAR KONSEYİNİN YAŞİNGTON’D A 29 - 31 MAYIS 
TARİHLERİNDE YAPTIĞI TOPLANTI SONUNDA YAYINLANAN

DOĞU - BATİ İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ DEKLARASYON

«.1 At their meeting in December 1983 the Ministers of Foreign 
Affairs of the member countries of the Alliance, on the initiative of the 
Foreign Minister of Belgium, decided th a t the Council should undertake 
an appraisal of E ast-W est relations with a view to achieving a more 
constructive E ast-W est dialogue.

2. The appraisal has confirmed the continuing validity of the ba
lanced approach contained in the Harmel Report of 1967. To ensure the



security of members of the Alliance, the most appropriate long - term  
policies are the maintenance of adequate m ilitary strength and political 
solidarity and, on th a t basis, the pursuit of a more stable relationship 
between the countries of East and West through dialogue and co-opera
tion. These elements are complementary : dialogue can only be fruitful 
if each party  is confident of its security and is prepared to respect the 
legitimate interests of others : military strength alone cannot guarantee 
a peaceful future. Experience points to the continuing need for full, 
consistent and realistic implementation of the two main tasks of the 
Alliance set out in the Harmel Report.

3. In pursuit of this approach the Allies sought to alleviate sources 
of tension and to create a propitious climate for expanded co - operation. 
Steps such as the Berlin Quadripartite Agreement, improvements in 
relations between the two German states with positive results for indi
viduals, the Strategic Arms Limitation Talks (SALT) I accords including 
the Anti - Ballistic Missile Treaty, and the Final Act of the Conference 
on Security and Co-operation in Europe (CSCE) were the fruits of this 
policy. However, progress towards the expansion of human contacts and 
human freedoms remains unsatisfactory. Individuals have nonetheless 
benefitted from increased opportunities for contacts and communication.

4. At the same time, the Soviet Union engaged in a massive mili
tary build-up. This poses a continuing th rea t to Alliance security and 
vital W estern interests. The Soviet Union has sought to exploit any 
apparent weakness which it has perceived on the part of the Alliance. 
Further, Allied restrain t has not been met with reciprocal restrain t by 
the Soviets. Instead they have pursued a relentless campaign to breach 
the solidarity of the Alliance. Soviet willingness to threaten or use mili
tary power for political ends been exemplified most notably in the inva
sion of Afghanistan and pressure on Poland. (1)

5. Notwithstanding continuing fundamental differences between 
countries in East and West, the Allies remain convinced th a t there exist 
areas where common interests should prevail. These include the need to 
safeguard peace, to build confidence, to increase security, to improve 
mechanisms for dealing with crises, and to promote prosperity. To this 
end, the Allies remain determined to build upon these and other areas 
of common interest in pursuing their efforts to promote more construc
tive dialogue and co-operation with the members of the Warsaw Pact 
with a view to achieving genuine détente.

(1) Greece an d  Spain reserve their positions on this parag raph .
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6. The Allies support the continuation and strengthening of the 
CSCE process which represents an im portant means of promoting stable 
and constructive E ast-W est relations 011 a long-term  basis. They insist 
on' the implementation of the Helsinki Final Act and the Madrid conclu
ding document in all their parts. While im portant agreements have been 
reached within the CSCE framework, much remains to be- done. Any 
improvement in E ast-W est relations would be incomplete if individuals 
were not able to benefit from greater respect for human rights and 
increased human contacts.

7. The Allies will continue to be guided by the awareness of a 
common history and traditions of all European peoples. Given the conti
nuing division in Europe and particularly Germany, the Alliance conti
nues to support the political aim of the Federal Republic of Germany to 
work towards a state of peace in Europe in which the German people 
regains its unity through free self-determ ination.

8. Neither side m ust seek unilateral advantage, military superiority 
or dominance over other states. Mutual respect for each other’s security 
011 the basis of equality of rights, non-use of force as called for in the 
United Nations Charter and other current international agreements, 
restraint, and respect for international rules of conduct are essential for 
strengthening confidence and co-operation.

9. The Allies respect the sovereignty and independence of states 
everywhere and genuine non - alignment. This is reflected in their politi
cal, economic and aid relations with other countries. Responsible Soviet 
behaviour world-wide would be an im portant contribution to a durable 
improvement in E ast-W est relations.

10. The Allies recognise that, as members of the Alliance, their
vital security interests can be affected by developments outside the
Treaty area. They will engage in timely consultations 011 such develop
ments. They underline the responsibility of all states to prevent the 
transfer of East - West differences to the regions of the Third World. 
They would like to see the benefits of peace, stability, human rights and 
freedom from interference which they themselves have enjoyed for over 
35 years secured in other areas of the world as well

11. On a basis of unity of purpose and assured security, the Allies
reaffirm  their offers to improve E ast-W est relations, made most re
cently in the Declaration of Brussels of 9th December 1983. They propose 
th a t particular efforts be devoted to the following :

(a) dialogue, co-operation and contacts a t all levels on the full 
range of questions between East and West - including political
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and security problems, human rights and bilateral m atters - 
aimed a t increasing mutual understanding, indentifying com
mon interests, clarifying objectives, expanding areas of 
agreement and resolving or isolating areas of disagreement;

(b) mutually advantageous trade and economic co-operation with 
Warsaw Pact members on commercially sound term s which are 
consistent with Allies’ broad security concerns, which include 
avoidance of contributing to Soviet military strength;

(c) achieving security at the lowest possible level of forces through 
balanced, equitable and verifiable agreements on concrete arms 
control, disarmament and confidence building measures.

To these ends, the Allies concerned will continue in particular :

(i) to emphasise the readiness of the United States to resume 
bilateral negotiations on Intermediate-Range Nuclear Forces 
(INF) and Strategic Arms Reductions (START) with the 
Soviet Union a t any time without preconditions and to call 
on the Soviet Union to return  to the negotiating table ;(1)

(ii) to work for progress a t the Mutual and Balanced Force Re
ductions (MBFR) negotiations where they have recently made 
new proposals to break the impasse on conventional force 
reductions;

(iii) to urge the world-wide elimination of chemical weapons which 
is the objective of the United States d raft Treaty tabled a t the 
Conference on Disarmament;

(iv) to press a t the Stockholm Conference (CDE) for agreement 
on concrete measures, as proposed by the Allies, designed to 
build confidence and ensure the openness of military activities 
in the whole of Europe, thus reducing the risk of surprise 
attack and the th rea t of war. In order to give further effect 
and expression to the existing duty of all participating states 
to refrain from the th rea t or use of force in their mutual rela
tions, agreement would be necessary 011 the above concrete 
measures in accordance with the Madrid mandate.

12. The purpose of the Allictnce is exclusively defensive : none of 
its weapons will ever be used except in response to attack. The Alliance 
does not aspire to superiority, but seeks a stable balance of forces. De

ll) Greece reserves its position on this sub - paragraph .
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fence and arms control are integral parts of the security policy of the 
Alliance. The legitimate security interests of all countries m ust be res
pected on a reciprocal basis. The cohesion and security of the Alliance, 
based 011 a firm  linkage between its European and North American 
members, and reinforced by close consultations, remain the foundation 
for the protection of their common interests and values. In the course 
of carrying out their appraisal; the Allies have confirmed their consen
sus on the conduct of E ast - W est relations and their commitment to a 
constructive E ast - W est dialogue.

13. Peace and stability require a united effort : the Allies look to 
the Soviet Union and the other Warsaw Pact countries to join in an. en
deavour which would be of benefit to the world a t large. The Allies are 
prepared to do their part and are ready to examine any reasonable pro
posal. A long-term, constructive and realistic relationship can then be 
brought about.»

BELGE : 17

DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ 
MESUT YILMAZ’İN 30 MAYIS 1984 TARİHİNDE 

TERÖR ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Konuklar, değerli mesai arkadaşlarım,

Devletimize ve milletimize yöneltilen alçakça saldırılara sırf dev
letimizin yurtdışmdaki temsilcileri oldukları için hedef olmuş bulunan 
şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kere daha tazimle anıyoruz.

Yurdumuza karşı karanlık bir oyunun aleti haline gelmiş olan bir 
ermeni terör güruhunun hunharca ve alçakça saldırılarına uğrayarak 
ebediyete intikal eden değerli kardeşlerimizin her an kalplerimizde yaşa
dıkları, unutulmadıkları ve unutulmayacakları herkesçe bilinmektedir. 
Yılda bir kere böyle bir törenin düzenlenmesinin, şehitlik mertebesine 
erişen bu kardeşlerimizi anmanın ötesinde bir anlamı daha vardır. Bizim 
burada, onların başucunda toplanmaktaki bir amacımız da yurtdışında, 
fedakarlıkla, çeşitli zorluklara göğüs gererek, sadece ve sadece devletine 
ve milletine hizmet aşkıyla görev yaparken, bu uğurda şehit diişen bu 
eşsiz insanlardan örnek alarak aynı yönde şevkle göreve devam etmek 
hususundaki azmimizi bir kez daha vurgulamak ve bilmektir.

Aziz konuklar, değerli arkadaşlarım,

Sınırları ecdatlarının kanlarıyla bir daha silinmeyecek şekilde çizi
len vatanımızın bütünlüğünü korumak için şehit vermeyi şereflerin en 
büyüğü sayan bir milletiz. Bütün dünya bilmelidir ki bu millet var ol
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dukça, tarihin yazılmaya başlandığı günden bu yana kesintisiz bir tarzda 
hür ve bağımsız yaşıyaıı ve «bağımsızlık benim karakterimdir» diyen 
Mustafa Kemal gibi evlatlar yetiştirm iş bir ulustan hiçbir şey koparıla- 
maz. Türk milletinin tarihinde en zayıf zamanında dahi topraklarına göz 
dikenlere verdiği ders asla unutulmamalıdır. O günlerde sırtlarını bir 
takım güçlere dayıyarak ve birbirleriyle elele vererek Türk yurdunun 
toprakları üzerinde ham hayaller peşinde koşanlar, aynı emelleri besle
dikleri takdirde aynı mukabeleyi göreceklerini bilmelidirler.

Güçlükler karşısında yılmayan, her menfur cinayet ve alçakça sal
dırı karşısında daha da güçlenen azmimizi kırabilecek hiçbir kuvvet mev
cut değildir.

Milletimizin bu hasletini unutanlar varsa, tarihin sayfalarını geri 
döndürdüklerinde birbiri ardına büyük ve güçlü devletler ve im parator
luklar kurmuş olan Türk milletinin nelere kadir olduğunu görürler ve 
Türk milleti ile huzurlu ilişkiler içinde yaşamanın onun dostluğunu elde 
etmekle mümkün olduğunu anlarlar.

Bu tarih te  böyle olduğu gibi gelecekte de böyle olacaktır.

Türk milletinin dostluğundan, bu dostluğun kadrini bilenler yarar
lanır, bilmiyenler kaybederler.

Uluslararası terörizmle mücadele uluslararası camianın gündeminde 
bir konudur ve medeni aleme mensup olduğunu söyleyen her ülkenin, 
uluslararası terörizme karşı işbirliği halinde mücadele etmesi kaçınılmaz 
bir görevidir. Bu görevden kaçınanlar ve terörizmin caııiyane eylemlerine 
gizli bir takım hesaplarla veya uğradıkları gözdağlarıyla arka çıkmayı 
yeğleyenler bu menfur eylemlere bizzat kendileri de hedef olmaktan kur- 
tulamamaktadırlar.

Türkiye olarak, uğradığımız bütün kayıplara ve acılara rağmen, 
uluslararası alanda böyle bir işbirliğini gerçekleştirmek için sarfettiği- 
ıııiz gayretlerin neticesini alacağımıza inanıyoruz. Bu gayretlerimizin 
medeni alem ıçiıı yeni bir dayanışma manzumesi meydana getirmesini 
temenni ediyoruz.

Sayın konuklar, değerli mesai arkadaşlarım,

Hangi Bakanlık, Kurum ve Kuruluşa mensup olursa olsun, hangi 
görev ve kademede bulunursa bulunsun, milletimizi yurtdışmda temsil 
etmek gibi şerefli bir görev yüklenmiş bulunan bütün arkadaşlarımın 
hislerine tercüman olduğumdan şüphe etmiyerek, aziz milletimize sesle
niyor ve bu şerefli görevi bundan sonra da, şevkle, gururla, kıvançla Türk 
olmanın, başka bir deyimle insan olmanın, mutluluğunu kalplerimizde 
taşıyarak yürütmeye kararlı olduğumuzu, şehitlerimizin önünde bir kere 
daha tekrarlıyor ve onların aziz hatırası önünde tazimle eğiliyorum.»
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

KIBRIS

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 12-14 Haziran 1984 tarihle
rinde A nkara’yı ziyaret etmiştir.

Türk ve KKTC heyetleri arasında yapılan resmi görüşmelerde, KKTC 
ile Türkiye arasındaki çeşitli ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Kıbrıs sorunu
nun tüm veçheleri gözden geçirilmiş ve görüş teatisinde bulunulmuştur.

Ziyaret sonunda yayınlanan basın bildirisinde özetle, Cumhurbaş
kanlarının, Kıbrıs’daki ortak davalarının asil bir amaca yönelik olduğunu 
tekrarlayarak, Kıbrıs Türk Halkının varlığının, tüm  meşru hak ve çıkar
larının güvenlik içinde sağlam esaslara bağlanması ve Kıbrıs’ta  doğrudan 
görüşmeler yoluyla, iki kesimli, iki toplumlu, federal çözüme dayanan ka
lıcı bir barış ortamı yaratılması hususundaki arzularını teyit ettikleri ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasına ilişkin konu
lar üzerinde özel bir önemle durdukları belirtilmiştir.

Bildiride, ayrıca, her iki Cumhurbaşkanının KKTC ile Türkiye ara
sında ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin, KKTC’nin üçüncü 
ülkelerle ilişkilerinin güçlendirilip çeşitlendirilmesiııin, KKTC’nin ekono
mik bünyesini daha da sağlamlaştıracak projelerin tesbit edilmesinin ve 
mevcut projelerin süratle uygulanmasının faydalarına işaret edilerek, 
bu konularda iki hükümet yetkililerinin ve uzmanlarının gerekli çalışma
ları kısa zamanda sonuçlandırmalarını istedikleri ifade edilmiştir.

Denktaş ziyaretinin son günü bir basın toplantısı düzenlemiştir. 
KKTC Cumhurbaşkanı toplantıda, temaslarının çok olumlu geçtiğini be
lirterek «Ankara’dan yeni bir güven içerisinde, yeniden güç alarak ve 
geleceği daha berrak bir şekilde görerek ayrılıyorum» demiştir. Anka
ra ’daki temasları sırasında KKTC’nin ekonomik alanda ulaşmak istediği 
hedefleri Türk yetkililerine anlattıklarını belirten Denktaş, Türkiye’nin 
Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişmesine verdiği önem ve desteği bir 
kez daha memnuniyetle müşahade ettiğini söylemiştir.

Ülkelerin KKTC’yi tanımaları halinde, bunu barışı önleyeceği değil, 
Rumları çok acele masaya getirecek olumlu, yapıcı, barışa katkıda bulu
nan bir adım olacağını belirten Denktaş, «Çünkü Rumlar, KKTC’yi kimse



tanımaz düşüncesi içinde oldukları sürece masaya oturmayacaklardır. 
Rum cumhuriyetini yaymak ve baki kılmak için gerekeni yapacaklardır.» 
demiştir.

Denktaş, Kıbrıs’ta  iki kesimli, federal, bir cumhuriyet çözümüne 
ulaşılması ve iki ta ra f arasında doğrudan müzakerelerin, mevcut geçerli 
temel üzerinde ve eşit düzeyde gecikmeksizin başlatılması için BM Genel 
Sekreterinin bu yöndeki çabalarının desteklenmesi konusunda Ankara ile 
tam  bir mutabakat içinde bulunduklarını bildirmiştir.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi 15 Haziran sabahı toplanarak BM 
Barış Gücünün görev süresini 15 Aralık 1984 tarihine kadar 6 ay daha 
uzatmıştır. Güvenlik Konseyi toplantısı vesilesiyle New York’da bulunan 
KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Necati M. Ertegün 15 Haziran’da 
BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’ı ziyaret ederek Kıbrıs sorununa 
çözüm bulunması konusunda yeni öneriler sunmuştur. Ertegün, sunulan 
önerilerin görüşmeleri başlatm akta ve iki toplumlu, iki kesimli bir federal 
devlet kurulmasında yardımcı olmasını ümid ettiklerini belitmiştir.

TBMM’DE DIŞ POLİTİKA

Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu 12 Haziran’da TBMM Genel Kurulunda 
gündem dışı söz alarak «Orta Doğu’daki ve Körfez’deki son gelişmeler» 
konusunda bilgi vermiştir.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, İran ile Irak arasındaki savaşın son ay
larda Körfeze sirayet ettirilmesinden Türkiye’nin endişe duyduğunu kay
dederek, savaşın sona erdirilm.esi bir yana, boyutlarının gittikçe genişle
tilip tırm anm aya gidilmesinin, muhtemel tehlikeleri daha da arttırdığını 
söylemiştir.

Halefoğlu, Türkiye’nin tüm dünyada barışın tesisi ve idamesine ol
duğuna kadar bölgesinde güven ve istikrarın temini idaeline de bağlı kal
dığını ve bunu gerçekleştirmek için çabalarını azimli bir şekilde sürdürdü
ğünü belirtmiştir.

Halefoğlu konuşmasının sonunda, Körfez’de «Büyük Hun» adlı Türk 
tankerine karşı 3 Haziran günü Irak askeri uçaklarınca girişilen saldırıya 
da değinerek, bu saldırı karşısında kamuoyunun duyduğu üzüntü ve tep
kiyi normal karşılamak gerektiğini belirtmiş, ve «Hükümetimiz gerek 
bizatihi bu olayın ciddiyeti gerekse bunun vukuuna neden olan yaklaşım 
ve zihniyetin taşıdığı m uhataraların idraki içinde gerekeni titizlikle yap
maktadır.» demiştir.

Öte yandan Halkçı Parti Grubu, TBMM Genel Kuruluna 12 Haziran 
günü sundukları bir önerge ile Hükümetin uyguladığı dış politikaya iliş
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kin genel görüşme açılmasını istemişlerdir, önergenin gerekçesinde, çağ
daş dış politikanın demokratik katılımlarla oluşturulan, tartışılan ve de
netlenen bir dış politika olduğu, ancak hükümetin dünyada ve çevremizde 
son derece önemli ve kaygı verici gelişmelere rağmen dış politika konula
rını her alanda ve aşamada TBMM’nin dışında tu ttuğu kaydolunmuştur.

Halkçı Parti tarafından sunulan önergenin gündeme alınıp alınma
ması Parlamentonun 19 Haziran tarihli oturumunda ele alınmıştır.

Önerge üzerinde konuşan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Hükü
metin dış politikasının nasıl bir anlayışla yürütüldüğü ve dış politika uy
gulamalarının gerisindeki temel felsefeyi açıklamıştır. Türkiye’de hükü
metlerin dış politikanın yürütülmesinde emsalsiz bir şansa sahip olduk
larını bildiren Halefoğlu, Türk ulusunun kendi içindeki tartışm alar ve gö
rüş ayrılıkları ne olursa olsun dışarıya karşı daima bütünleşmeyi bildiğini 
belirtmiştir. Halefoğlu «Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının temel 
ilkeleri, doğrultusu ve hedefleri bellidir. Bu esaslar A tatürk’ün önderli
ğindeki bir milli kurtuluş mücadelesinde yoğrulan milletimizin istekleri 
doğrultusunda tespit edilmiştir.» demiştir. Halefoğlu, dış politika uygu
lamasının eleştirilebileceğini ancak, yöneltilen eleştirilerde daima temel 
hedeflerin gözönünde tutulması gereğini belirterek, «Aksi takdirde dış 
dünya Türkiye’de A tatürk dış politikasının temel unsurları üzerinde ta r 
tışm a açıldığı zehabına kapılabilir. Böyle yanlış ve hiçbir dayanağı bulun
mayan izlenimler uyandırmaktan kaçınmalıyız.» demiştir.

Halkçı P arti adına konuşan M ustafa Kemal Palaoğlu, dış politika 
konularının kapalı ve esrarlı bir alan sayıldığı dönemlerin çok gerilerde 
kaldığını belirterek, çağdaş dış politikaların katılımla gerçekleşen bir po
litika olduğunu, Meclisin üstünlüğünü sağlamayı amaçladıklarını söyle
miştir. Türk - Yunan ilişkilerinde bugün oldu bittilerle karşı karşıya bu
lunduğumuzu, egemenlik haklarımızın adım adım ihlal edildiğini kaydeden 
Palaoğlu, daha sonra özetle şunları belirtm iştir :

«Büyük ve egemen Türk Devletinin Ege’deki egemenlik çizgisi, (12 
Ada var) diye adım, adım Anadolu kıyılarına doğru itilemez.

Yunanistan Ege’de petrol ararken, bizim bunu niçin ve nasıl durdur
duğumuzu sormak istiyoruz ve söylemek istiyoruz ki, bu bir enerji so
lunu değil, bir egemenlik sorunudur.»

M ustafa Kemal Palaoğlu hükümetin Kıbrıs konusundaki tutumunu 
da eleştirerek, Rumların ekonomik ambargoyu sürdürürken, Maraş’m şu 
veya bu şekilde Rumların yerleşimine açılmasını düşünmenin doğru ol
mayacağını ifade etmiştir.



Milliyetçi Demokrasi Partisi grup başkanvekili Ali Bozer, şimdiye 
kadar izlenen dış politikanın milli bir politika halini aldığını, bu konuda 
iktidar ve muhalefet partilerinin genellikle birlikte hareket ettiklerini, 
ancak Özal Hükümetinin kurulduğundan beri dış politikada çok önemli 
gelişmeler olmasına rağmen, Meclise bu konularda bilgi vermediğini söy
lemiştir. Bozer, isabetli kararlara varabilmek için yasama organı ile hü
kümet arasındaki diyalogun kurulması ve bu konudaki geleneğin devam 
ettirilmesini istemiştir. .

Ortadoğu’da süratli gelişmeler olduğunu, dört yıldan beri süre gelen 
İran - Irak savaşının hangi boyutlara ulaşacağı hakkında Meclisin bilgi sa
hibi olmadığım belirten Bozer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bazı 
darboğazlardan geçtiğini, ancak Meclis olarak gerekli bilgilere sahip ol
madıklarından hükümetin bu konudaki tutumunu değerlendiremediklerini 
bildirmiştir.

Anavatan Partisi grubunun görüşlerini açıklayan Fethi Çelikbaş ise, 
bu tü r  konularda zamanın çok iyi seçilmesi gerektiğini, bu önergenin (aca
ba dış politikada değişiklik mi oluyor?) izlenimini birakabileceğini söyle
miştir.

Dış politika'konularında, iç politika sorunları gibi telaşla eğilmemek 
gerektiğini anlatan Çelikbaş, önergeyle istenen konuların daha değişik 
yollarla açıklanabileceğini bildirmiştir.

Önerge sahibi olarak Genel Kurul’da konuşan Halkçı Parti Milletve
kili Mucip Ataklı, demokratik ülkelerde iktidarlar kadar muhalefetin de 
dış politika konusunda bilgi ve yetki sahibi olması gerektiğini, güçlü dış 
politikaların ancak böyle oluşabileceğini söylemiştir. Ataklı, dış politikayı 
tartışm anın sakıncalı olduğu ileri sürülerek çok büyük yanlışlar yapıldı
ğını, Türkiye’nin süper güçlerin dikkatini üzerinde toplayan bir bölgede 
bulunması nedeniyle dış politikasını çok iyi saptaması gerektiğini belirt
miştir.

Muhalefetin görüşleri alınmadan ve bazı müştereklerde birleşmeden 
ulusal dış politikadan bahsedilemeyeceğini kaydeden Ataklı, genel görüş
me önergesinin partilerarası ilişkilerin yumuşamasına ve dış politikanın 
ulusallaşmasına olanak sağlamasını dilemiştir.

önerge üzerindeki ön görüşmelerin tamamlanmasından sonra, genel 
görüşme açılıp açılmaması «işari oya» sunulmuş, yapılan oylamada HP ve 
MDP’li milletvekilleri Önerge lehinde, ANAP’lı milletvekilleri ile bağımsız 
milletvekilleri Nazmi önder ve Sabahattin Özbek aleyhte oy vermişler ve 
önerge reddedilmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI V. HALEFOĞLU’NUN 
F. ALMANYA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu 21-22 Haziran 1984 tarihleri ara
sında F. Almanya Cumhuriyetine resmi bir ziyarette bulunmuştur. ITa- 
lefoğlu ziyareti sırasında F. Almanya Cumhurbaşkanı Carstens ta rafın 
dan kabul edilmiş, Dışişleri Bakanı Hans - Dietrich Genscher, Maliye Ba
kanı Stoltenberg-, Bundestag, Dışişleri Komisyonu Başkanı ile ikili görüş
meler yapmıştır. Ayrıca, Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Demokrat 
Parti ve Liberal Parti parlamento grubu temsilcileriyle görüşmüştür.

Türkiye ve Federal Almanya heyetleri arasında yapılan görüşme
lerde, «İran - Irak savaşı başta olmak üzere uluslararası durum», «Tür
kiye’nin demokrasi sürecindeki gelişmeler», «Türk işçilerininin AET ül
kelerinde serbest dolaşımı» ve «Türk-Alman ekonomik işbirliği» konuları 
ele alman başlıca hususları oluşturmuştur.

Genscher’in onuruna verdiği yemekte bir konuşma yapan Halef oğlu, 
Türkiye ile F. Almanya arasındaki yakın tarih i bağlara değinerek, Tür
kiye’ye yapılan Alman ekonomik ve teknik yardımının, Türkiye’nin ekono
mik ve savunma kapasitelerine önemli katkıda bulunduğunu belirtmiştir. 
Dışişleri Bakanı Türkiye’de terörizm ile emellerine ulaşamayanların ka
lıntılarının Avrupa’da ve özellikle Federal Almanya’da yürüttükleri aleyh
te kampanyaların durdurulabilmesi için Federal Almanya’nın aktif kat
kısını istemiştir.

Federal Almanya Dışişleri Bakanı Genscher ise, yemekte yaptığı 
konuşmada, ülkesinin Avrupa’da güçlü ve demokratik bir Türkiye görmek 
istediğini, Türkiye’nin Kasım seçimlerinden sonra demokrasi alanında ileri 
atılımlar yaptığını, Alman kalkınma yardımlarında Türkiye’nin daima bi
rinci sırayı aldığını, Alman endüstrisinin Türkiye ile ticaret ve Türki
ye’ye yapılacak yatırım larla giderek daha fazla ilgilendiğini ifade etmiştir.

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 1-3 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Varna kentinde Ulus
lararası Altmkıımlar Jim nastik Turnuvası’na Jim nastik Milli Takımımız 
katılmıştır.

— 6-11 Iiaziraıı’da 16. Uluslararası Sofya Kitap Fuarı’na katılin- 
mıştır.

— 6-10 Haziran’da Sofya Uluslararası Voleybol Turnuvası’na ülke
mizi temsileıı Voleybol Milli Takımımız katılmıştır.
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—7-10 Haziran tarihlerinde Bulgaristan «Altın Örfe» Uluslararası 
Şarkı Yarışmasında İlhan İrem ’e, Bulgar ve Yabancı Basın Mensuplarınca 
«Basın ödülü» verilmiştir.

— 7 Haziran - 24 Temmuz tarihleri arasında Devlet Sanatçısı Hikmet 
Şimşek Çin Halk Cumhuriyetinde temsiller vermiştir.

— 12-19 Haziran tarihleri arasında bir Çin Halk Cumhuriyeti Genç
lik Heyeti yurdumuzu ziyaret etmiştir.

—• 14-20 Haziran’da Polonya 30. Şarkı ve Dans Topluluğu Yıldönümü 
Törenleri’ne, İstanbul Folklor A raştırm a Derneği ekibi ile katılmmıştır.

— 15 Haziran - 4 Temmuz arasında Sofya’da düzenlenen 8. Uluslar
arası Genç Opera Şarkıcıları Yarışmasına Devlet Opera ve Balesi sanat
çıları ile katılmmıştır.

— 16-20 Haziran tarihleri arasında Malezya’da yapılan K ur’an Oku
ma Y anşm ası’ııa ülkemizi temsilen Mehmet Sevinç katılmıştır.

— Türkiye-Cezayir Kültürel Değişim Programı çerçevesinde, 18-24 
Haziran 1984 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da Cezayir Filmleri Haftası 
düzenlenmiştir.

— 26 Haziran günü Bükreş Operası’nda İstanbul Devlet Operası 
Orkestra Şefi Orhan Tanrıkulu’nun yönettiği ve Soprano Remziye Alper’in 
başrolü oynadığı Aida Operası sahnelenmiştir.

— 27 Haziran - 4 Temmuz arasında Tiran’da Türk Film Haftası dü
zenlenmiştir.

' — Polonya’da çocuklar ve gençler arasında düzenlenen «Çocuk Ha
yalinde Spor - 1984» konulu II. Uluslararası Plâstik Sanatları Yarışma- 
sı’nda ülkemizden Tan Taşpolatoğlu’ııun eseri ödül kazanmıştır.

— 27 Haziran 1984 günü Türkiye ile Arap ülkeleri arasında dostluk, 
kardeşlik ve kültür ilişkilerini geliştirmek, Arap ülkeleriyle her alanda 
daha sıkı bir işbirliği yapılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan «Türk- 
Arap İlişkileri İncelemeleri Vakfı»nm Senedi, A nkara’da Devlet Konuk 
Evi’nde düzenlenen bir törenle, kurucuları tarafından imzalanmıştır.
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O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





1 Haziran 1984

HALEFOÖLU «TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE İN
DİRİLECEK EN BÜYÜK DARBE, BIJ SORUNLA
RA KARIŞARAK ÇÖZÜM EMPOZE ETME GİRİ
ŞİMLERİNDEN GELİR» DEDİ

Vaşiııgton’da NATO Bakanlar Konseyi İlkbahar 
dönemi toplantılarına katılan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu «Madison» otelinde «Dış Politika Birliği» 
ve «Dünya Sorunları Konseyi» adlı derneklerin dü
zenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Yunanistan 
ve Türkiye’nin 1920’lerde olduğu gibi başbaşa kal
dıkları zaman sorunlarını çözebileceklerini belirtmiş 
ve Türk - Yunan ilişkilerine indirilecek en büyük 
darbenin, bu sorunlara karışarak çözüm empoze 
etme girişimlerinden gelebileceğini bildirmiştir.

Halefoğiu konuşmasında, Türkiye’deki demok
rasi süreci, Hükümetin izlediği ekonomik program ve 
dış politika hakkında bilgi verm iştirtir (Bk Belge 1)

Halefoğlu ayrıca Vaşington’daki Türkiye Bü
yükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenleyerek gaze
tecilerin çeşitli sorularını cevaplandırmıştır.

İran -Irak  savaşı konusunda Türk hükümetinin 
görüşlerini açıklayan Dışişleri Bakanı, taraflardan 
birinin yanında yeralmamn sorunun çözümüne yar
dımcı olmayacağını belirtmiş, savaş halindeki ta ra f
lardan hiçbirine Türkiye’nin silah sevkıyatı yapma
dığını ifade ederek, Türkiye’nin sorunun çözümünde 
olumlu bir rol oynamak istediğini belirtmiştir.

Kıbrıs’la ilgili soruları cevaplandırırken de Dış
işleri Bakanı, Türk toplumunun bağımsızlık ilân et
mesinin Rum tarafını görüşmelere oturtmayı teşvik 
etmeyi amaçladığını söylemiş ve «Kıbrıs sorunu, Ada 
üzerinde ta raflar arasında doğrudan görüşmeler yo
luyla çözümlenmelidir. Türkiye’nin Ada’yı bölmek, 
ya da kendisine bağlamak gibi bir niyeti yoktur. İki 
toplum Kıbrıs’da iki bölgeli federal bir devlet altında 
güvenlik içinde yaşamalıdır» demiştir.

Halefoğlu, Türk - Amerikan ilişkileri konusun
da bir soruya karşılık da, Türkiye’ye yapılan Ameri-
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kan yardımının azaltılması halinde Türkiye’nin İ t
tifak  içindeki yükümlülükleri yerine getiremeyeceğini 
ve NATO’daki dayanışma yolunun büyük zarar göre
ceğini söylemiştir. Türkiye’nin Batı içindeki tek 
Müslüman ülke olduğunu hatırlatan Halefoğlu, güç
lü ve istikrarlı bir Türkiye’nin bölgede istikrarın 
güçlenmesine katkıda bulunacağını kaydetmiştir.

Büyükelçilikteki basın toplantısını ABD’ııin ön
de gelen gazetelerinin temsilcileri ve ünlü muhabir
lerinden oluşan 30’u aşkın gazeteci izlemiştir.

3 Haziran 1984 

HALEFOĞLU BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖ
RÜŞTÜ, TÜRK DERNEKLERİ TEMSİLCİLERİYLE 
TANIŞTI

Dışişleri Bakanı Halefoğlu New York’da BM 
Genel Sekreterine bir nezaket ziyaretinde bulunmuş
tur. Bu ziyaret sırasında Kıbrıs meselesine ve Orta
doğu’daki çeşitli konulara değinilmiştir. Bakan, Ge
nel Sekretere son Güvenlik Konseyi kararının Kıbrıs 
sorunuyla ilgili konular açısından yardımcı nitelikte 
olmadığını belirtm iştir.

Öte yandan 2 Haziran akşamı Vaşingtoıı’da 
Türk - Amerikan Dernekleri Kurulu üyeleri ile gö
rüşen Bakan, ertesi gün New York’da Türk dernek
leri ileri gelenleri ile tanışmıştır.

Bakan her iki toplantıda da 6 Kasım 1983 ta ri
hinden beri Türkiye’de vuku bulan gelişmeleri, alı
nan ekonomik tedbirleri, mahalli seçimleri ve sonuç
larım anlatmıştır.

Dışişleri, Bakanı ayrıca, temsilcilere, Türk dış 
politikasının ana ilkeleri. Hükümetin sorunlara yak
laşımını izahla, Amerika’daki Türklerin faaliyetleri
nin değerinin memleketimizde takdirle karşılandığını, 
bu gayretlere devam olunmasının, Türk - Amerikan 
ilişkilerine önemli katkılarda bulunacağına inandı
ğını söylemiştir.
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3 Haziran 1984

BÜYÜK HUN ADLI TÜRK TANKERİ IRAK AS
KERİ UÇAKLARININ SALDIRISINA MARUZ 
KALDI

Petrol yüklemek için İran’ın Harg Adasına git
mekte olan «Büyük Hun» adlı Türk tankeri Irak as
keri uçaklarının saldırısına maruz kalmış, bu saldırı 
sonunda tankerimiz ağır hasara uğramış ve gemi 
mürettebatından üç vatandaşımız da hayatlarını kay
betmişlerdir.

Saldırı Türk kamuoyunda infial ve üzüntü ya
ratm ıştır.

4 Haziran 1984

ADALET BAKANI ELDEM AVRUPA KONSEYİ 
ADALET BAKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA 
BİLGİ VERDİ

Adalet Bakanı Necat Eldem 28 Mayıs - 1 Ha
ziran tarihleri arasında Madrid’de yapılan Avrupa 
Konseyi 14. ncü Adalet Bakanları Toplantısından 
dönüşünde verdiği demeçte toplantı gündemindeki 
konular hakkında bilgi vermiştir.

Uluslararası cezaların etkinliği ile ilgili olarak, 
İngiliz delegasyonuııca, «diplomatik imtiyazlardan 
yararlananların teröre karışmalarının önlenmesiyle 
ilgili» bir karar tasarısı sunulduğunu kaydeden ada
let bakanı Necat Eldem, konunun İngiltere, Belçika, 
İsveç, İtalya, Türkiye, İspanya ve Fransa Adalet 
Bakanlarından oluşan Çalışma Grubunda müzakere 
edildiğini ve sonuçta diplomatik muafiyetlerin suis- 
timaliniıı önlenmesinin karara bağlandığını bildir
miştir.

Adalet Bakanı Necat Eldem, Çalışma Grubunda 
Türkiye’nin diplomatlara karşı işlenen şiddet ve te
rör olaylarına karşı toplantının tavrını ortaya koy
ması isteğinin görüşüldüğünü ve konunun Bakanlar 
toplantısına getirildiğini belirterek şunları söylemiş
tir  :
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«Toplantıda bu konuda ortaya bir tavır konması 
yolundaki isteğimiz, sadece Yunanistan’ın .karşı çık
masına rağmen diğer tüm ülkelerce benimsenerek 
kabul edildi. Yunanistan’ın itirazı iltifat görmedi ve 
yayınlanan tebliğde ilk kez diplomatlara karşı yönel
tilen şiddet eylemleri de yer aldı. Ayrıca bu eylem
lerle ilgili olarak dalıa etkili ve uyumlu bir müca
deleyi ve tedbiri sağlamak üzere her ülkenin terör 
ve şiddet olayları ile ilgilenen Bakanlarından olu
şacak bir Alt Komitenin kurulması kararlaştırıldı. 
Diğer ülkeler tarafından sunulan bildiriler de bizim 

i çalışmalarımız paralelinde bildirilerdi. Genelde bu 
bildirilerle mutabıktık.

Toplantıda şimdiye kadar şiddet eylemleri ge
nelde işleniyordu. Ancak bu kez, Bakanlar toplan
tısının ve Avrupa Konseyi’nin diplomatlara karşı 
işlenen şiddet eylemlerine karşı tavrını ortaya koy
ması yolundaki önerimiz ilk defa, özellikle belirtilmek 
suretiyle kararda yer almış oldu. Biz 30’u aşkın dip
lomatımızı kaybettik, şehit verdik, bu konu bizim 
için çok önemli bir hadise idi.»

Adalet Bakanı Necat Eldem, çeşitli ülkelerin 
Adalet Bakanları ile iki ülkeyi ilgilendiren konular
da olumlu görüşmeler yaptığını da belirterek, «Ge
nellikle terör konusunu konuşuyorduk, bu arada İs
panya Adalet Bakanı, Avrupa Konseyi Genel Sekre
teri ve İspanya Dışişleri eski bakanı ve Avrupa Kon
seyi eski başkanlarmdan Araiza ile de kendi isteği 
üzerine görüştüm» demiştir.

4 Haziran 1984

MARAŞ KONUSUNDA ABD DIŞİŞLERİNİN YAP
TIĞI AÇIKLAMA DENKTAŞ TARAFINDAN TEP
KİYLE KARŞILANDI

M araş’ın bir bölümünün yerleşime açılacağı yo
lundaki iddialarla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakan
lığınca yapılan bir açıklamada «Kıbrıslı Türklerin 
iskânına izin verilen bölgenin 1974 Türk askeri mü
dahalesinden beri iskân edilmemiş bölge olduğu» 
hatırlatılarak «Kıbrıs Türk toplumu liderinin sözko-
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nusu eyleme devam etmemesi için uyarıldığı» ifade 
edilmiştir.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten KKTC Cum
hurbaşkanı Rauf Denktaş «Kıbrıs sorununu bilme
yenlerin Rum propagandası ile harekete geçmiş bu
lunduklarını, ABD Dışişlerini yanıltmış olduğunu» 
söylemiştir. KKTC Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili 
başka bir demecinde de «Rumlar Maraş’ı konuşmak 
istiyorlarsa görüşme masasına gelmeleri gerektiğini» 
söylemiş ve Rumların «Maraş» derken Magosa’ıım 
tüm Rum kesimini kasteddiklerini, M araş’m görüşme 
konusu yapılacak bölgesinin 2 Ocak önerilerinde bah- 
sekonu edilen bölgeden ibaret bulunduğunu, bunun 
dışındaki bölgenin Türk tarafının emniyet çemberi 
olduğunu belirtmiştir.

5 Haziran 1984

HALEFOĞLU’NUN WASHINGTON TİMES’DA 
YAYINLANAN DEMECİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nüh Washing
ton Times gazetesinde özel bir demeci yayınlanmış
tır.

Türk Dış politikası hakkında yöneltilen çeşitli 
sorunları cevaplandıran Iialefoğlu «Türkiye ile ABD 
arasında mevcut ilişkiler manzumesinin idamesi iki 
ta ra f için de hayati önemi haizdir. Bu nedenle de 
Kıbrıs konusu boyutları içinde tutulmalı ve bu iliş
kilere zarar vermesine izin verilmemelidir. Bu prob
lemin hâla çözülememiş olmasının sebebi üçüncü 
tarafların  müdahalesidir. Amerikan Kongresinin 
meseleye bulaşması bu alanda yardımcı olmamıştır.» 
demiştir. (Bk. Belge 2)

5 Haziran 1984

HALEFOĞLU YURDA DÖNDÜ

VaşingtoıTda yapılan NATO Bakanlar Konseyi 
İlkbahar toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu A nkara’ya dönmüştür. Halefoğlu Esen- 
boğa havaalanında yaptığı basın toplantısında söz- 
konusu toplantı ve ABD’cîeki temasları hakkında 
bilgi vermiştir. Halefoğlu şunları söylemiştir :
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«NATO Bakanlar Konseyi toplantısına katıl
mak için Vaşington’a gittim. Bu münasebetle, gerek 
toplantı öncesi, gerek toplantı sonrası bazı tem aslar
da bulundum.

NATO Bakanlar Konseyi gündeminde en önem'iı 
iki konu Doğu-Batı ilişkileri ve Körfez’deki tehlikeli 
durum olmuştur. Türkiye’nin, bahis konusu ülkelerin 
çoğu komşuları olmaları dolayısıyla, bu konularda 
uzun yıllara dayalı deneyim ve gözlemlerden neşet 
eden görüş ve düşüncelerimizi ifade ettik. Sanıyorum 
bir ölçüde ilgi uyandırdı. Bu arada ABD Dışişleri 
Bakanı Shultz ve İngiliz Dışişleri Bakanı Howe ile 
de görüştüm.

NATO toplantısı dışında, Türk - Amerikan iliş
kileri üzerinde etkili olan bazı çevrelerle de temas 
ettim. Bunlar, Kongre, basın ve siyasal araştırm a 
kurum landır. Vaşington’da bulunduğum sırada Kong
re tatilde idi. Buna rağmen, Temsilciler Meclisi Dış 
İlişkiler Komitesi’ndeıı 21 milletvekili ile görüşme 
imkânını buldum. Gerek Kıbrıs, gerek uluslararası 
sorunlara ait çeşitli sualler ile ilgili görüşlerimizi 
açıkladım. Ayrıca, Senato Azınlık Lideri Robert Byrd 
ile de görüştüm. Kongre mensuplarına, bu arada, Kıb
rıs ve Türk - Yunan sorunlarına Kongre’nin müdahil 
olmasının sayısız sakıncalarına dair görüşlerimizi 
izah ettim. Dış Politika Derneği ve Uluslararası İliş
kiler Konseyi’nin müştereken tertipledikleri bir top
lantıda yeni Hükümetin dış politikaya, ekonomik so
runlara yaklaşımı hakkında bir konuşma yaptım. 
Bu toplantıya Dışişleri, Kongre ve iş ve akademik 
çevrelerden temsilciler katıldı. Orta Doğu ve Doğu 
Batı ilişkileri konusunda suallerine muhatap oldum. 
Bunun dışında Amerika’nın Önde gelen gazetelerin
den Wall S treet Journal yetkilileriyle buluştum. Va
şington’da Büyükelçilik’te  30 kadar yabancı basın 
mensubunun katıldığı bir basın toplantısı yaptım. 
Bütün bu görüşmelerimde dikkatimi çeken bir husus 
oldu. O da benimle, daha önce yapıldığı gibi, sırf Kıb
rıs - Yunan meselelerini görüşmekten ziyade, Doğu- 
Batı ilişkileri ve Orta Doğu’daki durumlar hakkında 
Türkiye’nin görüşlerini öğrenmek istemeleridir.



New York’ta BM Genel Sekreteri ile de görüş
tüm. Bu, aslında bir nezaket ziyareti niteliğinde idi. 
Kıbrıs meselesi ile Orta Doğu’daki durumlara de
ğindik. BM Genel Sekreteri’ne, son Güvenlik Kon
seyi kararının Kıbrıs sorunuyla ilgili konular açısın
dan yardımcı nitelikte olmadığını anlattım.

Bunlara ilâveten, gerek Vaşington, gerek New 
York’ta  Amerika’ya yerleşmiş Türklerle görüştüm. 
Kendilerini, Amerika’da Türkiye’ye daha iyi tan ıt
mak yolundaki faaliyetlerinden dolayı kutladım ve 
bu gayretlerine devam etmelerinin önemini izah et
tim.

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum :

Amerikan Yönetimi yeni Türk Hükümetinin 
ekonomik icraatına büyük ilgi göstermekte ve bunun 
başarılı olmasına önem atfetmektedir. Aynı ilgiyi 
Kongre çevrelerinde de gördüm. Buna ilâveten, Dün- 
ya’daki siyasî gelişmeler Türkiye’nin hem Avrupa, 
hem bir Orta Doğu Devleti olarak Batı İttifakı için 
öneminin daha iyi anlaşılıp değerlendirilmesine yol 
açmıştır.»

5 Haziran 1984

BM GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS RAPORU 
YAYINLANDI

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar Kıbrıs 
sorunuyla ilgili olarak Güvenlik Konseyi’ne son altı 
aylık bir rapor sunmuştur.

Raporda, KKTC’nin eski veya ilerideki muhte
mel davranışlarına yer verilmemiş, Güvenlik Kon
seyinin Kıbrıs sorunuyla ilgili son kararlarının içe
riğine değinilmemiş ve bunların uygulama durumun
dan söz edilmemiştir.

Raporda, Kıbrıs sorununun çözümü için girişim
lerin, «Çözüm için üzerinde mutabakat olunan zemin» 
çerçevesinde yapılabileceği öngörülmüştür. Raporda 
mutabıkın temel unsurlarından birinin «Federal 
devlet» kavramı olduğu vurgulanmaktadır. Böylece 
«Federal devlet» kavramı ilk kez böyle bir raporda 
yer almaktadır. Genel Sekreterin iyi niyet görevinin

19



Güvenlik Konseyi’nin 1974 yılında çıkan 367 sayılı 
kararından kaynaklandığı raporda belirtilmekte ve 
bu iyiniyet görevini Genel Sekreterin ilgili tarafların 
işbirliği ve desteği ile sürdürülebileceği ifade olun
maktadır. Raporda, M araş’m iskâna açılması konu
suna da değinilmiştir.

BM Genel Sekreterinin raporu konusunda gö
rüşlerini açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Deııktaş, raporun KKTC açısından bazı olumlu un
surlar taşıdığını söylemiştir.

5-6 Haziran 1984

NATO GENEL SEKRETERLİĞİNE ATANAN 
CARRINGTON TÜRKİYE’DE

NATO Genel Sekreteriliği görevini Joesfh Luns- 
dan devralacak olan İngiltere eski Dışişleri Bakan
larından Lord Carrington Ankara’ya gelmiştir. Car 
rington Ankara’da Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
tarafından kabul olunmuş, Başbakan Turgut özaî, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Milli 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu ile görüşmeler yapmıştır.

5 Haziran 1984

OECD RAPORU AÇIKLANDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nm 
(OECD) Türkiye raporu açıklanmıştır. Raporda, 
Türkiye ile ilgili çeşitli ekonomik verilerin geniş bir 
tahlili yapılmış, enflasyonla mücadele, orta sınıfın 
tasarru f gücünün artırılm ası ve konut açığının ka
patılması konusunda tedbirlere yönelindiği hatırla
tılmış, büyük kentler çerçevesindeki konut yatırım la
rının yüksek düzeye ulaşan işsizlik sorununun çözü
mü için önemli bir adım oluştuğu görüşüne yer ve
rilmiştir.

Raporda, ihracatın büyük şirketlerde yoğun
laştırılması övgüye değer bulunmuştur.

OECD raporunda, Türkiye’nin özellikle Orta 
Doğuda ihracat yaptığı ülkelerin içinde bulunduk
ları ödeme güçlükleri nedeniyle ihracatın daha fazla
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artırm akta zorluk çekeceği iddiasına da yer verilmiş, 
ancak ihracatın dolar değeri olarak artış göstermesi
nin kesin olduğu belirtilmiştir.

Raporda Türkiye’nin geçen yıl 2.1 milyon dolar 
olan cari işlemler dengesi açığının bu yıl 1.5 milyar 
dolara düşmesinin beklendiği kaydedilmiştir.

Hükümetin genel ekonomik politikası ve enf
lasyonla mücadele konusunda aldığı tedbirlerin olum
lu karşılandığı kaydedilen raporda, enflasyon oranı
nın ' 1984’üıı ikinci yarısında % 20 dolayına düşme
sinin beklendiği belirtilmiştir.

Raporda, Hükümetin 1984’te, geçen yıla oranla 
daha sıkı bir para politikası izleyeceği görüşüne de 
yer verilmiş, ayrıca Türk parasının Dolar paritesiil
deki aşırı düşüşler önlenerek enflasyonun Yurt için
de daha fazla artm asının önüne geçileceği savunul
muştur.

' Ücretlerdeki artışların da kısılacağı öne sürülen 
raporda Hükümetin bu yıl işçi ücretlerindeki artışı 
özel sektör için % 25, Kamu sektörü için ise % 15 
olarak belirlediği iddia edilmiş, ancak hükümetin, 
çalışanların gelir düzeyini arttırm ak amacıyla vergi 
politikasında çalışanlar lehine düzenlemeler yapma 
kararında olduğuna dikkat çekilmiştir.

6 Haziran 1984

YILMAZ, IRAKTAN BÜYÜK HUN TANKERİNE 
YAPILAN SALDIRIDA HERHANGİ BİR KASIT 
OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA AÇIKLAMA İS
TENDİĞİNİ BİLDİRDİ

«Büyük Hun» tankerine vaki saldırıya ilişkin 
tepkiler kamuoyunda devam ederken Devlet Bakanı 
ve Hükümet sözcüsü Mesut Yılmaz bir gazetecinin, 
Irak’tan saldırı ile ilgili olarak resmi bir cevap gelip 
gelmediğine ilişkin sorusunu şöyle cevaplandırmış
tır :  «Irak’taıı istenen açıklamayı henüz bekliyoruz. 
Açıklama istedik. Çünkü o bölgeye giren gemiler 
içerisinde, geçen hafta bizim de yükleme yaptığımız 
bir gemi vardı. Salimen geri döndü. Şimdi «Büyük 
Hun» tankerine saldırı olayında herhangi bir kasıt
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olup olmadığı hususunda bir açıklama istedik. Bun
dan sonrası için de, Türk gemilerinin savaş bölgesin
de yükleme yapmaları için Irak’tan özel muamele 
talep ettik. Onun cevabını da bekliyoruz.»

6-7 Haziran 1984

İTALYA DIŞ TİCARET BAKANI ANKARA’DA

İtalya’nın Dış Ticaret Bakanı Nicola Capriya 
iki ülke arasında sanayi işbirliği imkânlarının geliş
tirilmesi konusunda görüşmelerde bulunmak üzere 
Ankara’ya gelmiştir.

İtalyan Bakan bu ziyareti sırasında Başbakan 
Turgut Özal, Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Dış
işleri Bakanı Vahit Halef oğlu ve Milli Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk tarafından kabul olunmuştur.

6-8 Haziran 1984

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU TOPLANTISI 
ÇEŞME’DE YAPILDI

Avrupa Konseyi İskan Fonu toplantısı Çeşme’de 
yapılmıştır. Toplantının sonunda basına bilgi veren 
Avrupa Konseyi İskan Foııu Yönetim Kurulu Baş
kanı Euge’ne Claudius Petit toplantıya katılan 19 
ülke delegelerinin fonun bütçesini artırm a kararında 
ittifak  halinde olduklarını belirtmiştir.

6 Haziran 1984

DIŞİŞLERİ YUGOSLAVYA’DAN GEÇECEK TÜRK 
VATANDAŞLARI İLE İLGİLİ OLARAK BİR DU
YURU YAYINLADI

Dışişleri Bakanlığı Yugoslavya’dan geçecek Türk 
vatandaşları için bir duyuru yayınlamıştır. Duyuru 
metni aşağıdadır :

«Yugoslav Hükümeti, Türkiye ile Yugoslavya 
arasındaki Vize Anlaşmasına istinaden Türk vatan
daşlarının Yugoslavya’ya vize almadan girebildik
lerini, ancak bu vatandaşlarımızın çoğunluğunu, Fe
deral Almanya, Avusturya .veya İtalya’da iş aramaya
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gidenlerin oluşturduğunu, bu kimselerin Avusturya 
ve İtalya’da oturma veya çalışma izinleri olmadığın
dan bu ülkeler makamlarınca huduttan geri çevril
diklerini ve neticede bunların Sırbistan sınır bölge
sinde birikerek mahalli makamlara büyük sıkıntı 
vermekte olduklarını, bu vatandaşlarımızdan bir 
kısmının bazı Yugoslav uyruklu kişilerin de işbirliği 
ile hudut boşluklarından İtalya ve Avusturya’ya ka
nunsuz olarak geçmek istediklerini, bu durumun, 
hudutlarda nahoş olaylara sebebiyet verdiğini, bun
ların hudut muhafazlarmm aldığı tedbirler karşısın
da hayati tehlikeye maruz bulunduklarını veya otel
lerde parasız kalarak perişan olduklarını, geçen yıl 
bu yolla Avusturya ve İtalya’ya geçmek istediği için 
tutuklanan Türk vatandaşlarının sayısının 644 kişi 
olduğunu, 1984 içinde ise 30 Mayıs tarihine kadar 
475 kişinin bu yolu denediğini, bunlardan pek çoğu
nun Türkiye’ye geri gönderildiğini bildirmiştir.

Bu sebeple, Yugoslav Hükümeti, daha «tatsız» 
olaylara meydan verilmemesi ve başka çare göre
mediği için, Yugoslavya’yı transit olarak geçmek 
isteyecek Türk vatandaşlarından, Yugoslavya’dan 
sonra gidecekleri ülkelerin vizelerinin aranmasına 
ve vizeleri olmayanların Yugoslavya’ya girişine izin 
verilmemesine karar verildiğini Hükümetimize du
yurmuştur.

Türkiye ile aktedilmiş olan vize anlaşmasının 
yürürlükte olduğunu özellikle belirten Yugoslav ma
kamları, bahse konu tedbirleri hudutlara daha zor 
durumlara düşmemek için almak zorunluluğunu his
settiklerini ve vize anlaşmaları olan diğer bazı ülke
ler vatandaşları hakkında da benzeri tedbirleri almış 
bulunduklarını, uygulamanın sadece Türkiye’ye kar
şı olmadığını beyan etmişlerdir.

Bakanlığımızın teşebbüsü üzerine, Yugoslav 
makamları yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanma
sını 15 Temmuz 1984 gününe kadar tehir etmiş, ay
rıca bu konuda istişarede bulunmak üzere bir heye
timizi Belgrad’a davet eylemiştir. Bununla beraber, 
Batı Avrupa ülkelerine gidecek olan sayın vatandaş-

23



larımızm yukarıda belirtildiği üzere, yabancı ülkeler 
sınırlarından geri çevrilerek güç durumlarda kal
mamaları için yola çıkmadan önce gidecekleri ülke 
için vize almaları gerekip gerekmediğini soruşturarak 
öğrenmeleri, ve gerekiyorsa, giriş vizelerini mutlaka 
almaları icap etmektedir. Vatandaşlarımız vize ge
rekmeyen bir ülkeye gidiyor olsalar bile, yanlarına 
yol masrafları ile geçimlerini sağlayacak kadar para 
almaları gerekmektedir. Yugoslavya’ya akraba zi
yareti veya iş teması için gidecek olan vatandaşları
mızın ise akrabalarının taahhütnam esini veya davet 
eden firmanın davetiyesini temin ederek yanlarında 
götürmeleri lazım gelmektedir.

Sayın vatandaşlarımıza önemle duyurulur.»

6-8 Haziran 1984

ULAŞTIRMA BAKANI SUUDİ ARABİSTAN’DA

Resmi bir ziyaret için Suudi A rabistan’a giden 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy dönüşünde verdiği 
bir demeçte, Suudi A rabistan’daki temaslarının olum
lu geçtiğini belirtmiştir. Bakan, Suudi Arabistan ile 
Türkiye arasında halen 24 olan telefon kanalı sayısı
nın yıl sonuna kadar 60’a çıkarılacağını, iki ülke ara
sında Kasım ayı içinde 30 teleks ve iki telgraf ka
nalının da hizmete gireceğini açıklamış, Suudi Ara
bistan’ın haberleşme konularında görev yapmak üze
re Türkiye’den 30 teknik personel istediğini bildir
miştir.

7-9 Haziran 1984

ROMANYA DIŞ TİCARET BAKANI ANKARA’YA 
GELDİ

Romanya Dış Ticaret Bakanı Vasil Puııgan An
kara’ya gelmiştir. Pungaıı Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Başbakan Turgut özal tarafından kabul edil
miş, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pak- 
demirli ve Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet 
Yazar ile görüşmüştür.

Görüşmelerde iki ülke arasında ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi üzerinde durulmuş ve yeni işbirliği 
imkânları araştırılm ıştır.
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8 Haziran 1984

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI : «ORTADOĞU BÖLGE
SİNDEKİ MESELELER KISA VADEDE MEY
DANA GELEN HADİSELERİN HEYECANIYLA 
DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR»

Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, O rta
doğu bölgesindeki meselelerin, kısa vadede meydana 
gelen hadiselerin heyecanıyla değerlendirilmemesi 
gerektiğini bildirmiştir. Dışişleri’ııin açıklaması şöy- 
ledir :

«Bilindiği üzere, petrol yüklemek için İran’ın 
Kharg adasına gitmekte olan Büyük Hun adlı tan
kerimiz 3 Haziran tarihinde Irak askeri uçaklarının 
saldırısına maruz kalmış, bu saldırı sonunda tanke
rimiz ağır hasara uğramış ve maalesef gemi m üret
tebatından üç vatandaşımız da hayatlarını kaybet
mişlerdir. özellikle saldırının dostluk ilişkilerimiz 
bulunan bir ülke tarafından yapılmış olması dola
yısıyla bu saldırı haklı olarak kamu oyumuzda infial 
ve üzüntü yaratm ıştır.

Hükümetimiz, bütün veriler sağlanıp, değerlen
dirilmeden ve Irak Hükümeti ile gerekli temaslar ya
pılmadan olayın hemaıı akabinde bir açıklama yapıl
masını sakıncalı görmüş ve konuya itidalle yaklaş
mayı tercih etmiştir. Olayın vukuundan hemen son
ra Irak Hükümeti ile başlayan temaslarımız el’aıı 
devam etmektedir. Hadisenin, Irak ile olan ilişkile
rimiz açısından politik, can ve mal kaybı dolayısıyle 
uluslararası hukuk açısından hukuki yönleri vardır. 
Bu nedenle konuyu basite icra etmeye yönelik bir 
yaklaşım tarzı ile olayın izahının mümkün olamaya
cağı açıktır. Diğer taraftan , savaşan iki ülkeye karşı 
dengeli bir tarafsızlık politikası uygulamaktayız ' ve 
bunun doğru olduğu inancıdayız. Orta Doğu bölge
sindeki meseleler kısa vadede meydana gelen hadi
selerin heyecanıyla değerleııdirilmemelidir. Bu böl
genin meselelerinin uzun vadeli bir perspektif içe
risinde değerlendirilmesi zarureti vardır. Bütün bun
ların ışığında, milli menfaatlerimizin ön planda tu 
tulduğunun ve buııu korumaktaki kararlılığımızın 
herkes tarafından bilinmesinde fayda vardır.
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Devam etmekte olan temaslarda bu esaslardan 
hareket etmekteyiz. Türkiye ile Irak arasındaki dost
luk ilişkilerinin, sorunun görüşmelerle çözümlenme
sini mümkün kılan bir ortam  teşkil ettiğine inan
maktayız. Konuya itidalle yaklaşmamızın ve diplo
matik yolları sabırla denemeye devam etmemizin 
nedeni budur.»

11 Haziran 1984

AVRUPA İSKÂN FONU HEYETİ ANKARA’DA

Avrupa Konseyi İskan Fonu Organları Müşterek 
toplantıları vesilesiyle Yönetim Kurulu Başkanı Eu
gène Claudius Petit, İdare Meclisi Başkanı Dr. Sieg
fried Frohlich ve Fon Guvernörü Roger Vanden Bran- 
den Ankara’ya gelerek Başbakan Turgut Özal ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem tarafından kabul 
olunmuşlardır.

Başbakan kabulde yaptığı konuşmada Avrupa 
İskân Fonu ile ilişkilerin iyi olmasından dolayı mem
nunluk duyduğunu bildirmiş, Hükümetin özellikle 
konut meselesinde çok ciddi adımlar attığını anlata
rak, Erzurum, Kars bölgesindeki depremde zarar 
görenlere Fonun yardımcı olmasını istemiştir. Baş
bakan özal, Hükümetin küçük sanayi sitelerine çok 
önem verdiğini kaydederek, Fon ile bu konuda da 
işbirliği yapılması üzerinde durmuştur. E.C. Petit 
de, Fonun öncelikle afetlerden zarar gören bölgeler 
için kaynak ayırdığını, bu çerçevede deprem bölge
sine gerekli yardımın yapılacağını belirtm iştir.

İskan Fonu toplantılarına katılan çeşitli ülke 
temsilcileri de Ankara’yı ziyaret etmişlerdir.

11-15 Haziran 1984

TÜRKİYE - TUNUS KARMA EKONOMİK KOMİS
YONU TOPLANDI

Türkiye - Tunus Karma Ekonomik Komisyonu 
Tunus’ta  toplanmıştır. Toplantıya katılan Türk he
yetine Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
başkanlık etmiş, heyette Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarı Ekrem Pakdemirli de yer almıştır.
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Toplantının sonunda iki ülke arasındaki eko
nomik ilişkilerin geliştirilmesini öngören, iki yıl sü
reli bir protokol imzalanmıştır. Protokolde, iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 100 milyon dolara çı
karılması, ayrıca karşılıklı gümrük kolaylıklarının 
sağlanması öngörülmüş, üçüncü ülke pazarlarında 
iki ülkenin ürünlerinin tanıtm aları ve ihracatlarını 
artırm aları için ortak bir dış ticaret şirketi kurul
ması karara bağlanmıştır. İki ülke arasındaki sınai 
ve tarım sal alanlarda yapılacak işbirliği de protokol
de belirtilmiştir.

12 Haziran 1984 

HALEFOĞLU TBMM’YE ORTADOĞU’DAKİ YE 
KÖRFEZ’DEKİ SON GELİŞMELER HAKKINDA 
BİLGİ YERDİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu TBMM Genel 
Kurulunda gündem dışı söz alarak Ortadoğu'daki ve 
Körfez’deki son gelişmeler konusunda bilgi vermiştir. 
(Bk. Belge 3)

12-14 Haziran 1984

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in daveti üzerine 
x Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Rauf Denktaş Ankara’yı ziyaret etmiştir.

Denktaş Havaalanında Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren tarafından karşılanmış, Evren aynı akşam ko
nuğu onuruna bir yemek vermiştir. Resmi görüşme
ler 13 Haziran sabahı yapılmış, öğleden sonra KKTC 
Cumhurbaşkanı HEMA Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tesislerini ziyaret etmiştir. Başbakan Turgut özal 
aynı akşam Denktaş onuruna bir yemek vermiştir.

14 Haziran günü KKTC Cumhurbaşkanına Or
ta  Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Fahri Dok
torluk payesi verilmiştir. Denktaş hareketinden ön
ce bir basın toplantısı düzenlemiştir. Görüşmeler ile 
ilgili bir basın bildirisi de aynı gün yayınlanmıştır. 
(Bk. Belge 4,5,6,7,8,)
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12 Haziran 1984

UNFDAC İLE YARDIM ANLAŞMASI VİYANA’DA 
İMZALANDI

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Mad
delerin Kötüye Kullanılmasını önleme Fonu (UNF
DAC) arasındaki 1984 yılı yardım anlaşması Viya- 
na’da, Yiyaııa Büyükelçimiz Erdem E rner ve Birleş
miş Milletler Yetkilileri arasında imzalanmıştır.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında uyuş
turucu maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığının 
önlenmesi konusunda 1975 yılından beri sürdürül
mekte olan işbirliği çerçevesinde UNFDAC, ilgili ku
ruluşlarımızın bu alandaki mücadelesini desteklemek 
maksadıyla her yıl hibe olarak araç, gereç ve eğitim 
imkânları sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler Uyuştu
rucu Maddelerle Mücadele Fonu bu yılki Anlaşma ile 
de ilgili kuruluşlarımızın bu alandaki çalışmalarına 
250.000 dolar tu tarında katkı sağlamaktadır.

Birleşmiş Milletlerle -sürdürülmekte olan bu ve
rimli işbirliği ve UNFDAC katkıları Türkiye’nin 
uyuşturucu maddelerin kontrolü konusunda sağla
dığı başarının uluslararası toplum tarafından takdiri 
ve desteklenmesinin bir işareti olarak görülmektedir.

12 Haziran 1984

BULGARİSTAN İLE SINIR MÜZAKERELERİ 
YAPILDI

Türkiye ile Bulgaristan arasında sürdürülen 
Karasuları ve k ıt’a sahanlığı sınır müzakereleri ko
nusunda Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklama 
aşağıdadır :

«Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut, Mut- 
ludere ile karasuları ve kıta sahanlığı sınırlandırması 
konularının hep birlikte ele alınarak çözümü husu
sunda üst düzeyde varılmış bulunan m utabakat çer
çevesinde başlatılan müzakerelere, 28 Mayıs - 8 Ha
ziran 1984 tarihlerinde Sofya’da devam edilmiştir.

Müzakerelerde, anılan m utabakat kapsamına 
giren konularda kapsamlı bir görüş teatisinde bulu-
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nulmuş ve görüşmelere diplomatik kanallardan be
lirlenecek bir tarih te Ankara’da devam edilmesi ka
rarlaştırılm ıştır. »

TÜRKİYE İLE KANADA ARASINDA NÜKLEER 
ENERJİNİN BARIŞÇI AMAÇLARLA KULLANIMI 
KONUSUNDA ANLAŞMA PARAFE EDİLDİ

Türkiye ile Kanada arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçı Amaçlarla kullanımı konusundaki işbirliği 
anlaşması A nkara’da parafe edilmiştir.

Anlaşma, nükleer enerjinin elektrik üretiminde 
kullanılması için işbirliğinden başka, nükleer tekno
lojinin sağlık, sanayi ve tarım  alanlarında uygulan
masını kapsamaktadır. Bunların gerçekleştirilmesi 
için Kanada’daıı teknoloji, malzeme ve teçhizat te
mini ile, her iki ülke arasında bilgi, bilim adamı ve 
teknik personel mübadelesini öngören hükümler an
laşmada yer almaktadır.

Anlaşma, Almanya Federal Cumhuriyeti ile 
yapılmış bulunan anlaşmayı takiben nükleer enerji 
alanında bu kapsam ve içerikte imzalanan ikinci an
laşmayı teşkil etmektedir.

13 Haziran 1984

TÜRKİYE İLE WHO ARASINDA TEMEL SAĞLIK 
HİZMETLERİ PROGRAM ANLAŞMASI İMZA
LANDI

11 -13 Haziran 1984 tarihlerinde, Ankara’da 
Dünya Sağlık örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) heyetleri ile ya
pılan görüşmelerde Türkiye’de temel sağlık hizmet
lerinin geliştirilmesi ve bu gelişmeye bağlı olarak be
bek ölümlerinin azaltılması konusundaki sorunlar ele 
alınmış ve bu konularda işbirliği yapılması hususun
da m utabakata varılmıştır.

Bu vesile ile, Türk Hükümetiyle WHO arasın
da bir Anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma; sağlık hiz
metlerinde yönetim, sağlık personelinin eğitimi, aşı 
üretim ve uygulaması, beslenme ve gıda güvenliği,

13 Haziran 1984
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yeterli ve temiz su sağlanması gibi konularda WHO 
ile işbirliğini öngörmektedir. Bu amaçla, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı koordinatörlüğü ve onun 
çağrısı ile toplanacak olan ve Türkiye’de ilgili Bakan
lık ve kuruluşların katılmasıyla bir «Bakanlıklarara- 
sı Temel Sağlık Hizmetleri ve Çocuk ölümlerinin 
azaltılması çalışmalarıyla ilgili Konsey» kurulacak 
ve uygulama bu konsey aracılığıyla her Bakanlık 
kendine düşen hizmeti yerine getirecektir. Anlaşma, 
Türk Hükümeti adına Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Müsteşar Vekili Dr. E rtuğrul Aker, WHO 
adına Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Müdür 
Yardımcısı Dr. Asvall tarafından imzalanmıştır.

Önümüzdeki aylarda UNICEF ile de bebek 
ölümlerinin azaltılması konusunda, Temel Sağlık Hiz
metleri Anlaşması ile irtibatlı bir anlaşma akdi ön
görülmektedir. Türk Hükümeti, önümüzdeki 5 yıl 
içinde, halen yılda yaklaşık 150.000 dolayında olan 
çocuk ölümlerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bugün 
Türkiye’de her yıl 1000 yeni doğan bebekten 100’e 
yakını bir yaşma varamadan ölmektedir. Hedefimiz, 
5 yıl içinde, bu ölümleri % 50 oranında düşürmektir.

Türkiye’de önemli çocuk ölüm nedenlerinin ba
şında; zor doğumlar, pnomoni, (zatürre), ishal, 
kazalar ve beslenme bozuklukları gelmektedir. Bu 
nedenlerden de anlaşılacağı üzere, yaygın bir kuru- 
luşlararası çalışma ve uluslararası kuruluşlarında 
katkısı ile bebek ölümlerinin hızla azaltılabileceği 
muhakkaktır. Bu alandaki çalışmalarda UNICEF 
ile işbirliği yapılacaktır.

14-16 Haziran 1984

TBMM BAŞKANI KARADUMAN DANİMARKA’DA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmet
tin Karaduman Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin par
lamento Başkanları Konferansına katılmak üzere 
Kopenhag’a gitmiştir.

Karaduman dönüşünde verdiği bir demeçte, Kon
ferans sırasında parlamento ve kamu mâliyesinin 
denetimi, parlamento ve dış politika, parlamento ve
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parlamento dışı hareketlerin ele alındığını bildirmiş
tir.

Danimarka Kraliçesi M argaret II ve eşi Altes 
Consort ile de görüştüğünü belirten Karaduman, 
«Türkiye’nin Batı camiası içindeki yeri ve önemini 
bir üst düzeyde ve bir kez daha teyit olunduğu Av
rupa Parlamento Başkanları Toplantısı, Türkiye’de
ki gelişmeler hakkında bazı yanlış anlamaların gide
rilmesine olanak sağlaması ve özellikle Türkiye - Batı 
Avrupa ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandırılma
sından elde edilecek karşılıklı yararların daha iyi an
laşılmasına yardımcı olması bakımından değerli bir 
vesile olarak mütalâa edilmelidir» demiştir.

14 Haziran 1984

KALEMLİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFE
RANSI GENEL KURULUNDA KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli 7. Uluslararası Çalışma Konferansı Genel 
Kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye’deki çalışma 
hayatı ile ilgili yasal gelişmeler hakkında bilgi ver
miştir. (Bk. belge 9).

15 Haziran 1984

CUMHURBAŞKANI EVREN ARAFAT’IN ÖZEL 
TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Filistin Kurtulu
şu örgütü  Lideri Yaser A rafat’ın özel temsilcisi 
Salman El-Hirky’yi kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinden verilen bilgiye göre, özel temsilci, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e Yaser A rafat’ın Or
ta  Doğu’daki son gelişmelerden duyduğu endişeyi 
dile getiren ve sorunların barışçı çözümlere kavuş
turulması konusundaki düşüncelerini yansıtan bir 
mesajını sunmuştur.

El Hirky Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu’nu 
da ziyaret etmiştir.
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BM GÜVENLİK KONSEYİ KIBRIS'TAKİ BARIŞ 
GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİNİ 6 AY UZATTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs’ta 
ki BM Barış Güeü’ııün görev süresini 15 Aralık 1984 
tarihine kadar 6 ay daha uzatmıştır. Bu konudaki 
553 (1984) sayılı karar, Konsey tarafından oy birliği 
ile kabul edilmiştir. Sözkonusu karar, tarih  değişik
liği ile, Aralık 1983’de kabul edilen 544 (1983) sa
yılı kararın aynısıdır.

K ararda ayrıca, «Genel Sekreterin Birleşmiş 
Milletler’in Kıbrıs’daki faaliyetleri ile ilgili 1 Hazi
ran 1984 tarihli raporunun, Barış Gücü’nün Kıbrıs’
ta  kalış süresinin 6 ay daha uzatılması yolunda yap
tığı tavsiyenin ve Kıbrıs Hükümeti’nin mevcut ko
şullar altında Barış Gücü’nün süresinin uzatılması
nın gerekli olduğunu onayladığının kaydedildiği» be
lirtilmekte ve Güvenlik Koııseyi’nin 4 M art 1984 ta 
rih ve (1964) sayılı kararıyla diğer ilgili kararları
na a tıfta  bulunmaktadır.

Toplantıda sırasıyla, Pakistan, KRY, Yunanis
tan, KKTC ve Türkiye söz almışlardır. Türkiye ve 
KKTC,

— Kararın, 1963 sonundan beri gerçek ve hu
kuki varlığını yitirmiş, mevcut olmayan ve ancak 
Kıbrıs Rum toplumunu temsil eden «Kıbrıs Hükü
m eti’nin verdiği sözde izine dayandırılması,

— Türkiye ve KKTC’nin hiçbir zaman kabul 
etmedikleri kararlara a tıfta  bulunması ve

— Barış Gücü faaliyetleri için, köklü değişik
liklerin eskimiş hale getirdiği bir görev tanımını yi
nelemesi nedenleriyle, kararı tümüyle reddetmişler
dir.

Bununla beraber, KKTC, Genel Sekreteri’nin, 
raporunda, BM Barış Gücü’nün adada kalmasını çö
züm araştırılm asına en uygun şartların yaratılmasını 
sağlamak için zorunlu görmesi nedeniyle, Ada’da 
Barış Gücü’nün varlığını kabul etmeye devam ede-



eeğini ve onunla işbirliğinde bulunacağını beyan et
miştir. Türkiye de bu beyamı desteklediğini bildir
miştir.

KKTC BM GENEL SEKRETERİNE YENİ ÖNERİ
LER SUNDU

BM Güvenlik Konseyi toplantısı vesilesiyle New 
York’da bulunan KKTC Dışişleri ve Milli Savunma 
Bakanı Necati M. Ertegüıı BM Genel Sekreteri Pe
rez de Cuellar’ı ziyaret ederek, Kıbrıs sorununa çö
züm bulunması konusunda yeni öneriler sunmuştur.

Önerilerin içeriği hakkında bir açıklama yapma
yan Ertegüıı, sunulan önerilerin görüşmeleri başlat
makta ve iki toplumlu, iki kesimli bir federal devlet 
kurulmasında yardımcı olmasını ümid ettiklerini be
lirtm iştir.

17-22 Haziran 1984

İNGİLİZ PARLAMENTERLER TÜRKİYE’DE

Savunma konularıyla ilgili olarak temas ve in
celemelerde bulunmak üzere, Avam Kamarası ve 
Muhafazakâr Parti üyesi Jim Spicer başkanlığında 
bir İngiliz Parlamento heyeti yurdumuzu ziyaret e t
miştir.

Heyet üyeleri Başbakan Turgut özal, Dışişleri 
Bakanı V. Plalefoğlu, Milli Savunma Bakanı Z. Ya- 
vuztürk ve TBMM Başkanı N. Karaduman tarafın
dan kabul edilmişlerdir.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan ve 
üyeleriyle de görüşen heyet üyelerine Komisyon Baş
kanı Ferruh îlter tarafından bir öğle yemeği veril
miştir.

Heyet üyeleri İzmir’de NATO Karargâhını 
(LSE) ziyaret etmiş ve İstanbul’da TUSİAD Baş
kanı ve üyeleriyle görüşmüşlerdir.

15 Haziran 1984
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18 Haziran 1984

TAŞÇIOĞLU : «YUNANİSTAN TÜRKİYE’NİN
EKONOMİSİNİN GÜÇLENMESİNDEN ÇEKİNİ
YOR» DEDİ

Cumhurbaşkanı Kenaıı Evren’in Antalya ve 
çevresindeki incelemelerine katılan Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu verdiği bir demeç
te, «Yunanistan Türkiye’nin ekonomisinin güçlen
mesinden çekiniyor» demiştir.

Bakan Yunanistan’ın Türkiye’ye gelen üçüncü 
ülke turistlerine zorluk çıkardığını, bu davranışın 
dünya turizm anlayışına ters düştüğünü, yabancı 
turistlerin Yunanistan’dan sonra Türkiye’ye gelmek 
istediklerini ancak, Yunanistan’ın çıkardığı zorluklar 
yüzünden turlarını iptal ettiklerini belirterek, şun
ları söylemiştir : «Yunanistan’ın davranışına karşı 
biz ne yapıyoruz. Kendimizden emin olarak, böyle 

/ şeylere tevessül etmeyerek bir tedbir aldık. Yuna
nistan’dan vizeyi kaldırdık. Bunun sonucu olarak 
Paskalya’da Türkiye’ye yüzbin tu ris t geldi. Biz bu 
yolumuza devam edeceğiz. Başkalarının yanlış ha
reketleri bizi doğru bildiğimiz yoldan ayıramaz.»

18-21 Haziran 1984

TÜRKİYE - FAS KARMA EKONOMİK KOMİSYO
NU TOPLANDI

T ürkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu 
toplantısı Kazablanka’da yapılmıştır. Türk heyeti
ne Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptumiçm baş
kanlık etmiştir.

Toplantının sonunda iki protokol imzalanmıştır. 
Protokollardan birincisi iki ülke arasında ekonomik, 
bilimsel ve teknik alanlarda işbirliğini, İkincisi de 
Fas’ta  ve Türkiye’de birer ihracatı tanıtm a merke
zi kurulmasını öngörmektedir.

Devlet Bakanı Kazablanka da bulunduğu süre 
içinde Fas Kralı II. Haşan tarafından da kabul edil
miştir.
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19 Haziran 1984

PARLAMENTODA DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA 
GENEL GÖRÜŞME AÇILMASI İSTENDİ

TBMM Genel Kurulunda Halkçı Parti Grubu 
tarafından «Hükümetin uyguladığı dış politika ko
nusunda genel görüşme açılması» önerilmiştir, öner
ge üzerinde konuşan Dışişleri Bakanı Vahit Halef- 
oğlu «Türk dış politikasının bir değişmezlik vasfı 
mevcuttur. Siyasi felsefeleri farklı hükümetler işba
şına gelip gidebilirler. Türkiye’de dış politikanın ana 
doğrultusu ve temel tercihleri değişmez. Değiştirile
mez» demiştir. (Bk Belge 10).

Önergenin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin 
görüşmeler sırasında Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini açıklayan Sivas milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu, genel görüşme isteminin iktidar - muhale
fet sorunu değil, Meclis sorunu olduğunu, TBMM’nin 
dış politikaların da gerçek amili ve sahibi olmasını 
istediklerini bildirmiştir.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu’nun görüş
lerini açıklayan grup başkaııvekili Ali Bozer, Hükü
metin bugüne kadar dış politika konusunda Meclisten 
yeterince faydalanmadığını, etkili ve güçlü dış poli
tikaların ancak yasama organlarının desteğiyle ger
çekleşebileceğini söylemiştir.

Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Burdur 
milletvekili Fethi Çelikbaş ise, şu anda bir genel gö
rüşme açılmasının Türkiye’nin menfaatleri bakımın
dan yararlı sonuçlar vermeyeceğini, genel görüşme 
önergesinin zamansız verildiğini belirtmiştir.

Önerge TBMM Genel Kurulunda reddedilmiştir.

19-23 Haziran 1984

BALKAN ÜLKELERİ SINAİ İŞBİRLİĞİ UZMAN
LARI TOPLANTISI BELGRAD’DA YAPILDI

Balkan Ülkeleri Sınai İşbirliği Uzmanlar top
lantısı Belgrad’da akdedilmiştir. Sözkonusu toplantı, 
Yugoslav Hükümeti’nin Balkan ülkelerine yaptığı 
davet uyarınca düzenlenmiştir.
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Toplantıda, Balkan ülkeleri arasında sınaî iş
birliği alanında işbirliği olanakları üzerinde görüş 
teatisi yapılmış ve bu çerçevede, bölge ülkeleri, sınai 
alandaki uzıııı vadeli hedefleri hakkında birbirlerine 
bilgi vermişlerdir. Bunun yanında, bu alandaki işbir
liğinin ne gibi yollarla gerçekleştirilebileceği ve üçün
cü ülkelere yönelik sınaî işbirliği imkanları üzerinde 
de durulmuştur.

Toplantıya, Türk Heyeti, Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Mustafa Akşin Başkanlığında bir heyetle katılmış
tır.

Bilindiği gibi, bundan önce, 1976 yılında, A ti
na’da Balkan ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini 
konu alan bir toplantı yapılmış, bunu takiben, 1979 
yılında A nkara’da «Haberleşme», 1981 yılında Sof
ya’da «Ulaştırma», 1982 yılında Bükreş’te «Enerji» 
konularında gene bölgesel uzmanlar toplantıları ya
pılmıştı. Son olarak, 1984 Şubat’mda A tina’da ya
pılan toplantıda gene ekonomik işbirliği alanında üye 
ülkeler arasında görüş teatisinde bulunulmuştu.

20 Haziran 1984

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ ÜNER, TÜRK 
GEMİLERİNİN RİSKLERİ GÖZE ALARAK HARG 
ADASINDAN PETROL ÇEKİMLERİNE DEVAM 
ETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Haşan 
üner haftalık basın toplantısında gazetecilerin Irak’- 
m ablukası altında bulunan H arg adası ve çevresin
deki petrol tankerlerinin güvenlik durumu ile ilgili 
bir sorusu üzerine şunları söylemiştir :

«Irak, K harg Adası’na uyguladığı ablukanın 
tam  etkili olmasını, kendi güvenliği için öncelikli bir 
tedbir olarak görmekte ve bunun Türkiye’nin çıkar
larına yönelik bir hareket olarak telâkkî edilmemesini 
önemle vurgulamaktadır. Türkiye ile mevcut dostane 
ilişkilerine verdikleri önemi teyid etmekle beraber, 
ablukanın devamının münhasıran savaş zaruretlerin
den kaynaklandığım belirtmektedir.
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Malûm olduğu üzere, Harg Adası üzerinden pet
rol çekimleri, İran’la mevcut ve devamında ekonomi
miz bakımından zaruret bulunan ticarî ilişkilerimiz 
için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bundan 
vazgeçmemiz sözkonusu olmayacaktır. Halen risk
leri göze alarak K harg’daıı petrol çekimlerine de
vam etmekteyiz.»

20 Haziran 1984

ERMENİ TERÖRİSTLERİN VİYANA’DAKİ YENİ 
SALDIRISI

Viyana Büyükelçiliğimiz Çalışma Ateşeliği Sos
yal Yardımcısı Erdoğan özen, ermeni teröristler ta 
rafında 11 arabasında patlatılan bir bomba ile şehit 
edilmiştir. Olayda AvusturyalI bir polis de ağır şe
kilde yaralanmıştır. Cinayeti Paris’te A FP’e haber 
veren «İhtilalci Ermeni Ordusu» (ARA) üstlenmiş
tir.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu verdiği bir de
meçte, özen’in şehit olmasından derin üzüntü duy
duğunu belirterek «Tüm dünyanın beyni yıkanmış 
bu kimseleri, insanlığın yüzkarası olarak teşhir et
mesi gerekir. Bu yolla hiçbir konunun halledileme
yeceğini, bütün dünya bilmekle beraber, gene yine 
bazı beyni yıkanmış kimseler bunu denemekte ısrar 
etmektedirler. Bütün dünyanın böyle hareketleri lâ 
ııetlemesi ve insanlığın yüzkarası olan bu insanları 
teşhir etmesi gerekir.

Türk Hükümeti daima terörizmin karşısında ol
muş, gerek ikili ilişkilerinde, gerekse milletlerarası 
toplantı ve forumlarda, terörizmin bir milletlerarası 
suç olarak cezalandırılmasını ve buna karşı müca
delede işbirliği yapılmasını istemiştir» demiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kalemli de, 
Özen’in şehit olması ile ilgili olarak saldırıyı kınayan 
bir mesaj yayınlamıştır. Kalemli mesajında, «Bu 
haiane olay Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik 
dış tehdidin açık ve en son nişanesi olarak kabul 
edilmelidir» demiş ve bu tü r insanlık dışı baskılarla 
yılınmayacağını vurgulamıştır.
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Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da «cina
yetin sorumlularını şiddetle kınayan» bir bildiri ya
yınlamıştır. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da 
Lefkoşe Büyükelçiliğimize olayı kınayan bir «baş 
sağlığı» mesajı göndermiştir.

21 Haziran 1984

HALEFOĞLU : TÜRKİYE 10 YIL İÇİNDE BAM
BAŞKA ÜLKE OLACAK

Dışişleri Bakanı Halefoğlu, F. Almanya’da ya
yınlanan General Anzeiger gazetesine verdiği bir 
mülakatta, «Türkiye 10 yıl içinde bambaşka bir ül
ke olacak» demiştir. (Bk. Belge 11).

21-22 Haziran 1984

HALEFOĞLU BONN’A GİTTİ

Federal Almanya Dışişleri Bakanı H. Gencher’- 
in davetine icabetle Dışişleri Bakam Vahit Halefoğ
lu F. Almanya’ya resmi ziyarette bulunmuştur.

İki ülke Dışişleri Bakanlarının 22 Haziran günü 
sabah kahvaltısında yaptıkları başbaşa görüşmeden 
sonra F. Alman Dışişleri Basın Dairesince basma 
aşağıdaki açıklama yapılmıştır :

«Federal Dışişleri Bakanı Hans - Dietrich
Genscher bugün erken saatte, resmi bir zi
yaret için Bonn’da bulunan T. C. Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu ile bir görüşme yapmıştır.

İlk önce, halen sürmekte olan İran ve Irak sa
vaşı olmak üzere Orta ve Yakın Doğu’daki durum 
görüşülmüştür. Her iki Bakan, bu anlaşmazlığın ya
yılmasının önlenmesi ve barışçıl bir çözüm bulunma
sının sağlanması için elden gelenin yapılması gerek
tiği konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Bunu müteakip Bakanlar, Türkiye’deki hali ha
zır durumu ve demokrasi sürecinin durumunu ele 
almışlardır. Bu konuda Federal Dışişleri Bakanı 
Genscher, Federal Hükümetin Türkiye’de insan hak
larına ilişkin görüşünü de dile getirm iştir.
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Genscher ve Halefoğlu daha sonra bütün halin
de Alman - Türk ilişkilerini görüşmüşlerdir. Fede
ral Dışişleri Bakanı, Federal Hükümetin, bize dost 
Türkiye’de sağlam bir demokrasiye ve ekonomik ve 
sosyal istikrara duyduğu ilgiyi vurgulamış, her iki 
ülke arasındaki yoğunlaştırılmış işbirliğinin bu 
amaca hizmet etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu konu çerçevesinde Türk işçileri için serbest 
dolaşım sorununa da değinilmiştir. Federal Dışişleri 
Bakanı Genscher, Federal Hükümetin görüşüne göre 
serbest dolaşım sağlanmasına engel teşkil eden ne
denleri bir kez daha belirtmiştir. Bununla ilgili ola
rak Dışişleri Bakanı Halefoğlu, Türkiye’nin, AET 
ile olan Ortaklık Anlaşmasında garantilenen ser
best dolaşım hakkından vazgeçmeyeceğini, ancak 
yakın dost ve müttefiki Federal Almanya’nın sorun
larını anlayışla karşıladığını belirtmiştir.

Her iki Dışişleri Bakanı öğleden Önce ikinci bir 
görüşme yapacaklardır. Bunu müteakip Dışişleri Ba
kanı Halefoğlu resmi bir öğle yemeğinde Federal 
Dışişleri Bakanının misafiri olacaktır.»

Genscher tarafından Halefoğlu onuruna veri
len öğle yemeğinde yapılan konuşmalarda Türkiye - 
Federal Almanya arasındaki ilişkilerin önemi vur
gulanmıştır. (Bk. Belge 12 -13).

Halefoğlu dönüşünde Yeşilköy Havaalanında 
verdiği demeçte, ikili görüşmelerin olumlu ve sami
mi bir hava içinde geçtiğini ifade etmiş, F. Alman
ya’nın ticari, askeri, ekonomik yardımlaşma bakı
mından Türkiye için önem taşıdığını, ilişkileri daha 
da geliştirecek kararlara varıldığını açıklamıştır.

Halefoğlu «Sayın Geııscher’e Türkiye’nin eko
nomik durumunu anlattım. İkili ilişkiler ve dünya 
sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 
Türkiye’nin bölgedeki barış girişimleri hakkında bil
gi verdim» demiştir.

21 Haziran 1984

ÖZENİN ŞEHİT EDİLMESİ TBMM’DE KINANDI

Viyana Çalışma Müşavirliği Sosyal İşler Yar
dımcısı Erdoğan özen'in ermeni teröristlerce şehit
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edilmesi TBMM de kınanmıştır. TBMM Genel Kuru
lunun birleşiminde Dışişleri Bakaıı Vekili Devlet Ba
kanı Mesut Yılmaz olay hakkında bilgi vermiş ve 
«Türk milleti ve devleti üç - beş katile ve onların 
cürümlerine boyun eğmeyecektir» demiştir.

Halkçı P arti Grubu adına konuşan İstanbul 
Milletvekili Mucip Ataklı, ermeni teröristlere aynı 
şekilde karşılık verilmesini istemiştir. Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına konuşan Kâmraıı İnan 
ise, Hükümetin son derece ciddi ve işin kaynağına 
inici tedbirler almasının zamanının geldiğini söyle
miştir. Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Fet
hi Çelikbaş da, ermeni terör örgütlerinin Türkiye’yi 
gayri hukuki bir alanda mücadeleye itmeye çalış
tıklarını bildirerek, bu nedenle dikkatli olunması ge
rektiğini ifade etmiştir.

24-27 Haziran 1984

ULUSLARARASI ÇEVRE KONFERANSI YAPILDI

Birinci Uluslararası Çevre Konferansı F. Al
manya’nın Münih kentinde yapılmıştır. Konferansta 
Türkiye’yi Devlet Bakanı İsmail özdağlar başkanlı
ğındaki bir heyet temsil etmiştir.

27 Haziran 1984

«TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİNİ İNCELEME VAK
FI» KURULUŞ SENEDİ İMZALANDI

Türkiye ile Arap ülkeleri arasında dostluk, kar
deşlik ve kültür ilişkilerini geliştirmek amacıyla oluş
turulan «Türk Arap İlişkilerini İnceleme Vakfı» ııın 
kuruluş senedi Devlet Konukevinde törenle imzalan
mıştır.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Vahit Halef - 
oğlu «Çalışmaları Türkiye’nin dış politikası ile uyum 
içinde yönetilecek Vakıf, Arap ülkeleri ile her alan
da daha sıkı işbirliği yapılmasına yardım edecektir.» 
demiştir. Törende konuşan Fas Büyükelçisi Dr. Ah
met Benabut da Vakfın kurulmasının önemine de
ğinmiştir. (Bk. Belge 1 4 -15 ).
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Vakfın kurulması düşüncesi ve girişimi Dışiş
leri Bakanı Vahit Halefoğlu’ndan gelmiştir. Vakfın 
çalışma alanları T ürk-A rap  ortak tarihi, kültür et
kileşimi ve sosyo ekonomik ilişkilerdir. Vakfın 34 
kurucusu vardır. Kurucular arasında Dışişleri Baka
nı Vahit Halef oğlu, Yüksek öğretim  Kurulu Başka
nı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, üniversite Rektörle
ri, Türk Tarih Kurumu Başkanı ve birçok ünlü isim 

, yer almaktadır.

27 - 29 Haziran 1984

TÜRK-SOVYET EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KARMA 
KOMİSYONU ANKARA’DA TOPLANDI

Türk heyetine Devlet Bakanı Ahmet K. Alpte- 
mocin, Sovyet Heyetine Şovyetler Birliği Dış Eko
nomik İlişkiler Komitesi Başkanı Ryabov başkanlık 
ettiği Türkiye - SSCB Ekonomik İşbirliği Karma 
Komisyonu toplantısı Ankara’da yapılmıştır.

Karma Komisyon toplantısını bir konuş
ma ile açaıı Devlet Bakanı Alptemoçiıı, SSCB ile ti
cari ilişkilerimizin geliştirilmesine hükümetçe önem 
verildiğini kaydederek, SGvyet doğal gazının Türki
ye’ye uzun vadeli satışının, bu yıl sonundan önce 
yapılacak görüşmelerle gerçekleşeceği ümidinde ol
duğunu söylemiştir.

Devlet Bakanı Alptemoçiıı, SSCB’den ilave 
elektrik enerjisi ve doğal gaz alımı konularının ge
lecekte iki ülke arasındaki mal mübadelesinin istik
rarlı ve esaslı bir şekilde artm asında önemli rol oy
nayacağına inanıldığını kaydetmiş ve şunları söyle
m iştir :

«önümüzdeki aylarda Şovyetler Birliği’nden ül
kemize gelecek büyük bir ticaret heyeti ile iki ülke 
arasındaki ticaretin geliştirilmesi imkânları hakkın
da görüşmeler yapılmasını memnunlukla kaydedı 
yor uz.»

SSCB Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi Başkanı 
Ryabov da konuşmasında «Ekonomik ilişkilerimiz 
canlı bir zemin üzerinde seyretmektedir ve iyi kom-
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şuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
tadır» demiştir.

Sovyet heyeti başkanı, sınırda Arapçayı üze
rinde kurulacak 525 milyon metreküplük baraj ile 
büyük bir alanın sulanabileceğini ve bu barajın sı
nırda barış örneği olacağını söylemiştir. Ryabov, Çan 
termik santralı ile prefabrik konut yapımı, Sovyet 
doğal gazı ve elektrik enerjisinin Türkiye’ye veril
mesi konularındaki çalışmaların da olumlu sonuçlar 
vereceğine inandıklarını sözlerine eklemiştir.

Karma Komisyon toplantısı sonunda bir proto
kol imzalanmıştır. İmza töreninden sonra bir demeç 
veren Devlet Bakanı Alptemoçiıı, Türkiye’nin 1987 
yılından başlamak üzere Sovyetler Birliği’ndeıı yıl
da 2 milyar metre küp doğal gaz sağlayacağını, Sov
yetler Birliği’nden ithal edilecek doğal gazın daha 
sonra yılda 5 milyar metre kübe yükseltilmesinin 
öngörüldüğünü açıklamıştır.

SSCB Heyeti Başkanı, Başbakan Turgut Özal 
tarafından da kabul edilmiştir.

27 Haziran 1984

TÜRKİYE İLE BRUNEİ ARASINDA DİPLOMATİK 
İLİŞKİ KURULDU

Türkiye ile Brunei arasında diplomatik ilişki 
kurulm uştur. Bu konuda Dışişleri Bakanlığınca yapı
lan açıklamada aşağıdadır :

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei 
Hükümeti iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve 
karşılıklı yarara dayalı işbirliğini idame ettirm ek ve 
geliştirmek arzusu ile 27 Haziran 1984 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere aralarında büyükelçilik 
düzeyinde diplomatik ilişki kurulmasını kararlaştır
mışlardır.»
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BELGE : 1

BIŞlgLERİ BAKANI HALEFOĞLU’NUN VAŞİNGTON’DA 
«DIŞ POLİTİKA BİRLİĞİ» YE «DÜNYA SORUNLARI KONSEYİ» 

ADLI DERNEKLERİN 1 HAZİRAN 1984 TARİHİNDE 
DÜZENLEDİKLERİ TOPLANTIDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Ladies and Gentlemen :

I feel privileged to be able to speak to such a distinguished audience 
and am, therefore, grateful to the Foreign Policy Association and the 
World Affairs Council for having given me this opportunity.

There are certain dates in the political history of a nation th a t are 
important. November 6, 1983, is such a date for Turkey. It was on this 
date th a t free elections were held, and we returned to pluralistic democ
racy. Turks were not surprised when the military relinquished control 
to civilian leadership. A tatürk  had trained the Turkish Army to be an 
enlightened guardian of democracy. In 1923, when the Turkish Republic 
came into existence, it was a democratically - oriented state, not a full 
democracy. I t would have been impossible for any state ju s t delivered 
from the blood and fire of a war of independence to have become a de
mocracy overnight. Reforms th a t were to alter the foundation of the 
social order needed to be introduced gradually so as not to jeopardize the 
success of the democratic movement.

The democratic process continued to gather strength and momentum 
so th a t by 1950 Turkey had become a full democracy. We must note, 
however, th a t by the late 1970’s Turkey faced a m ajor destabilization ef
fort, both from within and without. Unlike some of its neighbors Turkish 
society is resilient, and therefore, efforts to destabilize her failed. But 
in 1980, when the parliament was paralyzed, and acts of terrorism  aboun
ded and inflation was 100 percent per annum, the intervention of the 
Army was necessary to save the country from civil var. Thus, the 1980 
military takeover was a victory for democracy.

Following the November 1983 elections, a civilian government was 
formed by Mr. Turgut Ozal, President of the  Motherland P arty  and a 
leader who was well-known for his economic acumen. Under Prime Mi
nister Ozal, the new Government committed itself to the task of construc
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ting- a fair, free and .stable society. It took radical measures. One of these 
was to liberalize the import - export policy, in existence since the early 
days of the Republic, which had favored domestically - produced goods 
over imports. This strategy, initially beneficial in promoting industriali
zation, had, since 1960, become counterproductive, producing a closed 
economy where even the large private sector had no incentive to become 
competitive in the world market.

A free-m arket economy has been introduced. Turkey is now an 
export - oriented country looking outward. Turkey’s confidence in her 
ability to compete is high. Contrast her current liberal attitude with the 
rising tide of protectionism tha t is engulfing so many industrial countries. 
Even the United States is flirting with protectionism, as evidenced by 
some bills now before Congress. Turkey’s recent economic reforms cons
titute a revolution comparable to those instituted by our great leader, 
Atatürk.

Turkey’s current credit - worthiness, well - recognized in business 
circles, stands in sharp contrast to her condition during the pre-1980 
period when $ 50 million loans were denied. We are following the model 
of Japan, Korea and Singapore. Foreign banks, one by one, are opening 
branches in Turkey.

Another promising signal came in March, during our local elections 
when the people issued a fu rther vote of confidence in us, giving the 
Government a clear mandate to continue its reforms. This was yet another 
step completing the transition from military to civilian rule.

Our political and economic achievements in the space of only six 
months are nothing short of remarkable. But we are not satisfied. Turks 
are committed to deepening the democratic process and the Government 
has an agenda th a t includes fu rther reforms. We are open-minded and 
innovative. The only thing we will not do is to repeat the mistakes of the 
past.

It is particularly gratifying th a t America has demonstrated confi
dence in Turkey’s recent political democratization, in contrast to some 
of the nations of Europe. They refused, some willingly, some unwillingly, 
to acknowledge; the dimensions or the gravity of the anarchy tha t 
overtook us a t the close of the 1970’s.

The democratic process in Turkey is real. It springs from within; it 
has not been imposed in response to pressure from without. Once buttres
sed by economic well - being, it cannot be imperiled. This, is why recent 
economic measures are so im portant and so intimately linked to our
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political philosophy. A strong free m arket economy eventually will lead 
to prosperity and more social justice, producing an environment in which 
human rights will flourish. I t is for this reason th a t all those in the West 
who champion the cause of human rights should support Turkey’s 
economic policies.

And what is this Government’s approach to foreign policy? Dialogue. 
We firmly believe th a t men can understand each other only if they com
municate. As for the specific tenets, these include loyalty to alliances, 
continued membership in Western organizations, relations with neigh
boring countries th a t are based on respect for territorial integrity, and 
non-interference in internal affairs.

Turkey’s foreign policy is strongly influenced by her geographic 
location. The Turkish landmass is astride three continents. The political 
climate surrounding Turkey is unstable, often in turmoil. Depending on 
your geographic vantage point, Turkey can be considered a gateway to 
the North, South or East. The significance of this position is well descri
bed by Ferench Vali in his book, The Turkish Straits and NATO : 
«Geography and history have combined to make this region a strategic 
hub of world-wide significance... All natural routes-land, sea and air, 
from the Black Sea to the Mediterranean, and from the Balkans to the 
Persian Gulf - lead across Turkey and, in most cases, in one way or anot
her, across the Straits area. The Turkish S traits form, without doubt, 
one of hum anity’s most im portant crossroads. The Bosphorus and Dar
danelles serve as waterways for maritime traffic, but their strategic 
significance fa r exceeds their original and natural destiny. Control over 
this area provided the apple of discord between European great powers 
for two and a half centuries...»

I t is for these reasons th a t Turkey is so deeply concerned about 
security and so committed to the cause of international peace. It is for 
these reasons th a t Turkey’s commitment to NATO is so strong, and that 
we have become so im portant to NATO. Turkey has a unique identity 
within the alliance. She is a t once a European nation and an Asian nation, 
standing a t the crossroads of E ast and West. A country with a largely 
Moslem population, with strong historical ties to Arab and other Islamic 
countries, Turkey appreciates the interconnectedness of East and West 
in the modern world. I t is this understanding, coupled with her geograp
hic location, th a t has enhanced Turkey’s strategic importance. She is an 
island of peace and stabilitty  in the tumultuous Middle East.

This is because Turkey has no territorial ambitions in the area. 
Thus, with the exception of Greece, she enjoys good relations with her
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neighbors. Even in the case of Greece, Turkey is optimistic th a t the two 
nations are m ature enough to solve their differences - if left alone to do 
so. A fter all, both are NATO members with many shared values. Earlier 
in the century, following the tragic Greek - Turkish war, the two nations 
concluded a peace agreement th a t was satisfactory to both. One of Mr. 
Ozal’s firs t steps as Prime Minister was to extend his hand in friendship 
to Greece. He proposed dialogue instead of confrontation, recommending 
an agenda th a t focuses firs t on areas where cooperation can be estab
lished easily. As a gesture of good faith, the Turkish Government unila
terally abrogated the visa requirement for Greek citizens, confident that 
tourism and people - to - people contact are important steps in promoting 
better understanding between our countries. Turkey also desires econo
mic collaboration with Greece as another step in normalizing relations 
and as a precursor to solving some of our thorny political disagreements.

There is 110 doubt in bur minds th a t the worst thing tha t can hap
pen to Turkish - Greek relations is for the U. S. Congress to impose 
simplistic solutions upon complicated Middle East problems such as the 
Senate Foreign Relations Committee recently attempted to do regarding 
Cyprus. Left alone, we will reach an equitable solution. Foreign interfe
rence will only prolong the present stalemate. Turkey supports the Tur
kish Cypriot position th a t asks only for a bizonal federation where both 
communities can live on an equal footing.

Members of Congress should bear in mind tha t the Turkish - Ameri
can relationship has matured within the framework of shared political 
ideals and military cooperation. For almost two decades the Americans 
and the Turks, conscious of their strategic interdependence and their 
shared political interests, enjoyed an exemplary relationship. Then, per
haps in the process of detente, these ties seemed to loosen. Turkey per
ceived tha t her membership in NATO and her special friendship with 
the U. S. were both treated with indifference. This led to disillusionment 
and even bitterness.

The arms embargo, imposed 011 Turkey in 1975 by the U. S. Cong
ress, completed the process of estrangement. Public tru st in the U. S. 
friendship was shaken, and Turks began to doubt the credibility of the 
NATO alliance. I t took almost five years to undo the damage done by the 
embargo to Turkish - U. S. relations and to restore mutual tru st between 
the two countries. I t was only in early 1980, as ominous events began 
to unfold in the  Middle East and in Southwest Asia, tha t Turkey and 
the United States signed a new agreement on Defense and Economic 
Cooperation, opening a new era of close cooperation and understanding.
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While we know th a t you value our friendship and steadfastness in 
times of trouble, we have observed a punitive impulse toward Turkey in 
certain members of Congress. Unchecked, this will once again endanger 
our relationship. If we agree th a t a strategic interdependence and com
mon philosophical goals bind us, then we do not think th a t m atters alto
gether peripheral to this alliance should be allowed to threaten it. Mo
reover, we believe th a t Turkish - American relations should not be 
limited to m ilitary collaboration, but should include all other areas of 
cooperation. Turkey has much to offer any nation in term s of trade, 
investment and cultural exchange. But even if the basis of our friendship 
is broadened, it cannot sustain the interm ittent shocks th a t have cha
racterized it in recent years.

One additional point. The West would be well advised to update its 
outmoded image of Turkey as a military outpost, somewhere between 
E ast and West. We are a vibrant, modern nation th a t has fused Western 
values with our own unique culture and understanding. Turkey’s poten
tial for encouraging stability and projecting Western values, both as an 
alliance member and as a country spanning Europe and the Middle East, 
is enormous and rarely perceived in the West.

Let me conclude by saying th a t Turkey’s size, location and popula
tion make it an extremely im portant nation. A firm  national purpose, a 
healthy society and a growing economy now operating under free -m ar
ket principles promise a surge of expansion th a t will fu rther augment 
its significance as we approach the 21st century. The question is, will 
the West recognize Turkey’s significance and acknowledge it by engaging 
with us in the type of m ature dialogue th a t characterizes interaction 
among W estern nations?»

BELGE : 2

WASHINGTON TİMES GAZETESİNİN DIŞİŞLERİ BAKANI 
VAHİT HALEFOĞLU İLE YAPTIĞI MÜLAKAT (5 HAZİRAN 1984)

«Question : A senior U. S, Defence official recently described Turkey 
as America’s most im portant ally. Yet relations between the two 
countries are continuously under the strain of the Cyprus controversy. 
Why, afte r 10 years, is the Cyprus jjroblem still an open wound in the 
U. S. - Turkish Relations, and is it not in Turkey’s interest to make a 
greater effort to solve the problem ?

Answer : Turkey and the U. S. have an im portant array  of relations
hips, the maintenance of this is vital to both. This is why the Cyprus
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problem should be put into perspective and should not be allowed to in
fluence these ties. The main reason why this problem is still unsolved 
is the interference of third parties. The U. S. Congress involvement in 
this problem was not helpful at all.

Question : Turkey appears to have its fa ir share of advocates in
the executive branch of Government, many of whom are quite fervent 
about Turkey’s role as a bulwark against the Soviet threat to NATO. 
Why then does not the White House have greater success in raising 
Congressional support and aid for Turkey? (To what extent in your view, 
does the Greek lobby in the United States affect relations between 
Turkey and the United States?)

Answer : The Greek lobby is fairly strong despite the Administra
tion’s effort it could not be neutralised. Mr. Papandreou recently said 
that Greece would not permit Congress to amend the Senate Foreign 
Relations decision of conditional aid. I wonder to what extent this sta
tement will be tolerated both by Congress and the administration. We 
expect, however, th a t U. S. interests will prevail.

Question : In the afterm ath of the Senate Foreign Relations Commit
tee’s vote to link aid to Turkey with progress on the Cyprus issue, P ri
me Minister ozal stated tha t if aid levels to Turkey were cut, Ankara 
would consider the option of reducing Turkey’s committement to NATO. 
Exactly what did he mean by this comment, and is such a policy step 
already under serious review?

Answer : W hat Prime Minister ozal says is very clear. If we cannot 
get the necessary m ilitary equipment, how can we meet our committ
ments ?

Question : The House Foreign Affairs Committee did not link Tur
key’s aid to the Cyprus issue, but authorised $ 93 million less than the 
Senate version. Does Turkey look favourably on the House Bill, given 
the absence of such linkage inspite of the reduced figure?

Answer : We do not look upon both versions with favour. Both imply 
punitive action.

Question : Prime Minister ozal has remained quite restrained in the 
debate over U. S. aid for Turkey. But he has stated recently tha t if Tur
key cannot obtain better term s from the U. S. in otherwords more grants 
and less loans, Turkey will begin to look to the world commercial mar
ket rather than to the United States. Should this be taken as an impor
tant signal th a t Ankara can use «other cards» if the situation so 
requires ?
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Answer : Turkey does not favour the use of threats among allies. 
Only the grant portion of m ilitary aid is assistance. You should evaluate 
Prime Minister ozal’s statem ent under this light.

Question : Although Turkey has remained staunchly proud of its 
status as a secular nation, the population is principally Moslem and 
therefore vulnerable to the same fundamentalist pressures evident throug
hout the Arab world. Is Islamic fundamentalism a growing th rea t in 
Turkey?

Answer : Secularism is 60 years old and is a way of life in Turkey. 
Such a th rea t does not exist for Turkey.

Question : Many analysts are now saying th a t Turkey is moving
away from its traditional western orientation, shifting instead towards 
greater identification with the Arab East. In fact, when asked about 
Turkey’s status as a western nation, your Prime Minister is said to have 
replied, «We will know in time.» Is the strength of Turkey’s fu ture ties 
with the West actually in doubt?

Answer : Turkey’s m ajor orientation is towards the West. This is 
the legacy of A tattirk. Turkey is committed to a democractic and huma
ne society. But Turkey’s ties to the East are strong. We would like to see 
them grow. Turkey’s relations with the West and the Islamic world are 
complementary.

Question : Prime Minister ozal’s recent visit to Teheran was his
firs t trip abroad as Prime Minister. The objective of his trip  was cha
racterised in the press as «Turkey’s economic landing in Iran», with 
accompanying announcements th a t Turkey hopes to increase its exports 
to Iran this year to $ 2 billion, twice last year’s figure. Is it not dange
rous to build such a sizeable trade relationship with a country whose 
internal stability remains in question ?

A fter all, Turkey launched its tu rn  toward the Arab world in 1979 - 
1980 by emphasising economic ties with Libya. Soon followed by trade 
agreements with Iraq. However, it soon became clear in each case that 
bills would go unpaid, leaving Turkey with the unfortunate experience 
of dependence on new export m arkets th a t would soon prove unsound. 
Along with these economic constraints, are you not in effect making 
Turkey’s policy hostage to Iran as well?

Answer : The growing trade relations between Iran and Turkey is 
in the interest of both countries. We supply them with foodstuffs and 
they supply as with oil. We have the same type of relations with Iraq.
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We live in a region of turmoil. We think such relationships generate 
greater stability.

Question : Prime Minister Ozal recently concluded a trip to Libya 
and has invited Kaddaffi to visit Ankara, which would be the first time 
he has visited a NATO country. The Prime Minister also announced to 
the Turkish press th a t the U.S. had asked him not to make the trip. 
Could you explain the rational behind this warm approach to a leader 
viewed as hostile to the West and also the considerations behind the 
Prime Minister’s remarks to the Press, given the potential embarrass
ment for the U.S. ?

• Answer : Turkey and Libya have a traditional relationship. There 
are many Turkish firm s in Libya and 160,000 Turkish workers. We do 
not think furtherm ore, th a t it would be in the interest of the West to 
isolate Libya.

Question : Turkey not only shares a 358 mile border with the Soviet 
Union, but also a border with Syria, which has enjoyed increasing Soviet 
support to the tune of $ 2 billion in military assistance in 1983 and 
estimates of 587 Soviet advisers on Syrian soil. How would you assess 
the consequences for Turkey of the widening Syrian - Soviet friendship?

Answer : We follow closely the developments in Syria which is our 
neighbour in the south sharing a border of 300 miles. This relationship 
with Syria is stable and it is in the interest of both countries and of the 
West tha t it remains so.

Question : A t the time the war broke - out between Iran and Iraq, 
Turkey was receiving 75 percent of its oil from both nations. Today, 
while your position is determindly neutral, Turkey faces the ever-pre
sent threat of a one-sided outcome. If the Iranian offensive should 
ultimately succeed in toppling the Saddam Hussein regime in Iraq, what 
would it mean for Turkey ?

Answer : As regards Iran and Iraq, we attach importance to the
maintenance of territorial integrity of both states. The eventuality of 
such a development appears unlikely; should it occur, it would lead to 
further unfavourable developments.

Question : Almost all of the countries in the European Cou acil accuse 
Turkey of having an invalid democracy, with critical deficiencies in the 
human rights area. Yet these criticisms are not as prevalent in the United 
States. What is the reason for the difference?
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\
Answer : The European attitude stems largely from the pressure 

of domestic policies. Even in these countries this attitude has been quali
fied as biased and prejudiced. The U.S. on the other hand has showen more 
faith  in the democratic process in Turkey. The U.S. has better appreciated 
the unique geographic, cultural and religous features of Turkey.

Question : However, there was a stinging column by Colman McCar
thy  a t the beginning of May in which he describes allegations of torture 
in Turkish prisons, stating th a t the number of political prisoners in Tur
key ranges from a low estimate of 21,000 to as many 100,000. Amnesty 
International reports th a t 18 people died in Turkish prisons only last 
month.

Answer : Both allegations are false. This has been witnessed by the 
recent decision of the Council of Europe, which by an overwhelming ma
jority  espoused Turkey’s membership. One would be well-advised not to 
render judgement on hearsay, without even visiting the country.

Question : Turkey was recently readmitted to the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe, which was a great accomplishment. 
But Prime Minister ozal stated in a recent interview th a t Turkey remains- 
dissatisfied with its position of inequality in Europe. He did not elaborate, 
could you ?

Answer : I am not aware of such a statement.

Question : There are approximately 1,7 million Turkish workers in 
Germany, increasingly subject to indoctrination by both the radical right 
and the radical left. Are you worried about political pressures on these 
workers and the consequences for internal stability within your country 
as they begin to return  ?

Answer : We are naturally against indoctrination of Turkish wor
kers. However, I should say th a t stability is now well entrenched in Tur
key. Such indocrination should also be a concern for the host countries 
as well.

Question : Are you satisfied with the cooperation Turkey is receiving 
from the West in combatting international terrorism ? In particular, sho
uld the United States be doing additionally or differently to assist Turkey 
in its figh t against terrorism  ?

Answer : Unfortunately, we can’t  say th a t there is adequate inter
national cooperation. Some countries are dragging their feet. We welcome 
our cooperation with the U.S. in this field. There is always room for im
provement.

52



Question : In the event th a t Turkey is attacked by the Soviet Union, 
a number of prominent Turkish specialists apparently fear tha t NATO 
would not come to Turkey’s aid and th a t the Soviet Union is banking on 
this as well? Is this the case? If Turkey is attacked by the Soviet Union, 
is there a military plan already prepared for response?

Answer : Turkey has faith  in NATO solidarity and effectiveness.

Question : Soviet-Turkish trade has steadily declined over the past 
several years. But the özal government has declared tha t it intends to 
rebuild this trade. And there are press reports of missions going back 
and forth «with abondon». Do you see a future for Soviet-Turkish econo
mic interests ?

Answer : Since 1968 Turkey and the Soviet Union have a mutually 
beneficial trade relationship. This had declined largely in recent years. 
Now both sides are try ing 'to  normalise it.»

BELGE : 3

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLÜ’NUN 12 HAZİRAN 1984 
GÜNÜ T.B.M.M/DE GÜNDEM DIŞI YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan

Sayın Milletvekilleri

Orta Doğu bölgesinde Türkiye’yi yakından ilgilendiren olaylar ve 
gelişmeler karşısındaki tutum  ve görüşlerimizi yüce Meclisinize izah et
mek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum.

İçinde bulunduğumuz bu bölge maalesef uzun yıllardır kronik ihti
lâflara ve silâhlı çatışmalara sahne olmak suretiyle devamlı bir istikrar
sızlığa duçar olmuştur. Orta Doğu’nun stratejik  konumu ve petrol zen
ginliği, bu gölgeyi daha güçlü ve uluslararası ilişkilerde daha fazla söz 
sahibi kılmak yerine, uzun zamandan beri gittikçe artan bir zaafiyete ma
ruz bırakmış ve çözülmeyen sorunlar, iç çatışmalar ve dış etkiler burasım 
dünya barışını her an tehdit eden tehlikeli bir bölge haline getirmiştir.

Avrupa ve Akdenizin en hassas bölgelerinden birinde bulunan Tür
kiye’nin Orta Doğıı’daki bu çalkantılı ortamdan diğer ülkelerden ne kadar 
farklı mahiyette ve ölçüde etkilenmekte olduğunu ve bu bölgede doğabi
lecek tehlikelerin zararlarına nasıl maruz kalabileceğini burada izaha gerek 
görmüyorum. Zannederim, bu bakımdan hem Batıdaki dostlarımız, hern 
de İslam dünyasındaki kardeşlerimiz bir taraftan  Türkiye’nin özel konu
mlunun bize tahmil ettiği güçlükleri diğer taraftan  üstlendiğimiz önemli 
rolü ve sorumlulukları gittikçe daha fazla takdir etmektedirler.
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Hemen belirtmek isterim ki, Türkiye tüm dünyada barışın tesisi ve 
idamesine olduğu kadar bölgesinde güven ve istikrarın temini idealine de 
daima bağlı kalmış ve bunları gerçekleştirmek için çabalarını azimli bir 
şekilde sürdürm üştür, ülkemiz bu hususta sadece iyi niyete sahip olmakla 
kalmamakta elindeki bütün imkânları da bu amaca yöneltmek için kesin 
şekilde kararlı bulunmaktadır. Türkiye’nin son yıllarda içerde huzur ve 
güvenliği sağlaması ve ekonomik bakımdan güçlenmeye başlamasının, 
ülkemizi ihtilâf ve problemlerle dolu olan bu bölgede önemli bir istikrar 
unsuru haline getirdiğini görmemek mümkün değildir. Biz Orta Doğu 
bölgesine yönelik gerçekçi ve dengeli bir politika izlemek ve olayların kısa 
vadede yön değiştirmelerine kapılmadan ülkemizin menfaatlerini ön plânda 
tutm ak suretiyle uzun vadeli, yapıcı ve basiretli bir yol takibine kararlı 
bulunuyoruz. Şuna inanıyoruz ki, Türkiye, geniş tecrübesi ve birikimi 
ile etrafını saran badirelerin akımlarından mümkün olduğu nisbette masun 
kalmaya çalışarak bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilecek gücünü 
koruyacak ve kullanacaktır.

Hükümetimizin programında belirtildiği gibi, ortak tarih  ve kültür 
mirasımız dolayısıyla milletlerimiz arasında kuvvetli bağlar bulunan bütün 
Arap ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkilerimizi geliştirmeye ve verimli işbirli
ğimizi arttırm aya özel bir önem atfetmekteyiz. Bu yolda sarfedeceğimiz 
gayretlerin sadece aramızdaki dayanışmayı arttırm ak  suretiyle İslam 
aleminin güçlenmesi amacına değil aynı zamanda bölgede barış ve istik
rarın  kurulmasına da hizmet edeceğine samimi bir şekilde inanmaktayız. 
Dost ve kardeş İslam ülkeleri de Türkiye’nin kendi sorunlarına ilgi gös
tererek bölgedeki güç ve itibarını etkin bir şekilde kullanmak suretiyle 
çabalarına yardımcı olmamızı samimiyetle arzu etmektedirler. Biz, bu 
karşılıklı arzu ve dileklerin ilerdeki çok daha verimli neticelerine kani 
bulunmaktayız.

Geçen Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazablanka’daki İs
lam Zirve Konferansına katılması ülkemizin İslam alemine gösterdiği ya
kınlık ve ilginin en önemli örneğini teşkil etmiştir. Türkiye’nin bu şekilde 
en üst düzeyde iştirakinden dost ve kardeş İslam ülkelerinin duyduğu 
memnuniyet Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantının Başbakan Yardım
cılığına seçilmesi yanında kendilerine teşkilâtın en önemli organlarından 
biri olan Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlığının 
tevdiinden açıkça anlaşılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan 
sonra Suudi A rabistan’a yaptığı resmi ziyaretin olumlu ve verimli bir 
atmosfer içerisinde sağladığı sonuçlar kendilerinin şahsında ülkemize gös
terilen itibar ve saygının en Önemli bir tezahürünü teşkil etmiştir. Bıı 
çerçevede Hükümetimizin bu yıl içinde ilk fırsa tta  Arap ve İslam ülkeleriy
le ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla başlattığı yoğun temasları Sayın



Başbakanımızın Mayıs ayı içerisinde yakın dostlarımız olan dört ülkeye 
yaptığı ziyaretlerde en belirgin şekilde teşhis etmek mümkündür. Sayın 
Başbakanımızın bu ziyaretlerinin genel amacına ve verimli sonuçlarına 
geçmeden önce benim de ilk resmi ziyaretimi Mart ayında dost ve kardeş 
İran’a yaptığını hatırlatm ak isterim.

Herşeyden önce Sayın Turgut özal’m Başbakan olarak ilk yurt dışı 
gezilerini, sırasıyla ve kısa aralıklarla İran, Pakistan, Libya ve Irak’a yap
masının nasıl bir anlam taşıdığını topluca değerlendirmekte fayda vardır.

Bu ziyaretler, yukarıda bahsettiğim gibi sadece Türkiye’nin Arap 
ve İslam alemine yakınlığını göstermeyip gerek O rta Doğu’da gerek İslam 
aleminde çok özel bir yeri olduğunu ortaya koyuyor.

Basınımızdan ve uluslararası basın organlarının haber ve yorumla
rından da açıkça izlendiği üzere Sayın Başbakanımız bu ülkelerin hepsinde 
büyük dostluk ve yakınlıkla karşılanmış, muhataplarıyla çok samimi bir 
hava içerisinde görüşmeler yapmış, tüm siyasi konuları açıklıkla ta rtış 
mış ve ekonomik ilişkilerimizde verimli sonuçlar almıştır. Halbuki Pa
kistan dışında ziyaret edilen ülkeler kendi aralarında zaman zaman görüş 
ayrılıkları içinde bulunan, kutuplaşmalara ve ha tta  ihtilâflara ta raf olan 
ülkelerdir. Biz bu ülkelerin hepsiyle yakın ilişkiler sürdürmekteyiz ve 
hepsinden sevgi ve saygı görmekteyiz. Türkiye’nin, imtiyazlı olarak n ite
lendirilebilecek bu durumu bizi güçlendirmekte ve çok defa gıbtayla kar
şılanan bir husus olmaktadır.

Tabiatıyla bu ilişkiler ve karşılıklı duygular sadece bu ülkelere mün
hasır değildir. Diğer Arap ve Müslüman ülkelerle de ilişkilerimiz en iyi 
şekilde gelişmekte olup temaslarımız en üst düzeylerde devam edecektir.

Yukarıdaki hususlar yanında Sayın Başbakanımızın ziyaretleri so
nucu bu ülkelerle kurulmuş olan ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi, 
ortaya çıkan bazı aksaklıkların çözümlenmesi ve alt yapıdan başlayarak 
daha geniş bir işbirliğine girişilmesi yönünden atılan adımların teferru
atına girmek istemiyorum. Bıı konuda tebarüz ettirmek istediğim husus 
şudur : Arap ve İslam alemiyle ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için 
sadece Hükümetler değil, işadamlarımızın ve millet olarak fertlerimizin 
birbiri eriyle temasını arttıracak çok müsait bir zemin mevcuttur. Kaldı ki 
bu temaslar yoğunlaştıkça siyasi bağlarımız daha da güçlenecek ve daya
nışmamız artacaktır. Esasen bizim görüşümüze göre ekonomik ve siyasi 
ilişkiler birbirini tamamlayan ve birbirine hız veren unsurlardır.

Sayın Başbakanımızın ziyaretlerinin bir önemli amacı da çeşitli ko
numlarda ve tutumlarda olan dost İslam ülkeleriyle siyasi temaslarımız
da bölgenin sorunları hakkında açık ve samimi istişarelerde bulunmak,



görüşlerini en ufak ayrıntılarına kadar öğrenmek ve Türkiye’nin bu so
runların halline ne gibi olumlu katkılarda bulunabileceğini tesbit için 
zemin araştırm ak olmuştur.

Bu görüş teatilerinde ele alman bölgemizle ilgili konulur yüce Mec
lislerince malûmdur. Bunlar, başta da belirttiğim gibi çözümü gittikçe 
zorlaşmış, hassas ve karmaşık problemler halindedir. Bu sorunlara bu
günden yarm a mucizevi çözümler bulunması mümkün görülmemektedir. 
Dolayısıyla meselelerin başlangıcım, sebeplerini, bu sebepleri ortaya çı
karan bölgenin özelliklerini ve yapısını çok iyi bilmek gerekir. Türkiye’nin 
bu hususta geniş bir tecrübe ve bilgisi vardır, ülkemizin bu tecrübesi ve 
takip etmekte olduğu olgun ve basiretli siyaseti muhataplarımızı bizimle 
çok daha sık ve yakın istişarede bulunmaya sevk etmektedir. Biz bu dav
ranışlarını ülkemiz yönünden memnuniyet ve iftiharla karşıladığımız gibi 
görüş teatilerinden elde edebildiğimiz bu imkânları herşeyden önce böl
genin yararına kullanmak gayesini ön planda tutuyoruz.

Bu noktada bize faydalı bir rol oynamamızı sağlayan en önemli hu
suslardan biri de Türkiye’nin dost ve komşularımız İran ve Irak arasın
daki savaşta titizlikle takip ettiği tarafsızlık siyasetidir.

İki İslam ülkesi arasındaki bu savaşı sona erdirmek için sarfettiğimiz 
çabaları burada sıralamaya imkân yoktur. Diğer taraftan , tarafsızlığı
mızın yararlarını da izaha gerek görmüyorum. Bu tarafsızlığımız sadece 
memleketimizin âli menfaatlerini korumak için değildir. Bölgesinde ve 
dünyada barışı şiar edinmiş olan Türkiye’nin tarih i ve kültürel bağlan 
içinde olduğu İslam milletleriyle ilişkileri bakımından da çok önemlidir. 
Esasen, coğrafi konumu itibariyle de Türkiye’nin başka türlü davranması 
düşünülemez. Bütün bunlar gerek milletimiz gerek dünya kamuoyu ta ra
fından gayet iyi bilinmektedir.

Türkiye’nin dört yıla varan bu savaşta, karşılaştığı çeşitli güçlükler, 
zaman zaman muhatap olduğu serzenişler ve hudutlarının hemen ötesin
de devam eden tehlikeli durum lara rağmen takip ettiği dirayetli ve itidalli 
politika olumlu sonuçlar vermiştir. Herşeyden önce birçok ülkenin tak
dirle izlediği ve bahsettiği güvenilir bir Türkiye imajı ortaya çıkmıştır. 
Nitekim bunu savaşan ta ra f olan dostlarımız da açıkça söylemektedirler. 
Uzun yılların sabrı ve gayreti ile ülkemize karşı güçlenen bu itimadı ko
rumak en büyük amacımızdır. Zira JSaym Başbakanımızın da ziyaretleri
nin sonunda belirttikleri gibi, ergeç sona erecek olan bu savaşı müteakip 
Türkiye’nin komşularıyla işbirliği bugünkü seviyelerinin çok daha üzerine 
çıkacaktır. Türkiye bir ta raftan  İslam milletleriyle yakın bağlarını daha da 
geliştirebilmek için bu bağların en olumsuz koşullarda dahi zarar görme
mesi yönünde elinden geleni yaparken, diğer taraftan , geleceğe yönelik
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uzun vadeli yaklaşımlar içinde bulunma ve dostluklarını pekiştirme amacı 
gütmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerde ve karışık ortamda Türkiye’nin iz
leyeceği en basiretli yol bizce budur.

Bilindiği gibi, komşularımız İran ve Irak arasındaki savaşın son ay
larda Körfeze sirayet ettirilmesi büyük edişemizi mucip olmaktadır. Son 
larda Körfeze sirayet ettirilmesi büyük endişemizi mucip olmaktadır. Son 
gibi bu savaşın sona erdirilmesi bir yana, boyutlarının gittikçe genişle
tilerek tırmanm aya gidilmesi ve sadece diğer kıyı ülkeleri değil, dış güçleri 
de methaldar kılacak hareketlere girişilmesi muhtemel tehlikeleri daha 
da arttırm aktadır.

Biz Türkiye olarak bu tehlikeler üzerinde çok uzun süredir duruyor 
ve tarafları ikaz ediyorduk. Savaşın geçirdiği çeşitli safhalar boyunca 
bir taraftan  tarafsızlığımızın icaplarını hassasiyetle yerine getirirken di
ğer taraftan  iyi ilişkilerimizden istifade etmek suretiyle her fırsatta  ge
rek İranlı gerek Iraklı dostlarımıza bize güvenlerinden cesaret almak 
suretiyle, çok samimi ikazlarda bulunduk. Türkiye’nin bölgenin genel 
görünümünü, bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını ve İslâm aleminin men
faatlerini ön plana alarak yaptığı bu iyi niyetli uyarılar her zaman anla
yışla karşılanmış ve çok defa da dışarıdan pek açıklıkla görülemeyen 
olumlu yararlar sağlamıştır. Bununla beraber, savaşın sona erdirilmesi 
üzerinde yoğunlaşan çabalarımız maalesef şu sırada bir sonuç vermemiş 
olup yakın bir gelecek içinde pek iyimser olmadığımızı açıkça ifade et
mek isterim. Bu durum karşısında belki de öncelikle üzerimize düşen 
görev savaşın daha büyük tehlikeleri doğurarak önüne geçilemeyecek fe
lâketlere sebebiyet vermemesidir.

Körfezde meydana gelen gerginliğin çok farklı bir özelliği mevcut
tur. Kendine az çok yeterli sayıda bazı ülkeler dışında fakir zengin birçok 
ülke, enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmım buradan temin etmektedir. 
Dolayısıyla savaşın herkesde üzüntü uyandıran İnsanî ve maddi kayıpları 
ve taraflara verdiği zararlar bir yana dünya ülkelerini yakından ilgilen
diren bir veçhesi de budur. Ayrıca Körfezde üçüncü ülkelerin sivil ve si
lâhsız ticarî gemilerinin seyrüsefer serbesti'si tüm dünyanın riayet edil
mesini istediği bir kuraldır. Birbiriyle savaş halinde olan iki tarafın kendi 
varlıklarım korumak endişesiyle yine savaş kuralları dahilinde girişecek
leri hareketler hakkında bir şey söylemek belki bize düşmez ama taraf
ların üçüncü ülkelerin menfaatlerine zarar vermelerinin bu çerçeveye 
girdiğini kabul etmek mümkün ve haklı görülemez. Gerçekten, Körfezde 
bu ay başında ticarî gemimize karşı girişilen saldırı karşısında kamuoyu
muzun duyduğu üzüntü ve tepkiyi normal karşılamak icabeder.
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Bu müessif olay üzerine Hükümetimiz derhal Irak Hükümeti ile te 
masa geçmiştir. Bu tem aslar el’an devam etmektedir. Bir yandan konu
nun nazik niteliği, diğer yandan temasların henüz sonuçlanmamış olması 
dolayısıle bu aşamada ayrıntılara girmenin sakıncalarının Yüksek Heye
tinizce takdir edileceğinden şüphe duymuyorum. Yalnız şu kadarını ifade 
edeyim ki Hükümetimiz, gerek bizatihi bu olayın ciddiyeti, gerek bunun 
vukuuna neden olan yaklaşım ve zihniyetin taşıdığı m uhataraların idraki 
içinde gerekeni titizlikle yapmaktadır. Bunu yaparken konuya itidal ve 
uzun vadeli bir perspektifle yaklaşmakta, ancak bunun milli çıkarlarımızı 
hiçbir şekilde haleldar etmemesine de itina göstermektedir. Hadiseyi mü
teakip yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, iki ülke arasındaki dostane 
ilişkiler, konunun, güçlüklerimize karşılıklı olarak göstereceğimiz anlayış 
ve mevcut karşılıklı çıkar dengemiz çerçevesinde çözümlenmesi için mü
sait bir ortam teşkil etmektedir. Sorunu bu ortamdan istifade suretile 
çözmenin en isabetli yol olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Devam 
etmekte olan temaslarda tutumumuzu yönlendiren yaklaşım budur.»

BELGE : 4

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ ONURUNA 

12 HAZİRAN 1984 AKŞAMI VERİLEN YEMEKTE 
CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Kuzej7" Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk Cum hurbaşkanının ülkemizi 
ziyaretinden büyük memnuniyet duyuyor ve şahsınızda Kıbrıs Türk Hal
kım en içten duygularla selâmlıyorum.

Türk ve Kıbrıs Türk liderleri bugüne kadar çeşitli vesilelerle bira- 
raya gelmişlerdir. Geçmişte bu buluşmalardan birçoğu Kıbrıslı soydaşla
rımız için karanlık ve zor günlere tesadüf etmiştir. Kıbrıs Türk HalkTna 
basit bir mahalli m uhtariyet hakkının fazla görüldüğü dönemlerden ge
çilmiştir. Bu akşam ev sahipliği yapmaktan zevk duyduğum bu yemek, 
özel bir anlam taşım aktadır. Zira, siz seçkin misafirlerimiz, Kıbrıs Türk 
HalkTnm hürriyet, güvenlik, barış ve istikrar içinde yaşama azim ve ka
rarlılığının sembolü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cum huriyetini temsil et
mektesiniz.

Milli Kıbrıs davamız asil bir gayeye yöneliktir. Bu amaç, Kıbrıs Türü 
halkinm  hak ve hürriyetlerinin ve güvenliklerinin korunup sağlam gü
vencelerle geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk ve Rum halklarının aynı ada üze
rinde huzur ve güvenlik içinde yanyana yaşayabilecekleri sürekli barış
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ortamının yaratılmasıdır. Müşterek davamızda, bugüne kadar, çok büyük 
merhaleler katetmiş bulunuyoruz sağlanan bütün başarılar, hiç şüphesiz 
ki, Kıbrıs’lı soydaşlarımızın, Milli Birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya 
koyduğu cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkların sonucudur. Bu vesiley
le, milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve büyük 
lideriniz Dr. Fazıl Küçük’ü rahm et ve minnetle anıyor; Gazilerimize 
derin şükran hislerimi sunuyorum*

Kıbrıs Türk halkı’nm kendi benliğini ve Kıbrıs’taki kurucu ortaklık 
statüsünü muhafaza için gösterdiği direnme gücü; 1974 barış harekâtı
mız ve nihayet Kıbrıslı kardeşlerimizin kendi yönetim ve devletine ka
vuşması, Kıbrıs’ta  ebedi barışa ve istikrara uzanan yolda birer tarihi 
dönüm noktaları oluşturmaktadır. Genç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Kıbrıslı soydaşlarımızın özgür yaşama iradelerinin bir tezahürü olduğu 
kadar, Kıbrıs’ta  sağlam ve gerçekçi temellere dayalı bir federasyon ku
rulması yolundaki samimi arzularının da kesin bir kanıtıdır. Devletinizi 
ilân ederken dünyaya açıklamış olduğunuz barışçı ilkeler ve hedefler; 
geçmişin ibret verici acı olaylarını engin bir hoşgörü ile tarihin yargısına 
bırakarak, Kıbrıs Rum halkına uzattığınız dostluk eli ve yaptığınız fede
rasyon çağrısı, her türlü  takdirin üzerindedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumburiyeti’nin kurulmasıyla Kıbrıs Türk Hal- 
kı’nm faziletli mücadelesi sona ermiş, hedefe ulaşılmış olmamaktadır. 
Hedef, Kıbrıs’ta  gerçek ve kalıcı barışı sağlamaktır. Kıbrıslı soydaşları
mın, haklı olanlara ve davalarına inananlara özgü bir vakar, cesaret, 
sabır ve hoşgörü ile müzakere yoluyla Kıbrıs’ta  barışın kurulmasına ön
cülük ettiklerini biliyorum, üzerinde daha önce mutabakata varılmış 
esaslara ve hedeflere uygun bir federal çözüm şekli Türkiye tarafından 
daima desteklenecektir. Tarih, Türk ulusunun, hakkaniyet ve adalet çer
çevesinde barış ve özgürlük için yaptığı mücadelelerin parlak sahifele- 
riyle doludur. Kıbrıslı soydaşlarımızın, Kıbrıs’ı bir barış, özgürlük, işbir
liği ve istik rar adası haline getirmek yolunda şimdiye kadar müzakere 
masasında sürdürdüğü çabalar da, bunun yeni bir örneğini oluşturmak
tadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ulaşılan bu aşamada Kıbrıs meselesinin geleceği bakımından Kıbrıs 
Türk Halkı’nm milli birlik ve beraberlik içinde bulunması ve ekonomik 
bakımdan kendi kendine yeter hale gelmesi hayati önem 'aşımaktadır. 
«Birlikten kuvvet doğar» sözü daima zihinlerde canlı tutulmalıdır. İç 
siyasi istikrarsızlıkların ve çekişmelerin asil davanıza zarar vereceği 
gerçeği hatırdan çıkarılmamalıdır. Kıbrıslı soydaşlarımın yek vücut ha
linde 1963 - 1974 döneminde ortaya koyduğu örnek mücadele ruhunu, bu
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kere barış ve istik rar yolunda, genç demokrasinizin güçlendirilmesi ve 
ekonomik kalkınmanızın tamamlanması için göstermesi gereğine inanı
yorum.

Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıslı soydaşlarının kahra
manlık ve fedekârlıklarla dolu mücadele döneminde olduğu gibi nihaî ba
rışı kurma ve idame ettirm e döneminde de daima yanlarında olacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cum huriyetinin iktisaden 
kendi kendine yeter hale gelme gayretlerinde de elinden gelen her türlü 
destek ve yardımı esirgememeye kararlıdır. Kıbrıslı kardeşlerimizin Tür
kiye’yi kendi varlık ve güvenlikleri için temel güvence olarak görmeleri, 
bize gurur vermektedir. Türkiye, Kıbrıs Türk Halkinın, can ve mal gü
venliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü  tertip  ve teşebbüslere karşı 
koymaya kesin kararlı ve muktedir bulunmaktadır. .

Sayın Cumhurbaşkanı,

Kıbrıs meselesinin seyri içinde, her dönemde, milli dava uğrunda, 
cesaret, feragat ve fedakârlıklarla devlet adamlığı ve liderlik vasıflarınızı 
ortaya koyarak müstesna hizmetler ifa ettiniz, ü stün  vasıflarınızın eseri 
olan bu hizmetleriniz size ta rih te  önemli bir yer kazandırmıştır. Kıbrıs 
Türk HalkTmıı, liderliğiniz altında başlatttığı Kıbrıs adası’nda nihaî ba
rışı kurma çabalarının, millî'birlik ve beraberlik içinde er veya geç başa
rıya ulaşacağına eminim.

Bu inanç ve duygularla, başta Zat-ı Devletleri olmak üzere değerli 
heyet üyelerine, sayın konuklara ve Kıbrıs Türk Halkına en iyi dileklerimi 
sunuyorum.»

BELGE : 5

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN TARAFINDAN 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ ONURUNA 
12 HAZİRAN 1984 AKŞAMI VERİLEN YEMEKTE KKTC 

CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ TARAFINDAN YAPILAN
KONUŞMA

«Sayın Cumhurbaşkanım,

Kişinin, hayatında, ölünceye kadar unutamayacağı, hatırladıkça gu
ru r ve heyecan duyacağı müstesna günler, müstesna anlar olur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı olarak bugün burada, bu 
seçkin topluluğun arasında, beni ve arkadaşlarımı m isafir etmiş olmanız 
bu müstesna hatıralardan bir tanesini ve kuşkusuz bunların en anlamlı
sını teşkil etmektedir.
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Zat-ı Devletlerine ve Zatı Devletlerinin şahsında Yüce Türk Ulusu
na şahsım ve halkım adına şükranlarımı ve sarsılmaz güven duygularımı 
iletmek benim için büyük bir haz ve gurur vesilesidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Sayın Arkadaşlar,

1958’den bu yana Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak Anavatanlı sayısız 
defalar ziyaret ettim. Bu ziyaretler esnasında, yarının 11e olacağını bil
mediğimiz dönemler çok oldu. İyi ve kötü günlerde, daima, Ankara’dan 
güç ve ilham alarak döndük; halkımıza, güçlü Türkiye’nin haklı dava
mızda yanımızda olduğu güvencesini götürdük. Bu sayede artan gücümüz 
ve tazelenen imanımızla Rum’un zulmüne karşı direnişimizi yıllarca sür
dürebildik. 1963 Kanlı Noel olayları ile başlatılan saldırılar karşısında 
«2 ay ancak dayanırız» derken, Anavatan’m desteği sayesinde, 20 yıl 
ayakta durduk ve hakkimizi savunduk... Bu sayededir ki gün geldi mutlu 
20 Temmuz sabahını yaşadık, zulüm ve baskıdan, koloni idaresine girmek 
tehlikesinden kurtulduk. Böylelikle Türkün yüceliğini, insanlığını, ba
rışseverliğini, adaletini en çetin şartlar altında yakından izlemek fırsa
tını bulduk; kan bağları ile olduğu kadar tarihî ve kültürel bağlarla da 
bağlı bulunduğumuz Anadolu’nun m ert insanlarına, kan kardeşlerimize, 
şükranlarımızı yeterince arzedemeyişiıı üzüntüsü içindeyiz. Türkiye’nin 
desteği sayesinde var olduğumuzun idraki içinde Zat-ı Devletlerinin şah
sında Anadolu’nun kahraman, fedakâr, milliyetperver halkına, Kıbrıs’taki 
kardeşlerine karşı göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimi 
bir kez daha arzetmeme müsaadelerini rica ederim.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kıbrıs’ta  daima barışı arzu etmiş, barış olsun diye fedakârlıklardan 
kaçınmamış olan Türkiye’nin, insanlığa hizmet etti, katliamı durdurdu, 
ada’nm işgaline engel oldu diye maruz kaldığı saldırıyı ve haksızlığı bili
yor ve üzülüyoruz. Bütün bunlara rağmen Anavatan’m haktan ve insan
lıktan, uluslararası andlaşmalarm tek taraflı çiğneıımesini önlemekten 
yana güçlü tutum unu takdirle ve geleceğe güvenle bakarak izliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kıbrıs’ta  barış ve uzlaşma istiyoruz. Barışın formülü 1977’de Ma- 
karios’la yapmış olduğum anlaşmada mevcuttur. Barışa, buna rağmen 
Yaşamıyorsak, bunun nedenini ilmi bir şekilde tesbit etmek mümkündür. 
Bunun nedeni 1963 saldırısı ile bizi idareden dışlayarak ortaklık Devle
tini yoketmek isteyen Rum kanadının, Birleşmiş Milletler tarafından 
nıeşru hükümet olarak tanınmasıdır. Kıbrıs’ın siyasî ve hukukî gerçek
lerine ters düşen bu tutum , barış yollarını tıkamaktadır... Kıbrıs’ta, ba
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rış ve uzlaşma, 1977 zirve anlaşmasının öngördüğü iki kesimli federas
yon kurulduğu zaman oluşabilecektir. Biz, bu çerçeveden ve bu hedeften 
kaçmadık. Dünya, er geç, bıı gerçeği görüp anlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Dünyanın dolu dizgin yeni bir felâkete sürüklendiğini belirleyen 
göstergelerin çoğaldığı bu zamanda, iç savaş felâketini yakmeıı yaşamış, 
soylu bir kurtuluş mücadelesinden alınan derin yaralara rağmen hak ve 
özgürlüklerini korumasını bilmiş olan Kuzey Kıbrıs Türkleri, dengeli, 
kalıcı, iki halkın karşılıklı saygı ve müsamahasına dayanan hakça bir hâl 
çaresi bulunması için elinden geleni yapmağa devam edecektir. Bunu mu
kavemetçi halkımıza olduğu kadar, dünyada yegâne hamimiz olan Ana
vatanca karşı da bir borç, vatanî bir görev addetmekteyiz. Bu yolda sa
bırla, azimle yürüyebilmemizde A nkara’nın anlayış ve desteğinin büyük 
rolü olmuştur. Davamızın bu safhasında da esirgemediğiniz bu yardım 
ve desteğin anlayışla devam edeceğinden kuşkum yoktur ve başta Zat-ı 
Devletleri olmak üzere Türk hükümetine, tüm ilgililere müteşekkirim.

Yıllardır, A nkara’ya gidip gelişlerimizde, buradaki temaslarımızda, 
vatan müdafaasında öğrendiğimiz dersler çok olmuştur. Sabır ve soğuk
kanlılık, kendi kendine güvenme, davaya inanç ve Anavatan’m itimadına 
mazhar olacak şekilde hareket etmek bunların başında gelmektedir. Sıcak 
bir saç’m üzerinde yıllarca yanan, kül olan insanlardık. Yüce Ulusumu
zun fedakârlıkları sayesinde bu durumdan kurtulduk ve en sonunda, 20 
yıl sabırlı bir bekleyişten sonra, yeni bir devlet olarak kendi kaderimize 
sahip çıktık... Bu son istihale devresinde sizleri sürprizle karşı karşıya 
bırakarak üzmüşsek bizi bağışlayacağınıza eminiz... Başka çıkar yol, 
başka çare kalmamıştı. Bu adımın barışa yardımcı olacağı inancımız ge
lişmeler ışığında teyid edilmektedir görüşünü muhafaza ediyorum.

Saym Cumhurbaşkanım,

Bütün bu gelişmeler, bu istihaleler olurken, inanınız ki, Kıbrıs Türk 
halkı olarak, bizler için en büyük mazhariyet ve güç kaynağı bize', ulusça 
olan itimad ve güveniniz olmuştur. Bu itimad ve güvene daima ihtiyacı
mız olacaktır. Görevimiz devamlı surette buna lâyık olacak şekilde ça
lışmak, genç Cumhuriyetimizi, halkımızın lâyık olduğu demokratik bir 
düzen içinde güçlendirip yüceltmek ve bunu yaparken de barış kapılarını 
bilinçli bir şekilde açık tutm aktır. İtimadınıza, güveninize, yardım ve 
desteğinize muhtacız. Barışın kapılarını ancak karşılıklı güven ve samimi 
işbirliği içinde bulup açabileceğiz. Halkımız bu bilinç ve inanç içindedir. 
Gençliğimizin gözleri A nıtkabir’dedir. A nkara’dadır.

62



Sayın Cumhurbaşkanım,

Yıllarca acımızı paylaştınız... Bizi mutlak yok edilmekten defalarca 
kurtardınız... En zor anlarımızda evlâtlarınızı ve her şeyinizi ortaya ko
yarak haksızlığa, zorbalığa «dur» dediniz. Size müteşekkiriz, minnetta
rız... Biz de yıllarca, kendi derdimizi unutarak, Anadolu’ya uzanan kirli 
ellerin oyunlarını acı içinde izledik... Gün gele güzel yurdun bu tehlikeleri 
atlatacağına inanarak, asil Türk Ordusuna ve vatansever Türk Ulusuna 
güvenerek, gece gündüz, vatanın kurtulması için dua ettik... Biz mahvol- 
saydık Anavatan sayesinde Türklük yine kurtulacaktı, fakat, Anavatan 
parçalansaydı, herşey bitmiş olacaktı. Bu nedenle davanızı davamız bil
dik. Vatanı kurtarm ak için giriştiğiniz mücadelede başarınız, sevincimiz 
ve gururumuz oldu. Zat-ı Devletlerine ve Muhterem Konsey Üyelerine 
vatanın kurtarıcıları olarak şükranlarımızı, sevgi ve saygılarımızı arze- 
derim.

Tasada ve kıvançta aynı duygularla şahlanan, aynı soylu ulusun 
evlâtları olarak hepinizi saygı ile selâmlar, bize göstermiş olduğunuz ya
kın ilgi ve konukseverlik için içtenlikle teşekkür ederim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’niıı Aııavatan’a bağlı, Atatürkçü 
halkı mutluluklarının en büyüğünü Zat-ı Devletlerini aralarında görmekle 
yaşamış olacaklardır. Yedisinden yetmişine herkes bizi ziyaret edeceğiniz 
günlerin çok uzak olmadığı haberini götüreceğimiz inancı içinde heye
canla beklemektedir. Yürekten davetlimizsiniz. Şehit aileleri ve gazi hal
kımız sizi hasretle beklemektedir. Bunu Zatı Devletlerine duyurmakla 
görevlendirilmiştim. Bu görevi de yerine getirmiş olmanın mutluluğu 
içindeyim. Adaya gelişiniz halkımıza güç verecek, barış arayanların yol
larını aydınlatacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yüksek şahsınızda bir kez daha Türk ulusuna halkımın şükranlarını 
arzederim.

Yüce Türk Ulusunun edebiyen payidar olması ve yücelmesi şerefine 
kadehlerimizi kaldıralım.»
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BELGE : 6

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ ONURUNA 

13 HAZİRAN 1984 AKŞAMI YERİLEN YEMEKTE 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Şahsım ve Hükümetim adına Zat-ı Alinize ve değerli mesai arkadaş
larınıza hoşgeldiniz derim. Kıbrıs Türk Halkı’nm temsilcileri olarak sîz
leri aramızda görmekten, herzamaıı olduğu gibi mutluluk duyuyoruz. Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen dönemde A nkara’ya 
yapm akta olduğunuz bu ilk ziyaret Türk Milleti için şüphesiz özel bir 
anlam taşımaktadır.

Yüzyıllardır kendi yurdunuz olan Kıbrıs’ta  vermek zorunda bıra
kıldığınız varoluş mücadelesi ve haksızlığa karşı inançla direnişiniz, Türk 
Milletinin zihninde ve kalbinde unutulmaz bir yer etmiştir. Yurdumuzda 
son otuz yıldır birbirini izleyen kuşaklar Kıbrıs Türk Halkı’ıım insanca 
yaşam mücadelesini desteklemeyi bir insanlık ve şeref borcu addetmişler
dir. Dün olduğu gibi bugün de Türk kamuoyunun Kıbrıs’taki kardeşle
rine ve Kıbrıs Türkünün haklı davasına karşı beslediği sarsılmaz hisler 
en güçlü desteğinizdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ada’mıı iki halkından biri olan 
Kıbrıslı Türklerin yegane meşru temsilcisidir. Kıbnsİı Türkler, Ada’nm 
bağımsızlığının ve egemenliğinin eşit ortağıdır. Kendi seçilmiş temsilci
lerinden başka hiçbir makamın Kıbrıslı Türkleri temsil hakkı yoktur. 
Kıbrıs Türk Halkı kendi kaderini tayin hakkına sahiptir ve bu hak kendi 
geleceğinin teminatıdır.

Bu gerçeklerin hiçbir şekilde inkârı mümkün değildir. Kıbrıs’ın iki 
halkı arasında anlaşmaya dayalı bir çözümün de ancak bu gerçeklerin 
idrak edilmesi suretiyle gerçekleştirilebileceği çok açıktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Kıbrıslı Türkler olarak sizler, Rum tarafıyla kalıcı bir uzlaşma yo
lunda tarih î bir hoşgörü örneği verdiniz. Zira geçmişte Kıbrıs Türk Hal- 
kı’ııa yöneltilen tehdit ve saldırılar, unutulması çok güç bir insanlık suçu 
teşkil etmektedir. 1960’ta  Ada’nııı iki halkına dayanılarak kurulan ortak
lık devletine yaşama şansı tanınmadı. 1963’te hiçbir şekilde tahrik  edil
memiş saldırılara maruz kalanlar Kıbrıslı Türklerdi. Bu saldırılar çağdışı 
bir ihtiras uğruna gerçekleştirildi. Kıbrıslı Türkler sığındıkları bölgeler
de onbir yıl muhasara altında tutuldu. Ekonomik abluka altında, insanca
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yaşam olanaklarından yoksun bırakıldılar. Güvenlik içinde yaşama hak
ları, tüm siyasal, sosyal ve ekonomik hakları ile birlikte hiçe sayıldı, in
kâr edildi. Bu zorbalık ortamı 1974’te Adaklın bağımsızlığına kuvvet 
zoruyla son vermeye kalkışmaya vardırıldı. Bu olayların müsebbibleri 
bugün ağır sorumluluklarından kurtulma ve dünyayı kendilerinin maz
lum olduğuna inandırma gayreti içindedirler.

Dünya, Kıbrıs Türk Bağımsızlık Bildirisinde ortaya konan gerçek
leri dikkate almak zorundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ku
ruluşu, yanılgılar içinde hareket edilmediği takdirde, Ada’da iki uluslu, 
iki kesimli federal bir cumhuriyetin kurulabilmesi için en büyük şanstır. 
Zira federal bir çözüme ancak Ada’nm iki halkı birbirlerini bağımsızlığın 
ve egemenliğin eşit ortakları olarak gördükleri takdirde ulaşılabilecek
tir. Bu sonuca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışmakla, 
Kıbrıslı Türklerle müzakereden kaçınmakla varılamaz. Zira nihaî bir 
çözümün her iki tarafın  kesin mutabakatına sahip olması kaçınılmazdır. 
Kıbrıs Türk Halkı, müzakere ve iki kesimli bir federasyon amacı için ça
lışma arzu ve iradesini açıkça ortaya koymuştur. Ortak bir devlet kurul
masını, egemenliğin ortak bir yönetim eliyle kullanılmasını gerçekten is
tediği takdirde, karşı tarafın  da aynı arzu ve iradeyi göstermesi gerekir.

Kıbrıs Türk Halkı için geçmişin güvensizlik ortamı bir daha geri 
gelmemek üzere 1974’te sona ermiştir. Ancak o günlerin miras bıraktığı 
ekonomik sorunlar etkisini halen hissettirmektedir. Bunun yanında, geç
mişin kötü alışkanlıklarından kurtulamayan karşı tarafın hâlâ Kıbrıs 
Türk tarafına karşı ekonomik bir ambargo uygulama hevesi, doğal geliş
meye tabiatıyla yardımcı olmamaktadır. Oysa bu tutum  yanlış bir hesaba 
dayanmaktadır. Zira Ada’nm iki kesimi arasındaki ekonomik eşitsizlik
lerin giderilmesi nihaî bir çözümün yaşama şansına sahip olmasının önem
li bir koşuludur.

1974’ten sonra ulaşılan sükûnet ve güven ortamı içinde Kıbrıs Türk 
Halkı’nm ekonomik hayatının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için sürekli 
Çaba harcanmıştır. Bu alanda çeşitli adımlar atılmış ve çeşitli tecrübe
lerden geçilmiştir. Son on yılın birikimi sonucunda ulaşılan aşama şüphe
siz ekonomik alanda daha büyük atılımlar yapılmasına elverişli bir temel 
yaratmıştır. Halen önemli alt yapı projeleri sürdürülmektedir. Bu proje
lerin zamanında tamamlanması ve bunları ilerideki yıllarda yeni projele- 
rin izlemesi müşterek arzumuzdur. Kalkınmanın hızlandırılması, refa
hın yaygınlaştırılması, yatırım lar için kaynak sağlanması ve ekonominin 
daha büyük oranda dışa açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
yardımcı olacağımız kuşkusuzdur. Sağlam bir ekonomik bünye, Kıbrıs 
Türk Halkı’nm geleceği için en büyük teminatı teşkil etmektedir. Bu
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düşünceyle, artan  bir ekonomik ve ticarî ilişki ve işbirliği içinde olmayı 
arzuluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bir milletin hayatında siyasal ve toplumsal istik rar ve barışın ne 
kadar büyük önem taşıdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sağlıklı bir uzlaş
ma ve işbirliği zihniyetinin mevcudiyeti, siyasal görüş ayrılıklarının kes
kinleştirilmesi yerine, ortak anlayış noktalarının aranması demokratik 
hayatın sürdürülmesi için vazgeçilmez unsurları teşkil etmektedir. Mil
letlerin hayatında belirli dönemler bu unsurlar üzerinde daha da büyük 
hassasiyetle durulmasını gerekli kılar.

Kıbrıs Türk Halkı da halen yaşamının önemli bir aşamasından geç
mektedir. Ada’da nihaî bir barışa ulaşma mücadelesi henüz sona erme
miştir. Son on yılda, demokratik süreç içinde başarıyla kendi kendini yö
netmiş olan Kıbrıs Türk HalkTmn toplumsal huzur içinde bulunması ve 
haklı davasını zaafa uğratabilecek bölünmelerden özenle kaçınarak, birlik 
ve dayanışmasını koruması içten dileğimizdir. Böyle bir dayanışma, Kıb
rıs Türk HalkTmn en büyük güç kaynağını teşkil edecektir, ü stün  liderlik 
vasıflarınızla, Kıbrıs Türk HalkTmn hak ve çıkarlarının korunmasında 
milli birlik içinde hareket edilmesi amacıyla, Zat-ı Alinizin herzamanki 
gibi öncülük edeceğinizden emin bulunmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sözlerimi bitirirken, Zat-ı Alinize sağlık ve görevinizde başarıları
nızın devamını diler, şahsınızda tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi içtenlikle 
selâmlar, kendilerine huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ederim.»

BELGE : 7

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ ONURUNA 

13 HAZİRAN 1984 AKŞAMI VERİLEN YEMEKTE
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ TARAFINDAN 

YAPILAN KONUŞMA

«Sayın Başbakan,

Ankara’yı sayısız ziyaretlerim arasında şahsım için olduğu kadar, 
halkım ve ailem için de «tarihi ve mutlu bir ziyaret» olarak tanımlaya
bileceğim bu gelişimde lütufkâr davetiniz için ve iftar sofrasında bizlere 
de yer ayırmış olmanızdan dolayı teşekkürlerimi arzetmeme müsaade
lerini rica edeceğim.
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Birçok eski dostla yeniden buluşmamızı, yeni dostlar edinmemizi 
sağlayan bu davetin anıları uzun yıllar bizimle yaşayacaktır.

Sayın Başbakan,

30 yıla yakın bir zamandır Kıbrıs meselesi gelip geçen her Türk 
Hükümetini yakından ilgilendirmiştir. Zaman olmuştur, Kıbrıs meselesi 
Türkiye’nin ahidlere vefa, insanlığa hizmet, bağımsızlığın yok edilmesini 
önlemek kararlılığı, aziz vatanın var veya yok oluşuna denk bir prensip 
konusu haline gelmiştir.

Bu tü r karar anlarında tereddütsüz atılan adımlar sayesindedir ki 
bugün Kıbrıs’ta, bağımsızlığın kurucu iki halkından biri olarak, varız ve 
kendi kaderimize sahip çıkmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bağımsızlıktaki haklarımızı korumak, Kıbrıs’ı bir Yunan kolonisi 
haline getirmemek, iki halkın yeniden birleşebileceği eşitlik ve ortaklık 
zeminini yozlaştırmamak, temel hak ve hürriyetlerimize sahip çıkmak 
amacı ile attığımız bu kaçınılmaz adım nedeni ile, yanıltılmış bir dünya
nın, Türkiye’yi cezalandırmak peşinde koştuğunu görüyor ve üzülüyoruz. 
Bu çarpık yaklaşım karşısında hükümetinizin serin kanlı, ölçülü fakat 
kararlı tutumu bizlere ümit ve cesaret vermektedir. E r geç, bu barışçı 
ve akılcı tutumun, Kıbrıs’a sahip çıkmak isteyenleri barış masasına ge
tiren faktörlerden başta geleni olacağına inanıyoruz. Karşımızdakiler 
için «taviz», tüm Kıbrıs’a sahip çıkmak, siyasetlerinde sadece küçük bir 
adım, yeni bir başarıdır. Biz verdikçe onlar, tümünü alıncaya kadar daha 
da isteyeceklerdir. Bu nedenledir ki 1977 - 1979 Anlaşmalarının çerçeve
si dahilinde haklarımızı serinkanlılıkla savunma kararlılığımız ve kapıyı 
bu anlaşmaların öngördüğü hedefe açık tutm ağa devam etmemiz barışa 
gitmek, uzlaşmak niyetimizin en belirgin göstergeleridir.

Yardım, ve desteğinizle akim ve insafın gösterdiği bu yolda sebatla 
yürümeğe devam edeceğimizi teyid etmek istiyorum.

Sayın Başbakan,
Uzun süredir, yanlış propagandaya yenik düşmüş bir dünyanın Kıb

rıs'taki gerçekleri kaale almayan tek yanlı kararları bizi ve Türkiye yı 
boy hedefi almaktadır. Buna sadece kendi açımızdan değil, dünyanın ge
leceği açısından da üzülüyoruz, çünkü, temelinde hak ve adalet olmayan 
tek yanlı kararlar dünya meselelerinin haline yardımcı olmamaktadır.

Temennimiz, iyi niyetli, barıştan ve uzlaşmadan yana olan ülkelerin, 
bu gerçeğin idraki içinde, yön değiştirerek Kıbrıs’ta  Birleşmiş Milletleı 
ilkelerine sahip çıkan, bağımsızlığı ve bağlantısızlığı canı pahasına ko
rumuş olan tarafın  Türk ta ra fı olduğunu anlamalıdır. E r geç bu duruma 
gelineceği inancımızı muhafaza etmekteyiz.

67



Sayın Başbakan,

Ortaklık devletinden dışlanalı 21 yıl geçmiştir. 21 yıldır yasama, 
icra, adalet tevzii, milli savunma alanlarında kendi kendimizi sevk ve 
idare etmeyi öğrenmiş bulunuyoruz. Yıllarca cefa çekmiş olan mukave
metçi halkımıza hakkettiği ve benimsediği demokratik bir rejim  çerçe
vesinde daha iyiyi, daha güzeli vermek için hizmet yarışması devam et
mektedir.

Geçmişi 4 safhaya ayırmak mümkündür.

1963 - 1968 yılları arasında Kıbrıs Türkleri açık hava hapishanesi 
addedilebilecek yerlerde, m ahsur vaziyette yaşamaktaydılar. Nüfusun 
dörtte biri göç etmiş durumdaydı. Toprağımız % 32.8’den % 3’e düşmüş
tü. Silâhlı Rumlar Türk köylüsüne, tarlasına gitmek olanağı vermiyor, 
Türklerin tarlaları Rumlar tarafından ekilip, biçiliyordu. Bir yerden 
diğer yere gidebilmek için Rum’un ateş çemberinden geçmek gerekiyordu. 
Ekonomik hayat sıfırla çarpılmıştı.

1968’de Eııosis’i gerçekleştirdiğine ve sadece adının konması kaldı
ğına inanan Makarios Türkiye’nin dinamik girişimi ve dış dünyanın bas
kısı ile Türklere «hareket serbestisi» tanımıştı. Bunun anlamı, Türk böl
geleri dışında, Rum’un elinde rehin olarak seyahat edebilmekti. 1974’e 
kadar devam eden bu durum, 11 yıl, Rumların ekonomik güçlenmesine 
yardımcı olacaktı. A yakta durabilmemiz için Türkiye’nin bize gönderdiği 
yılda 13 milyon Sterlin Rum’un gasbettiği Kıbrıs Merkez Bankasına ya
tıyordu. Buna mukabil, aldığımız Kıbrıs liralarını, Rum toptancılara ver
mek zorundaydık. Çünkü limanlar Rumların elindeydi. Ekonomik açıdan 
felç halimiz devam etmekteydi. Kendi ülkemizde, bütçeden hiçbirşey al
mayan fakat bütçeye yılda 13 milyon Sterlin katkıda bulunan, ada’da er 
geç göç etmeğe mahkûm, tu ristler durumundaydık. Haksızlığın, adalet
sizliğin, kanunsuzluğun, utanç verici soy kırımı metodlarınm pervazsızca 
uygulandığı bu 11 yılı Rum liderliği «refah ve saadet» yılları olarak ni
telemektedir, «Bu refah ve saadeti, bu yücelmeyi Türk istilâsı durdur
muştur.» hikâyesini dünyaya iyice yaymışlardır. Bu yalan yanlış takdi
me dayanarak aldıkları tek yanlı kararlarla Kıbrıs Türk halkının temel 
hak ve hürriyetlerine her gün tecavüz etmekte, Kıbrıs’ın tapusuna sahip 
çıkmak eylemlerini var güçleriyle yürütm ektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu insafsız akıma dur demiştir.

15 Kasım’da başlayan bu yeni dönemin, eşit şartlarla görüşme yolu
nu açacağı inancımızı muhafaza ediyoruz. Bunun başarılabilmesi Nın 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’niıı yasa dışı bir kuruluş, mevcut meşru 
bir hükümetten kopma olmadığının idrak edilmesi gerekir. Bu da bir ta
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nıtma olayıdır. Kuzey Kıbrıs’a gelen her gazeteci, her diplomat, her tu rist 
haklılığımızı teslim ederek ayrılmaktadır. Ulaşım sorunumuzu köklü bir 
şekilde halletmek zarureti, bu nedenle bir o kadar daha önem arzetmek- 
tedir.

Biz geleceğe ümitle bakmaktayız. Zorluklarımızı küçümsemiyoruz. 
Ekonomik alanda sizlerden alacağımız ışık ve destek ile az zamanda çok 
mesafe katedebileceğimize inanıyoruz. Bugüne kadar yapılmış olan yatı
rımların semere verme devresi başlıyor. Yarım kalmış veya onaylanıp da 
başlatılamamış yatırım ların bir an evvel başlaması, kalkınma hızımızı 
artıracak, hedefe giden yolu kısaltacaktır.

Sayın Başbakan,

Kan ve barut imtihanını, yokluk içinde var olmak ve yıkılmamak 
deneyini, koloni idaresinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kadar 
gelen yolda lâyıkıyle vermiş bir halkız.

İtimadınız, desteğiniz ve yol göstericiliğiniz sayesinde önümüzdeki 
imtihanları da başarı ile vereceğimize inanmaktayız. Bu ziyaretin esas 
maksadı da Anavatanda var olan işbirliğimizi daha da yüksek bir sevi
yeye çıkarmak, daha etkin bir şekilde müşterek ekonomik hedeflere var
manın yollarını arayıp bulmak, kan kardeşliğinin, kültür, dil, din birliği
nin oluşturduğu ve 400 yılın Aziz Şehitlerinin gönüllerde kurduğu kop
maz bağları daha da güçlendirmektir.

Temaslarımızda ve çalışmalarımızda göstermiş olduğunuz anlayış, 
olumlu yaklaşım ve kardeşçe yakınlık için şahsım ve halkım adına kalbı 
teşekkürlerimin kabulünü rica ederim.

Yüce Tanrı’nm Türk Ulusuna, İslâm âlemine ve tüm dünyaya barış 
ve huzur ihsan eylemesini, çalışmalarınızda ve çalışmalarımızda hepimize 
yol gösterici olmasını dilerim.

BELGE : 8

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞTN 
TÜRKİYE’YE YAPTIĞI ZİYARETTEN SONRA YAYINLANAN

BASIN BİLDİRİSİ

«Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in daveti üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş 12 -14 Haziran 1984 ta
rihlerinde A nkara’yı ziyaret etmiştir.

Her iki Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye 
arasındaki çeşitli ilişkileri, bölgesel sorunları ve Kıbrıs sorununun tüm 
veçhelerini gözden geçirmişler ve görüş teatisinde bulunmuşlardır.
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Cumhurbaşkanları, Türk Milleti ile Kıbrıs Türk Halkı arasındaki 
doğal, tarihi ve ahdi bağları dikkate alarak, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin sarsılmaz bir teme
le dayandığını vurgulamışlardır.

Her iki Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’taki ortak davalarının asil bir ama
ca yönelik olduğunu tekrarlayarak, Kıbrıs Türk HalkTmn varlığının, 
tüm meşru hak ve çıkarlarının güvenlik içinde sağlam esaslara bağlan
ması ve Kıbrıs’ta  doğrudan görüşmeler yoluyla iki kesimli, iki toplumlu 
federal çözüme dayanan kalıcı bir barış ortamı yaratılm ası hususundaki 
arzularını teyid etmişlerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Hal- 
kı’nın Türkiye’yi tek güvencesi olarak gördüğünü tekrarlam ıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk HalkTmn hiçbir tehdit ve 
baskıya maruz kalmadan barış ortamı içinde hür yaşama çabasında Tür
kiye’nin kendilerine her zaman destek olacağını belirtmiştir.

Her iki Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’niıı ekono
mik kalkınmasına ilişkin konular üzerinde özel bir önemle durmuşlardır. 
Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ııiıı daha sağlam bir eko
nomik bünyeye kavuşmasının, kendi kendine yeter hale gelmesinin, sa
dece Kıbrıs Türk HalkTmn refahı açısından değil, aynı zamanda Kıbrıs’ta 
kalıcı bir siyasî çözüm şekli bulunabilmesi için de hayati önem taşıdığını 
vurgulamışlardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkesinde ekono
mik alanda kaydedilen gelişmeler ve uygulanması öngörülen projeler 
hakkında bilgi vermiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ııin eko
nomik kalkınmasına Türkiye’nin gereken katkıları yapmaya devam ede
ceğini belirtmiştir.

Her iki Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türki
ye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesinin, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üçüncü ülkelerle ekonomik ilişkilerinin güç
lendirilip çeşitlendirilmesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eko
nomik bünyesini daha da sağlamlaştıracak projelerin tespit edilmesinin 
ve mevcut projelerin süratle uygulanmasının faydalarına işaret ederek, 
bu konularda iki Hükümet yetkililerinin ve uzmanlarının gerekli çalışma
ları kısa zamanda sonuçlandırmalarını istemişlerdir.»
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BELGE : 9

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ’NİN 7. İNCİ ULUSLARARSI 
ÇALIŞMA KONFERANSI GENEL KURULUNDA 

14 HAZİRAN 1984 TARİHİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Benim ve Hükümetimin inancına göre, Uluslararası Çalışma Teşki
latı, gayesi istikametinde din, ırk, politik ve ekonomik sistem ayırımı 
gözetmeksizin bütün ülkelerin insanlarına çok lüzumlu ve değerli hiz
metler sunan bir kuruluştur.

Sayın Genel Müdürün çok kıymetli raporunu okuyup, 300’den fazla 
çalışma standardından 138 sözleşmenin kabul edildiğini, sözleşmelerin 
5.000 den fazla onay gördüğünü, göçmen işçilerin meseleleri için keşif 
çalışmalar yapıldığını, pek çok yerde bölgesel seminerler, toplantılar, araş
tırmalar yapıldığını ve teknik işbirliği proğramları uygulandığım öğre
nen herkes benim bu kanaatimi paylaşacaktır.

Bu vesileyle hükümetimin, geçmişte olduğu gibi Uluslararası Çalış
ma Teşkilatı ile gerçekleştirdiği işbirliğinden sağladığı yarara büyük 
önem vermeye devam edeceğini belirtmek isterim.

Uluslararası çalışma hayatının asla statik  bir olgu olmadığını kabul 
etmek gerekir. Bu sebeple, dünyada meydana gelen hızlı teknolojik geliş
menin, artan  milletlerarası işgücü göçünün ve çoğalan ülkeler arası ge
lişmişlik farklılıklarının, istihdam, işsizlik, sosyal güvenlik, işgüvenligi, 
işçi sağlığı ve diğer her türlü çalışma şartları bakımından büyük uluslar
arası çalışma standartlarına olan yaklaşımlarımızın yeniden gözden ge
çirilmesi ihtiyacını doğurduğunu bizde düşünmekteyiz.

Burada biraraya gelmemizin, komisyonlar halinde ahenkli bir şekilde 
çalışmamızın asıl maksadının, dahil olduğumuz grup, ulaştığımız iktisadi 
gelişme seviyesi, inandığımız din, konuştuğumuz dil ııe olursa olsun, ül
kelerimizin içindeki gelişmelerden, Milletlerarası tecrübelerden karşılıklı 
olarak yararlanmak olduğu kanaatindeyim.

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı tarafından tesbit edilmiş bulunan 
uluslararası çalışma standartlarına tam anlamıyla uyulmasının kolay ol
mayabileceği bilinmektedir. Ancak bu, hiçbir zaman bu standartlarda 
gözetilen yüksek gayeler ve özlemlerden uzaklaşabileceğimiz anlamına 
gelmemelidir. Aynı çerçeve içinde Uluslararası Çalışma Teşkilatı denetim 
mekanizmasının da kendisine çifte standartlar ve politik çekişmeler teh
likesinden uzak tutm ak suretiyle teşkilatın temel ideallerinden ayıılma- 
maya özel dikkat göstermesi arzu edilir.
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Milletler burada işçi, işveren ve hükümet temsilcileri olarak birara- 
ya geldikleri zaman, devletlerarası siyasi mücadeleyi değil, milli ve mil
letlerarası çalışma barışını düşünmek zorundadırlar. Daha fazla gelir 
yaratma, daha adil, bölüşüm, daha huzurlu çalışma, hertürlü tehlikeye 
uğrama halinde daha emin ve yeterli sosyal gelir ve sosyal bakım, mutlak 
ve nisbi olarak daha az tehlikeli bir hayat, kısaca sosyal barış ve adalet... 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı’nm her organının yaptığı ve yapma
sı gereken işi buna dönüktür. Bu organların herbirinde yapılan ve konu
şulan herşey bu kutsal gayenin vasıtası olmalıdır ve sadece bu gayenin 
vasıtası olarak kullanılmalıdır. Zira devletlerarası siyasi mücadele için 
milletler başka teşkilat kurm uştur. Bu mücadelenin arenası Birleşmiş 
Milletler salonlarıdır.

Türkiye, 7 Kasım 1982’de seçmenlerinin yüzde 92’sinin müsbet oyu 
ile yeni Anayasa’mn kabulünü takiben çalışma hayatını ilgilendiren ya
sal düzenlemelere birinci derecede öncelik vermiştir.

Hepinizin bildiği üzere Anayasa oylamasını takiben yapılan genel 
seçimler sonucunda Türkiye üç yıllık geçici bir dönemi geride bırakarak 
çok partili parlam enter demokrasiye dönmüş bulunmaktadır. Hükümetin 
kısa dönemde öncelik verdiği hedef, Anayasa'nm garantisi altında bulu
nan bütün demokratik müesseselerin daha da sağlamlaştırılmasıdır.

Şimdi yukarıda bahsettiğim  çalışma hayatı ile ilgili yasal gelişme
lerin ana hatları hakkında konferansa bilgi sunmak istiyorum :

— Sendikaların toplu sözleşme yapma ve grev yetkileri tekrar kul
lanılabilir hale gelmiştir. Yasalarda öngörülen şartları haiz olduklarını 
belgelendiren sendikalar toplu sözleşme çağrılarını yapmışlar ve toplu 
pazarlığa başlanılmıştır. Yasal şartların tesbiti ile ilgili olarak bazı sen- 
dikalarca ileri sürülen itirazlar, Yasalara göre iş mahkemelerine getiril
mekte olup bazı itirazlarda mahkemelerce kabul edilmiştir.

— Haftalık çalışma süresi, ücret geliri düşürülmeden 48 saatten 45 
saate indirilmiştir.

— Anneler için doğumdan sonra altı haftayı takiben altı ay ücret
siz izin hakkı getirilmiştir.

— Otel, restoran ve benzeri işyerlerinde yüzdeleriıı dağıtımının 
bütün işçilere daha adil olarak yapılması bir yönetmelikle sağlanmıştır.

— Dünyanın çok az ülkesinde mevcut kanuni kıdem tazminatı 
müessesesi gereği ödenmesi icabeden tazm inat geciktirilirse, en yüksem 
faizi ile birlikte ödenmesi sağlanmış ve böylece işçilerimizin paranın değer 
kaybından dolayı zarara uğraması önlenmiştir.
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İ
— Kıdem tazminatının evlenme halinde de ödenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, kıdem tazminatı müessesesiniıı daha sağlam temellere oturtmak, 
için kıdem tazminatı fonu teşkili çalışmalarına başlanmıştır.

— Deneme süresini içinde akdi feshedilen işçinin her türlü hakları 
saklı tutulm uştur.

— Çocuklar için asgari çalışma yaşı normal ve bedenlerine uygun 
işlerde 15 yaş olarak kabul edilmiştir.

— Yeni mevzuatla 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalış
tırılacak sakat ve eski hükümlü sayısı iki katına çıkarılmıştır.

— İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak işverenlere yeni mükel
lefiyet yüklenmiş, işçi sağlığı veya güvenliğinin tehlikeye düşmesi ha
linde işin durdurulması mümkün hale getirilmiştir.

Tarım kesiminde süresiz ücretli çalışanlarla kendi nam ve hesabına 
çalışanlar ve bunların aile fertleri sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. 
Bu kanunla sosyal güvenlik alanında dev bir adım daha atmış olmakta
yız.

Çalışma hayatı ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan birçok dev me
sele ile de hükümet olarak amansız bir şekilde uğraşmaya başlamış bu
lunmaktayız. Bunlar istihdam, yatırım , mesken ve dış ticaretin liberal
leştirilmesi gibi meselelerdir.

Şimdi, çalışma hayatı ile yakından ilgili bir başka sahadan bahset- 
met istiyorum. Milletlerarası dayanışma ve işbirliğinin doğal bir gereği 
olarak, bu teşkilatın üyesi bütün devletler daha adil bir gelir bölüşülmesi 
ve daha yüksek gelire engel olan m iktar ve cins takditleri gibi çeşitli hi
kayeci dış ticaret politikalarından vazgeçmek zorundadırlar. Gelişmiş 
ekonomilerin bu politikası aynı zamanda gelişme yolundaki ülkelerde öde
meler dengesi ve işsizlik sorunlarının artm asına sebep olmaktadır. Esa
sen, Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nm hedef ve amaçlarına dair dekle- 
rasyonun, IV. bölümünde de belirtildiği gibi «Yüksek ve istikrarlı bir 
uluslararası ticaret hacmini sağlamak üzere uluslararası ve ulusal ted
birlerin alınması» Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın insancıl gayelerinin 
gerçekleşmesi için gerekli ön şartlardan biridir.

* Diğer taraftan , sosyal politika sahası çerçevesinde düşünüldüğünde
göçmen işgücünün ters yüz edilmesinden ve kitle halindeki dönüşlerden 
doğacak iktisadi ve insani sıkıntıların sadece maddi çözümlerle halledil- 

, meşinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

Bu anlayış ve sorumluluk içerisinde, konferans çalışmalarıyla ülke
lerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yardımcı olacak şekilde sürekli

f
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bir dünya barışının tesisi için olumlu bir adım daha atılacağı ve bu ko
nudaki sorumlulukların daha fazla idrak edileceği yolundaki inancımı 
belirterek konferans çalışmalarına başarılar dilerim.»

BELGE : 10

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
19 HAZİRAN 1984 GÜNÜ TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

önceki hafta  Yüce Meclise Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında bilgi 
arzettim. Nisan sonunda düzenlenen kapalı oturumdaki maruzatım da 
belirli bir konuya hasredilmişti. Genel görüşme önergesi bu defa dış po
litikamızın nasıl bir anlayışla yürütülmekte olduğunu yüce Heyetinize 
arzetme fırsatını bana vermektedir. Bu fırsa ttan  yararlanarak Hüküme
timizin dış politika uygulamalarının gerisindeki temel felsefeyi kısaca 
açıklamaya çalışacağım.

Herşeydeıı önce bir hususu belirtmek isterim. Türkiye’de hükümet
ler dış politikanın yürütülmesinde emsalsiz bir şansa sahiptir. Türk Ulusu 
kendi içindeki tartışm alar ve görüş ayrılıkları ne olursa olsun, dışarıya 
karşı daima bütünleşmeyi bilmiştir. Bu tutum  Türk insanının zengin ta
rihinden kaynaklanan olgun, dengeli ve yapıcı kişiliğinin tabii bir sonu
cudur. Millî davâlarda meclisiyle, hükümetiyle ve kamuoyuyla Türkiye 
bir bütündür. Göreve gelen her hükümet ve bugün işbaşında olan Cum
huriyet Hükümeti arkasındaki bu büyük manevi kuvvetin elbetteki bi
lincindedir.

Altını çizerek belirteceğim ikinci önemli husus şudur : Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dış politikasının temel ilkeleri, doğrultusu ve hedefleri 
bellidir. Bu esaslar A tatü rk’ün önderliğindeki bir millî kurtuluş mücade
lesinde yoğrulan milletimizin istekleri doğrultusunda tesbit edilmiştir. 
Yüzlerce yıllık bir devlet idaresi geleneğinin tecrübelerinden süzülmüş, 
sürekli savaşlar ve çekilen acılardan alman derslere dayandırılmıştır.

Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk Ulusu tarihinin en uzun ba
rış dönemini yaşamıştır. Yalnız bu vakıa dahi dış politikamızın ilkeleri
nin sağlamlığını ve geçerliliğini kanıtlam aya yeter. Kısaca ifade etmeıc 
gerekirse dış politikamız A tatü rk ’ün dehası ile milletimizin özlemlerinin 
birleştiği çizgidedir. Bunun içindir ki, bugüne kadar Cumhuriyet Türki
ye’sinin dış politikası daima saygı görmüş, başarılı olmuş, tutarlı ve 
inandırıcı kalabilmiştir.
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Bütün bu arzettiğim  sebeplerde, Türk dış politikasının bir değişmez
lik vasfı mevcuttur. Siyasî felsefeleri farklı hükümetler işbaşına gelip 
gidebilir. Türkiye’de dış politikanın ana doğrultusu ve temel tercihleri 
değişmez, değiştirilemez.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Dış politika uygulamaları elbetteki eleştiriden masun değildir. An
cak bize yöneltilecek eleştirilerde yukarıda arzettiğim çerçevenin daima 
hatırda tutulmasında fayda vardır. Aksi takdirde, dış dünya Türkiye’de 
Atatürk dış politikasının temel unsurları üzerinde tartışm a açıldığı ze
habına kapılabilir. Böyle yanlış ve hiçbir dayanağı bulunmayan izlenimler 
uyandırmaktan kaçınmalıyız. Bu hepimiz için millî ve vicdanî bir görevdir.

Türkiye diğer devletler arasında tarihî, coğrafyası, kültürü, sosyal 
ve siyasal sistemiyle benzeri bulunmayan bir mevkiidedir. Çok yönlü bir 
ülkeyiz. Tekrar ediyorum çok yönlü bir ülkeyiz. Türkiye’yi bazen tek bo
yutlu bir ülke olarak değerlendirenler olabilir. O zaman Türkiye’nin, 
amacı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak olan; Batı’nın uygar değer 
yargılarını paylaşan; sosyal ve ekonomik kalkınmasını tamamlamak için 
içte ve dışta daima barışı ariyan; tarihine, geleneklerine ve kültürüne 
sahip çıkan; dolayısıyla, İslâm Âlemiyle de kopmaz bağları bulunan bir 
ülke olduğunu izah etmemiz gerekir. Doğu ve Batı arasında bir köprü 
olduğumuzu, çoğulcu, demokratik, insancıl ve özgür yepyeni bir sentez 
oluşturmaya çalıştığımızı anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, İslâm Âlemiyle 
kuvvetlendirmeye çalıştığımız ilişkilerimiz ve Batı topluluğu içinde yer 
alışımız birbirini tamamlayan unsurlardır. Toplumumuzu ne İslâmî geç
mişinden, ne de Batı’ya yönelişinden soyutlamak mümkün değildir. 
Sözünü ettiğim çok yönlülük Türkiye’nin kuvvetidir, zaafı değil. Ne 
varki, bu gerçek tek yönlü değerlendirmelerde bazen gözden kaçırılabil- 
mektedir.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Günümüzde dış politika uygulamaları, özellikle demokratik açık 
toplumlarda yepyeni bir hüviyet kazanmıştır. Ondoküzuncu yüzyılın ka
palı kapıları ardında yürütülen gizli diplomasisi bu günün şartlarında 
uygulanamaz. Hiçbir demokratik hükümet, yabancı devletlerle temasla
rında kamuoyu önündeki beyanlarıyla çizdiği çerçevenin dışına çıkamaz. 
Gizli kapaklı m utabakatların arandığı, anlaşmaların yapıldığı devir geri
lerde kalmıştır.

> Devletlerarası temasların çok sıklaşması, ilişkilerin grift bir hal
alması sebebiyle, kamuoylarına anında ve ayrıntılı bilgi sunmak gerek
mektedir. Yıırtiçinde ve yurtdışmda yaptığımız bütün temaslarda, bu ih~
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tiyacı daima dikkate aldık. Türk basın - yayın organlarının da bu alan
daki görevlerini büyük bir sorumluluk duygusu ve ciddiyet içinde yerine 
getirdikleri kanısındayım. Dolayısıyla, dış politikaya ilişkin bilgi akımın
da üzerimize düşenin gereği gibi yerine getirildiği inancındayım. Bunun
la beraber, arzu buyurulduğu takdirde, dış ziyaret ve tem aslar hakkın
da açık beyanlarımızdan özlü farklılıklar taşımayacak da olsa, ayrıntılı 
bilgileri gündem dışı konuşmalarla sık sık Yüce Meclise arzetmeyi zevkli 
ve şerefli bir görev addederim.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Bilebildiğim kadarıyla, geçmişteki parlamenter ta tb ikat olağanüstü 
olayların zuhurunda ve ağır bunalım dönemlerinde Büyük Millet Mecli- 
si’ne özel bilgi arzedilmesi şeklindeydi. Bu uygulama Hükümetimiz açı
sından bugün için de geçerlidir. Ancak dış politikamızın değişmez addet
tiğim, değişmemesini temenni ettiğim bir önemli vasfı da serinkanlılık, 
hadiseleri telaşa, heyecana kapılmadan değerlendirmek ve daima teen
ni içinde hareket etmektir. Hükümetimizin davranışı da bu çizgidedir. 
Bugüne kadar olayların cereyan tarzı çok şükür bizi haksız çıkarmadı. 
Dolayısıyla dünyanın sonunun gelmekte olduğu intibaını yaratan beyan
larda mübalâğa payının yüksek olduğu kanısındayım. İçinde bulunduğu
muz şartların  ciddiyetini tabiidir ki küçümsemiyoruz. Sadece gereksiz 
abartm alara şimdilik lüzum olmadığı inancındayım.

Sunduğum izahatı maddî vakıalar ve birkaç örnekle daha müşahhas 
bir şekilde arzetmeme müsaade buyurunuz. Bakanlık görevime başladık
tan sonra katıldığım ilk uluslararası toplantı İslâm Zirvesi oldu. Zirve 
çalışmaları bitmeden Fas’tan  ayrılıp Stokholm’de NATO’lu meslektaşla
rımla özel bir toplantıda buluşmam icab etti. Bu buluşmayı takiben Av
rupa Silahsızlanma Konferansı çerçevesinde Doğu’lu ve Tarafsız ülkeler 
Dışişleri Bakanlarıyla da tem aslarda bulundum. Yurda dönmeden önce 
ayrıca Brüksel’e uğrayıp AET Komisyon Başkanı ve yardımcısı ile gö
rüştüm. Ortak Pazar yetkilileriyle temas arzusunun bizden geldiğini bil
hassa vurgulamak isterim, öyle sanıyorum ki, takriben birbuçuk hafta
ya sığdırılan bu ilk dış temas programı, kendi başına uzun açıklamalara 
ihtiyaç bırakmayacak kadar anlamlıdır.

Burada bir noktayı özellikle belirtmek isterim. Günümüzün şartla
rında devletlerarasmdaki tem asların özünü İktisadî ilişkiler oluşturmak
tadır. Geçmişte Türkler sadece devlet idaresi ve askerlikten anlıyan bir 
ulus olarak bilinmiştir. Neticede büyük bir imparatorluğun dağıldığım 
biliyoruz. Hükümetimiz döneminde devlet idaresi ve askerliğin yanında 
Türklerin dış İktisadî ilişkilerde de faâl ve başarılı olduğunu herkese 
kanıtlam aktan bahtiyarlık duyacağız. Dış tem aslarda güncel millî çıkar-
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lârımızı korumak ve savunmak yegâne düşüncemizdir. Ancak bunu ya
parken siyasî ve ekonomik mülâhazalara bir denge içinde gereken ağır
lığı vermekteyiz. Dış politikamızın temel tercihleri, doğrultusu, hedef
leri yukarıda arzettiğim  gibi bellidir. Bizim yaptığımız bu çerçevede Tür
kiye’nin sağlıyabileceği faydayı azamiye çıkarmaya çalışmaktan ibaret
tir.

Batı ülkeleriyle sürdürdüğümüz temaslar olumlu meyvalarmı ver
meye başlamıştır. Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde ve Kuzey Atlan
tik Asamblesinde parlamenterlerimiz yerlerini almışlardır. Federal Al
manya Dışişleri B akaninm  geçen Mart ayındaki ziyaretini müteakip 
önümüzdeki günlerde Federal Almanya ve İtalya’ya yapacağım resmî 
geziler B atiy la  beklenen diplomatik trafiği başlatmış olmaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızda Suudî Arabistan’ı ziyaretlerinde ve İslâm Zirvesi 
sırasında gösterilen büyük itibar ve özel ilgi çok anlamlıdır. Sayın Baş
bakanımızın İran, Pakistan, Libya ve Irak’a yaptıkları ziyaretler keza 
Türkiye’nin dışarıda artm akta olan itibarının son örnekleridir. Sayın 
Başbakanın bütün bu dış temasları hakkında kamuoyumuza en geniş 
şekilde bilgiler sunulduğunu beraberlerinde meclisteki partilerin temsil
cileriyle işadamlarının yer aldığını kısacası yapılan herşeyin milletimizin 
gözleri önünde cereyan ettiğini burada belirtmekte yarar görürüm.

NATO Bakanlar Konseyi toplantısı vesilesiyle ahiren gittigim Va- 
şington’da, müdahil olduğumuz iki ana konunun Doğu - Batı ilişkileri 
ve İran - Irak savaşı ve Körfez’deki durum olduğu basında ayrıntılı şe
kilde çıktı. Bu yoldaki haberlerin kaynağı biz olmadığımız için bu nok
tayı bilgi ve takdirlerinize sunmakta kendimi daha rahat hissettim.

Türkiye yüzölçümü, nüfusu ve ekonomik potansiyeli ile önümüzdeki 
çeyrek yüzyıl içinde Avrupa’nın büyük devletlerinden biri olmaya aday
dır. Vaşington’daki temaslarında gerek Doğu - Batı ilişkilerinden gerek 
Orta - Doğu bunalımından sözedilirkeıı, Türkiye’nin şimdiden büyük dev
letler klübünün adayı olduğu gerçeğinin idraki ve sorumluluğu içinde 
hareket ettim. Türkiye’nin bu önemli özelliğinin müttefiklerimizce his
sedildiğini, şimdiden anlaşıldığını yaptığımız katkılara ayrı bir degeı 
verildiğini müşahede etmiş olmaktan mutluyum. Orta Doğuda istikram ı 
güvenceye alınabilmesinde kuvvetli bir Türkiye’nin oynayacağı önemli 
rolü Vaşiııgton’da meslekdaşlarıma anlattım. Türkiye’nin Ban camiası
nın dürüst ve güvenilir bir üyesi sıfatıyla izlemekte olduğu çol y öıılü dış 
politikanın müttefiklerimizce iyi anlaşıldığını sanıyorum. Gelişme yolun
daki bir İslâm ülkesi olarak, bir model oluşturduğu için Türkiye nin başa
rısı sadece kendi bakımından değil Batı açısından da büyük önem taşı
maktadır. Türkiye kendi bölgesinde, giderek artan bir şekilde nazım rol 
oynama imkânlarına sahip, bir denge ve itidal unsurudur. Bölgemizde
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geçici özel çıkarlara ve yabancı ihtiyaçlara yardımcı olmamızın bizden 
beklenmediğini görmekten ayrıca mutluyum,

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Bizim gerek Batı ittifakına karşı tutumumuzun, gerek Orta Do- 
ğu’da işgal ettiğimiz mevkiin doğru değerlendirilebilmesi için dış politi
kamızı arzettiğim  anlayış çerçevesinde takdimine devam edilmesi gerek
tiği inancındayım. Altı ay gibi kısa bir sürede aldığımız sonuçlar bu 
inancımı pekiştirmektedir, öyle sanıyorum ki, millî çıkarlarımızı ilgilen
diren somut meseleler üzerinde açık ve demokratik bir tartışm ayı bir yan
dan yürütürken öte yandan A tatürk  dış politikasının çerçevesi ve esas
larında birlik içinde bulunduğumuzu dünyaya göstermeliyiz. Bu yoldaki 
bir davranış Hükümetimize değil Türkiye’ye yardım etmektir. İnancım 
odur ki, bütün önemli meselelerde biz, daima olduğu gibi elbirliği, gönül- 
birliği içinde hareket edebiliriz. Millî çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı, 
tu tarlı, esnek ve bağımsız bir dış politikayı, gerek İttifak  vecibeleriyle 
gerek kardeş İslâm ülkeleriyle mevcut bağlarımızla ahenk içinde tutarak 
yürütmemiz mümkündür. Yüce Meclisin ve kamuoyunun bu alanda bize 
verdiği destek en büyük manevî gücümüzdür.»

BELGE : 11

GENERAL ANZEIGER GAZETESİ’NİN 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU İLE YAPTIĞI MÜLÂKAT

(21 HAZİRAN 1984)

— GA : Alman - Türk ilişkilerinin durumu çok iyi değil. Milletleri
miz arasındaki dostluğun aşınmasını önlemek için ne yapılabilir?

— HALEFOĞLU : Bu dostluk yalnızca zengin tarih i bağlarla hayat
bulmuyor. Son derece güncel, stratejik , ekonomik ve sosyal nedenler de 
var. Ortak çıkarlar nedeniyle NATO ittifakı ve uluslararası birçok kuru
luş içinde beraberiz. Almanya Ortak Pazar içinde bizim en büyük ticaret 
ortağımız ve Almanya’daki büyük Türk toplumu da, güçlü bir bağ yaratı
yor. İlişkilerimizin gerçek boyutları bunlardır. Her iki ülke politikacıları 
bunu unutmamalı ve bu temel üzerinde işbirliği yapmalıdırlar. Bir de, 
zaman zaman daha az önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Sorunları ortaklaşa 
Çözümleyebiliriz.

— GA : Türkiye serbest dolaşımda ısrar ettiği takdirde, bu ilişkinin 
sürekli olarak zedelenmesi tehlikesi yok mu?

— HALEFOĞLU : Bu endişenin bana göre aslı yok. Parlamentolar ta
rafından da onaylanan ortaklık anlaşmasındaki ifade açık ve bağlayıcı.
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Ama bu demek değildir ki, biz, vatandaşlarımızı ekonomik şartları dik
kate almadan Almanya’da iş aramaları için teşvik edeceğiz. Karşılıklı 
anlayış çerçevesinde tarafların  çıkar ve ihtiyaçlarına uyan pratik çözüm
ler bulabiliriz.

— GA : Ne gibi çözümler olabilir bunlar?

— HALEFOĞLU : Biz önerilerimizi hazırladık ve Almanya’nın ce
vabını bekliyoruz. Ama her çözümün Türk halkı ve Parlamentosu ta ra
fından kabul edilebilmesi gerekiyor. Bonn bunu anlamalı. Türkiye 10 yıl 
içinde bambaşka bir ülke olacak. Böylece bu sorun da bir başka çerçeve 
içinde görülecek.

— GA : Bugün Almanya’da yaşayan Türkleriıı sorunları?

— HALEFOĞLU : Bu konuyu görüşüyoruz. Almanların güçlükle
rini anlıyor ve bu sorunları karşılıklı anlayış içinde çözümlemeye gayret 
gösteriyoruz.

 GA : Almanya’daki Türk gruplarının dini ve siyasi faaliyet
lerinin özellikle rahatsız edici olduğu görülüyor...

— HALEFOĞLU : Bunlar geçmişte Türkiye’deki liberal ve demok
ratik düzeni yıkarak yerine çeşitli ideolojilerin diktasiııi getirmek iste
yen sağ ve solun aynı fanatik unsurlarıdır. Çoğu Almanya’ya sığındı ve 
şimdi de Türkiye’yi Batıdan tecrit etmeye çalışıyorlar. Türkiye’ye karşı 
büyük propagandaların ve uydurma suçlamaların sorumluluğunu taşıyan 
bu unsurlar, Almanya’da olsun, başka ülkelerde olsun, kendi görüşleri doğ
rultusundaki kişilerce destekleniyorlar. Bir husus var ki, benim içîıı de 
açık ve seçik, aranılan suçlulara bu kadar geniş hareket serbestisi tanın
ması ülkelerimizin çıkarma olamaz.

— GA : Bir de Türk Adaleti’niıı Alman vatandaşlarına yaptığı 
muamele hakkında şikayetler var...

— HALEFOĞLU : Ceza yasamız Türklerle yabancılar arasında 
hiçbir fark gözetmiyor. Adaletin bağımsızlığı da Anayasa ile teminat 
altında. Mahkûm edilmiş yabancıları cezaevlerine daha iyi şartlarla yer
leştirmekten başka yapacak şeyimiz yok. TIR şoförü Rautemberg de sağ
lık durumu iyi olmadığı için tıbbı bakım altına alındı. Mahkûmiyetin ya
bancı bir ülkede olması normal ve hoş birşey değil. Alman cezaevlerinde 
de intihar eden Türkler var.

— GA : İnsan haklarının çiğnendiğine ilişkin şikâyetler için 11e 
diyorsunuz ?
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— HALEFOĞLU : Bu iddialar karşısında son derece duyarlı olan de
m okratik olan bir hükümetimiz var. Bizzat ben de, demokrasiye ve in
san haklarına inanan bir insan olarak, bu hakların çiğneıımesini asla ka
bul edemem. İnsan hakları meselesi, esas olarak artık  bir sorun değil, 
Hükümetimiz, kuruluşundan hemen sonra cezaevlerindeki şartlara dair 
bir soruşturm a başlattı. Kurulan komisyon gibi, Avrupa Konseyi’ııin bir 
heyeti de, suçlamaların asılsız olduğu sonucuna vardı. İşkence iddiaları 
polisin soruşturm ası sırasında ortaya çıkarsa otomatik olarak izleniyor 
ve derinlemesine soruşturuluyor. H atta bir olayda idam cezası bile veril
di. lOO’deıı fazla polis memuru da yüksek hapis cezalarına çarptırılmış 
bulunuyor. Bizim kabul edemeyeceğimiz husus içişlerimize müdahele yo
lundaki girişimler. Federal Alman Parlamentosundan bir heyetin Türk 
Cezaevleri’ni ve insan hakları sorununu belli açılardan incelemek göreviyle 
gönderilmesini, her ülke egemenlik haklarının açıkça ihlali gerekçesiyle 
reddederdi. Parlamentolar arasında iyi bir işbirliğini arzuluyoruz. Bu ne
denle de TBMM Başkanı F. Alman Parlameııtosu’ndan bir heyeti davet 
etti. Bu davetin kabul edilmesi bizi sevindirecektir.

— GA : Demokrasiye dönüş davası nasıl sürdürülüyor?

— HALEFOĞLU : 13 ildeki sıkıyönetim kaldırıldı. Hükümet ve Par
lamento, sıkıyönetimin bütün illerde kaldırılması için yakında yeni adım
lar atacak. Ama 12 Eylül öncesi durumların tekrarlanm am ası için gere
keni yapmak mecburiyetindeyiz. Halkın yüzde 90’dan fazlası kararını 
yeni bir anayasa ve partiler yönünde verdi. Bu insanlara sorunuz baka
lım, o günlere tekrar dönmek istiyorlar mı?

— GA : Türkijm 10 yıl içinde bambaşka bir ülke olacak dediniz, 
son derece iyimser bir ifade değil mi bu?

— HALEFOĞLU : Parlamentoda salt çoğunluğa sahip olan hükü
metimiz 5 yıl için seçildi. Ekonomik açıdan önümüzde güçlüklerle dolu bir 
kaç ay daha var. Liberal ekonomik politikanın sonuçları ondan sonra da
ha belirgin hale gelecek. Krediye layık b ir ülkeyiz ve gelecek yıllar için 
güçlü bir şekilde yabancı yatırım lar beklemekteyiz. İhracatımız 1983’e 
oranla yılın ilk 5 ayında üçte bir oranında arttı. Kesin bir para politika
sıyla enflasyonu yakında kontrol altına alacağımızı umuyoruz. Halk bu
gün sert ve disiplinli olan politikamızı destekliyor. Yönetimi modernleş
tirmeye ve bürokratik engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz 
ki, iyimser olmam için nedenler var. Başlıca müttefiklerimiz ABD ve F. 
Almanya’nın, NATO çerçevesinde artan  askeri yükümlülüklerimiz için 
yardımı sürdürmelerine kuşkusuz ihtiyacımız var.

— GA : Dış politika perspektiflerini nasıl görüyorsunuz ?

80



— HALEFOĞLU : İç politikadaki programımızın başarısı, Batı için 
bir başarı olacaktır. Arap ülkeleri de bizi bölgede önemli bir istikrar fak
törü olarak görüyorlar. H atta bunlardan bazıları, bizi Batı'nm çoğulcu 
demokrasisi ile İslâmi yaşamı birleştirmeyi bilen ülke olarak kabul edi
yorlar. Dış politikamız böylece yepyeni bir boyut kazanıyor. Türkiye sa
dece NATO’nun güney doğudaki direği değil, bilâkis aynı zamanda Batı 
dünyası ile İslâm alemi arasında bir köprü oluyor. İslâm ülkeleriyle olan 
ilişkilerimizi son aylarda başarılı bir şekilde geliştirmeye başladık. Bizim 
dostluğumuzu aram ayan hiçbir İslâm ülkesi yok. Dolayısıyla güçlü bir 
Türkiye, yakın ve Orta Doğu’daki anlaşmazlıkların giderilmesine önemli 
ölçüde katkıda bulunabilecektir.

Sovyetler Birliği ile komşuluk ve dürüst ilişkilerimiz var. Sovyetler 
Birliği, Türkiye’nin Batı’ya olan üyeliğini sorun haline getirmiyor. ABD 
hükümeti ile artık  sorunlarımız yok. Avrupa Konseyi’ne döndük, Ortak 
Pazarla görüşmeler içindeyiz. Kıbrıs’daki iki toplum arasında, işleyen 
bir federal sisteme götürecek görüşmeler için yoğun bir çaba gösteriyo
ruz. Yunanistan’la ciddi bir diyalog ve yapıcı bir işbirliği için dostluk eli
ni uzatıyoruz.

— GA : Türkiye’nin Ortak Pazar’a tam üyeliğine ilgisi sürüyor mu ?

— HALEFOĞLU : Tabii, kendimizi hazır hissettiğimiz an, tam 
üyelik için başvuracağız ve kendimizi buna hazır hissettiğimiz zaman, 
Ortak Pazar için artık  büyük bir sorun olmayacak bu. Türkiye’nin hiç de 
uzak olmayan bir gelecekte, istenen bir üye olması mümkündür.»

BELGE : 12

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN
FEDERAL ALMANYA’YA YAPTIĞI ZİYARET SIRASINDA 

F. ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI HANS - DIETRİCH GENCSHER 
TARAFINDAN 22 HAZİRAN 1984 GÜNÜ VERİLEN 

ÖĞLE YEMEĞİNDE GENSCHER TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Mr. Foreign Minister,

Madam,

Ladies and Gentlemen,

It affords me particular pleasure to welcome you to Bonn toda>. 
Almost two years ago you, Mr. Halefoğlu, and you, Madam, took your 
leave from us. That was shortly afte r the 10th anniversary of your com
mencement activities as Turkey’s Ambassador to the Federal Repub
lic of Germany. On th a t occasion I pointed out tha t you had not only
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experienced, but also helped to shape part of the history of Turco - Ger
man relations. Today you are in a position, as Foreign Minister of your 
country, to determine Turco - German relations to a decisive extent.

Turco - German friendship has evolved over generations and has 
become part and parcel of Turkish and German history. Our shared his
tory constitutes a common challenge in our time. I t imposes an obliga
tion on us. Today millions of Germans and Turks are no longer distant 
friends but neighbours in the  same locality. This creates some problems, 
but even friends and neighbours encounter problems. I t is our duty to 
find solutions to them. This is possible by showing understanding for 
each other’s interests. One and a half million Turks live here as migrant 
workers, scientists, students or sportsmen. We have not forgotten that 
in the dark hours of recent German history German professors and ar
tists  found refuge in Turkey. Today an increasing number of Germans 
visit Turkey.

Extensive relations exist between our countries in the financial, 
developmental, defence, economic and cultural sectors. Good prospects 
exist for the progressive development of our co - operation. One such 
example is our economic co - operation. The Federal Republic of Ger
many is Turkey’s principal trading partner, alongside Iran and Iraq. 
Turkey has always been a priority of our development assistance. It was 
only natural th a t we particularly supported your country in the years 
when it was undergoing a difficult economic phase. German industry is 
becoming increasingly interested in trade with Turkey and in placing 
investments there. This was demonstrated by the Turco - German invest
ment seminar which wras held a t the s ta rt of the year by three major 
German trade associations asisted by Turkish government representati
ves and which was well attended by German companies. One cannot ever- 
ra te  the importance of such events designed to promote co - operation in 
the private sector. I therefore welcome the fact th a t Turkey intends to 
stage a second seminar soon in Turkey. I am confident th a t the success
ful economic co-operation between our two Governments will be effec
tively supplemented by increased co - operation in the private sector.

Thriving cultural interchange also exists between our two countries. 
I t  has become a tradition for many Turkish academics to obtain their 
training in Germany. Conversely, eminent German scientists have wor
ked a t Turkish universities. I t is a pleasure for any German visitor to 
Turkey to find th a t so many people in prominent positions have a com
mand of the German language. The German schools a t Istanbul make a 
valuable contribution to continuing the close cultural relations. We con
sider it a special task  to ensure th a t Turkish children receive the best
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possible education in Germany not only to facilitate their integration here 
but also to permit their return  to Turkey. The great Turkish community 
in Germany bears a special responsibility for Turco - German relations. 
We shall assist it in this context.

We Germans wish to see a strong, democratic Turkey in Europe. 
Your country has made m ajor progress along the path towards democ
racy since the last parliamentary elections in November 1988. We 
acknowledge and welcome this progress. In his policy statement, Prime 
Minister ozal said : «The five years ahead of us afford an important op
portunity to make democracy an indispensable element of Turkish so
ciety... Democracy is the best system for protecting the rights and free
doms of the people. Peace and security to not necessitate the abandon
ment of democracy, human rights and freedoms.»

We wish Turkey as our friend and ally success in its efforts to con
tinue along the path towards democracy. My Government and the Ger
man people attach - not least because of our own historical experience - 
particular importance to democracy and human rights. This view and 
our commitment to democracy are firmly embedded in all political par
ties represented in the Bundestag and in the German public a t large. Do
mestic harmony and freedom are today dependent more than ever on 
sound and durable economic structures. We are therefore closely follo
wing the courageous economic course followed by Prime Minister ozal. 
We wish him success.

The Federal Republic of Germany and Turkey are fellow members 
of the North Atlantic Alliance. This Alliance of Western democracies has 
guaranteed peace and freedom for us Europeans over generations. Our 
joint commitment to our Alliance will continue to ensure joint security. 
As a stabilizing factor on the exposed South - Eastern flank of NATO 
Turkey enjoys special responsibility and importance. Your country, Mr. 
Minister, has never shunned this role and is conscious of the high value 
of Alliance solidarity. I t is in the Alliance’s joint interest and thus in the 
interest of the Federal Republic of Germany tha t Turkey should be able 
to perform its defensive functions within the Alliance. A democratic Tur
key as a member of the North Atlantic Alliance and the Council of 
Europe can contribute particularly towards building a bridge between 
Europe and the countries of the Middle East.

Mr. Minister, we are confronted with common challenges. We shall 
master them on the basis of the strong foundation formed by our close 
relations and in the spirit of the friendship tha t links us to one anothei. 
Ladies and gentlemen, I propose a toast to the well - being of Mr. and 
Mrs. Halefoglu and to Turco-Germ an friendship.»
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BELGE : 13

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN
FEDERAL ALMANYA’YA YAPTIĞI ZİYARET SIRASINDA 

F. ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HANS - DIETRICH GENSCHER 
TARAFINDAN V. HALEFOĞLU ONURUNA VERİLEN 

ÖĞLE YEMEĞİNDE DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
TARAFINDAN YAPILAN KONUŞMA

«Mr. Minister,

Mrs. Genscher,

Distinguished Guests,

I t gives me distinct pleasure to be in Bonn again among friends and 
colleagues whose acquaintance I have enjoyed for more than ten years 
in this beautiful city. Indeed my greatest consulation a t the end of my 
tenure as Ambassador here was the sincere friendship th a t we had cul
tivated in Bonn where I spent more than a quarter of my career. Since 
then I take great care to preserve and fu rther develop this warm affec
tion. I would like to express my sincere thanks for the kind invitation 
and the warm welcome extended to me and my wife. I also like to express 
my gratitude for your kind words about me. May I likewise be permitted 
to say, Mr. Minister, th a t my years in Bonn have given me the oppor
tunity  to appreciate closely your personal qualities. Since the time you 
held the post of the Interior Minister, I have observed your personal 
attachm ent to develop close and friendly relations between our-two 
countries.

I was not alone in appreciating your understanding and support for 
Turkey which was realized in your characteristically skillful way.

The relations between our two countries have always been marked 
by friendship, cooperation and ties of alliance. Indeed Turkish and Ger
man nations have never confronted each other nor have they come into 
a conflict of basic interests, In the near history, the two countries have 
become partners in an Alliance which was set up by nations resolved to 
defend their freedom. However, it would be too simplistic an approach 
to describe this new partnership in military term s. In fact, further than 
a military organization imposed by the post - World - W ar realities, 
NATO is an expression of its members dedication to certain principles 
and common values such as democracy and supremacy of law whicn 
govern their countries. Given this common denominator between oui 
two countries, we have understood the active interest shown by Germany 
in the process of restoration of democracy in Turkey during the past
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couple of years. We have appreciated this interest as a token of the spe
cial nature of our relationship and as a contribution in our own efforts 
towards the  same goal.

Now th a t parliam entary democracy is restored and an elected a ci
vilian government installed in Turkey, we expect our German friends to 
show the same keen and active interest in aborting the vicious campaign 
of misinformation, presently being carried in Europe and in particular 
in the Federal Republic by the remnants of those who failed in realising 
their ill-designs in Turkey through terrorism. It is a duty tha t befalls 
on our German friends because this campaign aims a t the national unity 
and territorial integrity  of an Ally and purports to install a totalitarian 
regime instead of democracy in Turkey.

Mr. Minister,

Mrs. Genscher,

Distinguished Guests,

Our relationship is a multi - faceted one, traditionally, Federal Re
public is one of our leading trading partners, the presence of several big 
projects offers the prospect of fu rther enlarging this economic coopera
tion to the benefit of both countries. Needless to say, our long term eco
nomic cooperation will be fu rther enhanced and entrenched by the inc
rease of private German investments in Turkey. German economic and 
military assistance to Turkey, while demonstrating western solidarity, 
contributes significantly to the strengthening of our economic and defen
sive capabilities. Social, cultural and scientific ties between our two 
countries have shown a satisfactory development during the last years 
and we will do our best to fu rther develop our relationship in these areas 
as well.

The' acute demand for manpower in the 1960’s has resulted in the 
presence of a sizeable Turkish community in the Federal Republic. I be
lieve that this new dimension in our relationship will in the long run 
cement the ties between the  two countries and peoples.

Given the scope and magnitude of our relations, it is only natural 
that we have differing points of views and difficulties from time to time.

* This has been so in the past and inevitable in the future. But I am con
vinced that, as in the past, our perception of common interests, political 
will and belief in our traditional friendship will help us overcome what- 
ever difficulties we may face in the future. And as regards strong belief 
in Turkish - German friendship and cooperation, you can rest assured 
with the present Turkish Foreign Minister who during his long stay in
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Bonn has giown deep affection and admiration for your country and for 
your people.

With these remarks, may I ask you ladies and gentlemen to join me 
and my wife in raising your glasses for our distinguished host and hos
tess, for the friendship and cooperation between our two countries.»

BELGE : 14

TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ İNCELEME VAKFI 
KURULUŞ* SENEDİNİN 27 HAZİRAN 1984 TARİHİNDE 

İMZALANMASI VESİLESİYLE DÜZENLENEN TÖRENDE 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU TARAFINDAN 

YAPILAN KONUŞMA

«Bugün burada, kardeş Arap ülkelerinin Sayın temsilcileri ve seçkin 
Türk konuklarımızın huzurunda, öbür kurucu arkadaşlarımla birlikte, 
Türk - Arap İlişkileri İncelemeleri Vakfı’nm Senedini imzalamış olmak
tan mutluluk duyuyorum.

Bu Vakıf, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında dostluk, kardeşlik ve 
kültür ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaları Türkiye’nin 
dış politikası ile uyum içinde yürütülecek olan Vakıf, Arap ülkeleriyle 
her alanda daha sıkı işbirliği yapılmasına yardım edecektir.

Türk - Arap ilişkileri alanında şimdiden üniversitelerimiz çerçeve
sinde bazı araştırm a merkezleri vardır. Bizim Vakfımız onların çalışma
larından da yararlanarak, tarih, kültür ve ekonomi alanlarında geniş 
araştırm a ve incelemeleri özendirecek, düzenleyecek, Türkçe, Arapça ve 
Batı dillerinde yayınlar yapacak, sergiler açacak, Türk ve Arap bilim ve 
sanat adamlarını biraraya getirecek, Arap aydınlarının Türkiye’de yap
mak isteyecekleri araştırm a ve tem aslara yardımcı olacak ve mali olanak
ları elverirse, Türkiye’de Türklere ve A raplara açık eğitim ve öğretim ku
rum lan kuracaktır.

Böyle bir vakfın kurulmasında geç bile kaldığımız kanısındayım. 
Çünkü, I. Dünya Savaşı sonrasından beri tek tek bağımsızlığına kavuşan 
Arap ülkeleriyle siyasal ilişkilerimiz dürüst ve karşılıklı saygı içinde geç
miş de olsa, halklarımız birbirini yeterince tanıyamamış, hükümetler bir
birinin sorunlarına yeterince ilgi gösterememiştir. Bu konudaki ihmaı ve 
kusur, kişisel kanıma göre, daha çok bizimdir. Siyasal ve ekonomik iliş
kilerimizde son 15 - 20 yıldır görülen gelişmeyi artık  bu alanların ötesine 
götürmek, halklarımızı kaynaştırmak, birbirine sevdirmek, kültürlerimi
zin, tarihimizin ortak yanlarını meydana çıkarıp değerlendirmek zorun
dayız. Böyle bir atılımın ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmanın
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gelişmesine de yardımcı olacağı kuşkusuzdur. Bu işin yalnız hükümetle
rin çabalarıyla gerçekleştirilemeyeceğine inandığımız içindir ki, böyle bir 
Vakfın kurulmasını düşündük.

Hepimizin bildiği gibi, Araplar ve Türk'ler 1300 yıl İslâm dininin ve 
İslâm uygarlığının ortaya koyduğu değerleri paylaşmışlar, onun korun
ması ve güçlendirilmesine elbirliği ile çalışmışlardır. 11. yüzyılın sonla
rında başlayan Haçlı Seferlerine, ya da 16. yüzyılın başlarında Müslüman 
Kuzey Afrikayı İstilâya kalkışan kuvvetlere karşı birlikte kahramanca 
savaşmış olmaları bunun örneklerindendir. Bilim, sanat ve genellikle uy
garlığa katkıları da gene bir arada olmuştur. Bu ortak tarih ve ortak ya
şam onlar arasında karşılıklı saygı ve sevgi bağları yaratmıştır. Ayrıca, 
evlilikler yolu ile birçok ülkede kanlarımız karışmıştır. İslâm dünyasında 
siyasal üst otoritenin yüzyıllar boyunca, ilk Dört Halife, Emeviler, Ab- 
basiler ve Osmanlılar tarafından temsil edilmesi bile bir İslâm geleneği 
olmuştur.

Bugün, çağdaş dünyanın koşulları içinde, yan yana, bağımsız 
ülkelerde yaşıyoruz. Birbirimizin anayasal ve sosyal düzenine saygılı bu
lunuyoruz. Dış politikalarımızda az çok farklılıklar olmasını karşılıklı 
anlayışla karşılıyoruz. Nitekim 1969 yılından beri gelişmekte olan İslâm 
Konferansı, tüm  İslâm ülkeleri arasında olduğu gibi, Türkiye ve Arap 
ülkeleri arasında da, dayanışma ve işbirliği için bir forum oluşturmakla, 
bu saygı ve anlayışın kanıtını ortaya koymuştur.

Vakfımızın merkezi İstanbul’da olacaktır. Türk - Arap ilişkileriyle 
ilgili pek çok arşivin, yazmaların, kütüphanelerin ayrıca en büyük T ürk - 
İslâm sanat eserlerinin orada bulunması böyle bir tercihi zorunlu kılmış
tır. Vakıf Senedinin tescili işlemleri tamamlanınca, sanıyorum, önümüz
deki sonbaharda, kurucular toplanacak ve artık  «Mütevelliler Heyeti» 
olarak işe koyulacak, Yönetim Kurulu’nu seçecektir. Üsküdar’da, Sala- 
cak’ta  Dışişleri Bakanlığı’na ait güzel bir arsa üzerinde, intifa hakkından 
yararlandırılarak, inşa edilecek Vakıf merkezi bitinceye kadar, orada 
mevcut küçük bir evde çalışmalara başlanacaktır.

Vakfımızın parasal kaynağı şimdilik bağışlardan oluşacaktır. Onun 
amacı gözönünde tutularak, varlıklı kuruluş ve kişilerin yeterince bağış
larda bulunacağına inanıyoruz.

Kurucuların çoğunluğu bilim adamlarıdır. Ancak, yapılacak araştır
malar, incelemeler, tem aslar tüm Türk ve Arap, hatta üçüncü ülkelerin 
bilim adamlarına, uzmanlarına ve kuramlarına açık olacak cır.

Arap ülkelerinin Türkiye’deki siyasal temsilcileri Vakfımızın oııuı 
üyeleri sayılmıştır. Kendileri Mütevelliler Heyeti toplantılarına davet
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edilecek ve görüşlerinden, önerilerinden yararlanılacaktır. Onların bugün 
bu törende aramızda hazır bulunmalarından duyduğum mutluluğu özel
likle belirtmek isterim.

Vakıf Senedinin hazırlanması ve başkaca işlerin yoluna konulması 
bir kaç ay sürdü. Çünkü, kurucularımızın tek tek düşünceleri alındı. 
Müteşebbis Heyeti, benimle danışmalar içinde, bu görüşleri değerlendir
di. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bazı res
mi kuruluşların önerilerinden yararlanıldı. Sonunda, sanıyorum, kapsam
lı, demokrasi anlayışına uygun, devletin dış politikasını yürüten Dışişleri 
Bakanlığı ile teması koruyan bir metin ortaya konuldu. Bunda hizmet
leri geçen kurucu arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmeyi borç bili
rim.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.»

BELGE : 15

FAS BÜYÜKELÇİSİ DR. AHMED BENABUD’UN,
TÜRK - ARAP İLİŞKİLERİ İNCELEME VAKFININ 

KURULUŞU MÜNASEBETİYLE 27 HAZİRAN 1984 GÜNÜ 
DÜZENLENEN TÖRENDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Your Excellencies,

This is really a great day in the history of the Turkish - Arab re
lations. The Turkish - Arab relations, as we know, extend for centuries 
and they were strong and fruitful. Then came a period during which 
these relations have become dormant. This period was mainly the colonial 
era. Then the relations started picking up; now I say, with the establish
ment of this Foundation they are being really revived.

A new spirit is coming to these relations with the establishment 
of this Foundation. This Foundation has been overdue, and it comes at 
the righ t moment indeed.

I am sure th a t this Foundation will enlight fu rther our countries 
and the whole world of the solidity of these relations.

It will discover, I am very sure, many fields of mutual cooperation, - 
fruitful cooperation for the good and the benefit of the Arab countries 
and Turkey.

Your Excellency, let me express to you our deep appreciation for 
this thoughtful idea. I think it is a great and positive initiative and it 
will be the cornerstone in the history of Turkish - Arab relations.



May I extend to you again our sincere congratulations and wish you 
success in realizing the goals and the objectives which are our common 
objectives. Before I end, I must say the Arab countries will be very happy 
to contribute to the success of this Foundation.

Thank you, Your Excellencies.»
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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

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu İtalya Dışişleri Bakanı Giulio 
Andreotti’nin davetine icabetle, 3 - 4  Temmuz 1984 tarihleri arasında 
İtalya’ya resmi b ir ziyarette bulunmuştur. Halefoğlu Roma’daki ikameti 
sırasında İtalyan meslektaşı ile biri başbaşa, diğeri heyetler halinde iki 
görüşme yapmıştır. Halefoğlu, ayrıca, Cumhurbaşkanı Pertini tarafından 
da kabul edilmiştir.

Dışişleri Bakanı Halefoğlu 5 Temmuz günü Papa Jean Paul II tara
fından kabul olunmuş, aynı gün Floransa’ya geçerek, bu şehirde düzen
lenen «Anadolu Uygarlıkları Fotoğraf Sergisi»nin açılışını yapmış, 6 
Temmuz günü Torino’ya giderek buradaki Fiat ve Olivetti tesislerinde 
incelemelerde bulunmuştur.

Plalefoğlu, ayrıca, Republica, II Giornale, Corriere della Sera ve İl 
Tempo Gazeteleri ile ANSA - İtalyan gazete ajansı (AGİ) ve Hristiyan 
Demokratların siyasi dergisi olan Discussioııe mecmuasının muhabirleri 
ile görüşmeler yapmıştır. Görüşmeler, genellikle Türkiye’nin sahip olduğu 
imkânlar, İtalya ile ikili işbirliği olanakları, Andreotti ile yapılan ikili 
görüşmeler, İran - Irak  savaşında Türkiye’nin oynayabileceği rol, Kıbrıs 
sorunu- ve cezaevlerindeki mahkûmlarla ilgili soruları kapsamıştır. 
Sözkonusu gazeteler daha sonra yayınladıkları makale veya haber 
yorumlarda Halefoğlu’nun açıklamalarını geniş biçimde aksettirmişler 
ve yaptıkları yorumlar genellikle olumlu olmuştur.

Dışişleri Bakanı, İtalya’dan dönüşünde İzmir’de verdiği demeçte, 
İtalyan meslektaşı ile yaptığı görüşmelerin son derece yararlı geçtiğini 
açıklamıştır. Bakan ikili görüşmeler hakkında şu bilgileri vermiştiı .

«Türkiye ile İtalya arasında bir siyasi danışma mekanizmasının 
kurulması hususunda m utabakata varılmıştır. İki ülkenin Dışişleri Ba
kanlıklarında siyasi işlerle görevli yüksek düzeydeki temsilciler zaman 
zaman biraraya gelecek, bilgi alış - verişinde bulunacak, mi letleı aıası ve 
ikili konuları sıcağı sıcağına görüşeceklerdir.

Uluslararası terörizm konusundaki görüşlerimizde de terörizmin 
uyuşturucu madde kaçakçılığı ile yakın ilgisi bulunduğu konusunda go- 
r üş birliğine vardık. İki ülke makamlarının bu konuda işbirliğini sı v aş

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU'NUN İTALYA ZİYARETİ
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tırm alan  gereği üzerinde durduk. Ayrıca uyuşturucu madde kaçakçılı
ğının önlenmesine ilişkin anlaşmanın akdi çalışmalarının hızlandırılma
sını da kararlaştırdık. Uyuşturucu madde ile mücadele eden ülkelerin 
terörizmle de mücadele etmiş olacağı görüşünde birleştik. Bilindiği gibi, 
terörizmin paraya ihtiyacı vardır. Bol parada ancak uyuşturucu madde 
ile sağlanabilmektedir. Başından beri savunduğumuz bu tezi artık Av
rupa ülkeleri de kabul etmeye başlamıştır.»

Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu görüşmelerde iki ülke arasındaki 
kültürel ilişkilerin de ayrıntılı biçimde ele alındığını, bu konuda daha 
etkin çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını ifadeyle, 
en önemli konulardan birinin ekonomik alanda işbirliği olduğunu söyle
miş ve bu konuda şu hususları belirtm iştir :

«İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile şu somut sonuçlara 
vardık :

— Türk - İtalyan Karma Ekonomik Komisyonu önümüzdeki Ekim 
ayında toplanacak. Bu, Ortak Pazar üyesi olan bir Batı Avrupa ülkesi ile 
yıllardan beri ilk kez bir karm a ekonomik toplantı yapılması nedeni ile 
önem taşımaktadır.

— Türkiye’nin turizm potansiyelini değerlendirmek amacı ile Tür
kiye ile İtalya arasında yapılacak işbirliğine ilişkin bir çerçeve anlaşma
sının akdedilmesi hususunda m utabakat sağlanmıştır. Bu anlaşma özel
likle Ege ve Akdeniz kıyıları ile İzmir yöresi için büyük önem taşımak
tadır.

— İtalya’da mevcut kalkınma için işbirliği fonlarından Türkiye’nin 
hazırlayacağı projeler kanalı ile özellikle 1985 yılından itibaren yararlan
ması hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu fondan daha çok hayvan
cılık ve tarım  alanlarında yatırım  yapacaklar yararlanacaktır.

— Teknik işbirliği alanında ise kısa zamanda bir çerçeve anlaşması 
imzalanacak. Teknik personel eğitimi için burslar verilecek, malzeme 
temin edilecek.'

—- Karayolu Taşımacılığı Karma Komitesi en kısa sürede Roma’da 
toplanacak ve TIR taşımacılığının kolaylaştırılması konusunda gerekli 
önlemler alacak.

— Ulaştırma alanındaki işbirliği, deniz nakliyatı ve telekominikasyon 
alanım da kapsayacak şekilde geliştirilecek...»

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Papa II. Jean Paul ile yaptığı 
görüşmeye de değindiği açıklamasında, Papa II. Jean Paul’un kendisin
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den İran - Irak savaşı konusunda bilgi istediğini ve Türkiye’nin bu konu
daki görüşünü sorduğunu söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürmüştür :

«Sayın Papa’ya Türkiye’nin bu konudaki ağırlıklı barışçı rolünü izah 
ettim. Ayrıca, Türkiye’ye yaptığı ziyaret üzerinde konuştuk. Türkiye’nin 
tarihte Polonya’nın taksimini kabul etmeyen tek ülke olduğunu tekrar
ladım. Papa’mn milletlerarası terörizmi takbih eden beyanlarının çok 
derin akisler bıraktığını ve zaman zaman bu tip beyanlarda bulunması
nın yararını münasip bir şekilde ifade ettim.»



ROMANYA BAŞBAKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Başbakan Turgut özal’m davetine icabetle Romanya Sosyalist Cum
huriyeti Başbakanı Constaııtin Dascalescu 4 - 6  Temmuz tarihleri ara
sında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Zij^aret sırasında iki 
Başbakan başbaşa ve heyetler halinde görüşmeler yapmışlardır. Görüş
melerde ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri gözden geçirilmiş ve uluslararası 
konular üzerinde görüş teatisinde bulunulmuştur.

Konuk Başbakan, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da ka
bul olunmuştur.

Görüşmelerin sonunda iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbir
liğini düzenleyen bir Protokol, özal ve Dascalescu tarafından imzalanmış
tır. Protokolün imzalanmasından sonra bir konuşma yapan Başbakan 
Özal, Protokolün 1982 ve 1983 yıllarında iki ülke arasında ticaret ve eko
nomik işbirliği konusunda imzalanan uzun vadeli Program ve Protokol 
gibi belgelerin doğal bir uzantısını oluşturduğunu belirttikten sonra şun
ları söylemiştir :

«İkili ilişkilerimizde önemli bir yer tu tan  ticaret ve ekonomik işbir
liği ilişkilerimizin geçmiş yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelere rağmen 
ekonomilerimizin gerçek potansiyelini yansıttığını söylemek mümkün 
değildir.

İmzaladığımız bu belge ile Hükümetlerimiz bu ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki gayretleri sürdürmekte ve 
desteklemekte kararlı olduklarını bir defa daha ortaya koymuşlardır.

Bu çerçevede ilgili Türk ve Romen kuruluşları arasında son bir aylık 
süre içinde imzalanan ve toplam değerleri 200 milyon doları aşan özel 
paket anlaşmalarını ikili ticaretimizin süratle ve dengeli şekilde gelişti
rilmesi bakımından çok olumlu adımlar olarak değerlendiriyoruz.

Görüşmelerimizde ekonomik işbirliği ile ilgili olarak, mevcut proje
lerdeki gelişmeleri gözden geçirdikten sonra, halen işbirliği olanakları 
araştırılan konular ürerinde de durduk. Ayrıca işbirliğine konu olmasın
da karşılıklı yarar gördüğümüz bazı yeni mevzularda da görüş teatisi im
kânını bulduk. Bu çerçevede ülkemizde bir haddehane kurulması ve bazı 
hidro - elektrik santrallerinin gerçekleştirilmesinde işbirliği olanakları
nın araştırılm ası hususunda varılan m utabakatı özellikle kaydetmek ıs-
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terim. Bütün bu hususları ekonomik işbirliğimizin gelecekte iki ülke ya
rarına daha da genişleyeceği yönünde olumlu deliller olarak değerlendi
riyoruz.

İmzaladığımız bu Protokol’ün ikili ilişkilerimizin karşılıklı irademize 
uygun olarak daha da gelişip, çeşitlenmesi bakımından iki ülkeye de ya
rarlı olması dileğiyle, kadehimi Türk-Rom en ilişkilerinin geleceğine ve 
Ekselansları ile değerli misafirlerimizin sağlığına kaldırıyorum.»

Romanya Başbakanı Dascalescu da konuşmasında, imzalanan Pro
tokolün daha önce üst düzeyde yapılan görüşmelerin bir sonucu olduğu
nu kaydetmiş, Protokolün, Türkiye - Romanya işbirliğine yeni aşamalar 
kazandıracağını belirtm iştir. Başbakan Turgut özal’ı ziyaret eden ilk 
Başbakan olmaktan memnunluk duyduğunu ifade eden Dascalescu, gö
rüşmelerin samimi, dostluk ve yapıcı bir hava içinde geçtiğini bildirmiştir.
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KIBRIS : BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

Kıbrıs Barış H arekâtının Onuncu yıldönümü KKTC’de «20 Temmuz 
Barış ve özgürlük Bayramı» olarak görkemli törenlerle kutlanmıştır. Bu 
vesileyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut özal, TBMM 
Başkanı Necmettin Karaduman, Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a 
birer mesaj göndermişlerdir.

Bayramda Türkiye Cum huriyetini Cumhurbaşkanlığı Konsey üyesi 
N urettin Ersin temsil etmiştir. Törene hükümeti temsilen Devlet Bakam 
Abdullah Tenekeci, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen de Kara Kuvvet
leri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık katılmışlardır. Dışişleri ve Milli 
Savunma eski bakanlarından bağımsız Antalya Milletvekili Ü. Halûk 
Bayülken de törenlere katılm ıştır. Ersin, Saltık, Tenekeci ve Bayülken’e 
KKTC Cumhurbaşkanı tarafından 10. yıl madalyası verilmiştir.

Lefkoşe’deki geçit töreninde bir konuşma yapan Denktaş, ada 
ram larını barış ve tomlumlararası görüşme masasına tekrar çağır
mıştır. Denktaş, Kıbrıs adasında federal bir çözümü benimsemeyen, ye
niden bir ortaklık devleti kurm ak istemeyen tarafın  sahte bir «Kıbrıs 
Hükümeti» ünvanı arkasında saklanan Rum yönetimi olduğunu belirt
miştir.

Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci de törende yaptığı konuşmada, 
«1974 Barış Harekâtı ile Kıbrıs halkı için geçmişin güvensizlik ortamı, 
bir daha geri gelmesi mümkün olamayacak şekilde sona ermiştir» 
demiştir.

Öte yandan törenler vesilesiyle Lefkoşe’de A tatürk  Kültür Mer
kezi ile A nkara’da Kıbrıs Türk K ültür Derneği Sitesi açılmıştır.

Kıbrıs Rum kesimi ve Y unanistan’da 20 Temmuz harekâtının onuncu 
yılı vesilesiyle tertiplenen siyasi ve dini gösteri, tören ve ayinlerde, elen, 
iddia ve tezlerinin propagandası amacı ön planda yer almış, Kıbrıs Türk 
tarafındaki bayram «Korkunç bir cürümün gayri ahlâki törenlerle kut
lanması» olarak takdim edilmiştir.

Diğer yandan H arekatın 10. yıldönümünde adanın her iki kesimim 
ziyaretle objektif müşahede ve değerlendirmeler yapmak isteyen yabancı 
gazetecilere KKTC’ne girebilmeleri için KRY’ce izin verilmemiş, KKTC 
Dışişleri ve Savunma Bakanı Ertegüıı konu ile ilgili olarak yaptığı açık
lamada, KRY’nin bu tutum unun BM Genel Sekreterinin toplumlararası 
görüşmeleri yeniden başlatmak için çabalarını sürdürdüğü bir aşamada 
elzem olan olumlu atmosferin oluşturulmasına ters düştüğüne dikkat 
çekmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— 2 - 23 Temmuz tarihleri arasında Devlet Halk Dansları Toplulu
ğu Macaristan’ın Budapeşte, Debrecen, Tata, Siofok şehirlerinde temsiller 
vermiştir.

- 2 - 8  Temmuz tarihleri arasında Macaristan’ın Kalocza şehrinde 
düzenlenen Tuna ülkeleri Folklor Festivaline katılan ekibimiz (Ankara 
Kulübü Derneği) ikincilik ödülü almıştır.

— 4 - 7 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’nin Llangoleleıı şehrinde 
düzenlenen Uluslararası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında ekibimiz 
Anadolu Folklor ve Turizm Derneği (AFTUD) Dünya İkincisi olmuştur.

— 12-16 Temmuz tarihlerinde Sofya’da yapılan 6. Spartakiad’ı iz
lemek üzere Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler baş
kanlığındaki heyet Sofya’ya gitmiştir.

— 13 Temmuz 1984’de, Anadolu Folklor ve Turizm Demeği 
(AFTUD) ekibi T irana’da bir gösteri yapmıştır.

— İtalya’nın Ravenna kentinde, Kukla Merkezi tarafından, 14 - 22 
Temmuz tarihlerinde düzenlenen «7. Uluslararası Kukla Tiyatrosu Fes
tivalime Karagöz sanatçısı Hayali Torun Çelebi katılmıştır.

— 40 kişilik TRT Türk Sanat Mûsikisi Topluluğu, 16-21 Temmuz 
1984 tarihlerinde Cezayir’de düzenlenen Uluslararası Klâsik Arap Mü
ziği Festivali çerçevesinde konserler vermiştir.

— 6-18 Temmuz tarihlerinde yapılan Çekoslovakya Karlovy Vary 
Milletlerarası Film Festivaline iki filmle katilinmiş ve «Derman» adlı 
filmimiz «Milletlerarası Filmcilik Gazetecileri örgütü» ödülü ile «Millet
lerarası Film Kulüpleri Federasyonu» ödülünü kazanmıştır.

— 20 Temmuz’da M acaristan’ın Pecs kentindeki Yaz Tiyatro Fes
tivaline Kütahya Turizm Derneği Zeybek Ekibi ile katıl, nmıştır.

; 20-28  Temmuz 1984 tarihlerinde Ankara Gençlik Korosu, İngil
tere nin Clevelaııd kentinde Uluslararası Koro Yarışması’na katılmıştır. 
-Dünya Koroloarı arasında 3’üııcülük ödülü kazanan ve Belçika’da 

evelaııd’da Radyo - Televizyon yayınları için band dolduran koro ay
rıca Londra, Aııvers ve Brüksel’de de başarılı konserler vermiştir.
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— Çin Genç Erkek Voleybol Takımı dostluk maçı yapmak amacı ile 
25 Temmuz -1  Ağustos tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.

— 27 Temmuz -1  Ağustos tarihleri arasında Sofya’da düzenlenen 
Yüksek Okul öğrencileri ve Genç Bilim Adamları 7nci Matematik Bal- 
kaniad’ma katilinmiş ve yarışm a sonucunda Genç A raştırm acılar dalında 
ODTÜ araştırm a görevlisi Dr. Doğan Çömez birincilik ödülü almıştır. 
Üniversite öğrencileri Matematik Yarışması’nda Fahri Sürücü 4 üncü, 
Orhan Arıkan 5 inci olmuşlardır.

Teknik üniversite öğrencileri M atematik Yarışması’nda ise, Emre 
Telatar ve Bülent Baygün 3üncü’lük almışlardır.



O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





NATO PARLAMENTERLER HEYETİ 
TÜRKİYE’DE

NATO’ya üye Devletlerin parlamenterlerinden 
oluşan Kuzey Atlantik Asamblesi’niıı Siyasi Komite 
«Güney Bölge» Alt - Komitesi’ııe mensup 4 parla
menter (Fransız, Federal Alman, İngiliz ve Hollan
dalI) ülkemizi ziyaret etmişlerdir.

«Güney Bölge» ülkelerindeki gelişmeleri ve böl
geye ilişkin sorunları bir dizi ziyaret çerçevesinde 
mahallinde izlemekte olan Alt-Komite, 1984 son
baharında yapılacak Kuzey Atlantik Asamblesi top
lantısına sunulmak üzere bir rapor hazırlamaktadır.

Konuk parlamenterler Ankara’da 3 -4  Tem
muz 1984 tarihlerinde yapmış oldukları resmi te
maslar cümlesinden olmak üzere, Başbakan Turgut 
özal tarafından kabul edilmişler, ayrıca, Genelkur
may Başkanı’ııı, Milli Savunma Bakam’m, Adalet 
Bakam’ııı, Hazine ve Dış Ticaret ve Dışişleri Bakan
lığı M üsteşarlarını ziyaret etmişlerdir.

Türkiye’de bulundukları süre içinde özel bazı 
temaslarda da bulunan konuk parlamenterlere, ay
rıca, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlı
ğında birer brifing verilmiştir.

2 Temmuz 1984
HALEFOĞLU’NUN İL TEMPO’YA DEMECİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu İtalyan İl 
Tempo gazetesine özel bir demeç vermiştir. Halef
oğlu demecinde, iki ülke arasındaki dostane ilişki
lere değinmiş, İtalya’nın Türkiye ile AET arasın
daki ortaklık ilişkilerinin normalleştirilmesinde 
olumlu bir rol oynayabileceğini söylemiştir. (Bk. 
Belge 1).

3 * 7 Temmuz 1984
DIŞİŞLERİ BAKANI İTALYA’DA

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu İtalya Dışiş
leri Bakanı Julio Aııdreotti’nin konuğu olarak İtal
ya’yı ziyaret etmiştir.

1 - 7 Temmuz 1984
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İki ülke Dışişleri Bakanı 3 Temmuz günü baş- 
başa bir görüşme yapmışlar, daha sonra heyetler 
arasında görüşmelere geçilmiştir. İtalya Dışişleri 
Bakanı Halefoğlu onuruna 4 Temmuz akşamı bir ye
mek vermiştir. (Bk. Belge 2, 3)

V ahit Halefoğlu Roma’da İtalya Cumhurbaşka
nı Sandro Pertini ve Papa Jean Paul II tarafından 
da kabul olunmuştur.

Halefoğlu, ayrıca, Floransa’da Anadolu Medeni
yetleri fotoğraf sergisinin açılışını yapmıştır. (Bk. 
Belge 4)

3 Temmuz 1984
TÜRKİYE’NİN JAPONYA’DA DÜZENLENECEK 
«EX PO -85» FUARINA KATILMASI İLE İLGİLİ 
ANLAŞMA TOKYO’DA İMZALANDI

Türkiye’nin, Japonya’da 17 Mart -16 Eylül 
1985 tarihleri arasında düzenlenecek «Expo - 85» 
fuarına katılmasıyla ilgili anlaşma Tokyo’da imza
lanmıştır.

Anlaşmayı, Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşaviri 
Büyükelçi Candemir öııhoıı ile sergi koordinatörü 
Toshibo Togo imzalamışlardır.

Togo, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
Expo - 85’e katılmasından ve uygarlığın başlangıcı 
olarak niteledikleri H itit medeniyetinin eserlerini 
Japonya’da görmekten mutluluk duyacaklarını bil
dirmiştir.

Büyükelçi Önhon da konuşmasında, bu sergi
nin Türk ve Japon halklarını birbirine yaklaştıraca
ğını ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da 
geliştireceğini söylemiştir.

3 - 8 Temmuz 1984
İSPANYA GENELKURMAY BAŞKANI 
TÜRKİYE’DE

İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Aııgel 
Liberal Lucini eşi ile birlikte Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Necdet ü ru ğ ’un davetlisi olarak res
mi bir ziyaret için Türkiye’ye gelmiştir. İspanya
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Genelkurmay Başkanı Ankara’da Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Necdet ü ruğ  ve Milli Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk’ü ziyaret etmiş, Kara Harp 
Okulu ile Kırıkkale’deki MKE tesislerini gezmiştir. 
Gölcük’te Donanma Komutanı Oramiral Emin Gök- 
san’ı ziyaret eden konuk Genelkurmay Başkam, İs
tanbul’da Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı 
Orgeneral Necdet öztoruıı ile bir görüşme yapmış
tır.

4 - 6 Temmuz 1984
ROMANYA BAŞBAKANI ÜLKEMİZDE

Başbakan Turgut özal’m konuğu olarak Ro
manya Başbakanı Constantin Dascalescu Türkiye’ye 
resmi bir ziyarette bulunmuştur. İki ülke Başbakanı, 
başbaşa ve heyetler halinde görüşmeler yapmışlar, 
konuk Başbakan, Cumhurbaşkanı Evren tarafından 
da kabul olunmuştur, özal konuğu onuruna bir ak
şam yemeği vermiştir. (Ek. Belge 5, 6)

İki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğini 
düzenleyen bir protokol görüşmeler sonunda imza
lanmıştır.

4 - 7 Temmuz 1984
JACQUES KOSCIUSKO - MORIZET TÜRKİYE’DE

RPR (Rassemblement Pour La République) 
Dışilişkiler sorumlusu Emekli Büyükelçi ve Fransa 
Büyükelçisi sıfatını hais Jacques Koseiusko - Morizet, 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Fethi Çe- 
likbaş’m davetlisi olarak yurdumuzu ziyaret etmiş
tir.

Koseiusko - Morizet ziyareti sırasında Prof. Çe~ 
likbaş ve TBMM Dışilişkiler Komisyonu üyeleriyle 
görüşmelerde bulunmuş ve Komisyon Başkanı ta 
rafından şerefine bir öğle yemeği verilmiştir. Adı- 
geçen, ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyük- 
kelçi Ercüment Yavuzalp ve Müsteşar Siyasi İşler 

i Yardımcısı Büyükelçi Ecme'l Barutçu tarafından ka
bul edilmiştir.

17



MİTTERANDTN ŞAHSİ TEMSİLCİSİ TÜRKİYE’DE

Fransa Cumhurbaşkanı Fraııçois M itterand’m 
Şahsi Temsilcisi Emekli Büyükelçi ve Fransa Bü
yükelçisi ünvanma sahip Etienne Manac’h yurdu
muzu ziyaret etmiştir.

M. Manac’h Başbakan Turgut özal, Dışişleri 
Bakanı Vahit Halef oğlu ve Dışişleri Müsteşarı Bü
yükelçi Ercüment Yavuzalp tarafından kabul edil
miştir. Dışişleri Bakam. Halefoğlıı tarafından adı- 
geçen şerefine bir öğle yemeği verilmiştir.

M. Manac’h yaptığı resmi ve gayriresmi te
m aslar sırasında Türk - Fransa ilişkileri hakkında 
görüşmelerde bulunmuştur.

5 - 1 0  Temmuz 1984
F. ALMAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI 
TÜRKİYE’DE

Federal Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı 
Korgeneral E berth lart Eimler, Hava Kuvvetleri Ko
mutanı Orgeneral Halil Sözer’in konuğu olarak ül
kemizi ziyaret etmiştir. Konuk Hava Kuvvetleri Ko
mutanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet 
Üruğ tarafından kabul edilmiş, Hava Kuvvetleri Ko
mutanı ile görüşmelerde bulunmuş, İzmir, Eskişehir, 
Bandırma ve İstanbul’daki bazı tesisleri ziyaret et
miştir.

6 Temmuz 1984
DENKTAŞ : «YUNANİSTAN’IN KIBRIS TÜRK 
HALKINI YENİDEN TEHDİT EDEREK SAVAŞ 
HAZIRLIĞI YAPMASI HAZMEDİLECEK BİR 
HUSUS DEĞİLDİR»

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş basma 
yaptığı yazılı bir açıklamada, Yunanistan’ın Kıbrıs’a 
gizlice asker çıkarttığı, Rum Milli Muhafız ordusu
nun tüm birliklerini süratle takviye ettiği, Yunanis
tan Başbakanı Papandreou’nuıı adadaki askeri yıgı- 
ııak ve savaş hazırlığını süratle artırdığı yolundaki 
basın haberlerini doğrulamıştır.

5 - 13 Temmuz 1984

18



yarışı başlatması deliliktir, cinnettir. Çünkü Yuna
nistan bu yarışı kazanamaz. Yunanistan’ın Kıbrıs 
Türk halkını yeniden tehdit edecek savaş hazırlığı 
yapması, hazmedilecek bir husus değildir. Durumu 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de duyurdum. 
Y unanistan’ın bu çılgınlığına engel olmak görevi 
Genel Sekretere düşmektedir» demiştir.

6 Temmuz 1984
TÜRKİYE - GÜNEY KORE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
KOMİTESİ KURULDU

Türkiye - Güney Kore Ekonomik İşbirliği Ko
mitesi A nkara’da imzalanan bir protokolle kurul
muştur. Protokolü Ankara’da bulunan Güney Kore 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soo Chang Chung 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yazar imzalamışlardır. Ku
rulduğu gün ilk toplantısını yapan Komite’ııin temel 
amacının iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak yatırım
lara gitmesini sağlamak, aynı zamanda karşılıklı iki
li ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bu
lunmak olduğu kaydedilmiştir.

8 ■ 12 Temmuz 1984
KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ PARLAMEN
TERLERİ TÜRKİYE’DE

Kuzey Atlantik Asamblesi’nin Enformasyon ve 
Kişilerin Serbest Dolaşımı Alt - Komitesi’ne mensup 
12 parlamenter ülkemizi ziyaret etmişlerdir.

Adı geçen Asamble’nin Eğitim, Kültür ve En
formasyon Komitesi’ne bağlı olan ve her yıl Helsinki 
Nihai Senedi’ni imzalayan ülkelerden birini ziyaret 
eden sözkonusu Alt - Komite'nin ülkemize bu defa 
vâki ziyaretini, genel ve yerel seçimlerin akabinde 
Türkiye’de meydana gelen gelişmeleri mahallindi 
görmek ve değerlendirmek istemesi ile izah etmek 
mümkündür.

Konuk heyet, Ankara’da TBMM Başkan Ve- 
kili’ni, Adalet Bakam’nı, Dışişleri ve İçişleri Bakan- 
ları’nı ziyaret etmiştir.
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KKTC Cumhurbaşkanı ■ demecinde, «Durumu 
yakından izlemekteyiz. Ada’da gerginliği artıracak 
girişimlerden kaçınmak akıl işidir. Yunanistan’ın bu

Dışişleri Bakanlığında kendilerine bir brifing 
verilen konuk parlamenterler, ayrıca, Mamak Askeri 
Cezaevi’ni gezmişler ve özel bazı temaslarda bulun
muşlardır.

9 Temmuz 1984

REAGAN : «TÜRK TARAFININ MARAŞ BÖLGE
SİNİ YERLEŞİME AÇMAMA KARARINI MEM
NUNLUKLA KARŞILAŞIYORUZ»

ABD Devlet Başkam ReagaıTm yasalar gere
ğince Kıbrıs’daki durum hakkında Kongre’ye sun
duğu raporlardan sonuncusu açıklanmıştır. Reagan 
raporunda, Türk tarafının Kıbrıs’daki Maraş bölge
sini yerleşime açmayacağı yolunda verdiği güven
ceyi memnunlukla karşıladıklarını belirtmiş, BM 
Güvenlik Konseyindeki oylamada Kıbrıs Türk tara
fını kınayan 550 sayılı karar konusunda metinde 
kullanılan dilin Kıbrıs sorununa çözüm getirecek ni
telikte olmadığı gerekçesiyle çekimser oy kullandık
larını ifade etmiş, Kıbrıs sorunun barışçı yollardan 
çözümü için Kongre’den «yeniden imar» fonu adı 
altında 250.000.000 dolarlık yardım isteğinde bulun
duğunu ve bu talebin Temsilciler Meclisi Alt Ko
misyonunca kabul edilmesinden memnunluk duydu
ğunu kaydetmiştir.

10 -13 Temmuz 1984

JAPON DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ANKA
RA’DA

Japonya Dışişleri Bakanı’nm Parlamento işle
rinden sorumlu Bakan Yardımcısı İshimatsu Kita
gawa A nkara’ya gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı Müs
teşar Yardımcısı Büyükelçi Ecmel Barutçu ile gö
rüşen Japon Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu ve Başbakan Turgut özal tarafından 
kabul olunmuştur.
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ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TÜRKİ
YE’DE

ABD’nin İnsan Hakları ve İnsancıl sorunlar ko
nularını izlemekle görevli Dışişleri Bakan Yardım
cısı Elliot Abrams Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 
TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Dışişleri Ba
kanı Vahit Halef oğlu tarafından kabul edilen Ab
rams, 11 Temmuz’da ülkesinin insan hakları si
yasetini konu alan bir konferans vermiştir. Temas
ları ertesinde düzenlediği basın toplantısında, Tür
kiye’nin demokrasiye dönüş sürecinde büyük mesa
fe aldığını, insan hakları uygulamaları bakımından 
durumda büyük bir düzelme gözlendiğini söylemiş; 
kaygı duydukları iki ana konu bulunduğunu, bun
lardan ifade ve basın özgürlüklerine getirilen kısıt
lamaların sıkıyönetimin peyderpey kaldırılması ile 
sona ereceğini, tutukevlerinin durumu ve işkence 
iddialarından kaynaklanan eleştirilerin de alınmak
ta  oldukları memnunlukla görülen düzeltici ve önle
yici tedbirlerin başarıya ulaşması ile ortadan kal
kacağının umulduğunu belirtmiştir.

11 - 13 Temmuz 1984
ABD’DEKİ TÜRK - AMERİKAN DERNEKLERİ 
KURULUNUN TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE’DE

ABD’deki 41 Türk derneğini bünyesinde topla
yan Türk - Amerikan Dernekleri Kurulu’nun temsil
cileri Ankara’ya gelmişlerdir.

Heyet, Başbakan Turgut özal, Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, Devlet Bakanı 
İsmail özdağlar tarafından kabul olunmuş, Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu da heyet üyelerine bir öğle 
yemeği vermiştir.

Heyet Başkanı Ülkü Ülgür ziyaretin sonunda 
düzenlediği basın toplantısında, Hükümetten gördük
leri manevi desteğin kendileri için en büyük gayret 
kaynağı olduğunu, amaçlarının en büyüğünün ABD’- 
de Türkiye’nin menfaatlerini en iyi şekilde ortaya 
koymak olduğunu belirtmiş, «Kısa bir süre içinde, 
Amerikan politik sistemi çerçevesinde sesimizi olduk
ça duyurabileceğimiz bir noktaya erişmiş bulunuyo
ruz» demiştir.

İÖ -15 Temmuz 1984
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12 -13  Temmuz 1984
BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI 
MLADENOY ANKARA’DA

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petır Mladenov 
resmi bir ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gel
miştir. Bulgar Dışişleri Bakanı A nkara’ya gelişinde 
havaalanında yaptığı açıklamada «Türk - Bulgar iliş
kileri tüm  gelişmelere rağmen, henüz zirveye ulaş
mış değil, zirve için daha geniş işbirliği imkânları
mız var» demiştir. Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu 
da «Bu ziyaretin Türk - Bulgar ilişkilerinin gelişme
sine ve muhteva kazanmasına yardımcı olacağına 
inanıyorum» demiş ve iki ülke arasındaki ziyaretle
rin gelenek halini aldığını belirtm iştir.

Mladenov’un ziyareti sırasında heyetler halin
deki görüşmelerden önce iki Dışişleri Bakanı başba- 
şa bir görüşme yapmışlar, Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu konuğu onuruna ayrıca bir yemek ver
miştir. (Bk. Belge 7, 8)

Resmi görüşmelerde, Türkiye - Bulgaristan iliş
kilerinin çeşitli veçheleri gözden geçirilmiş ve ulus
lararası konular üzerinde görüş teatisinde bulunul
muştur.

Konuk Bakan, ayrıca, A nkara’da Başbakan Tur
gut özal ve İstanbul’da Florya Deniz Köşkü’ııde 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul olun
muştur.

12 Temmuz 1984
ROMANYA’DAN TRANSİT GEÇEN VATANDAŞ
LARIMIZLA İLGİLİ BİR DUYURU YAPILDI

Romanya’dan transit geçen vatandaşlarımızın 
üzerlerinde bulunan ziynet eşyası ve dövizi tam ola
rak  bildirmeleri gerektiği Dışişleri Bakanlığınca ya
pılan bir duyuruda kaydolunmuştur.

Duyuru şöyledir :

«Yaz mevsimi ile birlikte, gerek yurdumuzdan 
turizm amacıyla Avrupa’ya ve gerekse Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye izinli gelmek için Ro
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manya’dan transit geçen vatandaşlarımızın, diğer 
sosyalist ülkelerde olduğu gibi, üzerlerindeki altın ve 
gümüşten mamül ziynet eşyaları ile dövizleri, Romen 
Gümrük makamlarına tam ve doğru olarak deklare 
etmeleri gerekmektedir.»

13 -18 Temmuz 1984
YAYUZTÜRK SUUDİ ARABİSTAN’A GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk Suudi 
Arabistan Başbakan ikinci yardımcısı ve Savunma 
ve Havacılık Bakanı Prens Sultan Bin Abdülaziz’in 
konuğu olarak Suudi Arabistan’a gitmiştir.

Yavuztürk, dönüşünde yaptığı bir açıklamada, 
ziyareti sırasında iki ülke arasında savunma alanın
da ortak yatırım imkânlarının araştırıldığını, iki ül
ke arasında ortak savunma sanayii tesislerinin ku
rulması yolundaki çalışmalar için Eylül ayında Suudi 
A rabistan’dan bir heyetin Ankara’ya geleceğini söy
lemiştir. Bazı askeri tesisleri de gezdiğini. kaydeden 
Yavuztürk «Suudi yetkililerle savunma konularında 
karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Türkiye’nin 
savunma sanayiinde ulaştığı yeri kendilerine anlat
tık» demiştir.

Temasları sırasında, askeri personelin Türki
ye’de eğitimi, yedek parça temini gibi konuların 
da ele alındığını bildiren Yavuztürk, Türkiye ile 
Suudi Arabistan’ın askeri inşaat işlerinin ortaklaşa 
yapımı ve deniz kuvvetlerini ilgilendiren konularda 
işbirliği yapılması üzerinde fikir alış verişinde bu
lunduğunu kaydetmiştir.

16 -18 Temmuz 1984
İSLAM ÜLKELERİ BAŞKENTLERİ VE KENT
LERİ TEŞKİLATI ÜÇÜNCÜ GENEL KURULU 
ANKARA’DA YAPILDI

42 İslam ülkesinden 262 temsilcinin katıldığı 
İslam ülkeleri Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı 3. 
Genel Kurulu Ankara’da toplanmıştır. Toplantı Baş
bakan Turgut özal’m bir konuşmasıyla açılmıştır. 
Başbakan özal, Türkiye ile İslam ülkeleri arasında
ki ilişkilerin gelişmesinden büyük bir şeref duydu-
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ğunu, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bugün de 
müslüman kardeşlerinin yanında yer aldığını belirt
miş, İslam camiasında işbirliğinin her yönde geliş
tirilmesini ve bunun için her türlü gayretin göste
rilmesini istemiştir.

16 - 22 Temmuz 1984
MALEZYA GENELKURMAY BAŞKANI TÜRKİ
YE’DE

Malezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tan 
Sri Dato’Mohd Ghazali bin Dato’Mohd Set Genelkur
may Başkanı Orgeneral Necdet ü ru ğ ’un resmi ko
nuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Konuk Ge
nelkurmay Başkanı ziyareti sırasında Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Devlet Bakanı ve 
Milli Savunma Bakanı Vekili Sudi Türel, Cumhur
başkanlığı Konseyi üyesi N urettin Ersin ile görüşme
ler yapmış, Zırhlı Birlikler Okulu, Eğitim Tümen 
Komutanlığı, Kırıkkale’deki MKE tesisleri ile İstan
bul ve İzmir’deki bazı tesislerde incelemelerde bulun
muştur.

17 Temmuz 1984
DE CUELLAR, KKTC VE RUM KESİMİ TEMSİL
CİLERİNİ VİYANA’YA DAVET ETTİ

BM Genel Sekreteri Perez De Cuellar, Brüksel’de 
düzenlediği bir basın toplantısında, Kıbrıs sorunu
nun çözümü konusunda yeni bir girişim olarak Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile KRY temsilcilerini 
Ağustos ayı başında Viyaııa’ya davet ettiğini açık
lamıştır.

Soruna kalıcı ve adil bir çözüm bulunması ge
rektiğini belirten BM Genel Sekreteri «Kıbrıs soru
nunun bölge barışm a ve güvenliğine tehdit oluştur
duğunu» kaydetmiştir.

De Cuellar Viyana görüşmeleri sırasında ara
buluculuk yapmayacağını, ancak, sonraki görüşme
ler için zemin oluşturulması amacıyla her iki tara
fın yetkilileriyle alt düzeyde temaslarda bulunacağı
nı söylemiştir.
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İSLAM BARIŞ KOMİTESİ TOPLANDI

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu’nun da katıl
dığı İslam Barış Komitesi İran - Irak savaşını sona 
erdirmek imkânlarını araştırmak üzere Cidde’de top
lanmıştır.

Cidde toplantısında ilk olarak bu yılın başında 
ölen Komite Başkanı Gine Devlet Başkanı Ahmet 
Sekou Toure’nin yerine Gambiya Devlet Başkanı Sir 
Dawda Kairaba Jawara seçilmiştir.

Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, İran 
ve Irak, aralarındaki savaşın tırmanmasına ve ya
yılmasına yoîaçacak tutumlardan kaçınmaya davet 
edilmiş, savaşın tırmanması ve yayılmasının «ya
bancı müdahalesine yol açabileceği» hatırlatılmış, 
iki ülkeden Körfez’deki gemilerle sivil hedeflere sal
dırmamaları istenmiştir. Savaşın sona erdirilmesini 
sağlayacak bir çözüm yolu için her iki ülke yetkili
leriyle sürekli temas halinde bulunulmasının karar
laştırıldığı kaydedilen bildiride, alman kararların 
uygulanmasında tüm İslam ülkeleri’nin yardımcı ol
ması istenmiştir.

18 Temmuz 1984
TÜRKİYE BM GENEL SEKRETERİNİN KIBRIS’
TA TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERİ BAŞ
LATMASINI YARARLI BULUYOR

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Baş
kanı Elçi Yalım Eralp düzenlediği haftalık basın bri
finginde, BM Genel Sekreteri De Cuellar’m Kıbrıs 
Türk ve Rum temsilcileri ile Viyana’da görüşme ya
pacağına ilişkin beyanı hakkında gazetecilerin vaki 
bir sorusunu «Toplumlararası müzakerelerin yeniden 
başlatılmasını tabiatıyla yararlı mütalâa ediyoruz» 
şeklinde cevaplandırmıştır.

ö te  yandan, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel 
Temsilcisi James Holger ile Lefkoşe’de bir görüşme 
yapan KKTC Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı 
Necati Münir Ertegün görüşmeden sonra verdiği de
meçte, Genel Sekreter Perez De Cuellar’m iyri niyet

18 -19 Temmuz 1984
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çerçevesinde yapmayı düşündüğü girişimler konu
sunda görüş - alış verişinde bulunduklarını bildirmiş 
ve «Türk tarafı, Perez De Cuellar’ın yeni girişimi 
konusunda olumlu bir tutum  içindedir» demiştir.

18 Temmuz 1984
BAŞBAKAN ÖZAL YABANCI BASIN MENSUP
LARINA AKŞAM YEMEĞİ VERDİ

Başbakan Turgut özal Ankara’da bulunan ya
bancı ajans, gazete ve dergilerin temsilcilerine bir 
yemek vermiştir. Başbakan özal, yemekte yabancı 
basın mensuplarının Türkiye’ye ilişkin çeşitli soru
larını da cevaplandırmıştır.

«Kıbrıs meselesinin çıkarmanın onuncu yılında 
nasıl görüldüğü» şeklinde yöneltilen bir soruya cevap 
verirken özal, Kıbrıs konusunun uzun bir tarihçe
sini yapmış, Türkiye’nin federal sistemden yana ol
duğunu belirtmiş ve «Federasyon olmazsa iki dev
let devam eder» demiştir.

Başbakan’a yöneltilen diğer sorular ve cevapları 
özetle aşağıdadır :

SORU — Fransa ile ilişkileri nasıl değerlendi
riyorsunuz ?

CEVAP — İlişkilerin düzelmesini istiyoruz. Tür
kiye Orta Doğu’da önemli bir ülkedir. Fransa’ya kar
şı düşmanlık beslemiyoruz. İlişkilerin düzeleceğine 
dair işaretler var.

SORU — Irak ’la 2. boru hattı projesi düşünü
lüyor mu?

CEVAP — İnceleniyor. Kerkük - Y um urtalık  
ha ttı Irak ’ın dışarıya tek petrol açılış noktası. Al
te rna tif hatları da düşünüyorlar. Kesin bir karar 
yok henüz.

SORU — Türk - Yugoslav ilişkileri hakkında ne 
düşünüyorsunuz ?

CEVAP — Tarihi bağlar var. Balkan ülkesidir 
Yugoslavya. Bütün komşularla ilişkileri geliştirmek 
istiyoruz. Daha çok mal alıp - satmamız ve ortala 
teşebbüslere girmemiz ve iki ülke arasında daha sık 
ziyaret yapılması gerekli.
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SORU — 20 Temmuz Ortak Pazar Ortaklık 
Komitesi görüşmelerinden ne bekliyorsunuz?

CEVAP — Bu görüşmeyi bir dizi görüşmelerin 
ilk safhası olarak görüyoruz. Dışişleri Bakanı Al
manya ve İtalya’ya gitti. Ortak Pazar ile ilişkileri 
normalleştirmek istiyoruz. Ticari kısıtlamaların kalk
ması gerekli. Eğer Ortak Pazar ülkelerine mal sata
mazsak, onlardan nasıl uçak alır, nükleer enerji pro
jelerini onlara veririz? Kredi verelim diyorlar. Kre
diyi ödemek için mal satmak gerek. Sonunda onlara 
bir sürpriz yapıp tam üyelik için başvurabiliriz.

SORU — Türk - Sovyet ilişkileri hakkında 11e 
düşünüyorsunuz ?

CEVAP — Sosyalist ülkelerle ticarete önem ve
riyoruz ve artırm ak istiyoruz. Kliring sistemi çalış
madı. Yeni sistemin yararlı olacağını ümit ediyoruz. 
Sosyalist ülkeler başında anlamadılar. Şimdi izah 
edilince daha iyi anladılar. Ryabov memnun ayrıldı. 
17 büyük şirket daha iyi mal alıp satarlar. Bulgaris
tan yoluyla doğal gaz alınca ve Doğu’da sınır tica
retini artırırsak  ticaret hacmi büyür.

SORU — Yunanistan’la ilişkileri nasıl görüyor
sunuz ?

CEVAP — Sorunlar bir gecede çözülmez. Bun
ları donduralım, anlaşabileceğimiz konuları ele ala
lım dedik. Vizeyi kaldırdık. Birçok Yunanlı geldi. Sı
nır ticareti arttı. Onlar niye vizeyi kaldırmıyor? 
Kaldırsa, birçok Türk Yunanistan’ı, adaları gezme
ye gidecek. Gelecek yıl Yunan seçimlerinden sonra 
inşallah ilişkiler düzelir.

SORU — Manach’la görüşme nasıl geçti?

CEVAP — Gayri resmi bir ziyaret idi. İlişki
lerin düzelmesine katkıda bulunacağın umarım. So
runları iki tarafın  iradesi çözebilir. «If there is a 
will, there is a way» Bence her iki tarafta  da bu 
irade var.
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SORU — Basın hürriyeti hakkında ne düşünü
yorsunuz ?

CEVAP — Türkiye’de vardır. Hemen her şey 
hakkında yazabilirler. Sıkıyönetim dolayısıyla bazı 
kısıtlam alar var. Ancak, Hükümeti tenkit konusun
da tamamen serbestler.

SORU — Cezaevleri nasıl düzeltilecek?

CEVAP — Askeri cezaevleri sivillerden daha 
iyi durumda. Avrupa Konseyi ve KAA’den parla
m enterler geldiler. Gezdiler. Avrupa’dakilere ben
zediğini söylediler.

20 Temmuz 1984
KKTC’DE BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI 
KUTLANDI

Kıbrıs Barış Harekâtının Onuncu yıldönümü 
KKTC’de «20 Temmuz Barış ve özgürlük Bayramı» 
olarak görkemli törenlerle kutlanm ıştır. Bu vesileyle 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut 
Özal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a mesaj göndermiş
lerdir. (Bk Belge 9, 10, 11).

20 Temmuz 1984
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YUGOSLAVYA’DAN GE
ÇİŞLER KONUSUNDA YENİ BİR DUYURU 
YAYINLADI

Dışişleri Bakanlığı Yugoslavya’dan öteki ülke
lere vizesiz olarak girmek isteyen bazı yurttaşların 
karşılaştıkları sorunları önlemek amacıyla yeni bir 
duyuru yayınlamıştır.

Dışişleri Bakanlığı’nm duyurusu şöyledir :

«Yugoslav ilgili makamları ile yapılan görüş
melerden ve mahallinde yapılan incelemeden anlaşıl
dığına göre, bir kısım vatandaşlarımız, Batı Avrupa 
ülkelerinde iş aram ak amacıyla kara yolundan Yu
goslavya’ya gitmekte, fakat A vusturya veya İtalya 
hududuna vardıklarında yeter m iktarda paraları bu
lunmadığı veya gidecekleri müteakip ülke vizesini 
almış olmadıkları gerekçesiyle geri çevrilmekte ve
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bu sefer anılan iki ülke hudutlarını gizlice geçmeye 
çalışmaktadırlar. Bunun için de kılavuzluk edenlere 
ellerinde kalan paraları ödemekte ve sonunda bu va
tandaşlarımızın çoğu perişan duruma düşmektedir.

Yugoslav Hükümeti, bu şekilde hareket eden 
vatandaşlarımızın gizli hudut geçişlerinde karşı kar
şıya geldikleri hayati tehlikeye veya Yugoslavya’da 
güç durumda kalmalarına meydan vermemek ve ma
hallî makamların bu yüzden karşılaştığı sorunları 
önlemek üzere bazı tedbirler almıştır.

Bu tedbirlere göre bundan sonra kara yolundan 
Yugoslavya’ya girebilmek için,

1. Avusturya veya İtalya’ya turist olarak git
mek isteyen vatandaşlarımızın dönüş bileti ile ge
çimlerini temine yetecek kadar parayı yanlarında 
bulundurmaları,

2. Bu iki ülkede akraba ziyaretine veya yakın
larının yanma gidecek olanların benzer ziyaretler 
için Avusturya veya İtalya hudut makamlarının ara
dığı şartları yerine getirmeleri,

3. Batı ülkelerinden vatandaşlarımıza vize uy
gulayan Almanya, İsviçre, Lihteııştayn, Fransa, Bel
çika, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, İsveç, Nor
veç veya Finlandiya’dan birinde çalışanların veya 
oturanların o ülke makamlarından çalışma ve otur
ma iznini almış olmaları veya bu ülkelerden birine 
çalışmaktan başka amaçla gidiliyorsa gidilecek ülke 
temsilciliğinden vize alınmış olması gerekmektedir.

4. Yugoslavya’ya turistik amaçla gidenlerin 
de dönüş bileti ile orada geçimlerini sağlayacak ka
dar yabancı para hamili olmaları lâzım gelmektedir. 
Bu ülkeye iş teması için gidecek vatandaşlarımızın, 
Yugoslav hudut makamlarına temasta bulunacakları 
firm a tarafından gönderilmiş bir davet mektubu 
veya telgrafı ibraz etmeleri, Yugosla vya’da akraba 
veya dost ziyaretine gidenlerin de ziyaret edecekle
ri kişi tarafından Sırpça yazılmış bir davet mektu
bunu g'östermeleri gerekmektedir. Bu mektupta da
vet eden, misafirinin yemek ve ikamet masraflaıım 
taahhüt ettiğini beyan etmiş olmalıdır.
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Diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu sa
hibi vatandaşlarımız, yukarıda anılan şartlara tabi 
tutulmayacaklardır.

Sayın vatandaşlarımıza önemle duyurulur.»

20 Temmuz 1984
TÜRKİYE - AET ORTAK KOMİTE TOPLANTISI 
YAPILDI

Türkiye - AET Ortaklık Komitesi Toplantısı 
Brüksel’de yapılmıştır. Toplulukla Türkiye arasın
daki ilişkilerin gözden geçirildiği toplantıda Türkiye, 
şimdiye kadarki uygulamalarda gördüğü aksaklıkları 
dile getirerek çözüm istemiştir.

22 Temmuz 1984
HALEFOĞLU İSLAM BARIŞ KOMİTESİ TOPLAN
TISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İslam Barış Komitesinin Cidde’de yapılan top
lantısından dönen Dışişleri Bakanı Halefoğlu, İz
m ir’de Komite çalışmaları ve Suudi Arabistan Dış
işleri Bakanı ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi 
vermiştir.

Halefoğlu Komite toplantısı ile ilgili olarak 
şunları söylemiştir :

«Cidde’deki toplantı İslâm Barış Komitesi’niıı 
iki yıla yakın bir zamandan beri yaptığı ilk toplantı 
idi. Bilindiği gibi, bu Komite’nin Başkanı olan Gine 
Cumhurbaşkanı Ahmet Seku Ture bu arada vefat 
etmişti. Onun yerine bir başkan seçilmesi gereki
yordu. 18 -19 Temmuz tarihlerinde yapılan toplan
tıya Pakistan, Bengladeş ve Gambia Cumhurbaşkan
ları, Türkiye, Malezya, Gine Dışişleri Bakanları, Se
negal ise Büyükelçi düzeyinde katıldı. FK ö’yü ise 
Yaser A rafat temsil etmekteydi. İlk gün yapılan 
toplantıda, Gambia Cumhurbaşkanı Daw’da Javara 
oy birliği ile Başkanlığa seçildi. Arkasından görüş-- 
meler başladı. Görüşmelerde biz yeni Türk Hükü
meti kurulduktan sonra Sayın Başbakanın İran - Irak 
liderleri ile yaptığı ve benim İran liderleri ile yap
tığım görüşmelerden edindiğim izlenimler hakkında 
bilgi verdim. İran - Irak arasında barışı sağlamak
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amacı ile kurulmuş olan ve maalesef bugüne kadar 
elle tu tulur bir başarı sağlayamayan bu Komite’nin 
bundan sonraki çalışmalarında gerçekçi ve yumuşak 
bir yaklaşım içinde bulunmasının daha yararlı ola
cağına inandığımızı belirttim, Ayrıca, sessiz, sakin 
diplomasi metodlarmm, başarı sağlamakta daha 
avantajlı olacağına işaret ettim.

Sonunda, Başkanın tek başına veya uygun gö
receği bir iki Komite üyesi ile birlikte, İran - Irak 
Hükümet temsilcileri ile resmi veya yarı resmi o ül
kelerde veya üçüncü bir ülkede temasa geçip, son
dajlarda bulunması ve savaşın sona erdirilmesi ko
nusunda mutabakata vardık.»

.Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, Cidde de ay
rıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud bin Fay
sal ile uzun bir görüşme yaptığını, gerek Körfezdeki 
durumun gerekse ikili görüşmelerin gözden geçiril
diğini söyleyerek şunları belirtmiştir :

«— Körfez’deki savaşın merdivenleşmesindeu 
ve genişlemesinden her iki tarafın endişe duymakta 
olduğu ve bunun önlenmesi için hiçbir çabanın esir- 
genmemesi gerektiği hususunda görüş birliğinde ol
duğumuzu tesbit ettik. İkili ilişkilerimizin iki ülkenin 
yararına çok olumlu bir yönde gelişmekte olduğunu 
memnunlukla vurguladık. Son zamanlarda artan 
yüksek düzeydeki karşılıklı ziyaretlerin meyvelerini 
vermeye başladığına dair inancımızı belirttik. Sayın 
Dışişleri Bakanı davetimize icabederek ilk fırsatta 
Türkiye’ye geleceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı uzak 
olmayan bir gelecekte Veliahdın ve daha sonra da 
Kralın Türkiye’yi ziyareti düşündüklerini beyan et
ti.»

Dışişleri Bakam Vahit Halefoglu, Türkiye ile 
Suudi Arabistan ilişkilerinin son derece dostane bir 
atm osfer içinde büyük adımlarla gelişmekte olduğu
nu da vurgulamış, bunun her geçen güı daha da hız 
kazanacağını ve gelişeceğini ifadeyle sözlerini şöyle 
tam am lam ıştır :
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«Birçok Türk firm ası Suudi A rabistan’da 
birçok büyük taahhüt isleri almıştır. Bu firm aları
mızda yüz bini aşkın Türk işçisi çalışmaktadır. Bun
lar iki ülkeyi birbirine yaklaştıran bağlardır.

Suudi ArabistanlI iş adamları da Türkiye’de 
büyük yatırım lar yapmaya hazırlanm aktadırlar. Çe
şitli sahalarda dev projelerle geleceklerini söylemiş
lerdir.

Ayrıca, ev, villa ve tatil köyleri kurma arzu
sundadırlar. Bunlar bizleri birbirine yaklaştıran un
surlardır.»

22 - 23 Temmuz 1984
KIBRIS RUMLARININ KORSANLIĞI

Ercan Havaalanı’ııa gelmekte olan Gana’da ka
yıtlı Batı Afrika Havayollarına ait bir kargo uçağı 
KRY tarafından tehdit ve şantajla Larnaka Ha
vaalanına indirilmiştir.

Olayın KKTC’de öğrenilmesi üzerine BM Barış 
Gücü nezdinde diplomatik yoldan girişimler yapıla
rak Rum yönetimine uyarıda bulunulmuştur. Olayla 
bizzat BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi vekili 
James Holger ilgilenmiştir. KKTC ile BM’ııin Kıbrıs 
Rum Yönetimi nezdinde yaptığı girişimler olumlu 
sonuç vermiş ve neticede uçak 3 Ağustos sabahı 
Lam aka’dan kalkarak Ercan Devlet Havaalanına 
iniş yapmıştır.

23 Temmuz 1984
DENKTAŞ İNGİLİZ ULUSLAR TOPLULUĞUNUN 
GERÇEKLERE GÖZ YUMDUĞUNU SÖYLEDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Deııktaş, 21 Tem- 
muz’da Güney Kıbrıs’a gelen İngiliz Uluslar Toplu
luğu Genel Sekreteri Şridat Ramphal’ın yaptığı ko
nuşmaların, Topluluğun Kıbrıs gerçeklerine göz yum
duğunun açık bir kanıtı olduğunu söylemiştir.

Ramphal’m KRY Lideri Kypriyanou ile görüş
mesinden sonra, 20 Temmuz Barış Harekâtının yıl
dönümü törenlerini kastederek «Acı anıların yaşan
dığı bir dönemde Kıbrıs’a gelmekten üzüntü duy
duğu, şimdi şenlik yapacak zaman olmadığı, anıla-
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rııı tazeleneceği ve kararlı bir biçimde hareket edi
lecek bir dönem olacağı» şeklindeki sözlerine dikkati 
çeken Denktaş, «Sayın Ramphal son raporları, tu
tum ları ve geliş gidişleriyle tamamen Rum yanlısı 
birisi olduğunu ispat etmiştir. Bize, şenlik yapacak 
zaman olmadığını hatırlatacak kadar cüretkâr oluşu, 
kasıtlı olduğunu, yan tuttuğunu göstermektedir» de
miştir.

Denktaş, İngiliz Uluslar Topluluğu Eylem Gru
bu diye bir grup tanımadığını, Türk tarafının bulun
madığı toplantılarda Rumların talebi üzerine böyle 
bir grup oluşturulmuşsa, bu grubun tarafsız olabi
leceğine de inanmadığını bildirmiştir.

23 - 27 Temmuz 1984
YAVUZTÜRK ISPANYA’DA

Milli Savunma .Bakanı Zeki Yavuztürk, İspanya 
Milli Savunma Bakanı Narcis Sevrâ’nm davetlisi 
olarak İspanya’yı resmen ziyaret etmiştir. İspanya 
meslekdaşı ile görüşmeler yapan Yavuztürk, ayrıca, 
çeşitli askeri tesislerde incelemelerde bulunmuş ve 
Başbakan Felibe Gonzales tarafından kabul edilmiş*- 
tir.

Yavuztürk dönüşünde Yeşilköy havaalanında 
düzenlediği basın toplantısında, İspanya’nm askeri 
tesislerinde incelemelerde bulunduğunu, uçak yapım 
sanayii ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu ben
zeri kuruluşlarını gezdiğini belirtmiş, Ispanya’dan 
olumlu sonuçlarla döndüğünü kaydederek şunları 
söylemiştir :

«İspanya ile savunma sanayiinde işbirliği yap
ma olanağımız var. Gerek iki Akdeniz ülkesi olma
mız ve gerekse NATO’ya üye bulunmamız nedeniyle 
ilişkilerimizin yalnız savunma sanayiinde kalmayıp, 
diğer yönlerden de gelişmesini arzu etmekteyiz. İs
panya ile 100 milyon dolar olan ticaret hacmimizin 
arttırılm asını diliyoruz.»

Bir gazetecinin «Ispanya’dan Fantom uçakları 
alınacağı yolunda basında çıkan haberleri nasıl de
ğerlendiriyorsunuz?» şeklindeki sorusu üzerine^ Ya
vuztürk «Ispanya’ya uçak almak için gitmediğini»
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seslemiş, «Belki bu İspanya yetkililerinin bir dile
ğidir. Ancak biz kendileriyle bu konuda bir görüşme 
yapmadık» demiştir.

BAŞBAKAN ÖZÂL TÜRKİYE’NİN YUNAN TOP
RAKLARINDA GÖZÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Batmaıı’da gazetecilerin çeşitli sorularına cevap 
veren Başbakan Turgut özal, Yunanistan ile ilişki
lere de değinerek «Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
sorunların uluslararası alanda değil, ikili görüşme
lerle çözümlenebileceğine» inandığını belirtm iştir.

Türkiye’nin Yunan topraklarında gözü olmadı
ğını da vurgulayan özal, «Gerginlik sürdüğü ve Yu
nanistan Adalarda tedbir aldığı için bizim de tedbir 
almamız tabii görülmelidir» demiştir, özal, bir soru 
üzerine, iki ülke arasındaki sorunların zaman içinde 
yumuşatılarak çözümünden yana olduklarını söyle
miş, Hükümetin Yunanistan ile olan ilişkilerde daha 
yumuşak ve gerçekçi bir tutum  izlediğini anlatmış
tır.

Başbakan özal, Türkiye ile Yunanistan arasın
daki gerginliklerin 30 yıla yakın bir tarih i olduğuna 
işaret ederek, bu gerginliğin giderek artm asının iki 
ülkeye de yarar getirmeyeceğini belirtmiştir. 
Düşmanlıktan kimseye fayda gelemeyeceğini, iki ülke 
arasındaki zor sorunların bir süre dondurularak ön
celikle kolay sorunlar üzerinde anlaşmaya varılma
sında yarar gördüğünü kaydeden Başbakan özal, t i
cari ilişkileri geliştirmenin sorunların çözümünü ko
laylaştıracağını ifade etmiştir.

Ege adalarının da iki ülke arasında yakınlaşma 
sağlanmasına katkıda bulunabileceğini belirten Tur
gut özal, «Bu tü r  karşılıklı ilişkiler halkları da b ir
birlerine yaklaştırır, lüzumsuz sertlikler sorunları 
çözmez» demiştir.

Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu’nun 
son seçim propagandaları sırasında Türkiye’ye karşı 
tutum u daha da sertleştirdiğini de ifade eden Baş
bakan Turgut özal, bu tutum un kendisine de yarar 
sağlamayacağını, aksine gerginliği arttırıc ı konuş-

24 Temmuz İ984
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malardan kaçınması gerektiğini belirtmiştir. Başba
kan özal, Yunanistan’ın gelecekte bir anlaşmaya va
rılabilmesi için yerine getirilmesi imkânsız şartlar 
ileri sürmemesi ve Türkiye’nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna girmesini engelleyici tutumundan vaz
geçmesi gerektiğini söylemiştir.

27 Temmuz 1984
PAPANDREOU, KIBRIS’I DİYALOG İÇİN ENGEL 
GÖRÜYOR

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Nazmi Akıman'ı 
kabulden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Yu
nanistan Başbakanı Papandreou, Türk halkı ve dev
letine Büyükelçi Akıman aracılığı ile bir mesaj gön
derdiğini, Büyükelçi Akıman’in bundan sonra yapı
lacak görüşmede Türkiye’nin cevabını getireceğini 
bildirmiştir. Diyalog için başlıca engelin Kıbrıs so
runu olduğunu ileri süren Papandreou, Türkiye’nin, 
ayrıca, bir dizi taleplerde bulunarak uluslararası an
laşmalarla düzenlenmiş olan Ege’deki statüyü tered
dütlü duruma düşürdüğünü, 1955’de «Konstantine- 
poiis»te meydana gelen olaylar ile oradaki 160 bin 
kişilik elen nüfusunun 5 bine inmesinin Lozan and- 
laşmasmı asıl ihlal eden olaylar olduğunu, Türk Ege 
ordusunun da Doğu Ege adaları için bir tehdit oluş
turduğunu, Türkiye’nin Yunanlılardan vizeyi kaldı
rışının «gösteriş» teşkil ettiğini ileri sürmüştür.

28 Temmuz 1984
ÖZAL : «TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN’IN BİR 
KARIŞ TOPRAĞINDA GÖZÜ YOKTUR»

Başbakan Turgut özal, Yunanistan Başbakanı 
Papandreou’ya verdiği cevapta, Kıbrıs g ib i 30  yıldır 
devam eden sorunların üç ayda çözümünün mümkün 
olamıyacağmı hatırlatmış, önce diğer konularda ya
kınlık sağlamanın gerektiğini b e l i r tm i ş t i r .

Türkiye ile Yunanistan arasında bir yakınlaşma 
olmasının Türk ve Yunan milletlerinin menfaatine 
olduğunu, iki ülke arasında bir çok konularda işbir
liği imkânının bulunduğunu, Türkiye ve Yunanistan 
arasında uzun senelerin biriktirdiği zor meselelerin 
mevcut olduğunu kaydeden Başbakan özal, Papan-



dreou’nun bazı ön yargıları bulunduğunu, bu ön yar
gıların düzelmesinin zaman alacağını ancak, Türki
ye’nin dostluk elini uzatmaya devam edeceğini be
lirtm iştir.

Yunanistan’ın ağır silahlanmaya gitmesinin iki 
memleketin hayrına olmayacağına işaret eden özal, 
«Ben açıkça ifade ediyorum : Bizim, Yunanistan’ın 
bir karış toprağında gözümüz yoktur» demiştir.

28 - 31 Temmuz 1984
OECD GENEL SEKRETERİ VAN LENNEP 
TÜRKİYE’DE

Eylül ayı sonunda görevinden ayrılacak olan 
OECD Genel Sekreteri Van Lennep, Türkiye’ye ge
lerek veda ziyaretlerinde bulunmuştur. Van Lennep 
bu çerçevede Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başba
kan Turgut özal, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kaya Erdem ve Dışişleri Bakanı Vahit Ha- 
lefoğlu tarafından kabul olunmuştur.

31 Temmuz 1984
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA’DA

İran Dışişleri Bakanı Dr. Ali Ekber Velayeti, 
beraberinde Ağır Sanayi Bakanlığı ve Maden Teda
rik ve Dağıtım Merkezi yetkililerinin de yer aldığı 
13 kişilik bir heyetle A nkara’ya gelmiştir.
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BELGE : 1

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 2 TEMMUZ 
TARİHLİ İTALYAN İL TEMPO GAZETESİNDE YAYINLANAN

MÜLAKATI

«Question : This is the first time a Turkish Foreign Minister is vi
siting Rome afte r the elections in Turkey. What is the agenda and Tur
kish expectations from this visit?

Answer : The relations with Italy has a long historical past and 
solid foundations. As reliable NATO allies and good trade partners in the 
Mediterranean area there exist very friendly multi-dimensional ties bet
ween the two countries. These friendly relations has not shown any 
fluctuations during the recent years, they had a steady development.

As the Minister of Foreign Affairs of the new government it is 
only natural th a t Italy should be on my agenda as one of the first Euro
pean countries to visit.

With my Italian colleague Mr. Andreotti, whom I already had the 
pleasure of meeting during the CDE in Stockholm and had a bilateral 
talk, we shall review international issues such as the situation at the 
Gulf and in the Middle E ast and developments in Europe, etc., and of 
course m atters relating to our bilateral relations.

Question : W hat can Italy do with EEC to help Turkey in particu
lar having in mind textile restrictions?

Answer : Turkey and the European Community established Asso
ciation relations a t the beginning of the 60s. These relations have politi
cal as well as economic aspects. A t present we are faced with a numbei 
of serious difficulties in our Association relations and the textile question 
is one of them.

We are concerned, about the effects on the Turkish economy of 
European Community’s restrictions on textile imports. Although these 
restrictions constitute a violation of the Association Agreements, in 198l 
we agreed to conclude an arrangement for cotton yarn on the understan
ding tha t this would help the efforts in solving the Community’s problems 
in this field.
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As regards other products in the textile sector, Turkey maintains 
the same positive approach towards the Community and continues the 
dialogue with the hope th a t a realistic but also fair m arket share could 
be ensured for Turkish textile products in the Community.

Textile products are Turkey’s most im portant single export item. 
In order to import more goods of all kinds from Italy and from the other 
member States, Turkey m ust sell its textile products to the Community.

We hope th a t Italy will be able to play a positive role in overcoming 
the present bottlenecks not only in the textile sector but also in the 
normalisation of the Association relations between Turkey and the 
Community.

Question : Particularly in defence, Italy is supplying material to 
Turkish Armed Forces. Final desicion on transport a ircraft and other 
questions will have a political aspect. Will your visit clarify this situati
on?

Answer : Joint efforts to promote co-operation between Italy and 
Turkey in the field of production and procurement of defense equipment 
have increased considerably in recent years. This constitues a develop
ment serving the best interests of our two countries as well as the in
terests of NATO. It also adds a new dimension to the excellent relations 
prevailing between Italy and Turkey in every field.

At present, the two sides are working or having discussions on 
numerous projects of possible cooperation for the production and procu
rem ent of defense equipment. Which of these projects will be realised 
is determined essentially on the basis of the economic and technoloqical 
means and needs of Turkey, which as you know, is a developing country. 
The agency responsible for technical and economic evaluations is the 
Turkish M inistry of National Defense, which submits its findings and 
recommendations to the cabinet for approval. The evaluation concerning 
the fu ture transport a irc raft of the Turkish Air Force is not completed 
yet.

Question : How do you consider the Italian initiative to restore 
confidence with the USSR on disarm ament negotiations?

Answer : The U.S.A. and the U.S.S.R. should return  to the nego
tiating table without any precondition. This is the most urgent problem 
th a t we face today. I think the basic th ru s t of the Italian initiative was 
to help create conditions leading to such a noble and urgent aim.»



BELGE : 2

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI GİULİO ANDREOTTİ’NİN 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU ONURUNA 

VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

Andreotti konuşmasında bu ziyaretin gerçekleşmesinden duyduğu 
büyük memnuniyeti ve Türkiye gibi, İtalya ile yoğun ilişkileri bulunan 
bir ülkeyle uluslararası sorunlar ve ikili ilişkileri ilgilendiren konularda 
yapılan görüş alış verişinin yararlarını vurguladıktan sonra, özetle, aşa
ğıdaki hususları belirtm iştir :

«İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dayanan ve Akdeniz’de kom
şuluk nedeniyle güçlenen dostluk bağlarını, son yıllarda Atlantik İttifa
kına müşterek üyelik ile büyük bir siyasi anlam taşıyan, Türkiye’nin 
AET ile ortaklık bağının sonucu olan özel durum daha da anlamlı hale 
getirmektedir.

Herşeyden önce İtalya’nın, Türk hükümetinin ülkenin demokratik 
hayatına getirdiği yeni hamleye ilişkin takdir hislerini ifade etmek is
terim. ülkenizdeki bu gelişmeyi her alanda desteklemek ve teşvik et
mek istiyoruz. Bu vaadkâr gelişme ülkenizin siyasi ve sosyal hayatını 
etkilerken, uluslararası ilişkilerinde giderek artan olumlu sonuçlar ve
recektir.

Son zamanlarda, Türkiye’nin Avrupa’nın demokratik meselelerine, 
büyüyen bir ilgi duyduğunu görmekteyiz. Avrupa Konseyinde, gideril
mesine müştereken katkıda bulunduğumuz güçlüklerden bu yana elde 
edilen olumlu sonuç, geçen Kasım seçimlerinden sonra Türkiye’nin önün
de yeni perspektifler açacak niteliktedir.

Ülkeniz çok tanınmış bir diplomasi ananesine sahiptir. Bu nedenle 
uluslararası sorunları ele almakta kapsamlı ve global değerlendirmeler 
yaptığını biliyoruz. Bu yaklaşımla uluslararası sahnede Önemli bir yer 
işgal eden Akdeniz bölgesinde barışı ilgilendiren hususlardan birine sa
mimi sözlerle değinmek istiyorum.

Orta Doğu’da ve Lübnan’da durum ciddi tehlikeler içermektedir. 
Kıbrıs sorununu da aynı bölgenin problemli gerçeğinden soyutlayanla
yız. İki cemaat K ıbrıs’ta  barış içinde yaşamalıdır. Kıbr s devleti, ihti
yaçlara uygun bir anayasa çerçevesinde bütünlüğüne kavuşmalıdır. Bu 
amaçla bütün taraflardan toplumlararası diyalogun yeniden başlatılma
sını güçleştirecek davranışlardan sakınmalarını istiyoruz. Birleşmiş 
Milletlerin ve bu kuruluşun Genel Sekreterinin gözetimi çerçevesinde 
toplumlararası diyaloğun, Türk ve Rum toplumlarının isteklerim karşı-
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layabilmede tatm in sağlayabilecekleri yegane yolu oluşturduğunu dü
şünüyoruz. Derin endişelerimizi mucip olan Irak-îraıı savaşı konusunda 
Türkiye’nin ılımlı bir atmosferin oluşturulması için müsbet katkılarını 
takdirle izliyoruz. Bu gerek Avrupa, gerek İslam Dünyasının üyesi Tür
kiye gibi büyük bir ülke için en uygun olan rolü oluşturm aktadır, ülke
nizin bu yöndeki gayretlerine devâm etmesini diliyoruz.

Türkiye ve İtalya Batı Dünyasının üyeleri olarak benzer yüküm
lülükler çerçevesinde Batının güvenliğine önemli ve takdir edilen kat
kılarda bulunmaktadırlar. Sözkoııusu güvenliği hür dünyaya ilişkin de
ğerlerin, demokrasinin ve insan haklarının tabii bir uzantısı ve somut 
bir ifadesi olarak görüyoruz ve İtalyan halkı bu değerlere sıkı bir şekil
de bağlı olup bunların gerçek planda uygulanmasını, işbirliği, dostluk 
ve ittifak  ilişkileri ile bağlı olduğu bütün ülkelerde görmeyi arzulamak
tadır. Türkiye ile halen iktisadi, ticari ve kültürel işbirliği sahasında 
ortaya çıkan ilginç imkânlar, bu yönde önemli bir gelişmeyi oluştur
m aktadır.

Bu ziyaret iki ülke arasında karşılıklı anlayış çerçevesinde ilişki
lerin güçlendirilmesine hizmet edecektir. Bu çerçevede İtalya’nın ola
nakları dahilinde ve teknolojik ilerlemelerin ışığında Türkiye’nin kal
kınması için önem taşıyan projelere katkıda bulunmaya hazır olduğunu 
teyid etmek isterim.»

BELGE : 3

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN İTALYA 
DIŞİŞLERİ BAKANI ANBREOTTİ TARAFINDAN ONURUNA 

VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Bakan
Bayan Andreotti
Sayın Bayanlar ve Baylar

Bize gösterilen hüsnükabuldeıı dolayı kendim ve eşim adına Zatı- 
alilerine ve kıymetli eşinize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
Uluslarımız arasında mevcut geleneksel saygının ve mükemmel ilişki
lerin belirgin bir işareti olarak kabul ettiğimiz bu ziyaretin gerçekleş
mesinden büyük bir memnunluk duyuyoruz.

İlişkilerimizin uzun bir geçmişi vardır. Bu ilişkiler Akdeniz’de Ce
nevizli ve Venedikli gemicilerin İtalyan yarımadasının ve Osmanlı İm
paratorluğunun limanları arasında mekik dokuduğu döneme dayanır. 
Her iki ülkenin birer Akdeniz ülkesi olmaları yüzyıllar boyu karşılıklı 
etkilenmenin yarattığ ı ortak bir uygarlığın ve benzer doğa koşullarının 
biçimlendirdiği bir ortam da bizi birleştirm iştir.
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Akdeniz bizi birbirimize komşu yapmış ve uluslarımız da bu kom
şuluk bağlarını muhafaza etmeyi bilmişlerdir. Bu bağların gelecek için 
ç.ok umutlu b ir perspektif yarattıklarını müşahade etmekten memnun
luk duymaktayız, ülkelerimiz arasında son zamanlarda gerçekleştirilen 
temasların, her alandaki ilişkilerimize yeni bir canlılık getirmesi bakı
mından yararlı olacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak bu amaca yö
nelik her türlü  çabayı göstermeye hazır bulunuyoruz.

Sayın Bakan,

Türkiye ve İtalya, bölgelerinde ve bütün dünyada barışın ve refa
hın sağlanması için ortak idealleri ve endişeleri paylaşmaktadırlar.

Komşularımız İran ve Irak arasında dört yıldır devam eden kar
deş kavgasını bu nedenle artan  bir endişe ile izlemekteyiz. Her iki ülke
nin maddi ve beşeri kaynaklarını kaygı verici bir şekilde tüketmekte 
olan bu savaş tehlikeli b ir tırmanmaya yönelmekte ve bütün bölgenin 
güvenliğini tehdit eder b ir nitelik kazanmaktadır. Bu durumu gözönüıı- 
de tutan Türkiye gerek iki taraflı, gerek çok taraflı düzeyde sarfedileıı 
barış çabalarına ak tif bir şekilde iştirak ederken tam bir tarafsızlık 
siyaseti gütmektedir. Maalesef bu çabalar şu ana kadar sonuç verme
miştir ve son gelişmeler de endişelerimizi haklı çıkarmaktadır. Her şe
ye rağmen sağduyu ve itidalin eninde sonunda galip geleceğini ve bu 
trajik çatışmaya barışçı bir çözüm bulunacağını ümid ediyoruz.

Sayın Bakan,

Müsaadenizle bir az da tüm demokratik ülkeler için bir belâ niteli
ğini taşıyan terörizm konusu üzerinde durmak istiyorum, özellikle ülke
lerimiz bu belâdan çok çektiler. Çeşitli ülkelerde değişik şekiller altında 
ortaya çıkan terörizmin tek bir hedefi vardır: Demokratik ülkelerdeki 
rejimleri istikrarsızlığa sürüklemek.

Eğer bu belânın hedefi olan Batı ülkeleri aralarında işbiıliginde 
bulunmazlarsa terörizmle yeterli bir şekilde mücadele edilebileceğini ve 
bunun kesin bir yenilgiye uğratılabileceğini sanmıyorum, ülkeleıimiz 
arasında bu işbirliğinin varlığını belirtmekten mutluluk duymaktayım. 
Bu işbirliği daha da geliştirilebilir. Aramızdaki bu işbirliğinin, özellikle 
teröristlere şirin görünerek onların eylemlerinden kaçabilecekleımi zan 
neden bazı ülkelere örnek olmasını temenni ediyorum.

Sayın Bakan,
Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye siyasî seçimini serbestçe Avrupa 

be işbirliği ve ardından da bütünleşme esasına dayandırmıştır. Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna ortaklığımız tam üyelik amacına yöneliktir. Hiç
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şüphesiz Türkiye’nin bu seçimi, son yirmi-otuz yıldır yürüttüğü dış po
litikanın tabiî bir sonucudur. Bu seçim, Türkiye’yi Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun diğer üyeleriyle aynı ekonomik ve politik sistemlere sa
hip olmaya itmektedir. Türkiye bu yolu kendi iradesi ile saptamıştır. 
AET ile ortaklık statüsündeki hedeflere henüz varılmamış olmakla be
raber, Türkiye’yi Topluluğa bağlayan bağların kuvvetlendirilmesi için 
gerekli koşulların artık  mevcut olduğu söylenebilir. Bu ilişkilerin can
landırılması yolunda İtalya’nın oynayacağı önemli role ve vereceği kıy
metli desteğe güveniyoruz.

Ekselans,

İtalya’yı bu ziyaretimize biz kendi yönümüzden lâyık olduğu öne
mi veriyoruz. Tecrübe, kişisel temasların büyük önem arzettiğini bize 
gösterm iştir. Bizimki gibi dost ülkelerin devlet adamları aralarında da
nışmakla çok şey kazanırlar. Bu düşünceden hareketle Zatıâlilerini ta
rafınızdan uygun bulunacak bir zamanda Türkiye’yi ziyarete davet edi
yorum.»

BELGE ; 4

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN FLORANSA’DA 
«ANADOLU MEDENİYETLERİ FOTOĞRAF SERGİSİ»Nİ 

AÇARKEN YAPTIĞI KONUŞMA

«Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, avant tout, exprimer le plaisir que j ’éprouve d’avoir 

eu l’occasion de visiter Florence, cette très belle ville d’Italie, renommée 
dans le monde entier en tan t que centre d’a r t et de culture et de pouvoir 
y adresser la parole à une audience si distinguée.

Je tiens à remercier le Gouvernement italien ainsi que Monsieur le 
Maire de Florence pour l’amabilité dont ils ont fa it preuve en uve de 
faciliter la réalisation de cette exposition. Elle est composée de photo
graphies de certaines pièces choisies parmi celles exposées à Istanbul 
l’année passée, dans le cadre de la 18ème Exposition d’A rt du Conseil de 
l’Europe, consacrée aux «Civilisations Anatoliennes».

Cette m anifestation culturelle a donc pour but de reproduire en 
photos les objets précieux exposés en Turquie. Elle contribuera, j ’en 
suis sûr, à faire mieux connaître la richesse des terres de l’Anatolie en 
témoignage des anciennes civilisations, au peuple italien le mieux placé 
pour les apprécier. Florence est en effet la deuxième ville, après Rome, 
où cette exposition est organisée avec l’obligeante collaboration des 
autorités italiennes.
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Ainsi que vous pourrez le constater, Mesdames et Messieurs, cette 
exposition recouvre non seulement des objets appartenant aux différen
tes ères historiques et retrouvés lors de nombreux fouilles archéologi
ques exécutées depuis longtemps en Anatolie et dont quelques unes sont 
réalisées par d’éminents archéologues italiens, mais aussi des vues 
reflétant les lieux historiques d’Istanbul qui ont abrité l’Exposition des 
Civilisations Anatoliennes du Conseil de l’Europe.

Je voudrais, avant de conclure, exprimer également mes remercie
ments chaleureux à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette 
exposition par leur apport très précieux et leur concours efficaces aux 
efforts de notre Ambassade à Rome pour le succès de cette initiative.

En réitérant ma conviction que les liens d’amitié qui unissent nob 
deux peuples méditerranéens seront davantage reserrés par de telles 
manifestations culturelles, je vous remercie, Mesdames et Messieurs, 
d’avoir bien voulu participer à la cérémonie de l’ouverture et de m accor
der votre attention.»

BELGE : 5

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN ROMANYA BAŞBAKANI 
CONSTANTIN DASCALESCU ONURUNA YERDİĞİ 

YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başbakan

Sayın Bayan Dascalescu,

Değerli Konuklar,
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanını, Sayın Bayan Das 

calescu’yu ve Romen heyetinin seçkin üyelerini ülkemizde göıme c en 
büyük memnuniyet duyuyor ve kendilerini içten duygularla seamıyo 
rum.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin günümüzde eriştiği memnuniyet 
verici düzeyin en iyi göstergesi Türk ve Romen Devlet a am an  aıası 
daki temasların gelenek halini almış olmasıdır. Sayın Cum un  aş van 
mızm Romanya’yı, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Ceausescu nun u 
mizi ziyaretleri başta olmak üzere ülkelerimiz arasında scıı yi ar ^  
düzeyde yapılan temasların ilişkilerimizin geliştirilmesine ê ış ır ı^ 
güçlenmesine büyük katkısı olmuştur. Bu ziyaretinizin ce u .
arasındaki dostluğun daha da geliştirilmesi ve oıtak ımıaı sa0 ıy 
birliğimizin güçlendirilmesi yönündeki çabalarımızda önem ı 
teşkil edeceğine inanıyorum.
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Türk ve Romen milletlerinin birbirlerine karşı besledikleri sevgi, 
saygı ve takdir hisleri ilişkilerimizin daha da gelişmesi için en sağlam 
temeli oluşturm aktadır. İlişkilerimizin Birleşmiş Milletler Yasasında ve 
Helsinki Nihai Senedinde ifadesini bulmuş temel ilkelere dayalı olarak, 
ortak yararı olan işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan bir düzeye eriş
miş olması memnuniyet vericidir. Türkiye, bir komşu ülke saydığı Ro
manya ile ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine emin 
bulunmaktadır. Hükümetimizin bu yönde kendisine düşen her çabayı 
sarfedeceğini belirtmek isterim.

Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi yönündeki ortak irademizi, 
önümüzdeki dönemde, işbirliğimizin önemli boyutlar kazanacağının gös
tergesi sayıyorum. Bu alanda özlenen sonuçlara henüz varılmamış olma
sı bizleri karam sarlığa değil, bu işbirliğini geliştirme imkânları üzerin
de daha titizlikle durmaya ve gerekli çabaları sarfetm eye yöneltmeli
dir. Romanya ile ticari ilişkilerimizin dengeli şekilde artış  göstermemesi 
için bir neden bulunmadığına ve başta ulaştırm a olmak üzere ekonomik 
işbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok alan bulunduğuna inanıyorum.

Bugünkü görüşmelerimizde uluslararası sorunlar üzerinde yaptığı
mız görüş teatisinin ortaya koyduğu tablo maalesef karanlık bir tablo 
olmuştur. Yumuşama döneminin hakim kıldığı iyimserliğin, ne yazık ki 
yerini kötümserliğe ve hayal kırıklığına bırakmış olduğunu görüyor ve 
uluslararası ilişkilere hakim olan gerginlik ortamı ve Doğu ile Batı ara
sında yapıcı bir diyalog eksikliği karşısında endişe duyuyoruz. Türkiye, 
Doğu ile Batı arasında karşılıklı güven ve anlayışa dayalı ilişkilerin te
sisini ve yapıcı bir işbirliğinin geliştirilmesini içtenlikle arzulamakta
dır.

Silahlanmanın dengeli, adil ve denetlenebilir anlaşmalar yoluyla 
kontrol altına alınması bütün insanlığın geleceğini yakmen ilgilendir
mektedir. Bu çerçevede Cenevre görüşmelerine ön koşul ileri sürülmek- 
siziıı yeniden dönülmesine büyük önem atfediyoruz. Askeri dengenin 
mümkün olan en düşük düzeyde tesis ve muhafazasını barış ve güven
liğin korunması için elzem sayıyoruz.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde tanık olduğumuz çatışma ve savaşlar 
insanlığın gerçek bir barıştan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne ser
mektedir. Bu ihtilafların hepsine bu kısa konuşmam çerçevesinde de
ğinmek niyetinde değilim. Sadece bölgemizde 45 aydır devam eden Iran 
ile Irak arasındaki savaşdan duyduğumuz endişeyi belirtmek istiyorum. 
Türkiye, iki komşusu arasındaki savaşın sona ermesi için elinden gelen 
her çabayı harcam aktadır. Savaşın başlangıcından bu yana taraflar ara
sında herhangi bir tercih yapmadan, tarafsızlığımızı titizlikle koruya
rak, bu ilişkileri sürdürmeye özen gösterdik ve göstermeye devam ede
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ceğiz. Bu savaşta kimyevi silahların kullanılmasına, sivillerin hedef alın
masına ve Körfez’de ticaret yollarına müdahale edilmesine karşı olduğu
muzu da açıkladık. Sınırlarının hemen bitişiğinde süren bu kardeş kav
gasının bir an önce ve her iki tarafın  da kabul edebileceği bir çözüme 
kavuşmasından en fazla memnuniyet duyacak ülkelerden biri muhakkak 
ki Türkiye olacaktır.

Sayın Başbakan,

Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından 
verimli sonuçlar vereceğine eminim. Dostluk ilişkilerimizin güçlenmesi 
sadece Türk ve Romen halkları açısından yararlı sonuçlar vermekle kal
mayacak, bölgemizdeki barış, güven ve istikrar ortamına da önemli bir 
katkı teşkil edecektir.

Ziyaretinizin en iyi şekilde geçmesini ve Romanya’ya güzel anı
larla dönmenizi içtenlikle ■ diliyorum.

Bu duygularla kadehimi Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı Sayın Ceausescu’nun şerefine, Ekselansları’nm ve Bayan 
Dascalescu’nuıı sağlık ve mutluluğuna, dost Romen milletinin refahına 
ve Türk - Romen ilişkilerinin geleceğine kaldırıyorum.»

BELGE : 6

ROMANYA BAŞBAKANI CONSTANTİN DASCALESCU’NUN 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL TARAFINDAN ONURUNA 

YERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başbakan,

Muhterem Bayan özal,

Bayanlar ve Baylar,

Aziz Dostlar,

Sözlerime başlarken, Türkiye’yi ziyaret etmek nâzik davetiniz, kom
şu ve dost Türkiye’de karşılandığımız sıcak konukseverlik için, eşim, he
yet üyeleri ve şahsım adına candan teşekkürlerimi bildirmeme müsaade 
buyurmanızı rica ederim.

Ayrıca, temsil ettiğim  ülkem, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Baş
kanı Nicolae Ceausescu ve ülkelerimiz ve milletlerimiz arasında cesis 
edilmiş olan sıkıca dostluk ilişkileri hakkında burada dile getirilen yük
sek takdir sözleri için derin minnet duygularımı belirtmek isterim.

Ülkelerimiz ve milletlerimiz arasında sürdürülen geleneksel ilişm- 
erin, Cumhurbaşkanımız Sayın Nicolae Ceausescu ve Cumhurbaşkanı
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Sayın Kenan Evren arasında Bükreş’te ve A nkara’da üst düzeyde temas 
ve görüşmeler sırasında varılan anlaşmaların büyük teşviki altında bu
lunarak devamlı surette yaygınlaştığını ayrı bir memnunlukla zikretmek 
isterim, ülkelerimiz arasında üst düzeyde olumlu diyalog çerçevesi için
de, Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’in Romanya’yı ziyaretlerini bü
yük ilgi ve memnunlukla bekliyoruz.

Hak eşitliği, milli bağımsızlık ve egemenliğe saygı, iç işlere karış
mama ve karşılıklı yarar ilkeleri, Eomen-Türk ilişkilerinin sağlam te
melini teşkil etmektedir.

Sayın Başbakan, bugün sizinle yaptığımız resmî görüşmeler, ülke
lerimiz arasında tüm alanlarda ikili işbirliği ilişkilerinin olumlu yaygın
laştığım müşahede etmemize, ikili ilişkilerimizin her iki milletin men
faatine inkişâfı ve çeşitlenmesi yolunda yeni önlemler üzerinde anlaşma
ya varmamıza imkân verdi.

Doğal olarak, ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğine ayrı dik
kat gösterdik, çünkü ekonomik işbirliği Romanya ve Türkiye arasın
daki ilişkilerin temelidir. Ve yine ülkelerimiz arasında mal değişimi ve 
sanayi ve teknik işbirliğinin arasız yaygınlaşması için, mevcut olan güç
lüklerin aşılması ve kaldırılması yolunda kesinlikle hareket edilmesi ge
reksinimini tam  m utabakat içinde belirttik. Romanya ve Türkiye’nin 
ekonomik potansiyelleri ikili işbirliğinin artm asına geniş imkanlar sağ
lamaktadır.

Yüksek düzeyde varılan anlaşmalar sırasında tespit edilmiş olan 
hedefler ve kararlaştırılan girişimler, ekonomik ilişkilerimizin devamlı 
surette yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ortamını temin edecektir.

Sayın Başbakan,

Romanya Hükümeti’niıı, Cumhurbaşkanı Nicolae Ceausescu ve Cum
hurbaşkanı Kenan Evren arasında varılan anlaşmaların en iyi ve uygun 
şartlar içinde yerine getirilmesi için ülkenizle işbirliğini şimdiden sonra 
da arttırm ak, yeni yeni sahalara yayılması yolunda kesinlikle hareket et
mek kararında olduğundan burada sizi temin etmek isterim.

İkili işbirliğimizde ortak ilgi uyandıran yeni sahaların ve imkânla
rın aranması, ekonomik, teknik-bilimsel ve kültürel plânda işbirliğimizin

yeni aşam alara erişmesinin, Romen ve Türk milletlerinin menfaatlerini 
tam olarak karşılayacağından, barış ve uluslararası çapta işbirliği dava
sı yararına olacağından eminiz.
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Sayın Başbakan,

Başta nükleer olmak üzere, silahlanma yarışının tırmanışı, muhtelif 
ihtilâf ocaklarının devam etmesi, yeni sürtüşme ve anlaşmazlıkların be
lirmesi, etki bölgelerinin yeniden bölünmesi temayülleri ve kuvvet ve 
dikta politikasının sürdürülmesinin sonucu olan uluslararası durumun 
şimdiye kadar görülmemiş biçimde ağırlaşmasından büyük endişe duy
maktayız.

En büyük askeri birliklerin ve nükleer olmak üzere en korkunç ve 
mahvedici silâhların birikmiş bulunduğu Avrupa durumu çok vahimdir. 
Silâhlanma yarışı yeni bir aşamaya girmiş bulunmakta, bununla birlikte 
kıyımsa! nükleer harp tehlikesi de devamlı surette artmaktadır.

Bu durum karşısında Romanya ve Cumhurbaşkanı Nicolae Ceauşes- 
cu, silâhlanmanın ve özellikle nükleer silâhlanmanın durdurulmasını, şüp
hesiz bir nükleer faciaya dönüşmek tehlikesini taşıyan yeni harbin ön
lenmesini, barışın korunması, insanların varlık ve yaşam hakkının temi
nini, yaşadığımız devrenin ana istemi saymaktadırlar.

Orta menzilli Amerikan misillerinin Avrupa’ya yerleştirilmesinin 
durdurulmasından, Sovyetler Birliği’nin bildirdiği karşı önlemlerin ipta
linden kesinlikle yanayız.

Bu temele dayanarak, orta menzilli nükleer füzelerin ve heı tüllü 
nükleer silâhların Avrupa kıtasından kaldırılmasına yol açması gere en 
anlaşmaların gerçekleşmesi gayesi ile Sovyetler Birliği v e  Amerika ır 
leşik Devletleri arasında görüşmelerin yeniden başlaması için çaba laı 
camaktayız.

Keza Stokholm Konferansı çalışmalarına, silahsızlanma görüşmele 
rinin yolunu açması gereken Avrupa kıtasında itimadın ve güven ığııı aı 
masına yönelik somut önlemlerin alınmasına ayrı önem verme £ e^ız.

Bunun yanısıra, Avrupa’da güvenliğin tesisi çabaları çeıçevesinde 
Balkanlar’m iyi komşuluk barış ve işbirliği, nükleer silahlaı aıu ya aıı̂  
cı askerî üslerden ve birliklerden arındırılmış bölgeye aönüş m u m e 
için Balkan ülkeleri arasında geniş ikili ve çok yönlü işbu ıgı 11§ a e 
nin yaygınlaşması yolunda sebatlı hareket etmek ceviz.

Romanya, coğrafi bölgemizde güvenlik ve işbirliğinin güçlendiıünı 
si yönlerinin görüşülebileceği Balkan devletlerinin doıuu op a, 
çağrılmasının Avrupa kıtası hayatında büyük önernı haiz ıı 
rak yer alacağı kanısındadır.

Silahların kullanışından vazgeçilmesi için mümkün olan he;  ̂ ^
yapılması gerektiği kanısını beslemekteyiz, zira sarsılmaz öoıuş

49



göre ancak bu şekilde yer yüzünde devam eden bunalım durumlarının tüm 
ilgili tarafların  katılışı ortamında barış ve müzakereler yolu ile çözüm
lenmesi temin edilebilir.

Bu ruh içinde Orta Doğu’da adaletli ve sürekli yeküıı politik çare
nin aranm ası ve uygulanması, Irak ve İran arasındaki harbin hemen 
sona ermesi için çaba harcamaktayız.

Romanya, dünyada devam eden ağır ekonomik durumla yakıııen il
gilenerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların kaldı
rılmasını, hak eşitliği ve adalete dayalı ilişkilerin gerçekleşmesini, eko
nomik açıdan geri kalmış ülkelerin hızla kalkınmasını temin edebilecek 
uluslararası çapta yeni ekonomik düzenin tesisi gayesiyle somut önlem
lerin en kısa zamanda alınması yolunda hareket etmektedir.

Şimdiki uluslararası ortamda, başta nükleer olmak üzere silâhsızlan
manın gerçekleşmesi, insanlığın karşı karşıya bulunduğu ana sorunların 
demokratik yollarla çözümlenmesi için tüm devletler, tüm  hükümetler 
ve politik adamlar arasında temas ve işbirliğinin yoğunlaşmasının her 
zamankinden fazla elzem olduğu görüşünü paylaşmaktayız.

Uluslararası hayatın bir sürü konusu üzerine ülkelerimiz tutumla
rı arasında büyük, b ir yakınlık olduğunu memnunlukla müşahade ederek, 
görüş yakınlığının Balkan ve Avrupa toplantılarında ve başka uluslar
arası örgüt ve kuruluşlarda olumlu işbirliğimizin yaygınlaşmasını kolay
laştırdığı kanısındayız.

Türkiye’ye yapm akta olduğumuz ziyaretin, Romen ve Türk millet
leri arasında dostluk ve işbirliği ilişkilerinin inkişafında yeni ve önemli 
bir aşama teşkil edeceği inancı ile, kadehimi.

— Türkiye Cumhuriyeti Başkam, Sayın Kenan Evren’in sıhhatine,

—- Sayın Başbakan’ııı ve Muhterem Bayan özaTm sağlığına,

— Romanya ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin 
devamlı surette gelişmesi,

— Tüm dünyada barış ve anlaşma için,

—- Buradaki tüm konukların sağlığına kaldırıyorum.»
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BELGE : 7

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN BULGARİSTAN 
HALK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI PETIR MLADENOV 
ONURUNA VERDİĞİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Bakan,

Sayın Konuklar,

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanını ve değerli çalışma 
arkadaşlarını içtenlikle selamlıyorum. Zat’ı Alinizle Stokholm de Avrupa 
Silahsızlanma Konferansının açılışı vesilesiyle bir araya gelmiş ve tanış
mıştık. Orada başlattığımız verimli diyaloğun sürdürülmesine imkan ve
ren bu davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyor ve bir kez 
daha ülkemize hoşgeldiniz diyorum.

Temelleri büyük A tatürk tarafından atılan Türk dış politikasında 
komşu Bulgaristan ile olan ilişkiler her zaman özel bir yer işgal ede- 
gelmiştir. Bağımsızlığa, ülke bütünlüğüne saygı ve içişlerine müdahale
de bulunmama ilkeleri temelinde tesis edilen ilişkilerimizin cıüzenli ve 
istikrarlı bir gelişme göstermesi ve muhteva kazanmakta olmasından 
memnuniyet duymaktayız.

Türk ve Bulgar halkları uzun geçmişe dayanan tarihleri boyunca 
birbirlerini yakından tanımışlardır. Örf ve adetleri, toplumsal degeıleıe 
olan bağlılıkları, tepkileri, bazı konulara d u y d u k l a r ı  hassasiyet birbirine 
benzer. İyi komşuluk ilişkilerimizin eriştiği bugünkü düzeyde insan aıı 
mızııı birbirini bu kadar iyi tanımasının ve karşılıklı saygı hislerinin e 
büyük rolü olduğu m uhakkaktır.

Bugün, sosyal ve ekonomik sistemlerdeki farklılıklarına rağmen, 
Türkiye ve Bulgaristan, karşılıklı menfaatlere uygun verimli biı ış i n  
ğinin yararlarını anlamış, her iki ülkede de komşularda görülmesi o ağan 
sayılan bazı sorunların görüşmelerle ve ilişkilerin bütününü et uemesme 
müsaade edilmeden çözüme kavuşturulması yolunda ortak bu a ııa jış 
yerleşmiş bulunmaktadır. İnancımız bu temeller üzerinde iyi tomşu u 
ve işbirliği ilişkilerimizin güçlenerek daha da gelişeceği mer tezin ec ir. 
Bu yöndeki siyasi irade en yüksek düzeyde yapılan ziyaretler e ( t  ey 
edilmiş bulunmaktadır.

Sayın Bakan,

Balkanlarda huzur ve istikrarın  korunması, B a l k a n  ülkeleri arası 
da iyi komşuluk ilişkileri ve yararlı işbirliğinin geliştirilm e1 ur ̂  
politikasının önde gelen boyutlarından birini oluştuımuştuı. a
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Avrupa’nın bütününden soyutlamaya imkân olmadığı gibi, geçmiş acı 
tecrübeler bölgemizde istikrarın  korunmasının tüm kıtamız için ne ka
dar önemli olduğunu da gösterm iştir. Türkiye bölge ülkeleri arasında 
ikili ve çok taraflı planda yapılacak işbirliğinin sadece Balkanlar için 

•değil, Avrupa’da sükûn, barış ve işbirliği ortamının korunması için de 
ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Bu yoldaki çabalarımızın başa
rılı olabilmesi, ancak bu çok önemli konuyu propaganda mülahazaların
dan armdırabilmek ve işbirliği alanlarını, Balkanların bugünkü siyasi 
şartlarını gözöııüııde tutan, gerçekçi, üzerinde anlaşılması mümkün ve 
yararlılığı tüm ülkelerce kabul edilmiş konular arasından seçmekle müm
kün olur. Aksi halde Balkan İşbirliği forumları ülkelerimiz arasındaki 
görüş farklarının gözler önüne serileceği bir süreçten öteye gidemeye
cektir.

Sayın Bakan,

Bugünkü görüşmelerimizde de belirtmek fırsatını bulduğum gibi 
Türkiye uluslararası ilişkilerde hüküm süren gerginlik ortamından endi
şe duymaktadır. Doğu ile Batı arasında Avrupa Silahsızlanma Konferansı 
ve karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimleri görüşmeleri gibi forumlarda 
devam eden dialoga rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler 
Birliği arasında mevcut güvensizlik havası ve dialog noksanı uluslarara
sı ilişkilerin bütününü olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye askeri dengenin daha alt bir düzeyde istik rara kavuşturul
masını ve gerek nükleer gerek konvansiyonel alanda silahlanma yarışı
nın durdurulmasını içtenlikle istemektedir. NATO ¡İttifakına mensup dev
letler bu amaçla askeri bakımdan anlamlı, karşılıklı itimadı ve güvenliği 
arttırıcı, hakkaniyete uygun ve denetlenebilir tedbirler içeren önerilerde 
bulunmuşlardır. Özellikle orta menzilli füzelerin yeryüzünden tamamen 
kaldırılması veya eşitliğin korunması kaydıyla mümkün olan en düşük 
sayıya indirilmesi yolundaki temel NATO yaklaşımı kanaatimizce ma
kul bir tutum u yansıtm aktadır.

Cenevre görüşmelerinin yeniden ve önkoşul ileri sürülmeden baş
latılması büyük bir önem arzetmektedir. Bu diyalog bir ta raftan  iki sü
per güç arasında yapıcı bir işbirliğinin temelini teşkil eden karşılıklı gü
ven duygusunun tesisine hizmet edecek, diğer ta ra ftan  da dengeli ve de
netlenebilir bir silahsızlanma yolundaki çabaların önemli bir merhalesini 
oluşturacaktır. Bu meyanda, Eylül ayında Viyana’da Uzayın Silahsızlan
dırılması konusunda başlatılabileceğini umduğumuz ikili görüşmelerin de 
özel bir anlam ve önem taşıdığı görüşündeyiz.
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Ülkelerimiz dünyanın hassas bir bölgesinde, Doğu ve Batı Asya ile 
Avrupa, Kuzey ile Güney arasında bir köprü durumunda bulunmakta
dır. Bölgemizde devam eden çatışmalar uluslararası gerginlik ortamını 
körüklemekte, evrensel barışın tesisini güçleştirmektedir.

Sürüp giden Orta Doğu sorunu ve Lübnan olaylarının yanısıra son 
zamanlarda yeni boyutlar kazanan İran ile Irak arasındaki savaş bizleri 
fazlasıyla endişelendirmektedir. İki komşu ülke arasındaki çatışmaların 
genişleme temayülü ve özellikle Körfez bölgesinde ortaya çıkabilecek 
bir tırmanma sadece ilgili taraflar bakımından değil tüm bölge açısın
dan tehlikeli yansımalara yol açabilecektir.

Türkiye İran ile Irak arasındaki bu kardeş savaşının başından beri 
tarafsız bir tutum  almış ve bunu titizlikle korumuştur, ülkemiz aynı za
manda çatışmaların sona erdirilmesi için sarfedilen çok taraflı çabalara 
aktif bir şekilde katılm ış; ayrıca ikili alanda da girişimlerde bulunmuş
tur. Şimdiye kadar bu çabalarından bir sonuç alamamış olmakla birlikte 
Türkiye barış için her türlü gayreti göstermeğe hazır ve kararlıdır.

Günümüzün diğer önemli bir sorunu olan uluslararası terörizmin git
tikçe büyüyerek bugün ulaştığı boyutlar tüm ülkelerin,bu konu üzerine 
ciddiyetle eğilmelerini ve gerek ikili gerek çok taraflı olarak bütün ülke
ler arasında etkin .bir işbirliğinin gerçekleştirilmesini zaruri hale getir
miştir.

Sayın Bakan,

Türk ve Bulgar yöneticileri arasında sık sık ve belirli aralıklarla 
yüksek düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler düzenlenmesi artık yerleş
miş bir uygulama haline gelmiştir. Biz bu ziyaretlerin ülkelerimiz ara
sında iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı
da bulunduğunu düşünüyor ve ülkemize yapmakta olduğunuz bu ziyareti 
de bu çerçevede mütalaa ediyoruz.

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte Türkiye’den güzel duygu ve anı
larla ayrılmanızı dilerken kadehimi Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dev
let Konseyi Başkanı Todor Jivkov’un şerefine, Ekselanslarının sağlık 
ve mutluluğuna, Bulgar milletinin refahına ye Türk-Bulgv r ilişkilerinin 
geleceğine kaldırıyorum..»
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B E L G E  :  8

BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI 
PETIR MLADENOV’UN DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN YEMEKTE YAPTIĞI
KONUŞMA

«Sayın Bakan,

Sayın Bayan ve Baylar,

Her şeyden önce, bizlere karşı gösterilen büyük konukseverlikten 
ve yakın ilgiden ötürü nazik evsahiplerimize teşekkür etmek isterdim. 
Bundan yarım yıl önce kendileriyle Stokholm’de tanışm a şerefine nail 
olduğum meslekdaşım Sayın Halefoğlu ile tek ra r görüşmekten memnun
luk duyuyorum.

İsveç başkentinde de, burada A nkara’da da Bulgar-Türk ilişkileri
nin durumu ve yarınları ile Balkanlardaki durum, dostluk ve iş havası 
içinde geçmekte olan görüşmelerimizin ana konusunu oluşturuyor.

Bunun yanısıra, uluslararası durumun güncel sorunlarına da gere
ken dikkati ayırıyoruz. Global sorunlardan başka, bütün halklar gibi ba
rışı samimiyetle isteyen halklarımızın da kaderiyle yakından, hattâ  doğ
rudan doğruya ilgili olan bir sıra yerel sorunlar var oldukça başka türlü 
hareket edilemez. Çünkü barış, güvenlik, huzur ve kalkınma demektir.

Ne yazık ki, halkların iradesini ve emellerini kabaca çiğneyerek, 
açıkça ve olanca güçleriyle uluslararası ilişkilerin askerileştirilmesine ve 
ilköneeleri askerî, sonra da total politik ve ekonomik hakimiyete varıl
masına çaba gösteren kuvvetler vardır. Bu kuvvetlerin suçu yüzünden 
uluslararası durum, artık  yıllardır mürekkep ve gergindir.

Silahlan modernleştirerek ve yeni sistem kitle imha silâhları üre
terek gerici emperyalist çevreler, mevcut olan askerî-emperyalist çevre
ler, mevcut olan askerî-stratejik dengeyi bozmak denemesinde bulunu
yor. En endişe uyandırıcı belirtisi, ölçüleri görülmemiş derecede geniş
lemiş silâhlanma yarışı olan eylemleriyle bu çevreler insanoğlunu açıkça 
yokolmaya itmektedir.

Orta menzilli yeni Amerikan nükleer füzelerinin bazı Batı Avrupa 
ülkelerine yerleştirilmesi, dünyamızdaki hayatı yokedebilecek bir sava
şın patlak vermesi tehlikesini kat kat artırıyor. Bu da SSCB’yi ve sos
yalist topluluğun öteki ülkelerini, Varşova Antlaşması üyesi devletlerin 
güvenliğini garanti eden gereken karşı önlemleri almaya mecbur etti.
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Dünyamızın yakın veya uzak çeşitli bölgelerinde çok tehlikeli ger
ginlik odakları vardır. Bizler, Yakın ve Orta Doğu’da olayların seyrinden 
endişe duymamazlık gösteremez, Afrika’da, Orta ve Lâtin Amerika’da, 
Asya’da ihtilâf durumlarına kayıtsız gözlerle bakamayız.

Uluslararası durum gerçekten çok vahim, ama umutsuz değildir. Ba
rış tehdit edilmiştir, ama korunması da mümkündür. Çünkü savaşı arzu 
eden kuvvetlerden başka, tarihin seyrini durdurma, insanoğlu uygarlı
ğını yoketme denemelerine kesinlikle karşı koyan kuvvetler de vardır.

Halklar, apokalipsisin uçurumunda yaşamayı arzu etmemektedir. 
Barışın garanti edilmesini herkes istemektedir. Bunun içindir ki, barışın 
korunması uğrunda herkes gayret sarfetmelidir.

Barış ve toplumsal düzenleri değişik devletlerin barış içinde yan 
yana yaşaması politikası olan ilkesel ve değişmez dış politikasına sadık 
olan sosyalist topluluk ülkeleri, artm akta olan tehlikenin sınırlandırılma
sı ve bertaraf edilmesi için gereken her şeyi yapıyorlar. Sosyalist toplu
luk ülkelerinin, silâhlanma yarışının durdurulması, silâhsızlanma ve yu
muşama doğrultusundaki kapsamlı girişim ve önerileri halkların çıkarla
rına uygun olup demokratik ve ilerici güçlerce, dünya kamuoyunca des
tekleniyor. Bu girişim ve öneriler, doğrudan doğruya yönelik oldukları, 
şimdiki çok tehlikeli durumun bütün sorumluluğu şuurlarına düşen çev
relerde de en nihayet gereken yankıyı uyandırmalıdır.

Aralarındaki ilişkilerde devletler, onları birbirine karşı koyan şey
lerden değil de, birbirlerini yakınlaştıran şeylerden yola çıkmalıdırlar. 
Helsinki ve M adrit bu hususta ibret dersi ve örnek olabilir ve de olmalıdır. 
Helsinki ile Madrit, görüşlerde ve tutumlarda ayrılıklar ve tezatlara rağ
men, iyi niyet ve politik gerçekçilik olduğu takdirde ortak bir dil bulu
nabildiğini ispat ettiler. Bu açıdan ve genel Avrupa sürecinin yarınlarına 
iyimserlikle, umutlarımız Avrupa’da İtimadı ve Güvenliği Pekiştirme ön
lemleri ve Silâhsızlanma Konferansına doğru yöneliktir.

Bulgaristan ve Türkiye’nin, bütün Balkan devletlerinin soıumlu- 
luklarını da bu açıdan değerlendirmeli ve gerçekleştirmeliyiz. JKaı şıkkı 
ilişkilerimizle, uluslararası sahnedeki eylemlerimizle, bölgemizde olduğu 
gibi, Avrupa’da da barışın güvence altına alınmasına katkı payımızı v-eı- 
meliyiz.

Sayın Bakan,
Mürekkep uluslararası duruma rağmen Balkanlarda durum ııispe 

Ten sakin olmaya devam etmektedir.
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Balkanlarda güveg havasının iyi

leştirilmesi, Balkanların, yumuşamanın ve anlaşmanın isti anı ı n 
gesine dönüşmesi uğrunda her zaman çaba sarfetmiştiı, şimrı te 
fediyor.



Balkan devletleri arasında geniş kapsamlı bir politik, ekonomik ve 
kültürel işbirliğinin her şeyden önce ikili temel üzerinde gerçekleşebile
ceğini defalarca belirttiğimiz oldu. Helsinki ruhuna uygun olarak, iyi 
komşuluk ilişkileri yasasını içeren ikili anlaşmalar imzalama önerimiz 
malûmunuzdur. Bizler, bu doğrultudan somut adımlar atm a hazırlığımızı 
doğruluyoruz.

Aynı zamanda, anlaşmaya varılan veya varılmasına nesnel imkân
lar bulunan alanlarda, karşılıklı ilgi teşkil eden konularda çok taraflı 
işbirliğinden de yanayız.

Bulgaristan, nükleer felâkete set çekilmesi yollarından biri ola
rak  Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kesimlerinde nükleer silâhlardan 
arındırılmış bölgeler oluşturulması fikrini samimiyetle destekliyor. Biz
ler, Balkanların, nükleer silâhlardan arındırılmış bir bölgeye dönüştürül
mesi doğrultusunda ortak çabaların devam edeceğine bütün kalbimizle 
inanıyoruz. Bu uğurda ulaşılan başarı, halklarımızın büyük toplu bir 
edinimi, dünyamızda barış ve güvenliğin garantilenmesine yönelik or
tak  mücadeleye elle tu tu lu r bir katkı olabilir.

Sayın Bakan, Düşünürün, «Dostsuz Yaşayabiliriz» genelleşmesini 
yaparken haklı olup olmadığını b ir yana bırakalım, «Komşusuz Yaşaya
mayız» sonucuna varırken haklı olduğu su götürmez.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
ilişkiler, iyi komşular arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkilerin gelişmesine 
verilen değer olumludur, özellikle son yirmi yıl içinde ulaşılanlar, her iki 
ülke hükümetlerinin gerçekçi politikasının bir sonucudur.

Devlet yöneticilerimizin kişisel katkısı çok büyüktür. Devlet Kon
seyi Todor Jivkov ile Cumhurbaşkanı Kenan Evren arasındaki görüş
meler, çeşitli alanlarda işbirliğimizin esas yönlerini belirliyor.

Ulaşılanların bilançosu sevindirici olmakla beraber, bizleri katiyen 
tatm in etmemelidir.

Coğrafî yakınlık ve iki ülke ekonomilerinin düzeyi, maksimum ya
rarlanmamızı gerektiren etkenlerdir. Bunlara, iş temaslarının çoğaltıl
masından duyulan karşılıklı ilgiyi de eklersek, mal alışverişinin ve eko
nomik ilişkilerimizin epeyi genişletilmesi için bütün önkoşulların ve özen
dirmenin ortada olduğunu söyleyebiliriz. Bundan öte her şey ikili etkin
liğe ve somut sorunların kısa sürelerde çözülmesine bağlıdır.

İşbirliğimizin gelecekte içerik ve biçimlerinin zenginleştirilmesine 
yönelik her fikir ve girişimi gözden geçirmeye hazırız.
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Sayın Bakan,

Halklarımızın, iyi komşular olarak yaşamak ve temasta bulunmak 
doğrultusundaki ortak arzusunun bir ifadesi olarak bu ziyaretin, Bul
garistan Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 
genişletilmesine yararlı olacağına inancımı bir kere daha belirtmeme 
müsaade ediniz. Bunun yanısıra, görüşmelerimizden elde edilecek sonuç
ların, politik iklimin pekiştirilmesine, Balkanlarda güven ve anlaşmanın 
sağlamlaşmasına katkıda bulunacağı umudunu da belirtmek istiyorum.

Bu inanç ve umutla kadehimi :

— Dost Türk halkının kalkınması ve refahı;

— Halklarımız arasındaki işbirliğinin gelişmesi;

— Balkanlarda, Avrupa’da ve bütün dünyada barış ve güvenlik;

— Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’in sağlığı;

— Sizin sağlığınız için, Sayın Bakan;

— Burada hazır bulunanların sağlığı için kaldırıyorum.
Sağlığınıza»

BELGE : 9

BARIŞ HAREKATININ 10. NCU YILDÖNÜMÜNDE KKTC’DE 
KUTLANAN «20 TEMMUZ, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI»

MÜNASEBETİYLE CUMHURBAŞKANI KENAN EVRENİN
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’A GÖNDERDİĞİ

MESAJ

«Sayın Rauf R. Denktaş

KKTC Cumhurbaşkanı 
LEFKOŞE

Yıllar boyu çektiği acılara son vererek, Kıbrıs Türkünü en tabiî hak
kı olan barış ve özgürlük ortamına kavuşturan Barış Harekâtımızın Onun 
cu Yıldönümünde, Zat-ı Alinizi ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk Halkını, 
şahsım ve Türk Milleti adına kutlamaktan büyük bir mutluluk duymak
tayım.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Kahraman Mücahit Kardeşleriyle, omuz 
omuza gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekâtı; Türkiye nin, 1 rıs 
Türk H alkinı, uluslararası ahdi haklarına dayanarak korumadaki aı ar 
lıhğmı bütün dünyaya kanıtlamış ve Kıbrıs Adası’na da barış ve sucun 
getirmiştir.
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Barış Harekâtından beş gün Öııce, Adabım bağımsızlığını sona erdir
meye ve Kıbrıs Türk varlığına karşı 1963’ten beri sürdürülen insafsız sal
dırıları sonuca ulaştırm aya yönelik bir darbe düzenlenmiş olduğunu kim
se unutmuş değildir. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklüğünün buna göz yum
maları elbette beklenemezdi.

Uğramış olduğu büyük haksızlıklar ve acılardan sonra kavuştuğu 
huzur ve özgürlük ortamında, Kıbrıs Türk Halkı müzakere yoluyla uzlaş
ma kapılarını her zaman açık tutm uştur. Kıbrıs sorunu için kalıcı bir si
yasi çözüm aranırken, Kıbrıs Türk Halkı’nm hiçbir zaman geçmişin acı 
tecrübelerini yeniden yaşamak zorunda bırakılamayacağının, kendi ira
desiyle varlığını ve haklarını koruyacağının, Türkiye Cumhuriyeti’ııin 
tam  desteği ile kavuşmuş olduğu huzur, barış ve güvenlik ortamında yine 
aynı destekle ilerleyeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkünün Ada’daki eşit varlığını, Kıb
rıs’ın bağımsızlık ve egemenliğindeki haklarını temsil etmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı, müzakere yoluyla iki toplumlu ve iki kesimli fe
deral bir çözüme ulaşılması yolunda sabırla harcadığı yapıcı çabalarla, ba
rışçı emellerini tüm  dünyaya kanıtlam ıştır. Kıbrıs sorununun, geride bı
raktığımız on yıl içinde Türk tarafın ın  iyi niyetli çabalarına rağmen kar
şılıklı anlaşmaya dayalı bir çözüme kavuşturulamam ış olmasının sorum
luluğu, geliştirilen her anlaşma zeminini daima yok etmeye çalışanlara 
aittir.

Barış ve özgürlük Bayram ı’nm Onuncu Yıldönümünde, Türk Milleti’- 
nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima Kıbrıs Türk Halkı’nm 
yanında olduğunu bir kere daha belirtirken, bu mutlu güne erişilmesi uğ
runa canlarını veren tüm  şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve 
saygı ile anar, şahsım ve Türk Milleti adına Zat-ı Alinize ve şahsınızda 
tüm Kıbrıs Türk Halkı’na, mutluluk, refah ve esenlik dolu bir gelecek 
dilerim.

Kenan EVREN 

Cumhurbaşkanı»



B E L G E  :  1 0

BARIŞ HAREKATININ 10. UNCU YILDÖNÜMÜNDE KKTC’DE 
KUTLANAN «20 TEMMUZ, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI» 

MÜNASEBETİYLE BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN KKTC 
CUMHURBAŞKANI R. BENKTAŞ’A GÖNDERDİĞİ MESAJ

«Sayın Rauf R. Denktaş

KKTC Cumhurbaşkanı
LEFKOŞE

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtının Onuncu Yıldönümünü idrak et
tiğimiz bu mutlu günde Zat-ı Alinizi ve şahsınızda Kıbrıs Türk Halkı’nı 
kutlamaktan, Hükümet üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına en iyi dilek
lerimi sunmaktan büyük memnuniyet duymaktayım.

Kıbrıs Türkü, doğal hakkı olan özgürlük ve güven ortamına ulaşa
bilmek için uzun yıllar büyük fedakârlıklara ve acılara katlanmış; Türk 
Silâhlı Kuvvetleri’ııin, uluslararası andlaşmalardan doğan haklara daya
narak, Mücahit Kardeşleriyle gerçekleştirdiği Barış Harekâtı sonucunda 
özlediği huzur ve barış ortamına kavuşmuştur.

Barış ve özgürlük Bayramı’nm Onuncu Yıldönümünü, kendi Cumhııri- 
yeti’nin çatısı altında kutlamakta olan Kıbrıslı kardeşlerimizin bahtiyar
lığını paylaşıyoruz. x

Bu yıldönümünde geleceğe bakarken, Kıbrıs’ta anlaşma ve uzlaşma
ya dayanan siyasal bir çözüme müzakereler yoluyla ulaşılması için Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sabır ve iyi niyetle harcadığı çabaların, ba
rışçı ve sağduyulu tutum unun herkes tarafından iyi değerlendirilmesini 
diliyoruz. Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı’nm, gerek bu çabalarını, gerek öz
gürlük, barış ve demokrasi ortamında yürüttüğü varoluş ve İktisadî kal
kınma çabalarım desteklemeye her zaman olduğu gibi devam edecektir.

Bu mutlu yıldönümünde, Kıbrıs Türk Halkı’nm özgürlüğü ve bugünkü 
aydınlık yola çıkması uğruna ,canlarını seve seve feda eden şehitlerimize 
Allah’tan rahm et diler, şanlı gazilerimizi saygıyla anar, Zat-ı Alinizin 
şahsında tüm Kıbrıs Türk Halkı’na birlik ve beraberlik içinde müreffeh 
ve mutlu bir gelecek temenni ederim.

Turgut ÖZAL 
Başbakan»
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BARIŞ HAREKATININ 10. UNCU YILDÖNÜMÜNDE KKTC’DE 
KUTLANAN «20 TEMMUZ, BARIŞ YE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI» 

MÜNASEBETİYLE DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN 
KKTC CUMHURBAŞKANI R. DENKTAŞ’A GÖNDERDİĞİ MESAJ

«Sayın Rauf R. Denktaş

KKTC Cumhurbaşkanı
LEFKOŞE

20 Temmuz Barış ve özgürlük Bayram ı’nm Onuncu Yıldönümünde 
Zat-ı Alinizi ve değerli şahsınızda tüm  Kıbrıs Türk Halkı’nı en içten duy
gularımla kutlam aktan büyük mutluluk duymaktayım.

Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğünü, uzun yıllar varlığına ve tüm hak
larına yöneltilen ağır tehditlere göğüs gererek elde etmiş ve Barış Hare
kâtının Ada’da sağladığı güven ortamı içinde ekonomik gelişme yolunda 
övgüye değer bir aşamaya ulaşmıştır. Kıbrıs sorununun çözümü yönünde 
Kıbrıs Türk tarafınca sürdürülen iyi niyetli çabalarında başarıya ulaş
ması ve Kıbrıslı kardeşlerimizin kalıcı bir barış içinde yaşamaları en iç
ten dileğimizdir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu sabırlı 
ve barışçı çabalarını her zaman olduğu gibi desteklemektedir.

Bu anlamlı güne ulaşılmasını fedakârlıklarıyla sağlayanların aziz ha
tıraları hepimizin zihin ve kalplerimizde canlı kalmaya devam etmektedir.

Barış H arekâtının Onuncu Yıldöııümü’nü kutlama bahtiyarlığına eriş

menin mutluluğu içinde, Zat-ı Alinize ve tüm  Kıbrıs Türklerine en iyi 
dileklerimi ve saygılarımı sunarım.

Vahit HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı»

B E L G E  :  1 1
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R  
İRAN İLE İLİŞKİLER

İran Dışişleri Bakanı Dr. Ali Ekber Velâyeti Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu’nun konuğu olarak 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 
Ankara’yı ziyaret etmiştir. Velâyeti, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve 
Başbakan Turgut özal tarafından kabul olunmuştur.

İki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında gerçekleştirilen heyet- 
lerarası görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve uluslararası so
runlar ele alınmıştır.

Ankara’dan ayrılmadan önce gazetecilerin çeşitli sorularım cevap
landıran Velâyeti, İran ile Irak arasındaki savaşa da değinerek «Türkiye’
nin savaşla ilgili olarak tarafsız tutumundan memnunuz» şeklinde ko
nuşmuştur. Velâyeti, arabuluculuk konusundaki bir soru üzerine «Sava
şın sona erdirilmesinden hiçbir ülke ve kuruluştan arabuluculuk isteme
dik ve istememekte de kararlıyız» demiştir.

Ankara’daki görüşmelerinden memnun ayrıldığını, özellikle ikili iliş
kiler, bölgesel sorunlarla, uluslararası ilişkilerin gözden geçirildiğini an
latan Velâyeti «İkili ticarî ilişkiler çerçevesinde Türkiye’nin bize sattığı 
mallar karşılığında petrol alımı konusu vardı, görüşmeler sürüyor ve hız
la sürdürülecektir.» demiştir.

Velâyeti bir soru üzerine de, İran’da bir süre önce Ermeııiler tarafın
dan bir Türk vatandaşının öldürülmesi konusunda özetle şunları söyle
miştir: «Konuyla ilgili tavırlarımız çok ciddidir. Olayı yaratanların biı 
kısmı yakalanmış ve ceza mahkemelerimizde yargılanmaktadır.»

öte yandan Devlet Bakanı İsmail özdağlar, 14-17 Ağustos tarihleri 
arasında Türkye - İran Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı vesilesiy
le İran’ı ziyarett etmiştir.

özdağlar dönüşünde verdiği bir demeçte, Türkiye ile İran arasında 
ticarî alanda bazı sorunlar olduğunu, bu sorunların çözümü için göıüşme- 
lerde bulunmak üzere İran’a gittiğini bildirmiş, demir, çelik, buğday 
ihracatı ve jıetrol fiyatları konusundaki sorunların çözümünde İıan lı 3 e 
kiklerden büyük anlayış gördüklerini kaydederek şunları söylemiştir :

«Nisan ayında yapılan Türkiye - İran Karma Ekonomik Komisyonu 
toplantısında bir milyar 400 milyon dolarlık ihracat ön anlaşması yapmış, 
altı milyon ton petrol alımı için de mutabakata varmıştık. Ancak emıı
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çelik ve buğday fiyatları konusunda anlaşamamış, bunun çözümünü ileri- 
ki bir tarihe bırakmıştık. Karma Ekonomik Komisyon üyeleri üç ayda 
bir Tahran ya da A nkara’da toplanarak bu anlaşmanın aksayan yönleri
ni gözden geçirecek ve çözümler arayacaktı. Bu ziyaretimiz bu amaçla 
oldu».

Demir-çelik fiyatının ton başına yuvarlak ürünlerde 326.5 dolar, 
yassı ürünlerde ise 275 dolar olarak belirlendiğini açıklayan Özdağlar, 
buğdayın tonunun 163 dolardan satılacağını bildirmiştir.

İran ’a bir milyon ton demir-çelik ürünü, 200 bin ton buğday ihra
catı gerçekleştirileceğini vurgulayan Devlet Bakanı özdağlar, Eylül ayın
da sevkıyata başlanacağını açıklamıştır.

Devlet Bakanı özdağlar konuşmasını şöyle sürdürm üştür :

«Petrol fiyatları ve sevkiyatı konusunda olumlu sonuçlar aldık. Ay
rıca İran’a trak tö r ve otobüs satımı için prensip anlaşması yaptık. İran 
için özel sigara yapımına da başlayabiliriz. Asolsan’ın İran’da bir telsiz 
fabrikası kurması için m utabakata vardık. Kısaca belirtmek gerekirse 
İran ziyaretimiz zaferle sonuçlandı».
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Başbakan Turgut özal’m konuğu olarak Irak Başbakanı Birinci Yar
dımcısı Taha Y. Ramazan refakatinde yüksek düzeyli yetkili ve uzman
lardan bir heyetle 5-6 Ağustos tarihlerinde Ankara'yı ziyaret etmiştir. 
Konuk Başbakan Birinci Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tara
fından da kabul olunmuştur. İki gün süren resmî görüşmeleri takiben 
Türkiye ile Irak arasında ikinci bir petrol hattı inşa edilmesine mütedair 
bir m utabakat m uhtırası ve Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Ola
ğanüstü dönem toplantısı sonuçlarını kapsayan bir tutanak imzalanmış
tır.

Başbakan Turgut özal, imza töreninde yaptığı konuşmada, mevcut 
boru hattının yanma ikinci bir boru hattı çekerek, taşıma kapasitesini 
1.5  milyon varile çıkartm ak istediklerini, finansman meselesinin biran 
evvel halline çalışılacağını, Irak’la iktisadı ve ticarî ilişkilerimizde bu 
yıl sür’atli bir gelişme olduğunu, imzalanan dokümanla bunun tescil edil
diğini, ilişkilerin daha da ileriye gitmesi için gerekli tedbirlerin öngü- 
rüldüğünü belirtm iştir.

Başbakan özal, ikinci boru hattının fizibilite çalışmaları ve ihale 
evrakının hazırlanması için Devlet Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemuçin 
ile Irak Petrol Bakanı Rasim Ahmet Laki’nin yetkili kılındığım bildire
rek, süratle gerekli etüdlerin yapılacağını, projelerin de hazırlanacağını 
kaydetmiştir.

Kısa zamanda boru hattının kapasitesinin arttırılacağını ümit et
tiğini belirten özal, daha sonra şöyle konuşmuştur :

«Bu anlaşmalar bizim komşumuz ve dostumuz Irak’la olan ilişki
lerimizi geliştiren anlaşmalardır. Türkiye bölgede bir istikrar ve denge 
unsuru olmaya, bunu sağlamaya çok büyük önem veriyor. İnaıııyoıum 
ki, bu İktisadî ticari ilişkiler, anlamsız olduğunu ifade ettiğimiz savaşın 
da biran evvel sona ermesine, iki ta ra f için de şerefli bir çözüme kavuş
turulmasına fayda sağlayacaktır. Bunun için Türkiye elinden gelen gay
reti göstermektedir, göstermeye de devam edecektir.»

IRAK İLE İLİŞKİLER
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İmza töreninde konuşan Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha Ya
sin Ramazan da, anlaşmaların iki ülkenin aralarındaki ilişkiyi geliştir
mekte ısrarlı ve azimli olduklarını kanıtladığını, iki ülke arasındaki iliş
kilerin gelecekte örnek ilişki haline dönüşeceğini ümit ettiğini, bölgede 
barışın ve güvenliğin sağlanması için her türlü çabayı sarfetm eye hazır 
olduklarını bildirmiştir.

Doğrudan doğruya yapılan görüşmelerin çok daha yararlı sonuçlar 
verdiğini kaydeden Ramazan, varılan anlaşmaların hiçbir zaman bütün 
arzuların gerçekleştirildiği anlamına gelmeyeceğini, incelenmesi ve üze
rinde derin derin durulması gereken önemli konuların bulunduğunu söy
lemiştir.
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLET BAŞKANI’NIN

ZİYARETİ

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkam Şeyh Zayed 8-10 Ağustos 
tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in konuğu olarak Tür
kiye’ye resmi bir ziyaret yapmıştır. 9 Ağustos’ta yapılan görüşmelerde, 
ıkıh ilişkiler ve bölgesel sorunları ele alınmıştır. Birleşik Arap Emirlik
le! i;yle kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini öngören iki an
laşma ayııı gün Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu ve Birleşik Arap Emir- 
likleı inde Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Raşid Abdullah tarafın
dan imzalanmıştır. Halefoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, «İmza
lanan bu anlaşmalarla' iki ülke arasındaki ilişkiler daha dostane ve daha 
sıkı olacaktır» demiştir. Konuk Bakan da konuşmasında «Türkiye ile BAE 
arasında imzalanan bu iki anlaşmanın derinleşecek dostluğun ilk adım
ları olduğunu» söylemiştir.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Şeyh Zayed 
Türk halkına hitaben yayınladığı bir TV mesajında, iki ülke arasında 
ilişkilerin geliştirilmesi arzusunu vurguladıktan sonra şu görüşleri be
lirtm iştir :

«Türk halkı ta rih te  çok önemli bir yer işgal etmektedir. İslâm ve 
dünya ulusları arasında derin kökleri bulunmaktadır. Türk halkı ve Türk 
Hükümetiyle kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek en samimi arzumuz
dur.

Kardeş Türk Hükümetinin de bu duygu ve beklentilerimizi paylaş
tığından eminim.

Bu ziyaretin, Birleşik Arap Emirlikleri halkı ile Türk halkı arasın
daki zaten mevcut olan dostane ilişkileri daha da geliştireceğini ve kar
şılıklı yarar sağlayacağını ümid ediyoruz.

İlişkilerimizin arzu edilen .seviye ve olgunluğa erişmesine büyük 
önem atfediyoruz. Bu suretle oluşturacağımız kardeşçe ilişki ve işbir
liği örneği diğer ulusları da etkileyecek ve onlara emsal teşkil edecek
tir.»

Konuk Devlet Başkanı 10-16 Ağustos tarihleri arasında İstanbul 
ve İzmir’de ta rih î ve turistik  yerlerle bazı tesislerde incelemelerde bu
lunmuştur.
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KIBRIS

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar Kıbrıs’ta  toplumlararası gö
rüşmelerin yeniden başlatılması amacıyla sürdürdüğü çabalar çerçeve
sinde 6 A ğustos’ta  Viyana’da Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilcisi Andreas 
Mavromatis, 7 Ağustos’ta  da KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Necati 
Münir Ertegün ile ayrı ayrı görüşerek kendilerine şifahen bir dizi çalış
ma noktaları sunmuştur.

Genel Sekreter, görüşmelerden sonra basın mensuplarına verdiği 
mülâkatta, iyiniyet girişimlerinin istikbali hakkında ihtiyatlı bir iyim
serlik ifade etmiş ve özetle, gelecek adımların, ta ra flar daha fazla temasta 
bulunma hususunda uzlaşırlarsa gerçekleşebileceğini; çabalarım sürdür
mekte kararlı olduğunu ve esasen bunun kendisi bakımından bir görev 
teşkil ettiğini; taraflarla  «örneğin, Eylül başlarında» yeniden ayrı ayrı 
görüşme yapabileceğini ve daha ilerideki bir safhada liderlerin de hazır 
bulunacakları bir toplantının zeminini hazırlamaya çalışabileceğini; sun
duğu «Çalışma noktaları» hakkmdaki görüşlerin Eylül başlarına kadar 
bildirilmesi gerektiğini; yeni görüşmeler 15 Eylül’den sonraya kalırsa 
bunların New York’da tertiplenmesinin icab edeceğini; daha ileri bir 
aşamaya geçilebilmesi için halihazır yöntemsel safhanın Eylül sonuna 
kadar tamamlanmasını öngördüğünü söylemiştir.

Rum temsilci Mavromatis, Cuellar’la görüşmesinden sonra verdiği 
demeçte, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması yolunda en bü
yük engelin KKTC’nin ilânı olduğunu öne sürm üş; Genel Sekreterim  sun
duğu çalışma noktalarının içeriğinin derinlemesine incelenmesinden önce, 
konuyla ilgili iyimserlik ya da kötümserlik izhar edilemeyeceğini belirt
miştir.

KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı ise, görüşme masasını terke- 
den kanat olmayan Kıbrıs Türk tarafın ın  Kıbrıs meselesinin iki toplum 
arasında doğrudan müzakerelerle çözümlenebileceğine inandığını; Kıbrıs 
Rum tarafın ın  1977 ve 1979 tarihli doruk anlaşmaları çerçevesinde bir 
federasyon oluşturmak üzere masaya dönmesini ümid ettiklerini vurgula
mış ve KKTC’nin çalışma noktaları hakkmdaki görüşlerinin Genel Sek- 
reler’e en erken bir ta rih te  bildirileceğini söylemiştir.

KKTC ile KRY, BM Genel Sekreterinin sunduğu çalışma noktaları 
hakkında sorduğu sorulara prensip itibariyle müsbet cevap verdiklerini 
31 Ağustos’ta  özel temsilci vekili J. Holger’e bildirmişlerdir.
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Denktaş, KKTC’nin cevabının Holger’e bildirildikten sonra yaptığı 
açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının Cuellar’ın bu yeni girişimini de des
teklemeye başlangıçtan beri hazır bulunduğunu hatırlatmış, çalışma nok
taları hakkında KKTC makamlarınca yapılan değerlendirme tamamlanır 
tamamlanmaz, BM Genel Sekreteri ile istediği zaman ve istediği yerde 
buluşup görüşmeye amade olduklarını vurgulamıştır.

öte yandan, Yunanistan Başbakanı Papandreou 30 Ağustos’ta KRY 
Lideri Kyprianou ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği bir demeçte, Türk 
askeri çekilmeden Kıbrıs sorunu çözümlenemeyeceği iddiasını tekrarla
mıştır. Denktaş, Papandreou’ııun bahsekonu ifadeleri hakkında 31 Ağus
tos’ta şunları belirtm iştir: «Bu husus ne 1977 ve 1979 anlaşmalarında, 
ne de Genel Sekreterin son girişiminde vardır. Onun için Papandreou 
bu son girişimi baltalamak istemiyorsa, bu girişimin kapsamadığı şeyleri 
talep etmekten vazgeçmelidir. Eğer baltalamak istiyorsa güzel bir baş
langıç yapmıştır.»
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KÜLTÜREL OLAYLAR

— Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 Ağustos 1984 
tarihinde A nkara’da bir K ültür Anlaşması imzalanmıştır.

— Sevim Ayral’ııı kolleksiyonundan oluşan, 350 parçalık Türk Eriş
leri Sergisi 19-24 Ağustos 1984 tarihlerinde Pekin Sergi Müzesinde 
açılmıştır.

— Yüksek öğretim  Kurulu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı İcra Di
rektörü olduğu Uluslararası Pediatri Derııeği’nin (IPA) Pekin’de ya
pılan toplantılarına katılm ak üzere 21-27 Ağustos 1984 tarihlerinde Çin 
Halk Cumhuriyetini ziyaret etmiş ve ikili tem aslarda bulunmuştur.

— Bulgaristan’ın Oreshak Kentinde 22  Ağustos günü açılan «Ores- 
hat-83» II. El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar Sergisine, Türkiye, Mar
m ara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarıyla 
katılmış ve sergilenen eserler arasında yapılan yarışm ada Türkiye Pa
muklu El Dokuması dalında birincilik ödülü almıştır.

— Kroupskaia Noma, Uluslararası Okuma Derneği ve Irak Alfa- 
betizasyon ödüllerinden oluşan ve 37 ülkenin adaylık için başvuruda bu
lunduğu 1984 UNESCO okuma yazma ödüllerinden Irak Hükümetince 
finanse edilen 10.000 dolar tutarındaki Irak  okuma yazma ödülü 22-25 
Ağustos 1984 tarihlerinde toplanan jü ri tarafından Türkiye’ye verilmiştir.
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1 Ağustos 1984

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu’nun konuğu 
olarak Ankara’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Dr. 
Ali Ekber Velayeti, Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
ve Başbakan Turgut özal tarafından kabul olun
muştur. İki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığın
daki heyetler de görüşmelere devam etmişlerdir.

1 Ağustos 1984
PEREZ DE CUELLAR VİYANA GÖRÜŞMELE
RİNDE BAZI FİKİRLER SUNACAĞINI AÇIKLA
DI

BM Sanayi ve Kalkınma Teşkilatı (UNİDO) 
toplantısına katılmak üzere Viyana’ya gelen BM Ge
nel Sekreteri Perez de Cuellar muvasalatında dü
zenlediği basın toplantısında, Kıbrıs konusunda Vi- 
yana’da KKTC ve Rum yönetimi temsilcileri ile ya
pacağı temaslar sonunda önemli bir ilerleme bekle
mediğini ifade ile, ilk olarak tarafların görüşlerini 
dinleyeceğini, bundan sonra da kendilerine, barışçı, 
adil ve kalıcı bir çözüm yolunda yardımcı olabile
ceklerini sandığı bazı fikirler sunacağını belirtmiş
tir.

Cuellar, şu anda tarafları doğrudan görüşmele
re oturmaya zorlamak için zamanın erken olduğunu 
ifade etmiştir.

1 Ağustos 1984
KKTC DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ «TÜRKLERÎN KIB
RIS’IN KÜLTÜR MİRASINI TAHRİP ETTİĞİ» YÖ
NÜNDEKİ RUM İDDİALARININ DAYANAKTAN 
YOKSUN OLDUĞUNU AÇIKLADI

KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Sözcü
sü «Türklerin Kıbrıs’ın kültür mirasını tahrip etti
ği ve kirlettiği» konusunda, Rumların UNESCO’ya 
yaptıkları şikâyetin dayanaktan yoksun olduğunu 
açıklamıştır.

Kıbrıs Rum tarafının her tür dayanaktan yok
sun bu tü r  iddiaları geçmişte de ortaya attıklarım 
hatırla tan  sözcü, «Ancak bu iddialar gerek UNES-

VELAYETİ’NİN TEMASLARI
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CO’nun Ada’ya gönderdiği uzmanların, gerekse di
ğer yabancı gözlemcilerin bu konuda verdikleri ra
porlar ve yaptıkları açıklamalarla yalanlanmış, Ku
zey Kıbrıs’ta  tarih i eserlerin iyi korunduğu açık 
bir dille ifade edilmiştir» demiştir.

Sözcü, geçmişte tahrip  ettikleri yüzün üzerin
de camii ve islâmi eserle Kıbrıs’ın Türk-îslam kül
türünü tamamen ortadan kaldırmaya ve Kıbrıs’ı bir 
Yunan adası yapmaya çalışanın Kıbrıs Rum tarafı 
olduğuna bu arada işaret etm iştir.

1 Ağustos 1984
TÜRKİYE-IRAK EKONOMİK YE TEKNİK KO
MİSYONU TOPLANDI

Türkiye-Irak Ekonomik ve Teknik Karma Ko
misyonu A nkara’da toplanmıştır. Irak Başbakan Bi
rinci Yardımcısı Taha Yasin Ramazan’ın Türkiye’
ye yapacağı resmi ziyarete hazırlık niteliği taşıyan 
toplantıya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem 
Pakdemirli ile Irak Ticaret Bakan Yardımcısı Ebu 
Talebu Talip Al Haşimi başkanlık etmişlerdir.

1-4 Ağustos 1984
ABD ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI HAİG TÜRKİYE’
DE

ABD Dışişleri eski bakanlarından Alexander 
Haig Boeing firm asının temsilcisi olarak hükümet 
ve THY yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üze
re Türkiye’ye gelmiştir.

A nkara’da, Başbakan T urgut özal, Başbakan 
Yardımcısı Kaya Erdem ve Dışişleri Bakanı V. Ha- 
îefoğlu tarafından kabul olunan Haig, İstanbul’da 
da THY yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştur.

Haig İstanbul’da verdiği bir demeçte, «Pazar
lık yapmak üzere geldim. Türk yetkililerinin Boeing 
uçaklarını tercih edeceklerine inanıyorum» demiş
tir.

2-18 Ağustos 1984
UNİDO KONFERANSI TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Sanayi ve Kalkınma Teşki- 
la tı’nm IV. Konferansı Viyana’da yapılmıştır. Kon-
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2 Ağustos 1984

3 Ağustos 1984

feransa katılan Türk heyetine başkanlık eden Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral 3 Ağustos’da 
yaptığı konuşmada, Türk ekonomisindeki gelişme
ler ve UNİDO ile aramızdaki işbirliği konuları hak
kında bilgi vermiştir. (Bk : Belge 1 )

KRY temsilcisinin yaptığı konuşmada Tür
kiye’yi suçlayıcı sözler sarfetmesi üzerine Cahit 
Aral, BM Genel Sekreterinin Viyana temaslarının 
arifesinde bulunulduğunu hatırlatarak, UNİDO Kon
feransının bu konunun ele alınacağı bir forum olma
dığına işaret etmiştir.

ÖZAL YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLERE TEKRAR 
DEĞİNDİ

Başbakan Turgut özal verdiği bir demeçte, 
Türk Hükümetinin Yunanistan’a yönelik siyasi yak
laşımına temel olan felsefeyi yeniden izah etmiş, 
gerginlik ortamının devamından her iki tarafında 
yararlı çıkmayacağını, Türkiye’nin iyi niyetli tutu
munu jestlerle kanıtlamaya devam edeceğini, Pa- 
pandreou’nun 27 Temmuz konuşmasının genel ha
vasında iyimserliğe elverişli bazı noktalar bulundu
ğunu ve Yunan Başbakanının Atina Büyükelçimiz 
Nazmi AkımaıTla yaptığı görüşme içeriğinin de bu 
intibaı kuvvetlendirdiğini söylemiştir.

Özal, Türkiye’nin bu tutumunun tavizkârlıkla 
bir ilişkisi olmadığını da vurgulamış, iyi niyet ham
lelerimizin ölçüsünü makul ve çıkarlarımızla uyarlı 
davranışların belirlediğini kaydetmiştir.

BULGARİSTAN’A GİDEN VEYA TRANSİT GE
ÇEN YABANCILAR YANLARINDAKİ ZİYNET 
EŞYALARINI HUDUT KAPILARINDA BEYAN 
EDECEKLER

Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir açıklamada, 
Bulgaristan’a tu rist olarak giden veya transit geçen 
yabancıların yanlarındaki ziynet eşyalarını hudut 
kapılarında beyan etmek zorunda oldukları bildiril
miştir.
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Dışişleri açıklaması şöyledir

«Bulgaristan’a tu rist olarak giden veya Bulga
ris tan ’dan transit geçen yabancılar, yanlarında bu
lundurdukları altın veya diğer kıymetli madenler
den yapılma ziynet eşyasını Bulgar hudut kapıla
rında yazılı olarak beyan etmek zorundadırlar.

Vatandaşlarımızın, mağduriyetlerine yol açabi
lecek bazı nahoş olayların meydana gelmemesi için 
yanlarında bulunan kıymetli madenleri Bulgar güm
rük kapılarında yazüı olarak beyan etmeleri ve bu
na titizlikle uymaları m enfaatleri icabıdır.»

4 Ağustos 1984
BAKANLAR KURULU TÜRK-BULGAR KARMA 
KOMİSYONU TOPLANTISI PROTOKOLÜNÜ 
ONAYLADI

Bakanlar Kurulu Türk-Bulgar U luştırm a Kar
ma Komisyonu 9. ncu Dönem toplantısı protokülünü 
onaylamıştır.

U laştırm a Bakanı Veysel Atasoy ile Bulgaris
tan  Ulaştırm a Bakanı Vasil Tezanov başkanlığında
ki U laştırm a Karma Komisyonu toplantısı 9-11 Ma
yıs 1984 tarihleri arasında A nkara’da yapılmıştı.

5-6 Ağustos 1984
IRAK BAŞBAKAN BİRİNCİ YARDIMCISI TÜR
KİYE’DE

Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha Y. Ra
mazan Başbakan Turgut özal’m konuğu olarak An
kara’ya gelmiştir. İki gün süren resmi görüşmeleri 
takiben Türkiye ile Irak  arasında ikinci b ir petrol 
ha ttı inşa edilmesine ilişkin bir m utabakat muhtı
rası imzalanmıştır. Konuk Başbakan Birinci Yar
dımcısı Cumhurbaşkanı Evren tarafından da kabul 
olunmuştur. Başbakan Turgut özal konuğu onuru
na bir yemek verm iştir, özal yemekte yaptığı ko
nuşmada, İraıı-Irak savaşının yeni tehlikeler doğ
masına meydan verilmeksizin tezelden adil ve şe
refli bir barışla noktalanması dileğini vurgulamış
tır. (Bk : Belge 2 )
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KKTC Dışişleri ve Savunma Bakam Necati Mü
nir Ertegün BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’la 
görüşmek üzere Viyana’ya gitmiştir.

Ertegün, Ercan havaalanından ayrılmadan ön
ce verdiği demeçte, «Kıbrıs Türk ta rafı anlaşmaya 
dayalı barışçı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılabilmesi 
için ilgili iki ta ra f arasında doğrudan doğruya gö
rüşmelerin biran önce başlatılmasından yanadır» 
demiştir.

KKTC Dışişleri Bakanı, ta ra fla r arasında doğ
rudan doğruya görüşmelerin başlatılması konusun
da, Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanan hiçbir güç
lük bulunmadığını belirtmiş, «Biz her zaman soru
nun nihai çözümünün ancak ikili görüşmeler yoluy
la gerçekleşebileceği konusundaki tutumumuzu or
taya koyduk» demiştir.

6-7 Ağustos 1984
BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS SORUNU
İLE İLGİLİ TEMASLARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar K ıbrıs’ta  toplumlararası görüşmelerin yeni
den başlatılması amacıyla sürdürdüğü çabalar çer
çevesinde 6 Ağustos’da Viyana’da Kıbrıs Rum Yö
netimi temsilcisi Andreas Mavrommatis, 7 Ağustos’- 
ta  da KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Necati 
Münir Ertegün ile ayrı ayrı görüşerek kendilerine 
şifahen bir dizi çalışma noktaları sunmuştur.

6-13 Ağustos 1984
BM ULUSLARARASI NÜFUS KONFERANSI 
MEKSİKO’DA YAPILDI

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından düzen
lenen Uluslararası Nüfus Konferansı, Meksiko’da 
yapılmıştır. Türk heyetine başkanlık eden Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydnı, Konferansın 
Genel Kurulunda yaptığı konuşmada özetle, Türk 
Hükümetnin aile plânlaması alanındaki faaliyetleri 
ve Türkiye’nin ulusal sağlık politikası hakkında bil-

5 Ağustos 1984
ERTEGÜN VİYANA’YA GİTTİ
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gi vermiş, Başbakan Turgut özal da Konferans Ge
nel Sekreterine gönderdiği mesajda, her ülkenin nü
fus planlamasını kendi örf-adet ve kültür değerleri 
ile sosyo-ekonomi ihtiyaçlarına göre tesbit etmesi ve 
uygulaması lüzumuna değinmiştir. (Bk : Belge 3)

6-13 Ağustos 1984
ÇİN’Lİ BANKACILAR TÜRKİYE’DE

Çin Halk Cumhuriyeti «Bank of China» başka
nı Bu Ming başkanlığındaki bir Çin bankacılar he
yeti Türkiye’ye gelmiştir. Heyet Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem tarafından ka
bul olunmuş, Merkez Bankası Başkanı Yavuz Ca- 
nevi ve Türk bankaları ve yatırımcı kuruluşları tem
silcileri ile görüşmelerde bulunmuştur. Ziyaret sıra
sında 7 Ağustos’da A nkara’da bir Bankacılık İşbir
liği Protokolü imzalanmıştır. Protokolün iki ülke 
Merkez Bankalarının karşılıklı ticareti arttırm ak  ve 
yaklaşık bir dengeye kavuşturm ak konusunda çaba 
göstermelerini öngördüğü belirtilm iştir.

6 Ağustos 1984
ARAL «GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE AM
BARGO UYGULANMAMASINI İSTEDİK»

Viyana’da yapılan BM Sanayi ve Kalkınma 
Teşkilâtının IV. toplantısına katılan Sanayi ve Ti
caret Bakanı Cahit Aral dönüşünde Yeşilköy hava
alanında yaptığı açıklamada, toplantının çok olum
lu geçtiğini, yaptığı konuşmanın özellikle gelişmek
te olan ülke delegelerinin ilgisini çektiğini ifadeyle 
«Toplantıda gelişmekte olan ülkelerin gelişmelerini 
tamamlayabilmeleri için sanayileşmiş ülkelerin koru
macı tutum larından vazgeçmeleri gerektiğini bildir
dik. Bu ülkelerin ürünlerini gelişmiş ülkelere kolay
ca satabilmelerinin kalkınmalarını hızlandıracağını 
anlattık. Uygulanan ambargoların kaldırılmasını is
tedik» demiştir.

7 Ağustos 1984
BAŞBAKAN ÖZAL ATİNA BÜYÜKELÇİSİ AKI- 
MAN’I KABUL ETTİ.

Başbakan Turgut özal Atina Büyükelçisi Naz- 
mi AkımanT kabul ederek yaklaşık bir saat süren 
bir görüşme yapmıştır.
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Özal, görüşmeden önce gazetecilere yaptığı 
açıklamada ’Türkiye’yi tatil amacıyla ziyaret eden 
önemli ülkelerdeki Büyükelçilerimizle görüşüyorum. 
Komşularımız arasında bildiğiniz gibi Yunanistan 
büyük öneme sahiptir. Bizim amacımız tüm komşu
larımızla aramızda iyi ilişkiler tesis etmektir. Yuna
nistan bu açıdan diğer komşularımıza göre, aramız
da en fazla problemin olduğu komşumuzdur. Bildi
ğiniz gibi gazeteler aracılığıyla Papandreou ile ara
mızda diyalog gibi bir şey başlamıştır. Bu konu ile 
ilgili olarak Atina Büyükelçimiz Nazmi Akıman’m 
sözlü görüşlerini almak önemli olmaktadır» demiş
tir.

Başbakan özal, «Papandreou ile aranızda bir di
yalog başlayabilir mi» biçimindeki bir soruya kar
şılık şu yanıtı vermiştir : «Zannetmiyorum. Şu anda 
o noktaya gelmiş değiliz. Biz sorunların görüşmeler 
yoluyla hallinden yanayız. Ancak bildiğiniz gibi ara
mızda birçok problemler vardır. Ayrıca bakış açıla
rında ön yargılar mevcuttur. İlişkilerimiz karmaşık 
bir sistem haline gelmiştir. Bunları çözmek kolay 
değildir. Her iki tarafın da devamlı bir yol arayışı 
içinde olması gerekir. Bunun için çabalıyoruz».

7-14 Ağustos 1984
YAVUZTÜRK MISIR’DA

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk Mısır 
Arap Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Savun
ma Bakanı Mareşal Abou Ghazala’nm resmi konu
ğu olarak Mısır’a gitmiştir.

Milli Savunma Bakanının yaııısıra Mısır Dışiş
leri Bakanı Kemal Haşan Ali ile bir görüşme yapan 
Yavuztürk Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek 
tarafından kabul olunmuş, ayrıca bazı askeri tesis
leri ziyaret etmiştir.

Yavuztürk dönüşünde Esenboğa havaalanında 
ziyareti ile ilgili olarak şu bilgileri vermişim .

«Bu ziyaret esnasında çok iyi kabul gördük. 
Savunma sanayii tesislerini, askeri üsler i gezme fır 
satım bulduk. Ayrıca heyetimiz Mısır Dev,et Baş
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kanı Hüsnü Mübarek tarafından kabul edildi. Ken
disine Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluk mesajını 
ilettim. Hüsnü Mübarek Türkiye’ye önümüzdeki yı
lın Mayıs ayında gelmeyi kabul ettiler. Ayrıca, Baş
bakan ile görüştük. Savunma Bakanı ile tekrar gö
rüşerek, konuştuğumuz bütün konuların genel de
ğerlendirmesini yaptık.

Mısır ile Türkiye arasında savunma sanayiin
de işbirliği yapılacak bir çok konunun bulunduğunu 
müşahade ettik. Tabii konu teknik heyetlere havale 
edilecektir. İki ülke arasında işbirliği imkânlarının 
var olduğuna inanıyoruz.

Denizaltı ve hücumbot yapımı da ele alman 
konular arasındaydı. Biz giderken basında uçak pa
zarlığına gidiyoruz havası verildi. Biliyorsunuz Ba
kanın uçak pazarlığı yapması söz konusu değil. Biz 
resmi davetli olarak gittik. Uçak konusu da öteki 
konular gibi ele alındı ve olumlu bir aşamaya geti
rildi. Teknik heyetler de sonuçlandıracak..

Teknik heyetlerin yapacakları görüşmeler sonu
cunda hangi konularda işbirliği yapacağımız hak
kında karar vereceğiz. Bakanlar düzeyinde tekrar 
bir görüşme olmayacaktır.

Mısır da çok büyük bir dostluk içinde karşılan
dık. Her gittiğimiz yerde büyük ilgi gördük. Mısır 
ile yaptığımız görüşme gayet olumlu geçmiştir.

Mısır heyeti yetkilileri Türk dostluğundan as
la fedakârlık yapmayacaklarım gayet açık bir dille 
belirtmişlerdir.»

8-16 Ağustos 1984
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BAŞKANI ŞEYH 
ZAYED BİN SULTAN AL NAHAYAN TÜRKİYE’
DE

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Zayed 
Bin Sultan Al Nahayaıı Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’iıı konuğu olarak Türkiye’ye gelmiştir.

9 Ağustos’ta  yapılan resmi görüşmelerde ikili 
ilişkilerin, bölgesel sorunların ve uluslararası konu
ların ele alındığı bildirilmiştir.
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Birleşik Arap Emirlikleri ile kültürel, ekono
mik ve teknik alanlarda işbirliğini öngören iki an
laşma aynı gün Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu ile 
Birleşik Arap Emirliklerinde Dışişlerinden sorumlu 
Devlet Bakanı Raşit Abdullah tarafından imzalan
mıştır,

Halefoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, 
«İmzalanan bu anlaşmalarla iki ülke arasındaki iliş
kiler daha dostane ve daha sıkı olacaktır» demiş
tir. Konuk Bakan da konuşmasında «Türkiye ile 
BAE arasında -imzalanan bu iki anlaşmanın derinle
şecek dostluğun ilk adımları olduğunu» söylemiş
tir.

Konuk Devlet Başkanı ziyaretinin 10 Ağııstos’- 
taıı sonraki bölümünde İstanbul ve İzmir’deki tarihi 
ve turistik  yerlerle ve bazı tesislerde incelemelerde 
bulunmuştur.

14 Ağustos 1984
LOS ANGELES’BE TÜRK SPORCULARINI TAŞI
YAN OTOBÜSE BOMBA KONULDU

Olimpiyat kafilemizin Los Aııgeles’den döner
ken bindiği uçağa bomba konduğu ihbarı dolayısiy- 
le, havaalanmdaki binlerce kişinin tahliyesi ve te r
minalin birkaç saat kapatılması gerekmiş, sorumlu
luğu ASALA tarafından üstlenilen eylemin, aslında 
bombayı farkedip haber veren polis tarafından ve 
«kahraman olmak gayesiyle» tertiplendiği ilgilinin 
itirafından anlaşılmıştır.

14-17 Ağustos 1984
ÖZDAĞLAR İRAN’DA

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu’nım 
toplantısı vesilesiyle Devlet Bakanı İsmail özdağlar 
İran’ı ziyaret etmiştir.

özdağlar bu arada İran’da Ağır Sanayi, Maden, 
Petrol ve Ulaştırma Bakanlarıyla İkili Ekonomik 
İşbirliği münasebetlerimizin m uhtelif veçhelerine 
taallûk eden görüşmeler yapmıştır. Ziyaretin so
nunda Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü ile 
buna ek belgeler imzalanmıştır.
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14 Ağustos 1984

TÜRKİYE İLE FAS ARASINDAKİ EKONOMİK 
YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAN
DI

Türkiye ile Fas Krallığı arasında 20 Haziran 
1984’te R abat’da imzalanan «Ekonomik, Bilimsel ve 
Teknik İşbirliği Anlaşması» Bakanlar Kurulunca 
onaylanmıştır.

15-17 Ağustos 1984
ROGERS TÜRKİYE’DE

NATO Başkomutanı Orgeneral B. Rogers, geç
tiğimiz ay ortalarında A tina’ya vâki ziyaretinden 
sonra, Türkiye’ye gelmiştir.

SHAPE Sözcüsü, Rogers’m Türkiye’ye yaptığı 
ziyaretin, Başkomutan’m m üttefik ülkelere savun
ma planlanması konusunda istişareler ve savaş ha
linde kumandası altında bulunacak birliklerde ince- 
meler yapmak maksatlarıyla gerçekleştirdiği mûtad 
dönemsel ziyaretler dizisinin bir halkasını teşkil et
tiğini söylemiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necdet Uriiğ ile görüşen Rogers, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren tarafından da kabûl edilmiştir.

15 Ağustos 1984
BAŞBAKAN ÖZAL’IN SAPEN-1 GEMİ YE MÜ
RETTEBATININ SERBEST BIRAKILMASI İÇİN 
NİJERYA YETKİLİLERİNE MESAJ GÖNDERDİ
Ğİ AÇIKLANDI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Baş
kanı Elçi Yalım Eralp, Başbakan Turgut özal’m, 
SAPEN-1 tankerinin kaptanı ve m ürettebatının ser
best bırakılması için N ijerya yetkililerine bir mesaj 
gönderdiğini bildirmiştir.

Eralp, SAPEN-1 gemi ve m ürettebatı konusu
nun mahkemeye gönderildiğini kaydederek, «Mah
keme de konu ile ilgili olarak görevsizlik kararı al
dı. Geminin kaptanı ve m ürettebatının kurtarılm a
sı için gerekli görüşmeler sürdürülmektedir.» demiş
tir.
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Samsun Petrol Nakliyat Şirketine ait SAPEN-1 
tankeri, kiralandığı Belçika Onııibel Şirketi hesabı
na petrol almak için 6 M art 1984 tarihinde N ijer
ya’nın Port Harcourt limanına gitmiş, SAPEN-1’e 
yükleme işlemi sürerken 8 Mart 1984’de polis ta ra 
fından el konulmuş ve N ijerya polisi tankerin Türk 
kaptanı M ustafa Coşkuner’i de gözaltına almıştı. Ni
jerya yetkilileri, gerekçe olarak SAPEN-l’in 2000 
ton yerine, 3080 ton petrol alarak «ülke Ekonomisi
ne Sabotaj» yaptığını, «Askeri idare kararlarını çiğ
nediğini» ileri sürmüşlerdir.

16 Ağustos 1984
HALEFOĞLU’NUN KATAR AL-AHD DERGİSİNE 
MÜLAKATI

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu K atar’da ya
yınlanan Al-Ahd dergisine verdiği bir mülâkâtta, 
Türkiye’nin Filistin sorunu, İraıı-Irak uyuşmazlığı 
dahil çeşitli dış politika konularındaki görüşlerini 
açıklamıştır. (Bk : Belge 4)

15 Ağustos 1984
PAPANDREOU «HELENİZMİN BİR BÖLÜMÜ 
YABANCI İŞGAL KUVVETLERİNİN ELİ ALTIN
DA»

Yunanistan Başbakanı Papanhreou Yunan Si
lâhlı Kuvvetleri günü vesilesiyle yayınladığı mesaj
da, Yunanistan'ın komşuları dahil tüm ülkelerle ba
rış içinde yaşamayı ve işbirliğinde bulunmayı dile
diğini ifade etmiş, Yunanistan’ın kimseden hiçbir 
talebi olmadığını, ancak kimse lehine kara, deniz 
veya hava sahasından bir inç bile feragatte de bulu
namayacaklarını belirtikten sonra Yunanistan’ın 
egemen haklarının müzakere konusu olmadığını kay
detmiştir. Papandreou mesajında, ayrıca, aleyhinde 
hak iddialarında bulunulması ve «Elenizmin bir bö
lümünün yabancı işgal kuvvetleri elinde acı çekme
si» dolayısiyle, Yunanistan’ın güçlüklerle dolu bir 
zaman kesitinden geçmekte olduğunu da öne sür
müştür.
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ÖZAL «ANA PRENSİBİMİZ KOMŞULARIMIZLA 
İYİ GEÇİNMEKTİR»

Başbakan Turgut özal İstanbul’da düzenlediği 
basın toplantısında çeşitli iç politik ve ekonomik ko
nulara değinmiş ve bu arada dış politika konuların
da yöneltilen soruları cevaplandırmıştır.

Başbakan Turgut özal, bir gazetecinin Türk-Yu- 
nan ilişkileri konusundaki sorusunu cevaplandırır
ken «Ana prensibimiz komşularımızla iyi geçinmek
tir. Ancak Yunanistan-Ortak Pazar üyeliğimize kar
şı çıkmasın ve Yunan Adaları için konulan limitle
ri aşmasın» demiştir.

Yunanlılarla asırlardır beraber yaşandığını be
lirten Başbakan özal, «Eğer dostluklar kurulursa, 
gerginlikleri artırm a yerine azaltma yoluna gi
dersek, hem bizim hem de Yunanistan’ın fay
dasına olur» diyerek, meselelerin dondurulması için 
bir adım olarak vizeyi kaldırdıklarını ve Yunan Ada
larına gıda maddesi vermeyi teklif ettiklerini ha tır
latmıştır.

Başbakan Turgut özal bir gazetecinin «Türki
ye’de yaşayan Ermenileri temsil edecek bir heyetin 
oluşturulması konusunda düşünceleriniz nedir?» so
rusunu da şöyle yanıtlam ıştır :

«Bizler, Türkiye’deki Ermenileri vatandaşları
mız olarak, görüyor, prensib olarak da ayırım gös
termiyoruz. Cemaatleri içindeki olaylara da müda
hale etmiyoruz. Dışardaki temsilciliklerimize yapı
lan saldırıların, bizim basında Ermeni saldırısı ola
rak anılmasını doğru bulmuyorum. Bu saldırıları ya
panlar teröristtir. Bunlar Ermeni cemaatini bu işin 
içine çekmek istiyorlar, böyle göstermemeliyiz. Aynı 
şey bizim başımıza da gelebilir. Suçlular varsa yaka
lanır, ancak sorumluluğun bir gruba mal edilmesi 
olamaz.»

Türkiye’ye yapılan yardımın azaltılması eğili
minde olan ABD Kongresine karşı ne yapılabilece
ğini soran bir gazeteciye de Başbakan özal, «Evet, 
bu gibi laflar bize de sık sık geliyor. Ancak kuvvet-



li bir devlet başkanı yüzde 95 dediğini yaptırır. He
le ki bu Reagan gibi bir devlet başkanıysa bunu 
yaptırm a gücü yüksektir» cevabını vermiştir.

Başbakan özal, ABD Hükümetinin Türk teks
tiline karşı gümrük duvarlarının artırm ası eğilimi 
ile ilgili bir soruyu cevaplandırırken de, gerekli her 
türlü başvurunun yapılacağını söylemiştir. Başba
kan, «Biz bize kredi sağlanmasından öte, ticari ko
laylık sağlanmasından yanayız» demiştir.

20 Ağustos 1984
YUNAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ «BİZİM İÇİN TEK 
TEHLİKE TÜRKİYE’DİR» İDDİASINI TEKRAR
LADI

Yunan Hükümet Sözcüsü Maroudas, ABD ve 
Yunan kuvvetleri tarafından, 1-16 Eylül tarihleri 
arasmdâ, Makedonya’nın Naousa bölgesinde icra 
edilmesi plânlanan müşterek tatbikatın, Papandreou’- 
nun talim atı üzerine, iptal edildiğini açıklamış, söz- 
konusu tatbikatın  «Doğu’dan yönelen esas tehdit 
açısından tecrübe kazandırmayacağını» oysa Yuna
nistan’a yönelik «Tek görünür tehdidin» Türkiye’
den kaynaklandığını ve ABD ile NATO’nun bu du
rumu görmezlikten geldiklerini ileri sürmüştür.

21 Ağustos 1984
ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: «MÜŞTEREK TAT
BİKATIN İPTALİ ÜZÜNTÜ İLE KARŞILANMIŞ
TIR»

Yunan Hükümet Sözcüsünün 20 Ağustos 1984 
tarihli açıklamasını eleştiren ABD Dışişleri Bakan
lığı Sözcüsü, müşterek tatbikatın iptal edildiğinin 
ABD tarafına resmen bildirilmesinin bu konuda ba
sma yapılan açıklamadan sonra vuku bulduğuna dik
kat çekmiş, iki ülkenin birliklerine de yarar sağ
layacak bu tatbikatın iptalinin üzüntü ile karşılan
dığını kaydettikten sonra, iptal kararının gerekçesi 
olarak ileri sürülen iddiaları ABD Hükûmeti’nin pay
laşmadığını vurgulamıştır.
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YILMAZ, YABANCILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİ
MENKUL EDİNMELERİNE İLİŞKİN KARARNA
ME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI.

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yıl
maz yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinme
lerine ilişkin kararnam e ile ilgili olarak açıklama 
yapmıştır.

Yılmaz’m açıklaması şöyledir :
«Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar

name ile bazı Ortadoğu ülkeleri vatandaşlarına Tür
kiye’de gayrimenkul edinme imkânı getirildi.

Hatırlanacağı gibi 2 1  Haziran 1984 tarihli ve 
3029 sayılı kanunla, Tapu ve Köy Kanunlarının ya
bancıların mülk edinmelerini yasaklayan maddeleri 
değiştirilmiş bulunmaktaydı. Bugün yayımlanan ka
rarnam e ile, bu kanunun uygulama esasları tesbit 
ediliyor. Buna göre :

1. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Oman Sultanlığı, Bahreyn ve K atar te- 
balı hakiki şahıslar, mütekabiliyet şartı aranm aksı
zın Türkiye’de gayrimenkul satın alabilecekler.

2. Ancak kararname, satmalmacak gayrimen- 
kullerin belediye hudutları içinde olması şartını ge
tiriyor. Yani, şimdilik köy hudutları içindeki satııı- 
almalar serbest bırakılmıyor,

3. Hem mütekabiliyet şartı olan bazı Batı ül
keleri, hem de izin verilen Ortadoğu ülkeleri vatan
daşları gayrimenkul satmalırken, alış fiyatının % 5 ’i 
oranındaki m iktarı Toplu Konut Fonu’na yatıracak
lar. Aynı şekilde, gayrimenkullerini satarken de, sa
tış fiyatının % 15’i oranındaki m iktarı Toplu Konut 
Fonu’na yatırm aları gerekiyor. Görüldüğü üzere, fon 
uygulaması, basında çıkan bir haberde yanlış anla
şıldığı gibi, sadece belirli ülkeler için değil, gayri
menkul edinme hakkı tanınan bütün ülke hakiki 
şahıslarına eşit şekilde uygulanıyor.

4. Diğer taraftan , döviz getirmek suretiyle 
gayrimenkul edinen yabancılara, bu gayrimenkulle- 
ri satm aları halinde, satış bedellerini bankalarca ser
bestçe transfer edebilme imkanı sağlandı».



ANKARA YUNAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜNÜN 
AÇIKLAMASI ÜZERİNDE DURMAYA GEREK 
GÖRMÜYOR.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Baş
kanı Yalım Eralp düzenlediği haftalık basın toplan
tısında, Yunanistan Hükümet Sözcüsünün 20 Ağus
tos 1984 tarihli açıklaması ile ilgili bir soru üzerine 
şunları söylemiştir :

«Yunan Hükümet Sözcüsünün tatbikatlarla il
gili yaptığı açıklamada sözde Türk tehdidi hakkın
da söylediklerinin üzerinde durmaya gerek görmü
yoruz. Çünkü böyle bir tehdidin mevcudiyetine ken
dilerinin bile inanmadığını biliyoruz. Açıklamada 
dikkat' çeken en önemli nokta, NATO tatbikatların
da NATO’nun mevcudiyeti sebebi olan ve NATO bel
gelerinde ifadesini bulmuş olan savunma konsepti 
ve tehdit değerlendirmesini tersine çeviren sözleri
dir. Yunan Hükümet Sözcüsüne göre, NATO ta tb i
katları, bu değerlendirmeleri bir ta rafa  bırakıp Yu
nanlıların icat ettiği hayali tehdide yönelik olmalı
dır. Başka bir değimle Ege’de NATO ülkelerinin ya
pacağı bütün tatb ikatlar Türkiye’ye karşı yapılma
lıdır.

Bu açıklamanın dayandığı m antık cidden ibret 
vericidir ve bu hususta fazla yorumda bulunmaya 
da gerek görmüyoruz.»

Öte yandan Yunan Hükümet Sözcüsü Maroudas 
yaptığı yeni bir açıklamada, «ülkedeki tüm siyasal 
kadro tehlikenin nereden geldiğini bilmektedir. Bi
liyoruz, çünkü tehditle yüz yüze kalan biziz» demiş
tir.

Savunma Bakan Yardımcısı Drossoyannis de 
verdiği bir demeçte, ABD ile icra edilmesi plânlanan 
müşterek tatbikatın iptal edilmesi kararının gerek
çesini izaha çalışırken, Ege’nin boğazlardaki müda
faa hattının devamım teşkil ettiğini ve mezkûr de
niz alanının boğazlara nazaran daha büyük önem 
taşıdığını iddia etmiş, halbuki Türkiye’nin NATO 
içinde Yunanistan’ın bu görüşüne karşı çıktığını 
söylemiştir.
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22 Ağustos 1984
TÜRKİYE, PAKİSTAN SINIRLARININ İHLAL 
EDİLMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYOR.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Baş
kanı Yalım Eralp haftalık basın toplantısında «Son 
günlerde Afganistan - Pakistan çarpışması haber
leri var. Dost Pakistan’ın sınırları ihlâl edildi. Bu
nu nasıl karşılıyoruz?» yolundaki vaki bir soruya 
şu cevabı verm iştir :

«Dost ve kardeş Pakistan’a karşı kara ve ha
vadan yapılan sınır ihlallerinde geçen hafta zarfın
da bir tırm anm a husule geldiğini ve bunun sonu
cunda büyük can ve mal kaybına uğranıldığım öğ
renmekten derin üzüntü duymuş bulunuyoruz.

Bu bölgede soruna siyasi bir çözüm bulunma
sı yoluyla barış ve huzurun tesisini isteyen Türkiye, 
dost Pakistan’a yöneltilen ve sorunun barışçı yol
larla çözülmesi çabalarına zarar verici nitelikteki 
bu gibi hareketlere biran evvel son verilmesinin 
önem arzettiğine kanidir.»

22 Ağustos 1984

DENKTAŞ ; «SOSYALİST ENTERNASYONALE 
YERİLECEK RAPORUN GERÇEKÇİ OLACAĞI
NA İNANIYORUZ»

Kısa bir süre önce Güney Kıbrıs’a gelen üç ki
şilik bir Sosyalist Enternasyonal heyeti KKTC’ne ge
çerek Cumhurbaşkanı Rauf Deııktaş, Kurucu Meclis 
Başkanı ve çeşitli partilerin liderleriyle görüşmeler
de bulunmuştur. Heyet mensuplarıyla oldukça ya
rarlı bir görüşme yaptığını açıklayan Denktaş, Sos
yalist Enternasyonale bu kez verilecek raporun 
daha dengeli ve gerçekçi olacağına inandığını söyle
miştir.

25 - 28 Ağustos 1984
TÜRKİYE-ROMANYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ GÖ
RÜŞMELERİ

Türkiye-Romanya Ekonomik işbirliği görüşme
leri Bükreş’de yapılmıştır. Devlet Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemuçin başkanlığındaki Türk heyeti

92



ile Romanya heyeti arasındaki görüşmelerde ticarî, 
ekonomik, enerji ve sanayi dallarındaki ikili işbirli
ği kapsamına giren muhtelif konu ve projelerin ele 
alındığı bildirilmiştir.

Alptemuçin, Türk Hükümeti adına Romanya 
Sosyalist Cumhuriyetinin 40 inci kuruluş yıldönü
mü törenlerine de katılmıştır.

28 Ağustos 1984
SOLARZ TÜRKİYE’DE

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi 
üyelerinden Stepheıı Solarz, bazı Orta Doğu ülke
lerini kapsayan bir ziyaretler dizisi çerçevesinde İs
rail’den Türkiye’ye gelmiş ve Başbakan Turgut özal, 
Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu ve Milli Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk tarafından kabul olunmuş
tur. Solarz 30 Ağustos tarihli Tercüman’a verdiği 
demeçte, 1985-1986 malî yıllarında Türkiye’ye sağ
lanacak Amerikan askeri yardımında önemli artış
lar beklenemeyeceğini ifadeyle, yardım m iktarları
nın arzulanan seviyede gerçekleşmesi için Kıbrıs’ta 
bazı tavizler verilmesinin şart olduğunu öne sür
müş, ABD’ndeki Türk lobisinin Yunanlılarmkine 
oranla daha az imkânlara sahip bulunduğuna işa
retle, ülkemizin tanıtılması çabalarının yoğunlaştı
rılması ve etkinleştirilmesi tavsiyesinde bulunmuş
tur.

30 Ağustos 1984
FEDERAL ALMANYA ULAŞTIRMA BAKANI 
ANKARA’DA

Türkiye ile Federal Almanya araşmdaki ulaş
tırm a konularında görüşmelerde bulunmak üzere 
Federal Almanya Ulaştırma Bakanı W erner Dollin- 
ger A nkara’ya gelmiştir.

31 Ağustos 1984
MISIR EKONOMİ BAKANI ANKARA’DA

Mısır Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Mustafa 
El Said, Sanayi Ticaret Bakanı Cahit Aral’ın davet
lisi olarak A nkara’ya gelmiştir.
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Devlet Bakam İsmail özdağlar, «1 Eylül Dev- 
riminin» 15 inci yıldömünü dolayısiyle düzenlenen 
törenlere Hükümet adma katılmak üzere Libya’ya 
gitmiştir.

31 Ağustos 1984

DENKTAŞ, KIBRIS TÜRK HALKININ, BM GE
NEL SEKRETERİ’NİN GİRİŞİMİNİ DESTEKLE
DİĞİNİ AÇIKLADI

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Deııktaş verdiği 
bir demeçte, Kıbrıs Türk halkının BM Genel Sek
reteri Perez De Cuellar’m Kıbrıs sorununun çözü
müne ilişkin yeni girişimini desteklediğini tekrarla
mış ve «Biz yeni bir zirveye gitmeye hazırız» de
miştir.

31 Ağustos 1984
SİLAHLI TERÖRİSTLERE FEDERAL ALMANYA 
MAKAMLARINCA İLTİCA HAKKI VERİLMESİ 
ÜZÜNTÜ İLE KARŞILANDI

Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğuna 3 Kasım 
1982 tarihinde silâhlı baskın düzenleyen 10 te rö rist
ten 9 una Federal Almanya makamları tarafından 
iltica hakkı tanınması konusunda yöneltilen bir so
ruya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Baş
kanı Yalım Eralp şu cevabı verm iştir :

«3 Kasım 1982 tarihinde Federal Almanya’da 
Köln Başkonsolosluğumuza silahlı baskın düzenleye
rek Başkonsolosluk personelini 16 saat süre ile re
hin alıp, eziyet eden ve ha tta  bir kısmını yaralayan, 
işgal sırasında Başkonsolosu hedef alarak ateş eden 
10 terörist, suçları sabit görülerek F. Alman mah
kemesince 4 ilâ 4.5 yıl hapse mahkûm edilmişlerdi. 
Bunlardan dokuzuna F. Almanya makamları ta ra 
fından iltica hakkı tanındığı üzüntü ile öğrenilmiş
tir.

Tedhiş faaliyetinde bulunanlara iltica hakkı ta
nınmasının bu faaliyetleri teşvik edeceğinde şüphe 
yoktur. Bu hususlardaki görüşlerimiz Alman Hükü

31 Ağustos 1984
DEVLET BAKANI ÖZDAĞLAR LİBYA’YA GİTTİ
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metine iletilmiş ve ayrıca Federal Alman Hükümeti 
tarafından kanun dışı ilân edilen bir tedhişçi örgü
tünün mücrim vasfı mahkemede müseccel bazı üye
leri hakkında verilen bu kararı anlamanın mümkün 
olm adığı. bildirilmiştir. Nitekim, daha önceleri söz- 
konusu teröristlerden birine iltica hakkı tanındı
ğında bir Alman gazetesi bu gerçeği güzel bir şe
kilde dile getirmiş ve bu konudaki haberine «Kon
solosluğu Basan Burada Kalabilir» başlığını koy
muştur. F. Alman kamuoyunun bu haklı tepkisine 
katılmamak mümkün değildir.

Dost ve m üttefik F. Almanya makamlarının 
bu gerçeğin bilincine er geç varacaklarını ummak
tayız.»

31 Ağustos 1984

DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI : «GÜNEYDOĞU
DAKİ OPERASYONLAR MÜNHASIRAN TÜRKİ
YE’NİN SINIRLARI İÇİNDE CEREYAN ETMEK
TEDİR»

Bazı ayrılıkçı gruplara mensup terörist cephele
rin Güney-Doğu illerimizde Ağustos ayı ortaların
da giriştikleri saldırı ve tedhiş eylemleri üzerine Si
lâhlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan operasyon
lar hakkında dış basında çıkan gerçek dışı haberler
le ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca aşağıdaki açık
lama yapılmıştır :

«Türkiye’nin Güney - Doğusunda yapılmakta 
olan operasyonla ilgili olarak dış basında Türk Bir
liklerinin mücavir ülkelerin sınırlarını aştıkları yo
lundaki haberlerin yer almaya devam ettiği gözlen
mektedir. Bu haberlerin gerçekle hiç bir ilgisi olma
yıp, yapılan operasyon münhasıran Türkiye’nin sı
nırları içinde cereyan etmektedir.»
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B E L G E L E R





BELGE : 1

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SANAYİ VE KALKINMA 
TEŞKİLATININ DÖRDÜNCÜ KONFERASÎNDA SÂNAYİ 
VE TİCARET BAKANI CAHİT ARAL TARAFINDAN 
3 AĞUSTOS 1984 TARİHİNDE YAPILAN KONUŞMA

«Mr. President,

Distinguished Delegates,

Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure to address this Conference on behalf of 
my Government. On this occasion I would like to congratulate you on 
your election to the presidency of the Conference. I am confident tha t 
under your guidance we will reach conclusions which w ill benefit all our 
nations. I would also like to take this opportunity to thank the Govern
ment of A ustria for the generous hospitality extended to us in this 
beautiful and historic city. My thanks also go to Mr. Khane, the Executive 
Director of UNIDO, and his staff for their efforts in the preparation 
of this Conference. I would especially like to thank the Executive 
Director for the excellent special report he has submitted to this 
Conference.

Mr. President,

It is unfortunate th a t four years afte r the third UNIDO Conferen
ce was held in New Delhi, many of us will be repeating the same thoughts 
in our statem ents with regard to the global economic situation and 
the prospects for the developing countries. Indeed, in recent years we 
have continued to witness the economic recession in the world and its 
adverse effects on all of our countries. The world economic crisis has 
had grave repercussions especially on the developing countries. Persis
tently high unemployment and slow economic growth in the industrialised 
countries, and the consequent protectionist measures taken by some of 
them have been among the m ajor causes of the stagnation of world 
trade. The unsatisfactory state of world trade arid the mounting exter
nal debts of the developing countries have resulted in sharp declines in 
the financial flow to these countries and seriously aggravated their 
balance of payments problems. Industrialisation under these adverse 
circumstances has been practically ruled out for many developing coun
tries.

99



The realists acknowledge the impossibility of reaching the Lima 
ta rge t by the year 2000. However, even if the developing countries 
cannot have a 25 percent share of world industrial production by th a t 
date, this m ust not stop us from trying to get as near to th a t objective 
as possible. This requires the adoption of appropriate policies.

Today, there are indications in the world economic outlook which 
may justify  some cautious optimism. Here, I am referring to the signs 
of economic recovery in some of the leading industrialised countries. 
There are hopes th a t this recovery will have positive effects also 011 the 
developing countries. However, in spite of these positive trends, there 
are still very few signs of effective economic policies to facilitate the 
expansion of world trade. We are in fact witnessing the opposite. Pro
tectionism appears to be getting stronger. The view th a t economic reco
very would automatically reduce protectionism still remains to be pro
ven. In our view, partial economic recovery in itself is not sufficient to 
pull the world economy out of the present situation. For the recovery 
to be sustained, developing countries m ust participate in the process 
right from the beginning and benefit from it as equal partners.

The present global economic situation clearly shows the need for 
structural adjustm ent in the developed as well as developing countries. 
The restructuring process is a difficult process and it will bear fru it 
111 the long term .In the developing countries, the establishment of the 
industrial structure and the creation of new capacities should take 
place in accordance with the principle of comparative advantage. The 
need to make optimum use of the limited available resources necessita
tes such an approach. In the short term, priority should be given to 
changing the industrial structure which has come about because of 
past policies of import substitution.

Increased development finance is essential to the developing coun
tries for their structural adjustm ent, for the creation of export-oriented 
capacities as well as for their balance of payments adjustments. To 
accumulate the funds necessary for this purpose, efforts by developing 
countries to realise maximum domestic savings are essential. But this 
alone cannot suffice. It is imperative for these efforts to be supplemen
ted by adequate external financing.

The flow of resources to the developing countries has to go hand 
in hand with the elimination of the protectionist policies adopted by the 
industrialised countries. Otherwise, the participation of the developing 
countries in the recovery process will fail to materialize and their debt 
problems will get worse.
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Our Turkish experience of recent years might serve to illustrate 
what I have been saying.

Turkey started implementing market-oriented policies which were 
aimed at restoring basic balances in the economy four years ago. This 
programme was the firs t of its kind initiated by a developing country 
after the second oil shock. Emphasis on restrictive monetary, fiscal and 
incomes policies, supplemented by flexible exchange rates and market 
rates of interest, a reduction of government intervention in the econo
mic process and greater reliance on m arket forces constituted the core 
of this programme. These policies resulted in a substantial reduction 
of the ra te  of inflation and an average annual increase of 25 percent in 
our exports over the last four years, thanks in large measure to our 
relatively easy access to Middle Eastern markets. I would also like to 
mention here that, in the course of the last three years, Turkey has 
been one of the very few developing countries which has not introduced 
new import restrictions. On the contrary, we initiated measures aimed 
at a gradual liberalisation of trade.

While we have been working hard to carry out the adjustm ent prog
ramme, the deteriorating international economic environment hampered 
our efforts and increased the heavy socio-economic burdens of adjust
ment. We had to face considerable difficulties in restructuring our in
dustries while our m ajor trading partners were defending their own or 
in liberalizing our trade while facing increasingly protected markets. Our 
experience has convinced us of the validity of the arguments I tried to 
outline earlier. Had the Turkish liberalisation programme been comple
mented by similar international action there is no doubt tha t our success 
would have been even more significant.

Mr. President,

We believe th a t UNIDO IV constitutes still another im portant forum 
tha t provides the developed and developing countries the opportunity to 
discuss these critical issues, and especially those pertaining directly to the 
industrialisation of the developing countries. It is through such a dialogue 
tha t we can achieve pragmatic solutions to the problems of industrialisa
tion. The fact th a t UNIDO will soon become a spécialisée agency of the 
United Nations System makes it all the more important for us to achieve 
substantial and concrete results and thus provide clear guidelines for the 
organisation in its new identity.

Mr. President,

The most im portant factors in the industrialisation process is the 
ability of every country to process the raw materials it produces and to
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become an exporter of manufactured goods and to achieve the accumula
tion of the required capital technology and know-how to make this possible, 
in this respect, we believe th a t there is an im portant role to be played by 
UNIDO especially in the field of the development of human resources and 
the strengthening of the scientific and technological capacities of the 
developing countries.

While great emphasis was given to the importance of accumulation 
of capital for development in the past, the need to invest in the human 
element has not received the same attention. Now, it is being acknowledge 
th a t for success to be achieved in development efforts, the human element 
and capital in the physical sense, need to complement one another and 
th a t these two factors need to be developed in parallel with proper empha
sis on each. W ith these thoughts in mind, we note with satisfaction the 
concurrence th a t has come about among the geographic groups during 
the preparatory phase of the Conference to accord priority to this topic.

As for technology, Turkey has emphasized on many occasions withim 
this forum and elsewhere, the key role the transfer of technology to de
veloping countrise plays for the realisation of an equitable new economic 
order. In this connection, we believe we must not lose sight of the great 
diversity of technologies proposed and the need for developing countries 
to adopt the most appropriate technology for their production structures. 
We also believe it is worth'while to examine all the means which may 
give the developing countries greater access to modern technology and 
facilitate the acquisition of the technology th a t they need. In this con
nection, the role of foreign investment and transnational corporations 
m ust also be emphasized.

Another topic th a t requires our close attention is «energy and indust
ry». Energy is an essential prerequisite for industry. We believe there is 
an im portant role for UNIDO in helping the developing countries in the 
areas of energy conservation and management, development of energy 
sources, and development and application of suitable energy technologies.

As a developing country, Turkey attaches great importance to the 
activities carried out within UNIDO and to its role in the stimulation of 
industry in the developing countries. Since UNIDO’s inception, Turkey 
has benefitted subtantially from the technical assistance provided by 
UNIDO.

UNIDO’s work on technological information systems, economic stu
dies, the consultation process and its contribution to industrial cooperati
on among developing countries have all been appreciated by T u r k e y .  
However, Turkey has not only been a t the receiving end, but has a t the
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same time, being a donor country, conscious of its responsibilities towards 
other developing countries. Within this context, it has taken part in many 
activities pertaining to industrial cooperation among developing countri
es. Solidarity meetings organised by UNIDO was one aspect of this parti
cipation. In November of this year, yet another meeting of the Ministers 
of Industry of the Islamic Conference will be held in Turkey. In-plant 
group training programmes organised in Turkey have attracted 209 par
ticipants from other developing countries during recent years. Turkey’s 
contribution to the United Nations Industrial Development Fund was inc
reased by 30 per cent last year. Turkey is the tenth largest contributor 
to this Fund. We will continue to participate fully in the activities of 
UNIDO as we shall continue to be firm supporters of economic coopera
tion among developing countries.

UNIDO has made considerable progress and contributed a great deal 
to the industrialisation process of the developing countries in spite of the 
limited means a t its disposal. There is no doubt tha t UNIDO still has vast 
possibilities to offer. In the light of the organisation’s past experience, 
especially in the field of technical co-operation, we believe it is in a position 
to add to its achievements particularly in the three fields I mentioned 
earlier. However it will not suffice to define new tasks for UNIDO without 
providing additional resources commensurate with its new responsi- 
bilies. We are hoping that, under your guidance Mr. President, the Con
ference will reach pragmatic and realistic conclusions and UNIDO will be 
provided with the necessary resources to carry out the decisions be adop
ted.

Thank you.»
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BELGE : 2

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN IRAK BAŞBAKAN BİRİNCİ
YARDIMCISI TAHA Y. RAMAZAN ONURUNA 5 AĞUSTOS 

1984 TARİHİNDE YERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMA

«Aziz Kardeşim,

Dost ve kardeş Irak’m mümtaz Başbakan Birinci Yardımcısını ve 
beraberindeki heyet mensuplarını ülkemizde ağırlamaktan büyük kıvanç 
duymaktayım. Kendilerine bir kez daha hoşgeldiniz diyorum.

Saym Ramazan’m benim geçen Mayıs’taki ziyaretimi hemen 2 ay 
sonra iade ederek bize şeref vermesi, ülkelerimiz arasındaki yakın dost
luk ve işbirliğinin anlamlı bir işaretini oluşturmuştur. Türkiye ile Irak 
arasındaki yakın ilişkiler gücünü, paylaştığımız tarihten, ortak manevi 
ve kültürel bağlardan almaktadır. Böylesine sağlam bir temel üzerine 
kurulmuş bulunan ilişkilerimizde ve işbirliğimizde özellikle son yıllarda 
önemli gelişmeler kaydedilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyo
ruz. Her iki ta ra fta  da mevcut arzu ve irade ile bu işbirliğinin önümüz
deki yıllarda daha da ileriye gideceğinden şüphe etmiyoruz.

Aziz Kardeşim,

Her ikisi de dostumuz ve komşumuz olan İran ’la Irak arasındaki 
savaşın devamından büyük bir endişe duyuyoruz. Müslüman iki ülkenin 
sadece kendileri için değil, tüm İslam alemi için de son derece değerli 
maddi ve manevi varlıklarının bu anlamsız savaş yüzünden tükenmesi bi
zim için derin bir üzüntü kaynağı teşkil etmektedir. Çatışmanın devamı 
aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrarı için de ciddi b ir tehdit un
surudur. Biz, savaşın devamının bölgedeki ülkelerin zararına olacağına 
inanıyor ve anlaşmazlığın yeni tehlikeler doğmadan bir an önce adil ve 
şerefli bir çözüme kavuşturulmasını arzuluyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye 
bu yönde gerek ikili gerek çok taraflı olarak ısrarlı girişimlerde bulun
muştur. Bu gayretlerimiz ve diğer girişimler şimdiye kadar maalesef ba
şarılı olamamıştır. Ancak, biz çabalarımızı bundan sonra da devam e ttir
meye kararlıyız.

Bölgemizdeki istikrarsızlık ve gerginliğin temel nedeni olan Arap- 
İsrail ihtilâfı bölge barışını olduğu kadar dünya barışını da tehdit etme
ye devam etmektedir.

İsrail’in katı ve uzlaşmaz tutum unu sürdürmesi, ihtilâfların barış
çı yollardan çözümlenmesi yolundaki gayretler karşısında en büyük en
geli oluşturmaktadır. İsrail bu tutumundan vazgeçirilemediği sürece Orta
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Doğu’da barış ve güvenliğin tesisi müşkül görülmektedir. Arap kardeş
lerinin haklı davalarım daima desteklemiş olan Türkiye bu desteğini bun
dan sonra da devam ettirm eye kararlıdır.

Aziz Kardeşim,

Davetiniz üzerine Mayıs ayında ülkenize yapmış olduğum ziyaretin 
değerli anılarını daima muhafaza edeceğim. Bize gösterdiğiniz sıcak mi
safirperverlik ve hüsnükabulü her zaman şükranla anacağım. Bu ziyaret 
sırasında dost ve kardeş Irak ’ın Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in di
rayetli yönetimi altında kaydettiği ilerlemeyi bizzat görmekten büyük 
memnuniyet duydum. Irak’m halen içinde bulunduğu güç şartlardan bir 
an önce kurtularak ekonomik ve sosyal kalkınmasını daha ileri götürme
si, refah ve mutluluğunun artm ası en halisane dileğimizdir. Biraz önce 
de belirttiğim  gibi bizim J ra k ’la mevcut ilişkilerimiz ve işbirliğimiz her 
alanda gelişmektedir, özellikle son yıllarda, üst düzeyde temasların sık
lığından da görüleceği gibi yeni ilerlemeler sağlamış bulunuyoruz. Ticari 
ve ekonomik ilişkilerimiz memnuniyet verici bir biçimde gelişmektedir. 
Ancak bu alanda şimdiye kadar gerçekleştirilenle yetinmemeliyiz, özellik
le ekonomik alandaki işbirliğimize yeni boyutlar kazandırılmasının ara
mızdaki bağları daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu yönde kayde
deceğimiz gelişmeler sadece ülkelerimize yarar sağlamakla kalmayacak, 
aynı zamanda bölgenin barış ve istikrarı ve İslam dünyasının birlik ve 
beraberliği yönünde de bir katkı teşkil edecektir.

Bu düşüncelerle ve en kalbi dostluk ve kardeşlik duygularıyla ka
dehimi Ekselanslarının sağlığına, dost ve kardeş Irak halkının refah ve 
mutluluğuna kaldırıyorum.»
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BELGE : 3

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
ULUSLARARASI NÜFUS KONFERANSI GENEL SEKRETERİ 

RAFAEL M. SALAS’A GÖNDERDİĞİ MESAJ

«Dear Mr. Salas

In the course of the last th irty  years, the world has witnessed a 
population increase unequalled in any period of the history of mankind. 
Recently, there has been some success in moderating- the ra te  of this 
increase, but our numbers will continue to grow and we expect to live in 
a world with a population of over six billion by the end of this century. 
I t is therefore inevitable th a t population issues will continue to be m at
ters of growing concern for governments and international organizations.

Rapid population increase is a multidimensional issue for developing 
countries. In Turkey, we observe its effects on all of our economic and 
social problems. I t is not difficult to detect the direct effects of popula
tion pressures on such questions like the problems of unemployment; 
the unchecked growth of metropolitan areas due to massive migrations; 
the increasing requirements for housing and infrastructure; the dete
rioration of the environment; the unmet demand for all kinds and levels 
of education; the need to improve health conditions and especially to 
reduce infant and mother m ortality rates.

The World Plan of Action adopted at the United Nations World 
Population Conference held in Bucharest in 1974 recognizes that, as a 
basic human right, couples must determine freely and responsibly the 
number and spacing of their children. This not only covers the right to 
determine the size of the family, but it also includes the right to have 
ready access to necessary information, education and other means to 
enable couples to implement family planning methods in accordance with

In this spirit, the Turkish Constitution affirm s tha t family is the 
basic unit of Turkish Society and th a t the State will take measures for 
the implementation of family planning programmes and provide educa
tion in this field. The Constitution also calls on the State to take special 
measures for the protection of mothers and children. W ithin this context, 
substantive changes have been made recently in relevant legislation. 
Measures are being taken so th a t family planning services may be exten
ded to the remotest parts of the country. Turkey’s rate  of population 
increase has been in regression over the last quarter of a century. This

106



is a reflection of the Country’s social and economic progress during this 
period. Together with the new measures, we are hoping tha t we can 
maintain a rate  of population increase which will be in harmony with 
our goal of achieving a high and sustained rate  of economic growth and 
rapid social development.

The United Nations Conference of Bucharest and the World Plan 
of Action adopted a t th a t Conference was a big step forward on the way 
to awakening the public and governments to the need for effective po
pulation policies. However, the need for further progress is evident. Each 
government must adopt and implement a population policy in line with 
its economic and social requirements and its traditions and cultural va
lues. However, population issues can not be confined within national 
boundaries. They are closely related to the attainm ent of our ideals for 
peace, security and stability in the world. Population policies are an 
integral part of socio-economic development and cannot be isolated from 
them. Therefore, development efforts, including efforts related to popu
lation issues, a t the national levels need to be supported and reinforced 
at the international level. I am hoping tha t the Mexico Conference will be 
another step to raise the consciousness of all nations to the need for in- ' 
dividual and concerted action on all these issues. I wish the Conference 
every success in its very im portant task.»

BETLGE : 4

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HÂLEFOĞLU’NUN DOHA’DA 
MÜNTEŞİR HAFTALIK AL-AHD DERGİSİNDE 16 AĞUSTOS 

1984 TARİHİNDE YAYINLANAN MÜLAKATI

«SORU — Sayın Bakan, izninizle Araplar için önemli bir konu ile 
başlayalım. Filistin sorunu karşısında ülkenizin tutumuııundaki çelişkiyi 
nasıl izah etmektesiniz? Başka bir ifadeyle, Uluslararası Komisyon 1947 
yılında Filistin’in bölünmesi yolunda bir tavsiye kararı alınca, o tarih te 
Komisyon üyelerinden biri olan Türkiye’nin bu karara şiddetle karşı koy
muş olmasına rağmen aynı topraklar üzerinde kurulmuş olan İsrail’i ku
rulduğundan bu yana tanımış olmasının içerdiği çelişkiyi nasıl yorumla
maktasınız ?.

CEVAP — Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulması 
tikriııe Türkiye basından beri karşı çıkmış ve bu fikri reddetmiştir. Bil
diğiniz üzere Sultan Abdülhamit, Osmaıılı İmparatorluğunun en zayıf 
bulunduğu bir dönemde dahi kendisine bu yolda yapılmış olan önerileri red
detmişti. Ne var ki, 1948 yılında savaştan sonra İsrail’in devlet olarak 
ortaya çıkması bir vakıa haline gelmiş ve pek çok ülke tarafından tanın
mıştır.
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Dış politika romantik ya da duygusal esaslara değil, fakat gerçek
lere ve çıkarlara dayanmak zorundadır. Türkiye, İsrail’i tanırken, böy
lelikle bu ülkenin bölgede itidalli ve dikkatli bir politika izlemesi husu
sunda onu etkileyebileceği gerekli uyarılarda bulunabileceği düşüncesi ile 
hareket etmiştir. Bunu gerçekleştiremediğini ve İsrail’in barış için böl
gede bir tehlike oluşturarak Arap topraklarında genişleme siyaseti izledi
ğini görünce de bu ülke ile ilişkilerinin düzeyini tedrici olarak azaltmış, 
önce maslahatgüzar düzeyine ve nihayet diplomatik ilişkilerde mümkün 
olabilen en düşük düzeye kadar indirmiştir. Şimdi bu mütevazi düzeyde
ki ilişkiyi muhafaza etmenin bölgenin çıkarlarına uygun olduğu görüşün
deyiz. İlişkilerin kesilmesi kolaydır. Ancak yeniden kurulması çok zor
dur. Diğer bir husus da şudur. Eğer herhangi bir ülke ile ilişkileriniz 
varsa, bölgenin ve dostlarımızın çıkarlarına olduğuna inandığınız anda 
sözkoııusu ülkeyi, uygun vesile ve fırsatları kullanarak etkilemek gücüne 
de sahipsiniz demektir. İlişkiniz yoksa böyle bir gücünüz de yoktur. Tür
kiye yeni bir Cumhuriyet olmasına karşın mazisi olan bir devlet olarak 
köklü bir diplomasi birikimine sahiptir. Bu itibarla, İsrail ile ilişkiler 
konusunu gelmiş geçmiş bütün Türk Hükümetleri bir değerlendirmeye 
tabi tutm uş ve sonucunda Türkiye’nin bu ülke ile ilişkilerini kesme
meyi buna karşın mümkün olan en düşük düzeye indirmeyi ka
rarlaştırm ışlardır. Bu kararımızın sadece Türkiye’nin değil fakat bölge 
barışı ile Arap ülkelerinin çıkarlarına da uygun olduğuna inanıyoruz. Bil
diğiniz üzere, son zamanlarda bölge ülkelerinin bir kısım liderlerinin İs
rail vakıasına ilişkin yaklaşımlarında bazı gelişmeler olmuştur. Bundan 
dolayıdır ki, gerçeklere ve çıkarlara istinat eden bu pragm atik tutum u 
ile Türkiye her zaman barış için hizmete hazırdır.

SORU — Sayın Bakan, Camp David anlaşmalarından önce, İsrail’i 
tanıyan ve bu ülke ile diplomatik ilişkileri bulunan yegane İslam ülkesi 
Türkiye idi. Oysa Osmaıılı Devletinin son gününe kadar Yahudilerin Filis
tin ’de toprak edinmelerine ve koloniler kurmalarına müsaade edilmemiş
ti. Türkiye’nin bu tutum u ise İsrail’i tanımama hususunda tüm İslam ül
kelerince alınmış olan karara aykırıdır,

CEVAP — Bu sorunuzun cevabının bir önceki soruya vermiş oldu
ğum cevabın içinde bulunduğunu sanıyorum. Zira herşeyi açıkça söyle
dim. Ancak burada bir noktayı daha ilâve etmek isterim. İsrail ile diplo
m atik ilişkileri bulunmayan İslam ülkelerinin yanında İslam olmayan ül
keler de var. Evvelce de belirtmiş olduğum üzere, Türkiye gibi bir ülke
nin İsrail ile ilişkilerinin mevcut olması başka bir konudur. Bölgemize 
uzak olan ülkelerin İsrail’i tanıyıp tanımamaları bu ülkeler için kolay 
bir şeydir. Buna Yunanistan’ı örnek gösterebiliriz. Bu gibi ülkeler
den bazıları görünüşte, sanki İsrail’i tanımıyormuş gibi bir intiba veri
yor, gerçekte ise ticari, kültürel ve diğer alanlarda çok yakın ilişkiler
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içinde bulunuyor. Biz dış politikada pragmatiğizdir ve samimiyizdir. Biz 
baştan beri haklı olduğumuza inandığımızı söylüyorduk. Aradan geçen 
otuz küsur yıl, Türk dış politikasının gerçekçi, pragmatik bir politika ol
duğu kadar İsrail’e, dostlarımıza ve Arap kardeşlerimize karşı dürüst bir 
politika olduğunu da kanıtlamış bulunmaktadır.

SORU — Irak-İran uyuşmazlığına bir çözüm bulunmasında Türki
ye’nin ne gibi bir yardımı olabilir?

CEVAP — Bu konudaki düşüncelerimizi geçenlerde Cidde’de yapı
lan İslam Barış Komitesi Toplantısında açıkladım. Biz Irak ve İran’a en 
yakın bir ülkeyiz. Her iki ülke ile ortak sınırlarımız, ayrıca çok iyi iliş
kilerimiz vardır. Geçtiğimiz M art ayında İran’ı ziyaret ederek bu ülke
nin Dışişleri Bakanı, Başbakanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile 
görüşmelerde bulundum. Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde de Başbakanımız 
Irak’a g itti ve Irak yetkilileri ile görüştü. İran’ın Dışişleri Bakanı ve 
Irak’m Başbakan Yardımcısı da Türkye’yi ziyaret ettiler. Dolayısiyle her 
iki ülke ile sağlam ve çok yakın ilişkiler içinde bulunuyoruz. Ayrıca, her iki 
ülke ile büyük ticari ilişkilerimiz var. Petrol ihtiyacımızın üçte birini 
İran’dan karşılıyor ve mükabilinde bu ülkeye tarım  ve sanayi mamülle- 
rimizi veriyoruz. Petrol ihtiyacımızın yine üçte birini sağlayan Irak’a da

her türlü ihraç ürünlerimizi veriyoruz. Irak’m can damarı olan petrol bo
ru hattı Türkiye’den geçmekte ve taşıdığı 35 milyon ton petrol karşılı
ğında bu ülkeye 7 milyar dolar gelir getirmektedir. Bu boru hattı kısa 
süre önce bir Türk Şirketi tarafından tevsi edilerek kapasitesi 50 milyo
na çıkarılmış ve böylece Irak ’m sağladığı petrol geliri de 10  milyar dola
ra yükselmiştir. Irak ve İran’a giden bütün mallar transit olarak Tür
kiye üzerinden taşınmaktadır. Bu iki ülkeye ihraç etmediğimiz tek şey 
var ki o da silahtır. Başka ülkelerden gelen silâhların Türkiye’den bu ül
kelere geçişine de izin vermiyoruz. Bütün bu hususları Türkiye’nin Irak 
ve İran ile olan çok yakın ve çeşitli alanlardaki ilişkileri hakkında bir 
fikir verebilmek amacıyla söylemiş bulunuyorum.

Uyguladığımız politika böylelikle her iki ülke ile de ilişkilerimizi 
eıı yüksek düzeyde sürdürmek imkanını sağlamıştır. Türkiye’nin bölge
de barış ve istikrarı sağlayan tek ülke olduğuna inanıyoruz. Siyasi ve 
sosyal yönden m üstekâr bir Türkiye daha kuvvetli olacağı cihetle sağ
layacağı istik rar da Orta Doğu bölgesine yansıyacaktır. Bölgeye barışın 
gelmesi için Türkiye’nin rolünün bilinci içinde büyük bir dikkatle hare
ket ediyoruz.

Gerek Başbakanımız gerek ben İran’ı ziyaretimizde yaptığımız te
maslarda bu ülke yöneticilerine savaşın tırmanması ve alanının genişle
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mesi halinde Körfez bölgesine dışardan vuku bulacak müdahalelerle il
gili endişelerimizi dile getirdik. Bu düşüncelerimizi ve tutumumuzu Irak 
tarafına da bildirdik.

Biz Türkiye olarak yapabileceğimiz bir hizmet olduğu takdirde bu
nu yapmaya hazır olduğumuzu her iki ta rafa  da bildirmiş bulunuyoruz. 
Bu tutumumuzu İslam Barış Komitesinin Cidde’de yaptığı son toplantı
da da dile getirdim.

Başarı için üç şarta  riayet edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunlar
dan birincisi gerçekçi olmaktır, önce de belirttiğim gibi Türk dış politi
kasının temelinde gerçekçilik faktörü bulunmaktadır. İkincisi büyük bir 
dikkatle davranmak lüzumudur, üçüncü şart ise sessiz diploması uygu
lamak ve demeçlerden kaçınmak gereğidir.

Barış iciıı harcayacağımız çabalarda bu üç koşula riayet etmemi
zin gerekliliği hususundaki düşüncelerimiz İslam Barış Komitesi tarafın
dan da benimsenmiştir. En kısa hizmet için uygulamamız gereken poli
tikanın gerçekçilik ve sessiz diplomasiye dayanan esasları halikındaki 
düşüncelerimizi Barış Komitesi toplantısında açıkladım. Türkiye’nin bü
tün İslam ülkeleri gibi, belki onlardan biraz daha fazla olarak barışa 
hizmet yolunda çaba gösterdiğini, bu sözlerimle Türkiye’nin onlardan 
daha fazla Müslüman olduğunu kastetmediğimi ancak gerek coğrafi du
rumumuzun gerek bu iki ülke ile ilişkilerimizin bizi sorun ile daha fazla 
ilgilenmeye icbar etmekte olduğunu, bazı ülkelerin bu soruna muayyen 
acılardan bakmalarına karşın bizim çok değişik ve çeşitli açılardan yak
laşmakta olduğumuzu anlattım. Bu nedenlerledir ki biz Türkiye olarak 
bölgede barışın korunması ile en yakından ilgili bir ülkeyiz. Zira konu 
bizi doğrudan etkilemektedir.

SORU — BAE Başkanı Şeyh Zayed resmi ziyaret amacıyla birkaç 
gün sonra Türkiye’ye geliyor. Bu ziyaretten ne gibi neticeler beklemek
tesiniz ?

CEVAP — Biz bütün İslam ülkeleri ve Arap ülkeleri ve özellikle 
bize komşu olan ülkeler ile iyi, yakın, kardeşçe ve samimi ilişkiler 
içinde bulunmayı arzu ediyoruz. Açık bir politikamız var ve bunu bütün 
Arap alemi biliyor. BAE de ilişkilerimizi her alanda geliştirmeği arzu e t
tiğimiz yeni devletlerden biridir. Bu ziyaretin neticelerini Alteş Em ir ve 
beraberindeki heyetle yapılacak görüşmelerden sonra göreceğiz. Biz Tür
kiye olarak BAE ile olduğu kadar bütün Arap ülkeleri ve tabiatiyle Körfez 
ülkeleri ile en geniş bir düzeyde işbirliği yapmaya hazırız. Ben Kuveyt’
teki ilk Türk Büyükelçisi idim ve Lübnan’dan gitmiştim. 1964’de Ku
veyt’in bağımsızlığını kazanmasından kısa bir süre sonra iki ülke ara-

110



smda diplomatik ilişkileri kurmak bana nasip oldu. Güven mektubunu 
sunarken Arapça konuştuğumu gören Şeyh Sabbah memnuniyetini iz
har etmişti.

SORU — Bilindiği üzere, Şeyh Zayed İran-Irak savaşma son veril
mesi için büyük gayret göstermektedir. Görüşmelerde bu konunun da 
ele alınmasını bekliyormusunuz ?

CEVAP — İki kardeş ülke arasında yapılacak görüşmelerde her
hangi bir konunun ele alınmaması için hiç bir neden yoktur. Her 
iki ta ra f da barış için bu soruna katkıda bulunmaya hazırdır. Bu itibar
la, olabilecek en küçük katkının dahi memnunlukla karşılanması gerekir. 
Elbette Alteş Şeyh Zayed’in bize söyleyeceklerini büyük bir ilgi ile din
leyeceğiz ve biz de kendi değerlendirmelerimizi anlatmaya çalışacağız. 
Aramızdaki görüş alışverişi şüphesiz her iki ta raf için yararlı olacak
tır.

SORU — Sayın Bakan, Türkiye Kuzey Atlantik İttifakının bir üye
sidir ve bu batı ittifakının çıkarları için ülkenizde ABD üsleri mevcut 
bulunmaktadır. Acaba Türkiye, askeri gereklerle, bu üslerin herhangi 
bir Arap ya da Müslüman ülkesine karşı kullanılmasına izin verecek mi
dir?

CEVAP — Türkiye’de ABD üsleri yoktur. Mevcut üsler, Kuzey At
lantik ittifakı anlaşmasında öngörülmüş olan NATO iisleridir. Bu itibar
la, sözkonusu üsler ABD’nin değil, fakat NATO’nun kullanımı içindir. 
Bu suale sık sık muhatap olmaktayız. Anlıyorum ki birçok ülkenin zih
ninde bu üslerin mahiyetleri ve bunların NATO üsleri oldukları hak
kında bir müphemiyet mevcut. Türkiye NATO ittifakına üye bir ülkedir 
ve bu üyeliği kendi savunması içindir. Türkiye kardeş bir ülkeye yöne
lik olduğundan şüphe ettiği bir harekete katılmaz. Bütün Arap ülkeleri 
bilmelidirler ki Türkiye onların dostudur ve Arap çıkarlarının hiç bir 
surette karşısında değildir. Türkiye’nin kendi topraklarından Arap ülke
lerine karşı girişilecek herhangi bir saldırıya izin vermesi kesinlikle söz
konusu değildir. NATO’nun amacı bu değildir. (Bilakis) başkalarının 
amaçlarına karşı savunma görevini yerine getirmektir.

SORU — Sayın Bakan, Kıbrıs Türklerinin ekonomik balamdan Kıb
rıs Rumlarmdan geri kalmış olduğunu görmekteyiz. Bunun nedenlerini 
açıklam ışınız ?

CEVAP — Adanın İngiliz Yönetimi altında bulunduğu dönemde de 
Kıbrıs Türkleri iyi koşullar altında yaşamıyorlardı. Ada’nm çeşitli yer
lerine dağılmış olarak çoğunluğu tarım  alanında çalışan bu Türklerin sa
nayi alanında kendileri ile ortak çalışmalarını Kıbrıslı Rıımlar kabul et
memişlerdir. Bu durum Kıbrıs Türklerinin Rumlardan (ekonomik
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bakımdan geri kalmalarına yol açmıştır. Şimdi aradaki farkın kapanma
sı çiıı büyük çaba harcayan Kıbrıs Türklerine biz de elimizden geldiğin
ce yardımda bulunuyoruz. Zira ekonomik ve sosyal açıdan aralarında 
eşitlik bulunan ortakların birbirleriyle anlaşmalarının daha kolay oldu
ğuna, fark  bulunanların ise daha güç anlaşabileceklerine inanıyoruz.

Türk Askeri gücünün Adadaki mevcudiyeti, Rum toplumundan sa
yıca az olan Türk toplumuna bir güven ortamı sağlamak amacına yöne
liktir. Böylelikle Kıbrıs Türkleri ihtiyacını duydukları bir şemsiyenin hi
mayesinde ekonomik ve sosyal gelişmelerini daha kolay gerçekleştirebi
leceklerdir.

SORU — Kıbrıs sorunu’na ilişkin tutum u Türkiye’nin NATO İtt i
fakının bir üyesi olarak durumunu herhangi bir biçimde etkilemişmidir ?

CEVAP — Türkiye’nin Kıbrıs sorunu karşısındaki tutum u ile NATO 
üyeliği arasında herhangi bir irtibat kurulmaz. Akdenizin Doğusunda bu
lunan ve Türkiye’ye yakın olan bu Ada hiçbir zaman Yunanistan’a a it ol
mamıştır. 1571 yılından itibaren 800 yıl Türk egemenliğinde ka
lan Kıbrıs bu nedenledir ki Türkiye açısından büyük önem taşım akta
dır.

Kıbrıs sorunu ile doğrudan ilgili iki ülke olan Türkiye ve Yunanis
tan ’ın NATO üyesi olmaları bir rastlantıdır. Bağımsız bir Cumhuriyet 
olan Kıbrıs’ı Ada Rumlarının Y unanistan’a ilhak çabalarını Türkiye ka
bul edemezdi.

SORU — Kıbrıs’ta  yaşayan Müslüman Türklerle PIristiyan Rumlar 
arasında mevcut uyuşmazlık konusunda Türkiye’nin gerçek görüşü ne
dir? Soruna barışçı bir hal çaresi bulmak için nasıl bir yol izlenmesi ge
rekmektedir ?

CEVAP — Bilindiği üzere, Kıbrıs’ta  iki toplum vardır. Bunlar Kıbrıs 
Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarıdır. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin 
yardım ve garantileri ile 1959-1960 yıllarında bu iki toplum arasında bir 
anlaşma sağlanmış, iki toplumun varlığı esasına dayanan Kıbrıs Cumhuri
yeti kurulmuş ve her iki toplumun hak ve vecibelerini belirleyen bir Ana
yasa kabul olunmuştu. Ancak, bu durum uzun sürmemiş, o zaman Cum
hurbaşkanı seçilen Başpiskopos Makarios 1968 yılında Kıbrıs Cumhuri
yetinin istinat ettiği Anayasal düzeni değiştirmek istemiş ve Kıbrıslı 
Rumlar Kıbrıs Türklerini hükümetten ve yönetimden uzaklaştırarak Ada
nın belirli yerlerinde kuşatılmış olarak yaşamaya zorlamışlardır. 1963’den 
1974’e kadar onbir yıl süren bu durumu Türk ta rafı doğal olarak ka
bul etmemiştir. 1974’de Sampson adındaki ünlü terörist /Kıbrıs 
Adasını Yunanistan’a ilhak için darbe yapmıştır. Bunun üzerine Kıbrıs 
Anayasasını korumakla görevli üç garantör Devletten biri olarak Türkiye
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İngiltere nezdinde diplomatik girişimde bulunarak Anayasanın ihlalini ön
lemek amacıyla birlikte duruma müdahale edilmesini talep etmiştir. Za
manın Türk Başbakanı Ecevit Londra’ya giderek İngiltere Başbakanı 
Wilson ile görüşmelerde bulunmuş, ancak İngiliz Hükümetinden olumlu 
karşılık alınmamıştır. Kıbrıs’ı ilhak gayretlerinin arkasında olan Yu
nanistan’a da aynı talep doğal olarak yapılmamış ve bu durum 
karşısında Adanın Yunanistan’a ilhakını önlemek gayesiyle Türkiye 
tek başına müdahale hakkını kullanmıştır. O yıldan beri Kıbrıs Türkleri 
Adanın Kuzeyinde, Kıbrıs Rumları ise Güneyinde toplanmışlardır. Bugün 
Türkiye’nin tek arzusu iki toplumun temsilcilerinin, aralarında askıda 
kalmış olan sorunlara bir çözüm buluncaya kadar yüzyüze görüşmeleri 
ve iki ayrı bölgeden oluşacak, iki ayrı lisana sahip olacak federal bir Cum
huriyet kurmalarıdır.

Bize göre Kıbrıs sorununun iki ayrı veclıesi vardır. Birincisi, iki 
toplumun görüşmeler yoluyla aralarında saptayacakları ve kurulacak ye
ni düzenin hükümeti, sorumlulukları vesaire gibi hususları içerecek Ana- 
saya ile ilgili veçhesidir. İkincisi ise toprak konusuna müteallikdir. Kıbrıs- 
lı Türkler Adanın Kuzeyinde, Rumiar ise Güneyinde yaşamakta oldukla
rı cihetle toprak konusunda yapılacak tashih ameliyesiııi de yine iki top
lumun aralarında yapacakları görüşmelerle intaç etmeleri gerekecektir. 
Bizim soruna bu yaklaşısımız pek çok ülke tarafından tasvip görmekte
dir.

SORU — Sayın Bakan, iki toplumun birarada yaşamak için arala
rında bir uzlaşmaya varamamaları halinde, sorunun bir bunalıma dönü
şerek Türkiye ve Yunanistan arasında silahlı bir çatışmaya neden olabi
leceğini öngörürmüsünüz ?

CEVAP — Ben sorunun akibeti hakkında fikir beyan etmemeği 
tercih ederim. Ancak Türk ve Yunan yöneticileri aklı başında kişiler 
olduklarından, böyle bir çatışmanın her iki ta ra f için de bir felâket ola
cağının bilinci içinde hareket ederler. Biz milletler, ülkeler ve halklar 
arasındaki uyuşmazlıkların,, kuvvete başvurarak değil, görüşmeler yo
luyla, silah ile değil, konuşarak bir çözüme kavuşturulabileceğine inanı
yoruz.

SORU — Kıbrıs Türk Toplumunuıı çıkarlarını korumak hususunda 
Türkiye ekonomik ve askeri bakımdan ne ölçüde bir sorumluluk yüklen
miştir ?

CEVAP — Biz Türk Toplumunuıı iktisaden kuvvetlenmesi ve Rum 
Toplumu ile arasındaki farkı azaltabilmesi için elimizden ge-leıı bütün 
gayreti gösteriyoruz. İki toplum ekonomik olarak aynı güce sahip olur
larsa, görüşmelerle sorunlarına çözüm bulmaları daha kolay olur.
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SORU — Sayın Bakan, Arap okuyuculara iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?

CEVAP — Gerçeklerin ve Türk halkı ile Türk Hükümetlerinin ni
yetlerinin ve duygularının neler olduğunu Arap kamuoyuna açıklama
sı basın mensuplarına düşer. Türkiye’de Yönetime pek çok hükümet gel
miş ve gitmiş. Ancak bunlardan hiçbirinin Arap ulusuna karşı tutum u 
değişmemiştir ve değişmeyecektir. Bu nedenle biz, her zaman herkesin çı
karm a olmasa da, ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için her gün çaba har
camaktayız. Sizler de, doğrudan ilişkisi olmadığı için bölgenin siyasi, coğ
rafi ve s tratejik  durumundan bihaber olanları Türkiye’nin Arap ülkele
rine ve Arap ulusuna karşı beslediği niyetlerin hakiki mahiyeti hakkında 
tenvir etmelisiniz.

SORU — Türkiye’nin durumuna daha çok anlayışla bakmaları için 
A raplara çağrıda mı bulunuyorsunuz?

CEVAP — Daha iyi bir anlayış için çağrıda bulunuyorum. Zira, si
zin kendinizin de hissedebileceği gibi, Türkiye’de A raplara ve Arap ül
kelerine karşı olumlu ve iyi duygular mevcuttur. Bu nedenle binlerce Arap 
Türkiye’yi ziyaret etmekte ve bu sayı gittikçe artm aktadır. Bu durum 
Türklerle Arapları birbirlerine daha çok yaklaştıracağı için biz bundan 
memnunuz.

Bir ay önce Türk-Arap ilişkilerini etüd edecek bir enstitü kurduk. 
Bakan olmadan önce bu benim bir projemdi. Türk ve Arap gençlerinin 
ve öğrencilerinin biraraya gelerek yakın geçmişimizin gerçeklerini ve 
ortak yönlerini incelemelerini ve bu konudaki bilgi, belge, kitap ve sair 
basılı yayınları aralarında yaymalarını arzu etmekteyim. Zira yakın ta ri
himizin gerçekleri üçüncü kişiler tarafından kendi işlerine geldiği gibi 
yazılmıştır. A rtık kendimize ve tarihimize sahip çıkmamızın zamanı gel
miştir. Böylelikle, ilişkilerimizin geliştirilmesinde müsbet faktörleri oluş
turacak gerçekler ortaya çıktıkça, "üçüncü kişiler tarafından yazılanlar 
yüzünden zihinlerde hasıl olan sültefehhümlerden kaçınmamız gerektiği
ni idrak edeceğiz.»
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

ÖZAL’IN FEDERAL ALMANYA’YA 

YAPTIĞI ZİYARET

Başbakan Turgut özal, Alman Yakın ve Orta Doğu Derneği’niıı 50 
nci kuruluş yıldönümü törenine iştirak etmek amacıyla 4-7 Eylül tarih
leri arasında Federal Almanya’yı ziyaret etmiştir. Devlet Bakanı Mesut 
Yılmaz Başbakan’a eşlik etmiştir.

Federal Almanya’ya gitmeden önce 3-4 Eylül tarihleri arasında İs
viçre’de kalan Başbakan, Zürih’de Federal Kamu Ekonomisi Bakanı, bazı 
banka ve firm a yetkilileriyle temaslarda bulunmuştur.

4 Eylül’de F rankfu rt’a geçen Başbakan, burada Anadolu Ajansı’nm 
Bürosunu hizmete açmıştır. F rankfurt’tan Bonn’a geçen Başbakan 5-6 
Eylül tarihlerinde Bonn’da Federal Alman Başbakanı Kohl, Savunma 
Bakanı Worn er ve Avrupa Parlamentosu üyesi Voıı Hassel ile görüşmeler 
yapmış, Alman Sanayi ve Ticaret Odalarının üst düzeyde mensuplarıyla 
görüşmüş, Federal Alman radyo ve televizyonlarından Almanya’daki 
yurtdaşlarımıza hitap etmiş ve Federal Basın Merkezinde tertiplenen bir 
basın toplantısında konuşmuştur.

6 Eylül’de Hamburg’a geçen Başbakan, Alman Cumhurbaşkanı 
Richard Voıı Weizsaecker tarafından kabul olunmuş ve Türk işçi tem
silcileriyle görüşmeler yapmıştır, özal aynı akşam Alman Yakın ve Orta 
Doğu Derneği’nin 50 nci kuruluş yıldönümü dolayısiyle düzenlenen tö
rende m isafir olarak konuşmuş ve Alman iş adamlarını Türkiye’ye da
vetle, Türkiye’nin Alman yatırımcıları için ideal bir ülke olduğunu ve 
Federal Almanya’da artık  kâr yapamayan ve yeni pazarlar bulmakta 
güçlük çeken Alman iş adamlarının Türkiye’de yatırım yapmalarının ken
dileri için büyük avantajlar sağlayacağını belirtmiştir.

Federal Alman basın - yayın organları Başbakan’m ziyaretine geniş 
yer vermişlerdir.

Başbakan yurda dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
İsviçre ve Federal Almanya’da devlet adamları, bankacılar, iş adamları 
ve basınla yapmış bulunduğu görüşme ve temaslara atıfla özetle şunları 
söylemiştir :
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«.....  Gerek İsviçre'de, gerekse F. Almanya’da, devlet yetkililerinin
olduğu kadar, iş adamları ve bankacıların da, Türkiye hakkında fevkalâ
de bir kanaate sahip olduklarını; hemen hemen hiçbir problem görme
diklerini; gerek kredi konularında, gerekse yabancı sermaye konuların
da, Türkiye’ye oldukça yakın bulunduklarını müşahede ettim. Memleke
timizin artan  itibarını bir kere daha yakından görme fırsatını buldum. 
Bu bakımdan, yaptığımız muhtelif görüşmelerin... hepsi fevkalâde müs- 
bet geçmiştir...

İsviçre bazı projelerde kredi garantisi vermiştir, öyle anlaşılıyor ki 
yeni getireceğimiz bazı projelerde de kredi vermeye hazır gözüküyorlar...

Alman Başbakanı ve ilgililerinde Türkiye’nin meselelerine karşı ya
kın bir ilgi müşahede ettim. Memleketimizi hakikaten çok iyi bildikleri
ni müşahade ettim. Aramızda iyi bir münasebet tesis edilmiştir. Bundan 
sonraki tem aslar bakımından da, bu önemli bir adım olarak mütalâa edi
lebilir...

F. Almanya’da büyük bir basın toplantısı yaptım. Zannediyorum ki 
bu basın toplantısı ile, Türkiye’nin meselelerini Alman kamuoyuna bizim 
bildiğimiz şekli ile anlatma imkânına kavuşmuş olduk...

... Hamburg’da işçi temsilcileri ile onların meselelerini uzun uzun 
görüştük. Onlara, Türkiye’nin kendilerini hiçbir zaman bırakmadığını, 
uzaktaki vatandaşlarımızı daima yakınımızdaymış gibi hissettiğimizi, on
larla ilgilendiğimizi ifade ettim. Kendileri de durumun gelişmesinden 
memnun görünüyorlar.»

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHDI 
TÜRKİYE’DE

Suudi Arabistan Veliahdı Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulusal 
Muhafız Ordusu Komutanı Prens Abdullah Bin Abdülaziz Başbakan 
Turgut Özal’m davetlisi olarak 10 -15 Eylül tarihleri arasında Türkiye’yi 
ziyaret etmiştir.

Başbakan özal konuk Prens’le 10 Eylül’de başbaşa bir görüşme 
yapmış bilâhare heyetler halinde toplanılmıştır. Gerek Başbakan özal, ge
rek Veliaht Prens, Türk-Suudi ilişkilerinde süratli bir gelişme olduğunu 
kaydetmişlerdir. Görüşmelerde ikili siyasî ve ekonomik ilişkilerin yanı- 
sıra bölgesel sorunlar da ele alınmıştır. Çalışma ve Ulaştırma Bakanları 
11 Eylül’de ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren tarafından da kabul olunan Suudi Arabistan Veliahdı Zırhlı 
Birlikler Okulu ile Eskişehir ve Gölcük’deki bazı askeri tesislerde ince
lemelerde bulunmuş, ayrılışı öncesinde de ¡İstanbul’un tarih i ve turistik  
yerlerini gezmiştir.
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TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ

«Sözde Ermeni Soykırımı»nm yıldönümü varsayılan 24 Nisan ta 
rihinin ABD’de bir anma günü olarak kabulünü öngören ABD Temsilciler 
Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Kararlarının Türk kamuoyunda 
yolaçtığı tepkiler, Eylül ayının dikkat çekici gelişmeleri arasında yer al
mıştır.

Temsilciler Meclisi’nin 10 Eylül’deki oturumunda oybirliğiyle be
nimsenen ve 24 Nisan’ııı «insanın insana hunharlık günü» olarak belir
lenmesini öngören karar tasarısı ile, sözde «Ermeni soykırmmnm ben
zerlerinin tekerrürünün önlenebilmesi gerekçesiyle ABD dış politikasının 
tesbit ve yürütülüşünde nazara alınmasını talep eden ve Temsilciler Mec
lisinin kararm a da a tıfta  bulunan bir tasarının Senato Dış İlişkiler Ko
mitesince oybirliği ile kabul olunması Türk kamuoyunda sert tepkilere 
yolaçmıştır.

Dışişleri Bakanlığı 11 Eylül’de yaptığı açıklama, Başbakan Tur
gut özal ve TBMM Başkanı Necmettin Karaduman da 14 Eylülde ver
dikleri demeçlerle sözkonusu kararları kınamışlardır. Siyasi partiler de 
kararları sert bir biçimde eleştirmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in başkanlığında 17 Eylülde yapılan 
ve Başbakan ile Dışişleri Bakanının katıldıkları bir toplantıda konu ele 
alınmıştır. Başbakan özal bu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, özetle, 
konunun ayrıntılı olarak müzakere edildiğini, bu hususta yapılmış ve ya
renin yaklaşan ABD seçimleri öncesinde iç politika mülâhazalarıyla 
tezgâhlanan bir tertibe sahne olmuş göründüğünü, seçimlerden sonra 
konunun daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alınarak, yapılan hataların 
düzeltilmesi cihetine gidileceğini umduğumuzu söylemiş, Türkiye’yi ren
cide eden bu tutum un seçimleri takip eden devre zarfında da değişme
diğinin görülmesi halinde, «ilişkilerimizi bir masanın üzerine yatırıp, 
soğukkanlı bir tarzda, memleketin menfaatlerini nazara alarak, heyeca
na kapılmadan, gayet dikkatli bir şekilde» incelememizin tabii olduğunu 
ifade etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Halkçı Partili bir grup 
milletvekili tarafından sunulan genelge görüşme öııerges, üzerine konu
yu 25 Eylül’de ele almıştır.

Devlet Bakanı Mesut Yılmaz öngörüşmeler sırasında Hükümet adı
na yaptığı konuşmada, Kongre’nin tutumunu eleştirmekle beraber TBMM - 
nin olayların içine girip ağırlığını koyması için zamanın erken olduğunu 
söylemiştir.
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Halkçı P arti Genel Başkanı Necdet Calp konuşmasında, «son geliş
melerle ABD’nih, Türkiye’nin ittifak  ve dostluğunu ciddiye almadığı so
nucuna varm aktayız» demiş, Türk ulusunun onuruna ve çıkarlarına say
gısızca tecavüz edildiğini belirterek, Türkiye’nin tam bağımsız bir dış 
politika izlemesini istemiştir. MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, Türk - 
Amerikan ilişkileri ve ittifakının, Yunan ve Ermeni lobisinin ipoteği altın
da yaşayamayacağını belirtmiş ve «Etnik grup menfaatini, Yunanistan’ın 
sınır bilmez hayallerini, Amerika’nın milli menfaatleri üzerinde gören 
bir Kongrenin mevcut bulunduğu memleket yönetimi ile Türkiye’nin 
sıhhatli, güvenilir ilişkiler devam ettirm esi mümkün görülmemektedir. 
Amerika kararını vermeli, tercihini yapmalıdır» demiştir.

Anavatan Partisi Grup Başkan Vekili Pertev Ahçıoğlu da, ABD Tem
silciler Meclisi’nin Türkiye ile ilgili kararını esef ve nefretle karşıladıkla
rını bildirmiş, «Biz, tenkit ettiklerimizin durumuna düşerek (Kızılderili 
ve zencilerin soykırımı günü) ilân edecek millet değiliz. Türk milleti yü
ce bir millettir» demiştir.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN-NATO

Y unanistan’ın Limni’nin statüsü ve Ege hava sahasına ilişkin uyuş
mazlıkları tırmandırm aya yönelik girişimleri ayın kayda değer gelişme
lerinden birini oluşturmuştur.

17 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 
«Kararlılık Gösterisi-84» NATO tatbikatına Limni’nin dahil edilmediği 
gerekçesiyle katılmayan Yunanistan, Hükümet Sözcüsü aracılığı ile 4 
Eylül de bir açıklama yaparak, tatbikatın plânlamasında değişiklik ya
pılmaması halinde, Yunan Hükümetinin, bölgedeki çıkarlarını korumak 
ve Atina FIR ’ı itibariyle tek ve yegâne sorumlusu olduğu uluslararası 
sivil hava seyrüseferi güvenliğini sağlamak amaçlarıyla, lüzumlu bütün 
tedbirleri alma hakkını mahfuz tuttuğunu duyurmuştur. Sözcü, ayrıca, 
tatbikatın 'planlanmasında, yürürlükteki NATO kurallarının ihlâl edilmiş 
olduğunu öne sürmüş, bu nedenle Yunan Genelkurmay Başkanmm SA- 
CUER'nezdinde protestoda bulunduğunu belirtm iştir. General Rogers’m 
Linini ile ilgili uyuşmazlığı Türkiye ile Yunanistan arasında halli gere
ken ikili bir ihtilâf olduğuna dair 3 Eylül tarihli bir beyanını da eleştiren 
Yunan Hükümet Sözcüsü, sözkonusu uyuşmazlığın, ülkesinin NATO’ya 
dahil bulunmasından ve Türkiye’nin baskısı ile yürürlükteki NATO ku
rallarının çiğnenerek Yunanistan’ın Ege hava sahasındaki harekât kontrol 
alanının kısıtlanmasına yönelik çabalar sarfedilmesiııden kaynaklandığı
nı iddia etmiştir, Yunanistan Hükümet Sözcüsü 10 Eylül’de yaptığı bir 
açıklamada da, Yunanistan’ın sözkonusu NATO tatb ikatı sırasında Atina 
FIR’ın da sivil hava trafiğinin emniyeti için gerekli gördüğü tüm önlemleri
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alacağını ve «Yunan hava sahası ile Atina FIR’ını ihlâl eden» uçakların teş
his ve «apprehend» edileceğini açıklamıştır. Yunanistan ayrıca 2-12 Ekim 
tarihleri arasında, Limııi’yi de kapsayacak şekilde iki büyük deniz ve ha
va tatbikatı yapacağını duyurmuştur.

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca bu gelişmeler hakkında 11 Eylül'de 
yapılan bir açıklamada, ICAO kaidelerine göre askeri uçakların FIR’lara 
girişlerinde uçuş plânı vermek zorunda olmadıklarına işaret edilmiş, Lim- 
ııi gibi, askerden arındırılmış statüde bir bölgede tatbikat yapılmaya kal- 
kışılmasmm da uluslararası anlaşmaların ihlâli anlamına geleceği, bu tak
dirde tabiatıyla Türkiye’nin gerekli girişimlerde bulunacağı belirtilmiş
tir.

Dışişleriııce yapılan açıklama, Yunan Hükümet Sözcüsü tarafından 
«kışkırtıcı ve kabul edilemez» olarak nitelendirilmiş, Ankara’nın bu açık
lamasının Türkiye’nin «yayılmacı emellerini» yansıttığı iddia edilerek, 
«Yunanistan’ın savunma gücünü azaltmayı hedef alan bu tehditkâr çı
kışın, iki ta ra f arasında bir yakınlaşmanın sözde şampiyonluğu yapılır
ken» sözkoııusu olduğu öne sürülmüştür.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 18 Eylül günü yaptığı bir açıkla
mada da, Ege hava sahasına ilişkin alışılagelmiş Yunan iddialarını tek
rarlayarak, hava sahası ve Atina FIR’mın ihlâl edildiğini öne sürmüştür. 
Türk Dışişleri Bakanlığınca 19 Eylül’de yapılan mukabil bir açıklamada, 
Tunan iddiaları ayrıntılı bir biçimde cevaplandırılmış ve Türk askeri 
uçaklarının Yunan hava sahasını ihlâl ettikleri yolundaki Yunan iddiala
rının tamamen gerçek dışı olduğu belirtilmiştir.

KIBRIS

KKTC ile KRY’ııin BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’ın 6 ve 7 
Ağustos’da Viyana’da taraflara  sunduğu çalışma noktaları hakkında sor
duğu sorulara prensip itibariyle olumlu cevap verdiklerini 31 Ağustos’da 
bildirmelerini takiben BM Genel Sekreterinin aracılığında KKTC Cum
hurbaşkanı Rauf Denktaş ile KRY Lideri Kypriaııou arasında düzenle
nen dolaylı görüşmelerin ilk bölümü 10-19 Eylül tarihleri arasında New 
York’da yapılmıştır. Sözkoııusu süre içinde Perez de Cuellar Kıbrıs Türk 
ve Kıbrıs Rum heyetleriyle ayrı ayrı sekizer toplantı yapmıştır.

Genel Sekreter, 20 Eylül’de yayınladığı yazılı beyanatta özetle, gö
rüşmeler sırasında Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözüme kavuşturulma
sına yönelik başlıca konulara değinildiğini, müzakerelerin derinlemesine 
ve işin niteliğine uygun bir tarzda cereyan ettiğini belirtmiş; tarafların 
istikbale muzaf bir federal çözüm bakımından öngördükleri bazı temel il
kelerle, bu ilkelerin tatbiki bakımından karşılıklı pozisyonlarını izah et



tiklerini ve üzerinde mutabık kalınacak bir çözüm aranması yolunda gay
retlerin devamı arzusunu paylaştıklarını kaydederek, dolaylı görüşme
lerin 2. bölümünün 15 Ekim’de başlamasını kararlaştırdığını açıklamış
tır.

Dolaylı görüşmelerin 1. tu ru  hakkında Kyprianou da 21 Eylül’de 
bir yazılı açıklamada bulunmuş; müzakerelere iyi niyetle, samimî ve ya
pıcı bir yaklaşımla katıldıklarını öne sürdükten sonra, çalışmaların şim
diye kadarki aşamasının «tatminkâr» olarak ııitelendirilemeyeceğini; an
cak bundan Rum tarafının mesûl olmadığını iddia ederek, 2. tu r sıra
sında daha müsbet inkişaflar sağlanabilmesi dileklerini belirtmiştir. 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kyprianou’nun açıklaması üzerine 
basma verdiği demeçte, Rum liderinin Viyana’da sunulan çalışma nokta
larını ve bunların anlamını samimiyetle benimsediği doğru olsaydı, Ge
nel Sekreter’in derin ve işin niteliğine uygun olarak tavsif ettiği görüş
meleri tatm inkâr olmamakla eleştirme cihetine gitmemiş bulunacağını 
ifade etmiş; Kyprianou’nun Viyana çalışma noktalarında öngörülen yön
teme olduğu kadar, mezkûr noktaların içerdiği öze de sadık kalması ge
rektiğini hatırla tarak ; Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri’nin 
gayretlerini iyi niyetle ve yapıcı bir yaklaşımla desteklemeye devam ede
ceğini vurgulamıştır.

Öte yandan, New York görüşmelerinin ilk tu ru  ile ilgili olumsuz yo
rumlara, konu ile ilgili gizlilik prensibine rağmen, Rum basınında geniş 
yer verildiği, «Türk tarafının katı ve olumsuz tutum u yüzünden görüş
melerin çıkmaza girdiği» yolundaki iddialarda bulunulduğu gözlenmiştir.

Diğer ta raftan  KRY eski Dışişleri Bakanı Rolandis, 25 Eylül günü 
basma verdiği demeçte, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununa çözüm 
bulunmasını amaçlayan bir girişimini başarısızlığa uğratm ak üzere 
Kyprianou tarafından maksatlı olarak benimsenen olumsuz tutum la mu
tabık olmadığını açıklamıştır.

Kıbrıs sorunu BM 39 uncu Genel Kurulu gündeminde de yeralmış- 
tır. Genel Kurul’da konuşan üye ülkeler Dışişleri Bakanlarının bazıları 
tarafından Kıbrıs sorununa değinilmiş ve bu konuşmalarda genellikle 
BM Genel Sekreterinin girişimlerinin desteklendiği ifade olunmuştur. 
KRY ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ise 26 Eylül günü BM Genel Ku
rulunda yaptıkları konuşmalarda, «dolaylı görüşmelerin Türk tarafının 
uzlaşmaz tutum u yüzünden ilerleme kaydetmediğini» ileri sürmüşler ve 
Türkleriıı bu tutum u değişmediği takdirde «ilerisi için de ümit var olu
namayacağı» iddiasında bulunmuşlardır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

— 1-10 Eylül 1984 tarihleri arasında Polonya’da yapılan «Zakopane 
Dağ Yöreleri Oyunları Festivaline» katılan Ataköy Folklor ve Spor Klu- 
bü ekibi stilize oyunlar dalında Altın Balta Ödülü kazanmıştır.

— Sevim Ayral Elişleri Koleksiyonu 1-8 Eylül tarihlerinde Seul’de 
sergilenmiştir.

— Türkiye-Macaristan Kültür Değişim Programı çerçevesinde Bu
dapeşte’de açılan VI. Uluslararası Küçük Heykel Sergisi’ne Hamiyet Ço- 
lakoğlu ile Remzi Savaş ikişer eserle katılmışlardır.

— 9-14 Eylül 1984 tarihinde A tina’da toplanan «Avrupa Üniversite 
Rektörleri Daimi Konferansı» VIII. Genel Kurulunda, adı geçen konfe
ransın Yönetim Kurulu için onbir aday arasından yapılan «Ad Personam» 
seçimlerde Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Ergun Toğral 182 oydan 92’sini 
toplayarak Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

— Sevim Ayral Elişleri Kolleksiyonu, 14-19  Eylül tarihlerinde Tok
yo’da Seibu mağazasında sergilenmiştir.

— Türk El Sanatları Sergisi, 14 - 21 Eylül tarihlerinde Dakka’da 
açılmıştır.

— Devlet Halk Dansları Topluluğu, 14-21 Eylül tarihleri arasında 
Suriye’de düzenlenen Bosra Festivali dolayısiyle, Halep, Hims, Şam, Bos- 
ra ve Lazkiye kentlerinde folklor gösterileri yapmış, büyük beğeni ve ilgi 
görmüştür.

— Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 22 Mayıs’da açılan Ulus
lararası İslâm Medeniyetleri Sergisi 18 Eylül 1984’de kapanmıştır.

— Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliği çerçevesinde 
22-24 Eylül 1984 tarihlerinde A nkara’da, 27-28 Eylül 1984 tarihlerinde 
ise İstanbul’da Japon batik sanatçısı Nishide tarafından bir «Kimono ve 
Resim Sergisi» açılmıştır.

— Türkiye ile Cezayir Kültür Karma Komisyonu toplantıları 24 - 28 
Eylül 1984 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu baş
kanlığındaki bir teknik heyetin katılmasıyla Cezayir’de yapılmış ve top
lantı sonunda iki ülke arasındaki kültürel etkinlikleri düzenleyen 1984- 
1986 yılları K ültür Değişim Programı imzalanmıştır.

— Sevim Ayral ve Elişleri Kolleksiyonu Sergisi 27 Eylül 1984’de 
Bangkok’da Prenses Saam Sawaki' tarafından açılmıştır.
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— Türkiye ile Tuııus Kültür Karma Komisyonu toplantısı 28 Eylül- 
•3 Ekim tarihinde, K ültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu baş
kanlığındaki bir teknik heyetin katılmasıyla Tunus’da yapılmış ve top
lantı sonunda iki ülke arasındaki kültürel etkinlikleri düzenleyen 1984- 
1986 yılları K ültür Değişim Programı imzalanmıştır.

— Piyanist İdil Biret 28 Eylül - 10 Ekim 1984 tarihleri arasında 
Sovyetler Birliğinde, Leningrad, Zilnius, Bakû ve Moskova kentlerinde 
çeşitli resitaller vermiştir.

— Eylül ayında Türkiye’de gerçekleştirilen uluslararası festivalle
rin isimleri, tarihleri ve bu festivallere iştirak eden yabancı folklor grup
larının ülkeleri şunlardır :

Çorum H itit Festivali (18-22 Eylül)

Bulgaristan, Macaristan ve Polonya.

Ordu Altın Fındık Şenliği (19-22 Eylül)

Antalya Festivali (22-29 Eylül)

Polonya.
Mersin Festivali (22 Eylül - 12 Ekim)

Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovakya,, Finlandiya, Macaristan, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya (2 grupla), Yugoslavya.



O L A Y L A R  K R O N O L O J İ S İ





1 Eylül 1984

HALEFOĞLU «HARG ADASINDAN PETROL GETİRİLMEYE 
DEVAM EDİLECEK»

TBMM’nin yeni yasama yılının ilk gününde Bakanlar, üyelerin sözlü 
soru önergelerini cevaplandırmışlardır.

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu da bu çerçevede, Harg adası ya
kınlarında bir Türk tankerinin Irak tarafından bombalanması ile ilgili 
soru önergesini yanıtlarken, Türkiye’nin Harg adasından petrol getirme
ye devam edeceğini bildirmiştir.

Halefoğlu, İran ve Irak’m savaş sırasında üçüncü ülkelerin uğraya
cakları zararı dikkate almadıklarını ve Irak’m «Harg adasını abluka al
tına almayı savaşın gereği saydığını» söylemiştir.

Dışişleri Bakanı, «Irak, radarla ve görmeden yaptığı atışlar sonucu 
tankerimizin yara almasından ve gemicilerimizin ölümünden üzüntü duy
duğunu bildirmiştir. Ekonomimiz için hayatî önemi olan İran’dan pet
rol getirilmesine devam edilecektir» şeklinde konuşmuştur.

1 Eylül 1984

MİTSOTAKİS YUNAN HÜKÜMETİNİ TÜRKİYE İLE DİYALOG
KURMAYA ÇAĞIRDI

Yunanistan’da ana muhalefet partisinin liderliğine seçilen eski Dı
şişleri Bakanı Konstantin Mitsotakis, Papandreou Hükümetini Türkiye 
ile diyalog kurmaya çağırmıştır.

Ankara ile Atina arasında diyalog kurulmasının, Yunan dış politi
kasının hedeflerinden biri olması gerektiğini vurgulayan muhalefet lide
ri, Kıbrıslı Türkler ve Rumların BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’m 
«çalışma önerilerine» olumlu yanıt vermelerinden memnunluk duyduğunu 
ifade etmiştir.

2-9 Eylül 1984

YAVUZTÜRK İNGİLTERE’DE

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, İngiltere Savunma Bakanı 
ile Havacılık makamlarının konuğu olarak bir uçak gösterisini izlemek 
ve Farnborough’84 Askeri Havacılık Fuarında teknik incelemelerde bu
lunmak üzere İngiltere’ye gitmiştir.

İngiliz meslekdaşı M. Heseltiııe ile «son derece olumlu» bir gö
rüşme yapan Yavuztürk, Savunma sanayi konularıyla görevli Bakan
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Yardımcısı G. Pattie ile de görüşmüştür. Yavuztürk, «Eritiş h 
Aerospace» firması Başkam tarafından verilen bir öğle yemeğinde Baş
bakan Thatcher, NATO Genel Sekreteri Lord Carrigton ve İtalya Savun
ma Bakanı ile de bir süre görüşmüştür.

3-5 Eylül 1984

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA ÇİFTE 
VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile İngiltere arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi gö
rüşmelerinin birinci bölümü A nkara’da yapılmıştır. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca yapılan açıklamada, görüşmelerin «karşılıklı anlayış içinde 
geçtiği» belirtilmiş ve önemli gelişmelerin kaydolunduğu ifade edilmiş
tir. Açıklamada, ileriki görüşmelerin yakın gelecekte başlanmasının bek
lendiği bildirilmiştir.

3 Eylül 1984

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDA SUÇLULARIN GERİ 
VERİLMESİ ANLAŞMASI ONAYLANDI

Bakanlar Kurulu Türkiye ile Pakistan arasında suçluların geri ve
rilmesi anlaşmasını onaylamıştır. Anlaşmaya göre, en az bir yıl hürriyeti 
bağlayıcı suçlar geri vermeye konu olacak, siyasî ve askeri suçlular 
geri verilmeyecek, anlaşma taraflardan birinin yazılı fesih bildiriminde 
bulunmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

4-7 Eylül 1984

ÖZAL ALMANYA’DA

Başbakan Turgut özal Yakın ve Orta Doğu Derneğinin 50 nci ku
ruluş yıldönümü törenine iştirak etmek amacıyla Federal Almanya’ya 
gitmiştir. Ziyareti sırasında Alman Cumhurbaşkanı Richard Von Weizsa- 
ecker tarafından kabul olunan, Alman Başbakanı ile bir görüşme yapan 
özal 6 Eylül’de Bonn’da bir basın toplantısı düzenlemiş, aynı akşam Ham
burg’da Yakın ve Orta Doğu Derneğinin düzenlediği törende misafir ola
rak konuşmuştur. (Bk. Belge 1, 2).

8-14 Eylül 1984

TENEKECİ BULGARİSTAN’DA

Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci Bulgaristan’da sosyalist rejimin 
kuruluşunun 40 ıncı yıldönümü törenlerine Türk Hükümetini temsileıı 
katılmak ve Türk-Buigar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komis
yonunun IX uncu dönem toplantısında Türk heyetine başkanlık yapmak
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üzere Sofya’ya gitmiştir. 11 -14  Eylül tarihleri arasında yapılan Karma 
Komisyon toplantısında Türk - Bulgar ekonomik işbirliğinin halihazır du
rumu gözden geçirilmiş ve bunun daha da geliştirilmesi konusunda yeni 
görüş ve yöntemler üzerinde durulmuştur.

Heyetler, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında ticaret, enerji, kimya sanayii, hafif sanayi, gıda sanayii, tarım, 
ulaştırma, haberleşme ve turizm alanlarında yürütülmekte olan işbirli
ğinin olumlu sonuçlarını not etmişlerdir.

Her iki heyet ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında ekonomik, sınai ve teknik işbirliğinin arttırılması 
ile ilgili uzun vadeli bir program taslağı üzerinde de görüşmelerde bulun
muştur.

Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi toplantıları sonunda 
imzalanan protokol, sınai faaliyetler, enerji ve tabi kaynaklar, elektronik, 
makina ve kimya sanayileri, mühendislik faaliyetleri, tarım, gıda sanayii, 
ulaştırma, haberleşme, turizm ve teknik alanlardaki işbirliğinin arttırıl
ması hususunda bir çok önlemleri ve Türkiye’deki maden cevherlerinin 
işlenmesi keza mermer üretimi ve işlenmesi alanlarında mevcut imkan
ların daha da geliştirilmesi konularındaki ortak teşebbüsler de dahil ol
mak üzere yeni olanaklardan yararlanılması hususlarını öngörmektedir.

Bulgaristan’da bulundukları sürece Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci, Devlet Konsey Başkanı Todor Jivkov ve Başbakan Grisa Filipov 
tarafından kabul edilmiş, ayrıca Başbakan Yardımcısı Andrev Lukahov 
ve Dış Ticaret Bakanı Hristo Hristov ve Tarım Bakanı Aleksandr Petkov 
ile görüşmelerde bulunmuştur.

9-16 Eylül 1984

GENELKURMAY BAŞKANI İSPANYA5YA GİTTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, İspanya Genelkur
may Başkanı Oramiral Aııgel Liberal’in konuğu olarak Ispanya’ya git
miştir. İspanya Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yapan Urug ziya
reti sırasında Topçu Akademisi Kara Kuvvetleri Elektronik Merkezi, 
İspanya Millî Sanayi Enstitüsü, Uçak sanayi tesisleri dahil çeşitli askeri 
yerlerde incelemelerde bulunmuştur.

10-15 Eylül 1984

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHTI TÜRKİYE’DE

Suudi A rabistan Veliahtı, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulusal 
Muhafız Ordusu Komutanı Prens Abdullah bin Abdülaziz, Başbakan Tuı- 
gut Özal’ın davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
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Başbakan özal, konuk Prensle 10 Eylül’de iki saat süren başbaşa 
bir görüşme yapmış, bilâhare heyetler halinde toplanılmıştır.

Konuk Prens, Cumhurbaşkanı Evren tarafından da kabul olunmuş
tur.

10-19 Eylül 1984

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Denk- 
taş ve KRY lideri Kyprianou ile Kıbrıs konusunda New York’da ayrı ayrı 
görüşmelerde bulunmuştur.

Ada’daki iki ta ra f liderleri arasında BM Genel Sekreterinin iyi ni
yet girişimleri çerçevesinde düzenlenen görüşmelerin ilk bölümü Perez 
de Cuellar’ın Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum heyetleri ile ayrı ayrı yaptığı 
sekizer toplantıdan sonra tamamlanmıştır.

Genel Sekreter görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, dolaylı gö
rüşmelerin ikinci bölümünün 15 Ekim/de başlamasının kararlaştırıldığı
nı belirtmiştir.

11 Eylül 1984

TÜRKİYE İLE TUNUS ARASINDA ADLİ KARARLARIN 
TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ONAYLANDI

Türkiye-Tuııus arasında hukuki ve ticarî konularda verilen adlî ka
rarların  tanınmasını ve yerine getirilmesini öngören Sözleşme Bakanlar 
Kurulunca onaylanmıştır.

11 Eylül 1984

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNİN «ERMENİ SOYKIRIMI»
İLE İLGİLİ KARAR TASARISI ESEFLE KARŞILANDI

ABD Temsilciler Meclisinin 10 Eylül’deki oturumunda benimsenen 
ve 24 Nisan’ın «İnsanın insana hunharlık günü» olarak belirlenmesini 
öngören karar tasarısı ile, ilgili görüşü sorulan Dışişleri Bakanlığı En
formasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp şunları söylemiştir :

«ABD Temsilciler Meclisinde 10 Eylül 1984 günü, 24 Nisan tarihini 
insanın insana zulüm günü olarak ilan edilmesini öngören ve metninde 
sözde soykırımı hakkında Ermenilerin tek yanlı iddialarına yer veren 
bir karar tasarısının kabul edilmiş olduğunu teessür ve esefle öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Sözkonusu karar, ABD yönetiminin uluslararası terörizm karşısın
da bilinen kararlı tutum una rağmen Temsilciler Meclisinden bir takım
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usul kolaylıklarından yararlanılarak geçirilmiş de olsa, teröre ve yeni 
vahşi cinayetlere zemin teşkil edecek bir ortama maalesef yardımcı ola
caktır. Oysa milletlerin yaşamında kanun koyuculuğu gibi ulvi bir gö
revi üstlenmiş olan yasama organlarının, özellikle Batılı toplumlara yö
nelik terör felaketlerini teşvik edecek nitelikte kararlar yerine, uluslar
arası ilişkilerde bu insanlık dışı yöntemi önleyecek önlem ve imkanları 
sağlamaları beklenirdi.

Ulusların gelecekdeki tutum  ve davranışlarını geçmişin olaylarına 
dayandırarak belirlemek, hele böyle bir tutumu tarihi gerçeklerin çarpı
tılması, ya da açıkça yayan iddiaların gözönüııde tutulmasıyla tesbit ve 
tayin etmek diinya barış ve nizamına ve ülkeler arasındaki ilişkilerin ge
lişmesine katkıda bulunacak bir yaklaşım teşkil etmeyecektir.

Seçim endişeleri ve küçük iç politika hesaplarıyla, terörle mücadele 
yolundaki esas görevlerini bir ta rafa  bırakarak uluslararası terörizmi ce
saretlendirecek kararları alanlar terör felaketinin gelecekteki kurbanla
rının ağır sorumluluğu altında kalacaklardır.»

11 Eylül 1984

ERALP : «FRANSIZ KÜLTÜR BAKANININ, YILMAZ GÜNEYİN 
ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ BEYANINA ÜZÜLDÜK»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, 
«Türk vatandaşlığından çıkarılan film yapımcısı Yılmaz Güneyin ölümü 
ile ilgili olarak bir açıklama yapan Fransa Kültür Bakanının beyanının 
üzüntü ile karşılandığını» bildirmiştir.

Eralp, haftalık basın toplantısında şunları söylemiştir: «Bizim, Yıl
maz Güney ile ilgili görüşlerimiz malûmdur. Bu, Fransa Hükümetince de 
çok iyi biliniyor. Dolayısiyle, Fransız Kültür Bakanının beyanını üzüntü 
ile karşılamamak mümkün değil, kendisine konu ile ilgili görüşlerimiz 
iletilmektedir.»

Fransa Kültür Bakanı J. Laııge, Yılmaz Güııey’in ölümü dolayısiyle 
10 Eylül’de verdiği beyanatta, adı geçenin sanatçı kişiliği kadar «politik 
mücadelesi»ni de öven sözler söylemişti.

U  Eylül 1984

ERALP : «ASKERİ UÇAKLAR FIR’A GİRERKEN 
UÇUŞ PLANI YERMEK ZORUNDA DEĞİLDİRLER»

Y unanistan’ın, 17 E y lü l-15  Ekim tarihleri arasında icra olunması 
planlanan «Kararlılık Gösterisi - 84» NATO tatbikatı sırasında Atina 
FIR’mda sivil hava trafiğinin emniyeti için gerekli gördüğü tüm önlemleri 
alacağına ve «Yunan hava sahası ile Atina FIR’ını ihlâl eden» uçakların teş
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his ve «apprehend» edileceğine dair açıklaması ile, 2 -1 2  Ekim tarihleri 
arasında Limııi’yi de kapsayacak şekilde iki büyük deniz ve hava ta tb i
katı yapacağını açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dai
resi Başkanı Yalım Eralp haftalık basın toplantısında gazetecilerin vaki 
sorularına verdiği cevapta, ICAO kaidelerine göre askeri uçakların FIR ’- 
lara girişleri öncesinde uçuş plânı vermek ve ihbarda bulunmak zorunda 
olmadığını belirtmiş, Limııi gibi askerden arındırılmış statüde bir bölge
de ta tb ikat yapılmaya kalkışmasının da uluslararası anlaşmaların ihlâli 
anlamına geleceğini, bu takdirde tabiatiyle Türkiye’nin gerekli girişim
lerde bulunacağını söylemiştir.

12 Eylül 1984

YUNANİSTAN'IN TÜRK AÇIKLAMASINA TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp’in 11 
Eylül’de yaptığı açıklama, Yunan Hükümet sözcüsü tarafından «kışkır
tıcı ve kabul edilemez» olarak tavsif edilmiş; A nkara’nın bu açıklaması
nın Türkiye’nin «yayılmacı emellerini» yansıttığı iddia edilerek, «Yuna
nistan’ın savunma gücünü azaltmayı hedef alan bu tehditkâr çıkışın, iki 
ta ra f arasında bir yakınlaşmanın sözde şampiyonluğu yapılırken» sözko- 
nusu olduğu öne sürülmüştür.

Muhalefet lideri Mitsotakis de, Hükümet Sözcüsünün beyanlarında 
ifadesini bulan tutum u desteklediklerini, ancak «yaklaşımlarının farklı 
olduğunu» söylemiştir.

12-13 Eylül 1984

YAYUZALP, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI İLE 
SİLAH KAÇAKÇILIĞI VE ULUSLARARASI TERÖRİZM 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERE İŞARET ETTİ

Uyuşturucu maddelerin kullanımı ve kaçakçılığı ile ilgili sorunların 
çok yönlü olarak incelenmesi amacıyla Fransa eski Cumhurbaşkanların
dan Pompidou’nun önerisiyle oluşturulan Pompidou Grubu’nun VII. Ba
kanlar toplantısı 12-13 Eylül tarihlerinde Paris’de tertiplenm iştir. Tür
kiye’yi toplantıda Dışişleri Bakanlığı M üsteşarı Büyükelçi Ercüm ent Ya- 
vuzalp başkanlığında bir heyet temsil etmiştir.

Yavuzalp, toplantıda yaptığı konuşmalarda özetle, uyuşturucu mad
delerin suistimali sorunuyla mücadele başarıya ulaşılabilmesi için, mese
lenin tüm  yönleriyle b ir bütün olarak ele alınması zorunluluğuna işaret 
etmiş; bu çerçevede mevcut ve artan  talebin gözardı edilerek işin yalnız
ca arz veçhesi üzerinde durulmasının yanlış olduğunu; yasa-dışı üreti
min bu talebi karşılamaya yöneldiğini; dolayısiyle konunun dengeli bir
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yaklaşımla ele alınması icab ettiğini vurgulamıştır. Uyuşturucu madde 
kaçakçılığının silah kaçakçılığı ve uluslararası tedhişçilikle ilişkilerine de 
dikkat çeken Büyükelçi Yavuzalp, meselenin bu önemli yönünde başarı 
şartının uluslararası işbirliğinden geçtiğini özellikle belirtmiştir.

Çalışmalar sonunda yayınlanan bildiride, Türkiye’nin savunduğu 
görüşler de yer almıştır.

13 Eylül 1984

HALKÇI PARTİ TBMM’Yİ GENEL GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Halkçı Partili bazı milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 
verilen bir önergede, ABD Temsilciler Meclisi’niıı Türkiye ile ilgili kararı 
konusunda genel görüşme açılması istenmiştir.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisinde 10 Eylül’de kabul edilen 
karardan sonra Senato Dışilişkiler Komitesince oy birliği ile kabul olu
nan bir tasarıda, sözde «Ermeni Soykırımının» benzerlerinin tekerrürü
nün önlenebilmesi gerekçesiyle ABD dış politikasının tespitle yürütülü
şünde nazara alınması talep edilmiş ve Temsilciler Meclisinin kararma 
atıfta  bulunulmuştur.

13 Eylül 1984

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ YE 
SENATO DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN TÜRKİYE 
İLE İLGİLİ OLARAK KABUL ETTİĞİ KARARLAR 

TEPKİ İLE KARŞILANDI

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin kabul 
ettiği karar tasarıları Türkiye’de sert tepkilere yolaçmıştır. Başbakan 
Turgut özal bu konuda aşağıdaki beyanatı yapmıştır :

«Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosunun 
son günlerde ülkemizle ilgili bazı maksatlı karar tasarılarını kabul etme 
yoluna girdiğine teessüf ve infialle şahit oluyoruz.

ABD Başkanmı ülkesinin dış politikasını tespit ederken her türlü 
esastan yoksun bir takım temelsiz iddiaları mesnet almaya davet eden 
ve kamuoyumuzu rencide edecek tarzda sözde anma günleri ilanını ön
gören bu tasarıları büyük düşüncesizlik örneği olarak görüyoruz. Yakla
şan seçimler münasebetiyle kısa vadeli kazançları esas alarak bu derece 
çirkin ve ucuz politika yapılmasını hayret, endişe ve ibretle müşahede 
ediyoruz.

Bu kararların bizzat Amerikan vatandaşlarını da hedef alaıı ulus
lararası terörizme, özellikle ASALA ve benzeri terör örgütlerinin eaııiyane
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eylemlerine bir destek sağlamakta olduğunu bütün dünya kamuoyunun 
takdirine arzediyoruz. Eğer yarın bir Türk diplomatı daha bu caniler 
tarafından katledilirse bunun ağır sorumluluğunu bu kararı alanlar ve
ya almak isteyenler vicdanlarında hissetmeyecekler midir? Sebep ve 
saik leriy le  cereyan tarzı çok münakaşa götüren, tarihe malolmuş bir 
hadiseyi bu şekilde deşmenin kime ne fayda getireceğini çok iyi düşün
mek lazımdır. Bu konuyu, bu şekilde düşünmeden, ucuz politika yaparak 
ortaya atanlara kendi memleketlerinde ta rih te  gerçek olan daha feci ha
diseleri biz hatırlatm ak istemiyoruz.

Biz 1 4 -1 5 -1 6 . asır gibi engizisyon işkencelerinin bugünün ba
tı uygarlıklarında hüküm sürdüğü bir dönemde birçok milli top
lulukları huzur içinde yaşatmış ve bu medeni vasfıyla bütün dünyaya 
örnek olmuş bir'm illetin  ahfadıyız. H atta atalarımız daha 16. asırda en
gizisyon mezaliminden kaçan büyük bir Musevi toplumuna Türkiye’ye 
iltica hakkı vererek bugün dünyamızın daha yeni tatbikatına geçebildi
ği önemli bir insan hakkını çok daha evvel tescil etmiş bulunmaktadır.

Bu gibi kısa vadeli politik kazançları hedef alan faaliyetlerin, ülke
ler arasında uzun gayretlerle teessüs eden dostane münasebetleri maale
sef tam iri çok zor ve bazen imkânsız durumlara soktuğu bilinen bir 
gerçektir. Böyle durumların ülkelerin uzun vadeli menfaatlerini büyük 
çapta zedelediğine yakın tarih  açık bir şekilde şahittir.»

TBMM Başkanı Necmettin Karadumaıı da aşağıdaki açıklamayı 
yapm ıştır :

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir grup milletvekili arkada
şım bana T.B.M.M. Başkanı olarak yazılı müracaatla, T.B.M.M.’nin ABD 
Temsilciler Meclisi’nin ve Senato Dışilişkiler Komitesi’nin sözde E r
meni soykırımı konusunda kabul etmiş olduğu kararların T.B.M.M.’de 
ele alınıp görüşülmesini talep etmişlerdir. Buna inzimamen diğer millet
vekili arkadaşlarım da şifahi olarak bana vaki m üracaatlarında sözko- 
nusu kararlar karşısında duydukları infial ve üzüntüyü dile getirerek, 
aynı istikam ette taleplerde bulunmuş ve bulunmaktadırlar.

Milletvekili arkadaşlarımın bu yazılı ve şifahi m üracaatlarında gös
terdikleri infiale bizzat iştirak ediyor ve taleplerini uygun görüyorum.

Bu nedenle T.B.M.M.’nin çalışmalarına başlayacağı 25 Eylül 1984 
tarihinde bu konuyu gündemin ilk maddesi yapmaya karar verdim.

Bu münasebetle, Türk Milleti’nin her konuda olduğu gibi bu konu
da da düşünce ve duygularının tecelligâhı olan T.B.M.M.’nin Başkanı sı
fatıyla ABD yasama organında yer alan bazı kişilerin, basit bir seçim 
ve siyaset oyunu peşinde bu derece dar görüşlü ve kısa vadeli bir politi-
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kaya kapılmalarını, bizi gerçekten hayrete sevkettiğini belirtmek iste
rim. Bn kararların bizzat Amerikan vatandaşlarını da hedef alan uluslar
arası terörizmin yeni caniyane eylemlerine dayanak olacağının dikkate 
alınmamış bulunması, anlaşılması imkânsız bir keyfiyettir. Türk Milleti 
gibi tarihe adaletin temsilcisi olarak geçmiş, başka ülkelerden kaçan azın
lıklara kucağını açmış bir millete hiçkimseııin verebileceği bir ders yok
tur.

Küçük politik hesaplarla bir müttefikine cephe alan ve birkaç ay 
için terörizme destek olanlar, terörizm ateşinin kendi evlâtlarını da yak
tığını ve yakacağını unutmamalıdır. Uluslararası terörizme karşı etkili 
mücadele için uluslararası işbirliği yapılmasının gereği bütün medeni ül
kelerce bir ta ra ftan  kabul edilirken, öbür yandan hükümetlerini bu yolda 
teşvik etmesi gereken parlamentolarda buna ters düşen ceryaıılan oy 
kaygısıyla yaratanların, insanlık alemine karşı ağır bir sorumluluk altı
na girdikleri kuşkusuzdur. Uluslararası ilişkilerin dostane şekilde işle
mesini tehlikeye sokan bu durumun yaratacağı tamiri imkânsız sonuç 
ve zararlar üzerine Amerikan Temsilciler Meclisi ve Seııatosu’nuıı tüm 
üyelerini ciddiyetle eğilmeye davet ediyorum.

T.B.M.M.’nin bütün üyelerinin hislerine tercüman olduğumdan emin 
bulunduğum bu hususları Türk ve dünya kamu oyuna açıklıyorum.»

Sözkonusu kararlar muhalefet parti liderleri, Türk basını ve ka
muoyunun çeşitli kesimlerince de eleştirilip kınanmıştır.

14-19 Eylül 1984

SSCB DIŞ TİCARET BAKANI TÜRKİYE’DE

Sovyetler Birliği Dış Ticaret Bakan Birinci Yardımcısı N. Kamarov 
başkanlığında bir heyet, ikili ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilme
si, bu meyanda Türkiye’nin anılan ülkeden doğal gaz ithali konusunun so
nuca bağlanmaya çalışılması amaçlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere 
Türkiye’ye gelmiştir.

Kamarov bu ziyareti sırasında Başbakan Turgut özal tarafından 
kabul edilmiştir, özal kabulden sonra yaptığı açıklamada, Türk-Sovyet 
ticaret hacminin 800 milyon dolardan 600 milyon dolara çıkartılmasının 
ve böylece karşılıklı alım satımların toplamının 1,2 milyar dolara yük
seltilmesinin öngörüldüğünü ifade etmiş, fiyat üzerinde anlaşmaya varı- 
labildiği takdirde, 1987’den itibaren Sovyetler Birliğinden yılda 1-1,5 
milyar metreküp doğal gaz satın alınacağını, bu miktarın daha sonra 
yılda 5 milyar metreküpe kadar artabileceğini belirtmiştir.

Iieyetlerarası görüşmelerin sonunda 1985 yılı ticari mübadeleler 
protokolü ile Türkiye’nin anılan ülkeden doğal gaz ithalini sağlayacak
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bir anlaşma imzalanmıştır, önümüzdeki yıla ait ticarî mübadeleleri dü
zenleyen protokolde, halen 800 milyon dolar civarında olan ikili dış tica
re t hacminin yüzde yüz arttırılarak  600 milyon dolara çıkartılması ön
görülmektedir. Türkiye’nin Sovyetler Birliğinden ticarî şartlarla doğal 
gaz satın alınmasını öngören anlaşmada, Sovyet tarafı, Türkiye’ye 1987 
yılından itibaren 25 yıl süre ile doğal gaz sevketmeyi taahhüt etmekte
dir. Sevkiyat 1987’de 1,5 milyar metreküp ile başlayacak, 1993’deıı iti
baren yılda 6 milyar metreküpe ulaşacaktır. Doğal gazın bedeli genelde 
Türk mallarının alımmda kullanılacak, her yıl Türkiye’nin ihraç edeceği 
malların listesi müştereken saptanacaktır.

Protokolü ve doğal gaz anlaşmasını Türkiye adına Hazine ve Dış 
Ticaret M üsteşarı Ekrem Pakdemirli, Sovyetler Birliği adına da Kama- 
rov imzalamışlardır.

Kamarov İstanbul’da da incelemelerde bulunmuş, bu arada Türk özel 
sektör temsilcileriyle görüşmeler yapmıştır.

14 Eylül 1984

TÜRKİYE-LİBYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakam M ustafa Kalemli ile Libya Sosyal Güvenlik Bakanı İbra
him Taki Hasaıı tarafından Trablus’ta  törenle imzalanmıştır.

1976 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin yerine geçecek olan yeni sözleşmeye göre, Libya’daki Türk f ir 
malarında çalışan işçilerimizin tüm  sigorta primleri, işverenleri tarafın
dan Türk Sosyal Sigortalar Kurumuna transfer edilebilecek ve işçileri
mizin sosyal güvenlikleri Türk Kurumu tarafından karşılanacaktır.

İmzalanan yeni sözleşme yürürlüğe girdiğinde getirilen haklardan 
Libya’da hizmeti bulunan 130 bin vatandaşımız yararlanacaktır.

17 Eylül 1984

CUMHURBAŞKANI EVREN’İN BAŞKANLIĞINDAKİ
TOPLANTIDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDEKİ 

GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in başkanlığında yapılan bir toplantı
da, Türk-Amerikan ilişkileri ele alınmıştır. Toplantıya Başbakan Turgut 
Özal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu katılm ıştır.

Başbakan Turgut özal toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, ABD 
Kongresinde Senato ve Temsilciler Meclisinde, Ermeni meselesi ve Tür
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kiye’ye askeri yardımla ilgili alman tavsiye kararları üzerinde duruldu
ğunu bildirmiş «ABD’de yaklaşan seçimler münasebetiyle meselenin hoş
lanılmayan bir politika manzarasında gündeme getirildiğini» söylemiş
tir.

19 Eylül 1984

DÖRT MİLLETVEKİLİNİN İSRAİL’E VAKİ GEZİ VE 
TEMASLARI

Halkçı Partisi üyesi dört parlamenterin «Türkiye-İsrail Dostluk 
Derneği» isminde bir kuruluşun tertiplediği anlaşılan bir gezi çerçeve
sinde İsrail’i ziyaret etmeleri üzerine bir açıklama yapan Devlet Bakanı 
ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, ziyaretin «millî dış politikamız açı
sından zararlı telâkki edildiğini» söylemiştir.

19 Eylül 1984

ERDEM ABD’YE GİTTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplan
tılarına Hükümeti temsilen katılan heyete Başkanlık etmek; mezkûr fon 
ve bankanın üst düzey yetkililerinin yanısıra, ABD Hazine ve Ticaret 
Bakanlarıyla da ikili görüşmelerde bulunmak üzere Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ABD’ne gitmiştir.

19 Eylül 1984

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRK ASKERİ UÇAKLARININ
YUNAN HAVA SAHASINI İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ 

GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Yalım Eralp, Türk 
askeri uçaklarının Yunan hava sahasını ihlâl ettikleri yolundaki Yunan 
iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıklamıştır.

Eralp haftalık basın toplantısında gazetecilerin konu ile ilgili soru
ları üzerine şu açıklamayı yapmıştır :

«Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 18 Eylül 1984 günü yaptığı bir 
açıklamayla, Ege hava sahasına ilişkin alışılagelmiş Yunan iddialarını 
tekrarlayarak, hava sahası ile Atina FIR’ınııı ihlal edildiğini öne sür
müştür. Bu iddiaları üç grupta toplamak mümkündür :

1. Türk uçaklarının 6 millik Yunan hava sahasına girdiği iddiası :

Ege’nin uluslararası hava sahasında uçan Türk askeri uçakları ken
dilerine verilmiş bulunan talim at uyarınca 6 millik Yunan hava sahasına 
kesinlikle girmemektedirler. Türk askeri uçakları bu konuda çok dikkat-
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İldirler. Nitekim yapılan incelemeler, her defasında, Yunan iddialarının 
asılsız olduğunu ortaya çıkarmıştır.

2, 10 millik Yunan hava sahasının ihlâli iddiası :

Y unanistan’ın Ege’de 10 millik bir hava sahasına sahip olduğu iddiası 
tamamen hukuk dışı ve hiçbir devlet tarafından kabülüne imkân bulun
mayan bir nitelikte olup, Yunanistan’ın uluslararası hava sahasına teca
vüz eden keyfi tutum unu sergilemektedir. Bu tü r  mesnetsiz iddialarda 
bulunulması bizatihi bir gerginlik unsuru teşkil etmekte ve tarafımızdan 
inceleme konusu yapılmamaktadır.

3. FIR ihlâli iddiası :

Yunanistan, askeri uçakların A tina FIR ’ma girerken uçuş plânı ver
meleri gerektiğini iddia etmekte ve bu yapılmayınca FIR ’ın ihlâl edildi
ğini ileri sürmektedir. Oysa, Şikago Sözleşmesi açıktır. Bu sözleşme gere
ğince, askeri uçakların uçuş plânı verme veya bildirim yapma yükümlü
lükleri yoktur. Yunanistan’ın bu iddiası Şikago Sözleşmesi’nin ihlâli nite
liğindedir.

FIR (Uçuş Malûmat Bölgesi), hava trafik  hizmetleri sağlanmasıyla 
ilgili tamamen teknik bir kavram olup, egemenlik haklarıyla bir ilgisi 
bulunmamaktadır. FIR, ilgili devlete bir hizmet sorumluluğu yüklemek
ten ibarettir. Bu itibarla, «FIR ihlâli» şeklinde bir kavramdan söz et
meye olanak yoktur.

Yunanistan’ın ' bu iddiayı ileri sürmesi, A tina FIR ’inin kapsadığı 
uluslararası hava sahası ile ilgili niyetlerinin açık bir göstergesidir.»

19 Eylül 1984

ÖZDAĞLAR İNGİLTERE’DEN TÜRKİYE’DEKİ PETROL ARAMA 
ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLMASINI İSTEDİ

Resmi bir ziyaret amacıyla Londra’da bulunan Devlet Bakam İsma
il özdağlar, enerji işleriyle görevli Devlet Bakanı Alick Buchanan Smith 
ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği bir demeçte, özellikle enerji alanın 
da yeni işbirliği imkânlarının gözden geçirildiğini, İngiltere’nin Türkiye’
nin enerji ihtiyaçlarına ilişkin olumlu yaklaşımlar içinde olduğunu belirt
miş ve görüşmeyi «olumlu ve yapıcı» olarak nitelendirmiştir.

Türkiye’nin enerji açığının kapatılması için petrol aram a ve üretme 
çalışmalarının hızlandırılması amacıyla Londra’da yabancı petrol şirket
leriyle bir dizi toplantılar yapan özdağlar, İngiliz petrol şirketlerinin Türk 
Hükümetini petrol aram asına ilişkin tutum unu ve politikasını olumlu 
karşıladıklarını söylemiştir.
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Irak İmar İskân Bakanı Fazl Hüseyin Türkiye’ye resmi bir ziyaret 
yapmıştır. Konuk Bakan bu ziyareti sırasında Başbakan Turgut özal ta 
rafından kabul olunmuş, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sefa Giray, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş ve Devlet Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptimuçiıı ile görüşmelerde bulunmuştur.

21 Eylül 1984

DIŞİŞLERİ BAKANI HALEFOĞLU NEW YORK’A GİTTİ

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu Birleşmiş Milletler Genel Kuru
nun 39 uncu dönem toplantılarına katılmak üzere New York’a gitmiştir.

22 Eylül 1984

ÖZDAĞLAR ABD’DE

İngiltere’deki temaslarını tamamladıktan sonra Amerika’ya giden 
Devlet Bakanı İsmail özdağlar Vaşington’da verdiği bir demeçte, çeşitli 
petrol ve enerji şirketleriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermiş 
ve Amerikan firm alarının Türkiye’de «kârlı şekilde işletilecek petrol ol
duğuna inandıklarını» söylemiştir. Devlet Bakanı, ABD şirketlerinin Tüıv 
kiye’deki sondaj ve aram a çalışmalarının yetersizliğine rağmen «yatırım 
yapmaya elverişli» saydıklarını kaydetmiştir.

24-30 Eylül 1984

KARADUMAN GÜNEY KORE’DE

TBMM Başkanı Necmettin Karadumaıı, 6-10 Şubat 1984 tarihlerim 
de ülkemizi ziyaret eden Kore Milli Meclis Başkanı Chae Mun Chik’in va
ki daveti üzerine, beraberinde refikaları ve 8 kişilik bir Parlamento gru
bu olduğu halde Kore Cumhuriyetine resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Karaduman bu ziyareti sırasında Kore Milli Meclis Başkanı Chae 
Mun Chik, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Planlama Bakanı Shiıı 
Byuııg Hyun ve Kore İm ar Bakanı ile ayrı ayrı görüşmüş, Kore Cum
hurbaşkanı Chun Doo Hwan tarafından da kabul edilmiştir. Kore Cum
hurbaşkanı bu kabul sırasında TBMM Başkamna törenle Kore Diploma
tik Liyakat Nişanı’nı tevcih etmiştir.

Karaduman ve beraberindekiler Kore’de mütareke hattını, Seul Ti
caret Fuarını ve Olimpiyat Sitesini gezmiş, gecekondu İslah programı uy
gulamasına ilişkin gözlemlerde bulunmuş, Seul’un kuzeyinde Kore Savaşı 
Türk Birliği için dikilen anıtı ziyaret etmiştir. Türk Parlamento heye

20-22 Eylül 1984

IRAK İMAR İSKAN BAKANI TÜRKİYE’DE
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ti Seul dışında ülkenin ikinci büyük şehri Pusaria ve Kyongju’ya gitmiş, 
Pusaıı’da içinde 426 şehitimiziıı de yatm akta olduğu BM Şehitliğini ziya- 
retle şehitliğe çelenk koymuş, ayrıca, Hyundai otomotiv tesisleri ile gemi 
tezgahlarını gezmiştir.

24-28 Eylül 1984

TÜRKİYE-FRANSA SOSYAL GÜVENLİK KARMA KOMİSYONU 
ANKARA’DA TOPLANDI

Türkiye-Fraıısa Sosyal Güvenlik Karma Komisyonu yıllık mutad 
toplantısı A nkara’da yapılmıştır. Toplantıda iki ülke arasında mevcut 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulaması gözden geçirilmiş ve Sosyal 
Sigortalar hesaplaşması yapılmıştır.

Toplantının sonunda bir protokol ile ek idari sözleşme imzalanmıştır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli bu vesile ile yaptığı 
yazılı bir açıklamada, F ransa’da çalışan Türk işçileri bakımından önemli 
bazı gelişmeler sağlandığını bildirmiştir.

24-29 Eylül 1984

PARLAMENTOLARARASI BİRLİK KONFERANSI TOPLANDI

Merkezi Cenevre’de bulunan Parlam entolararası Birliğin 72 nci Kon
feransı yapılmıştır. Barlas Doğu başkanlığındaki Türk Parlamento heye
tinde, Şeref Bozkurt, Şevki Taştan, Hakkı A rtuk Aslan, Aydın Baran, 
Hüseyin Aydemir yer almışlardır.

Konferansın 26 Eylül günkü oturumunun öğleden sonraki bölümünde 
konferans başkanlığını ilk defa bir Türk Parlam enteri olarak Türk Dele
gasyonu Başkanı Barlas Doğu yapmıştır.

Parlamenterlerimiz gündemdeki çeşitli konular hakkında görüşlerini 
konferansta açıklamışlardır. Kadın erkek eşitliğine ilişkin gündem mad
desi altında bir konuşma yapan Hüseyin Aydemir, A tatü rk ’ün öncülüğü 
ile Türkiye’de kadınlara erkekler ile eşitlik sağlayan hakların Cumhuri
yetin kuruluşunun ilk dönemlerinde verildiğini belirtmiş, bugüne kadar 
kaydedilen gelişmeler ve 5 Aralık 1984’de düzenlenecek kadınlara seçme 
ve seçilme hakkının verilişinin 50 nci yıldönümü kutlama faaliyetleri 
hakkında bilgi vermiştir.

Şeref Bozkurt da konuşmasında, ırk ayırımı, sömürgecilik, göçmen 
işçiler ve uluslararası terörizm konusundaki heyetimiz görüşlerini açık
lamıştır.

Siyasî, ekonomik ve sosyal konulara ilişkin gündem maddesi altın
da sözalan Şevki Taştan ve Hakkı A rtuk Aslan ise uluslararası ilişkiler

28



de gerginleşen siyasî ortam ve silâhlanma yarışı karşısında Türkiye’nin 
izlediği barışçı dış politika, Kıbrıs, Filistin, Afganistan ve Kamboçya 
sorunları, gelişme yolundaki ülkelerin uluslararası ekonomi kriz orta
mında maruz "kaldıkları baskılar, Türkiye-Yuııanistan ilişkileri, uluslar
arası terörizm ve Ermeni meselesi üzerinde durmuşlar, uluslararası 
plânda mevcut bu sorunların çözüme ulaştırılmasında Parlamenterlere 
düşen görevlere temas etmişlerdir.

25 Eylül 1984

TBMM’DE ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNİN ERMENİLERLE
İLGİLİ KARARI KONUSUNDA GENEL GÖRÜŞME AÇILMASI 

İSTEMİ REDDEDİLDİ

TBMM’de ABD Temsilciler Meclisinin Ermeni iddiaları ile ilgili ka
rarı konusunda Halkçı Partili bir grup milletvekili tarafından sunulan 
genel görüşme önergesi TBMM Genel Kurulunda yapılan pngörüşme so
nunda Anavatan Partisi milletvekillerinin oyları ile reddedilmiştir. Ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergeye Halkçı Parti ve Milliyetçi De
mokrasi Partisi Milletvekilleri ile bağımsızlar olumlu oy vermişlerdir.

Devlet Bakanı Mesut Yılmaz öngörüşmeler sırasında Hükümet adı
na yaptığı konuşmada, «TBMM’nin olayların içine girip ağırlığını koyma
sı için zamanın erken olduğunu» söylemiştir. (Bk : Belge 3)

Görüşmelerde sözalan siyasi parti temsilcilerinin tümü de Temsilci
ler Meclisinin tutum unu kınamışlardır.

25 Eylül 1984

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTILARI
BAŞLADI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin sonbahar dönem toplantıları 
Strasbourg’da başlamıştır. Toplantılarda Türkiye’yi Anavatan Partisi 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş başkanlığındaki bir heyet temsil et
mektedir.

25-27 Eylül 1984

KUVEYT PLANLAMA VE SAĞLIK BAKANI TÜRKİYE’DE

Kuveyt Plânlama ve Sağlık Bakanı Abdulrahman El Avadi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydm’m davetlisi olarak Ankara’ya gel
miştir. Konuk Bakan bu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
ve Başbakan Turgut özal tarafından da kabul olunmuştur.

Sağlık konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilme
si amacıyla A nkara’da temaslarda bulunan konuk Bakan, 27 Eylül de 
üçüncü İslam Tıp Kongresine katılmak üzere İstanbul a gitm iştiı.
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m Eylül 1984

HALEFOĞLU NEW YORK DIŞ POLİTİKA ENSTİTÜSÜNDE
KONUŞTU

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 39 uncu dönem toplantısına 
katılmak üzere New York’ta  bulunan Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu, 
New York Dış Politika Enstitüsünde «Batı, Orta Doğu ve Türk Politika
sının Yeni Boyutları» konulu bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 4)

Halefoğlu New York’da bu arada çeşitli ülke Dışişleri Bakanları ile 
ikili görüşmelerde bulunmaktadır.

28 Eylül 1984

ÜÇÜNCÜ TIP KONFERANSI İSTANBUL’DA TOPLANDI

Üçüncü İslâm Tıp Konferansı İstanbul’da toplanmıştır. Cumhurbaş
kanı Kenan Evren, yolladığı başarı telgrafında «Konferansta ortaya atı
lan fikirlerin hedeflenen amaçlara ulaşılmada yardımcı olacağını» belirt
miştir.

Başbakan Turgut Özal da Konferansı açış konuşmasında, «Hepimiz 
barış ve sağlık dünyası yaratmalıyız. Bu ancak uluslararası işbirliği ile 
olur» demiştir.

Konferansa çeşitli İslam ülkelerinden Sağlık Bakanlığı temsilcileri 
ve bilim adamları katılmışlardır.

29 Eylül Î984

HALEFOĞLU TÜRK-AMERİKAN DERNEKLERİ 
TOPLANTISINDA KONUŞTU

New York’da bulunan Dışişleri Bakanı Halefoğlu Türk-Amerikaıı 
Dernekleri Kurulu bölgesel toplantısında yaptığı konuşmada, Türk-Âme- 
rikaıı ilişkilerine zarar vermek isteyen çevrelerin faaliyetlerini son za
manlarda artırm ış bulunduklarına işaretle, bu ilişkilerin sağlıklı bir şe
kilde yürütülmesinin temininde Amerika’daki Türklerin rolünün önemi 
üzerinde durm uştur. (Bk : Belge 5)

29 Eylül 1984

AVRUPA KONSEYİ ASAMBLESİNDE TÜRKİYE’NİN 
DEMOKRASİYE DÖNÜŞÜ SÜRECİ ELE ALINDI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin toplantısında, Türkiye’nin de
mokrasiye dönüşü süreci ve Türkiye’de incelemelerde bulunan Avrupalı 
parlamenterlerin raporları ele alınmıştır. Toplantıda, Türkiye ile ilgili
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herhangi bir karar alınmamış, ancak bazı parlamenterler, demokrasiye 
dönüş sürecinin yavaş olduğunu iddia etmişlerdir.

30 Eylül 1984

ALPTİMUÇİN SSCB’NE GİTTİ

Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptimuçin Sovyetler Birliği Dış 
Ekonomik İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Ryabov’un resmi konuğu 
olarak Moskova’ya gitmiştir.

Bakan hareketinden önce Yeşilköy havaalanında yaptığı açıklamada, 
ziyareti sırasında 29 Haziran’da Ankara’da toplanan 7 ııci dönem Türk- 
Sovyet Karma Ekonomi Komisyonunda imzalanan protokolde yer alan 
konuların gözden geçirileceğini, ayrıca 1986-1990 yılları için Sovyetler 
Birliği ile gerçekleştirilecek uzun vadeli ticaret anlaşması ile ilgili çalış
malar yapılacağını belirtmiştir.
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN FEDERAL ALMANYA 
ZİYARETİ SIRASINDA 6 EYLÜL 1984 GÜNÜ BONN’DA 

DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA 
YE YÖNELTİLEN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR

«Distinguished Members of the Press, Ladies and Gentlemen,

I would like to thank you for being here in the first place. I will try  
to give a short summary of the developments in Turkey 1983.

As you already know, Turkey had elections on Nov. 6, 1983, Our 
party, Motherland Party, won the elections against all the odds. The 
conditions leading to elections were not decided and controlled by our 
party. So, being a strong believer in full democracy, when we decided to 
hold municipal elections, we, as Motherland Party, enacted a new law 
which removed the restrictions for other parties.

Local elections were the firm proof of Motherland’s victory. In fact, 
if the local elections were general elections, our majority in the parliament 
would have increased to 291 seats instead of 212 seats we have presently. 
Turkish Parliament has a total of 400 seats.

So the Government of Turkey has a very strong approval from the 
public.

In m atters relating to martial law, let us state one fact very 
clearly. The Parliament has the full power to remove martial law in 
every province. But you have to remember tha t Turkey has come from 
the dark days of anarchy and terrorism.

We had more than 5000 innocent people killed and more than 30000 
people wounded in anarchy. No nation can forget such grim memories. 
The Parliament is very cautious in removing martial law. But in spite of 
this caution, m artial law has been lifted, already, in 26 provinces.

We have to keep in mind tha t public is very sensitive and appre
hensive. We have to take the necessary measures to prevent a return 
to anarchy. For this reason, let me relay the feeling of Turkish public 
regarding the treatm ent of Turkish extremist groups in Germany.

Turkish public opinion is quite disturbed by the news of approval of 
asylum requests of the terrorists who have occupied the Turkish Con
sulate in Cologne.

BELGE : 1
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Turkish people cannot forget the grim memory of terrorism  causing 
the loss of more than 5000 innocent lives.

We believe th a t German public opinion would strongly sympathize 
with Turkish public in this respect. Ju st as Turkish people would never 
sympathize with terro rist organizations such as Bader-Meinhof, we 
believe th a t German people will voice their opinion.

Extreme righ t and extreme left terrorists are both being brought 
to justice.

How could a person be classified as political prisoner who believes 
he has the right to kill anybody who does not share his extrem ist 
thoughts.

So, we request th a t German media and German press investigate 
Turkish situation more carefully. We are very confident th a t negative 
propoganda spread by extrem ists groups resident in Europe will be found 
to be untrue.

Turkey is a very open country. We extend invitations to all of you 
who would like to view the actual situation.

Economically Turkey has been performing «miracles» as termed 
by foreign observers.

I t is the fastest growing economy in the OECD group of countries. 
Its  exports have tripled in the last four years.

Massive, large scale social programs have been started. Housing 
shortage has been tackled. The largest social housing program of Turkish 
history has been started.

New investments and tax  incentives have been created to stim ulate 
growth in less developed regions of Eastern and South Eastern Anatolia.

Exchange and import regimes have been greatly liberalized. In the 
year of 1984, the growth ra te  is expected to pass 5,7 percent which is 
the highest in the last seven years.

In spite of a deflationary economic program, investments and pro
duction are a t a record height.»

SORU YE CEVAPLAR

Başbakan Turgut özal İngilizce olarak yaptığı açıklamasından son
ra  Alman gazetecilerin sorularına Türkçe olarak cevap vermiştir. Yö
neltilen sorular ve Başbakan’m verdiği cevaplar AA’da yayınlandığı bi
çimiyle şöyledir :
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TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARINA RİAYET EDİLMEDİĞİ 
İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR

Başbakan Turgut özal, bir soru üzerine, «Türkiye’de insan hakla-* 
rina riayet edilmediği biçiminde çıkarılan raporların gerçek dışı olduğu
nu» söylemiş ve «Yurdumuza gelen ve hapishaneleri gezen heyetler var
dır. Avrupa Konseyi’nden, NATO’dan ve diğer kuruluşlardan heyetler 
gelmişler, incelemeler yapmışlardır. Onların raporları, «İnsan haklarına 
uyulmadığı» şeklindeki iddiaları reddetmektedir. Bu bahsedilen raporlar 
ise, uydurulmuş, hapishaneleri gezmeden yalan olarak imal edilmiş ra
porlardır. Eğer bu iddialar doğru olsaydı, Türkiye Avrupa Konseyi’ne 
kabul edilmezdi» demiştir.

özal, Uluslararası Af örgütünün tek taraflı hareket ettiğini de kay
dederek, «Bu örgüt Türkiye’ye gelir ve inceleme yaparsa bundan son 
derece memnun olurum» şeklinde konuşmuştur.

Başbakan Turgut özal bir başka soru üzerine de şunları söylemiş
tir  :

«1978-79 yıllarında İstanbul’a, başka şehirlerimize gelmiş olsaydı
nız, insanlarımızın akşam sokağa çıkamadıklarını görürdünüz. Acaba 50 
milyon insanın yaşama hakkı, son derece mahdut bazı teröristlerin yaşa
ma hakkından daha önemli değil midir?»

Başbakan Turgut özal, «Silahlı Kuvvetlerin hükümetten habersiz 
işkence yaptıkları» iddiasını da bir soru üzerine reddetmiş ve «Silahlı 
Kuvvetlerimiz 12 Eylül ile anarşi dalgasını durdurup, 3 senelik bir dü
zenlemeden sonra kendi istekleri ile demokrasiye dönüşü sağlamıştır. 
Anayasayı halkımızın yüzde 92’si onaylamıştır. Seçimlere 3 parti ka
tılmıştır. Ancak bu seçimleri bizim kazanmamış olmamız bile, bu se
çimlerin hilesiz ve en demokratik şekilde yapıldığına delil teşkil etmek
tedir» demiştir.

ALMAN PARLAMENTOSU’NUN TÜRKİYE’Yİ 
TEFTİŞ HAKKI YOK

Başbakan Turgut özal, Alman Parlamentosundan bir heyetin Tür
kiye’de inceleme yapmasının reddedilmesi ile ilgili soruya da şu cevabı 
vermiştir :

«Alman Parlam entosu’nun Türkiye’yi teftiş etme hakkı yoktur. An
cak Türk Parlamentosu, Alman parlamentosundan bir heyeti, teftiş için 
başka biçimde Türkiye’ye davet etmiş bulunmaktadır.»

1200 kişinin verdiği dilekçe hakkında dava açılması ile ilgili soru
ya da Başbakan özal, «Bu kişilerin nasıl dilekçe vermek hakkı vaısa ve
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bu demokrasinin icabı ise, devletin de bu dilekçede suç ve hakaret un
suru olup olmadığını araştırm ak hakki'olm ası demokrasinin icabıdır. Ka
rarı ise bağımsız mahkeme verecektir» cevabını vermiştir.

TERÖRİSTLERE TANINAN HAKLAR ÇOCUKLARA DA
TANINMALI

Başbakan Turgut özal, Almanya’nın Türk çocuklara getirmek iste- 
tediği 6 yaş sınırlaması ile ilgili soruya, «Bu Almanya’nın kendi iç mese
lesidir. Ancak şunu söylemek istiyorum : Teröristlere tanınan insan hak
ları, insan varlığı için son derece önemli olan çocuklara da tanınmalıdır. 
Bu konu insan hakları ile ilgilidir. Madem ki insan haklarından bu ka
dar çok söz edilen bir yerdeyiz. Bu konuda da insan haklarının unutul
maması gerekir» cevabını vermiştir.

Başbakan Turgut Özal, serbest dolaşım konusundaki soru üzerine 
de şunları söylemiştir :

«Bu konu daha evvel Dışişleri Bakanı Halefoğlu ile Alman Dışişleri 
Bakanı Genscher arasında da ele alınmıştır. Tabiatıyle Sayın Kohl ile 
görüşmemizde de masaya gelmiştir. Ancak serbest dolaşım Almanya ile 
Türkiye arasında değil, Türkiye ile AET arasında bir konudur ve müza
kere edilmesi gereken yer de bu sebeple Brüksel’dir. Ancak biz bu konu
da Almanya’nın duyduğu endişeyi biliyoruz. Almanya’nın dostumuz ol
duğunu da biliyoruz. Bu bilinç içinde biribirimize yardımcı olmak isti
yoruz.

Serbest dolaşımla paralel olarak askeri ve ekonomik yardım lar ara
sında bir pazarlığımız yoktur. Anlaşmanın bize verdiği haktan vazgeç
miş de değiliz. Almanya ile elbette istişare ederiz ve meselelerine anlayış 
gösteririz.»

YABANCILAR KANUNU
Başbakan Turgut özal, Almanya’nın yeni yabancılar kanunu çalış

maları ile ilgili soruya da şu cevabı verm iştir :
«Bu konu Kohl ile detayda konuşulmamıştır. Çünkü konu bizi di

rekt olarak ilgilendirmemektedir. Ancak bu meselenin insan hakları ile 
ilgili yanı ve ağırlığı vardır. Hep insan haklarından bahsettiğimize göre, 
yeni düzenleme de insan haklarına uygun olmalıdır.»

KIBRIS
Başbakan özal, Kıbrıs’la ilgili bir soruyu da şöyle cevaplandırmış

tır  :
«Kıbrıs konusu dünyanın en zor meselelerinden birisidir. Uzun za

mandır çözülememiş olması da bunu göstermektedir. Bir defa bu mesele ile 
ilgili olarak daha başından hatalar yapılmıştır. Bu hatalardan birisi, 
K ıbrısta iki toplum olduğu halde, bunlardan birisinin devlet, diğerinin 
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isyankâr olarak kabul edilmesidir. Gerek Birleşmiş Milletler’de gerek 
Avrupa’da bu böyle kabul edilmektedir. Bu tutum devam ettiği sürece 
çözüm bulunması son derece zordur. İki toplumun Ada’da aynı haklara 
sahip olduğu kabul edildiği takdirde, ister federasyon olsun, ister kon
federasyon olsun, bir çözüm bulmak mümkün olabilir. Ama bir ta raf 
«Ben sahibim» dedikçe çözüm zordur.»

İRAN-IRAK SAVAŞI

Başbakan Turgut özal, İran ile Irak arasındaki savaşın sona erme
si için elinden geleni yaptığını, iki ülkeye de savaşın zararlarını sürekli 
olarak anlattığını, ancak kısa sürede savaşın sona ereceğine dair bir ema
re bulunmadığını belirtmiş ve «Umarım ki gelecek sene bir sonuç alına
bilsin» demiştir.

NÜKLEER SANTRAL VE AİR-BUS

Başbakan Turgut özal, nükleer santral, «Air-Bus» uçakları konusu
nun da Başbakan Kohl ile görüşüldüğünü doğrulamış, «Ancak aramızda 
bir kağıt imzalanmamıştır. Çünkü bu iş, hükümetlerin değil, ilgili daire
lerin işidir. Böyle konularda hükümetler, destekleri olup olmadığını söy
lemekle yetinirler» demiştir.

ALMAN YATIRIMLARI

Başbakan Turgut Özal, Alman işadamlarının Türkiye’de yatırım 
yapmak istediklerini, bunu gerçekleştirecek imkânları mevcut olduğunu 
belirtmiş ve «Oysa bundan dört sene evvel, yine aynı işadamlarına, borç
larımızı ödeyeceğimizi anlatırken sıkıntı çekiyorduk. Bugün bütün borç
larımızı ödedik. Türkiye hızla gelişen bir ülkedir» demiştir.

İŞÇİLERİMİZİN GERİ DÖNÜŞÜ

Başbakan Turgut özal, yurda dönen Türk işçilerinin çocuklarının, 
hem Almanya’da öğrendiklerini unutmamalarının, hem de yurda uyum 
sağlamalarının son derece önem taşıdığını, bunun için Almanca eğitim 
yapılmasına gerek bulunduğunu, Almanca tedrisat yapan bir üniversite
nin açılmasının düşünüldüğünü belirtmiş ve bunları gerçekleştirmek için 
Almanya’nın yardım etmesi gereği üzerinde durmuştur, özal bu arada 
geri dönenlerle ilgili olarak, Almanya’nın işçi şirketlerine teknik ve ma
li yardım yapması gereğini de hatırlatmıştır.

600 MİLYON DOLAR ARTIK ÖNEMLİ DEĞİL

Başbakan Turgut özal, Ortak Pazarın 600 milyon dolarlık Mali Pıo- 
tokolu dondurması ile ilgili olarak, «Bu dondurma kaldırılmalıdır. Ancak 
şunu belirteyim. A rtık rakam lar küçülmüştür. Türkiye nin durumu de
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ğişmiştir. 600 milyon dolar rakamı artık  Türkiye içiıı baskı unsuru ola
cak bir rakam değildir» demiştir.

TERÖRİST KURULUŞLAR

Başbakan Turgut özal, «Alman hükümetinden hangi teröristler ve 
terörist kuruluşlar için tedbir alınmasını istediği» sorusunu da, «Bu ko
nuyu ele almadım. Çünkü bu konu bizim önem verdiğimiz bir konu de
ğildir» şeklinde cevaplandırmıştır.

BELGE : 2

BAŞBAKAN TURGUT ÖZALTN FEDERAL ALMAN YAKIN 
VE ORTA DOĞU DERNEĞİNİN 50’NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 

VESİLESİYLE 6 EYLÜL 1984 AKŞAMI HAMBOURG’DA 
DÜZENLENEN TÖRENDE YAPTIĞI KONUŞMA

t
«Mr. President,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen.

It is a distinct pleasure for me to be part of the celebrations of the 
50 th  Anniversary of the German Association for the Near and Middle 
East.

The area th a t this Association has so remarkably monitored for 
half a century, has been a trouble spot since early ages, though its 
implications have gained worldwide importance during the last few 
decades.

The contributions of private organizations such as the German 
Association for the Near and Middle East, in providing insight to the 
developments in this extremely sensitive area, can hardly be over-emp
hasized.

Therefore, I wish to pay tribute here to all the members of the 
Association who have strived to promote a better understanding of an 
area where many nations, including my own, have lived through many 
glorious centuries.

The prominence of the Middle E ast is maybe as old as history. I t is 
the cradle of many civilizations and the birthplace of three m ajor mo
notheistic religions. A t the crossroads of three continents and traditional 
trade routes, this strategic location has attracted the attention and more 
often than not aroused the appetite of the leading powers of its time.

Firstly, I wish to take up and explain the main features of the 
Turkish foreign policy. In doing so, I will try  to put them into perspective
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against the background of the developments in the Middle East. Then, I 
shall try  to explain what has been accomplished in the past few years in 
the Turkish economy, since we believe that a politically and economically 
strong Turkey in the Middle East is also a guarantee of stability for 
the region and Europe.

Turkey, since its emergence more than half a century ago as a mo
dern state and republic, has pursued a steady line in its foreign policy. 
This policy has been formulated and best characterized by its great 
leader Kemal À tatürk  in his famous motto : «Peace at home, peace in 
the World». Ever since, successive Turkish leaders and Governments have 
adhered to this policy to the letter.

A tatiirk’s zeal to modernize. Turkey in all its fundamental institu
tions, had set the country on a course tha t identified itself progressively 
with western principles and ideas while the national values as an islamic 
country were preserved. This western orientation eventually found its 
expression in Turkey’s participation in every major European association, 
economic, social or in the field of collective defense.

It is beyond doubt, tha t like so many other countries, the Turkish 
foreign policy has been greatly influenced by its geographical location. 
Sitting a t the crossroads of three major continents, the Anatolian pe
ninsula has been subjected to a myriad of interaction between Europe 
and the Middle E ast and Asia, which in fact helped shape its culture 
and identity.

In return, Anatolia has provided a vital link between them. This 
role of a bridge also helps explain why Turkey has always attached so 
much importance to maintaining peaceful and friendly relations with 
all its neighbors.

We enjoy excellent relations with Irak and Iran, two neighboring 
muslim countries to the East. Unfortunately they are involved in a de
vastating war which could not be brought to an end for more than four 
years. Turkey, the only country which has common borders with the 
warring sides, follows the dispute with utmost concern. It is also conscious 
of its greater 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 honorable solution, since the danger 
of the war escalating and spreading to the entire Gulf area is very real.

To this end, Turkey has deployed all efforts on bilateral level as 
well as within the framework of such international initiatives as the 
Islamic Peace Committee. Our assessment today does not give much
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room for optimism for a negotiated settlement in the very near future. 
However, this does not and will not discourage us to continue our search 
for a peaceful and honorable solution. Our feeling is, we may be closer 
to a solution in a year or two then we have ever been before.

The Middle East problem continues to be a constant concern for 
Turkey. The plight of the Palestinians is reaching unbearable proportions 
and it is high time th a t the world realize th a t durable peace cannot be 
achieved in the Middle E ast unless the Palestinian people is allowed to 
exercise its righ t to self - determination and th a t the occupied Arab 
territories are returned to their owners. Israel, which bears the respon
sibility of this situation, should renounce its expansionist policy if it is 
ever to live in peace and security.

Lebanon still lives with its tragedy. Our heightened hopes of the 
past few months as the country moved toward national reconciliation, 
seem to fade away with the fighting flaring up once again between the 
factions. I t is our earnest hope th a t Lebanon’s territorial integrity is 
maintained and its national unity restored which are of course closely 
linked to withdrawal of all foreign forces from its te rrito ry  and non - 
intervention in its domestic affairs.

W ith Syria, another muslim neighbor to the southeast, our relations 
are improving steadily. We are of the view th a t increased trade with Syria 
will create a better understanding and give way to fu rther cooperation.

Although Turkey and its northern neighbors, the Soviet Union and 
Bulgaria, belong to separate defense alliances and have different econo
mic and social systems, Turkey attaches great importance to improving 
its relations with these countries as well. Indeed, relations with the So
viet Union have increased and variagated especially in the economic field. 
With the Eastern countries as a whole, Turkey has pursued a policy 
aiming a t developing its friendship and increasing its trade relations 
and economic cooperation.

I t is a paradox th a t we experience a period of cool relations with 
the only neighbor with which we are allied. I t is true th a t some of the 
problems th a t exist are real and their solutions are not easy to come 
by. But solutions, and I can think of only peaceful solutions, can only be 
found through dialogue, negotitation and compromise. So far, there is no 
positive response from Greece to our repeated efforts to initiate even a 
modest dialogue.

As soon as I assumed my responsibilities as the Prime Minister of 
Turkey, I offered our hand of friendship to Mr. Papandreou. I said, let’s
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put aside the issues which are now dividing u s ; freeze them for a while. 
Let s s ta rt taking up the issues on which we can find a common ground, 
such as economic and commercial relations or tourism.

We hoped th a t once these improvements could be achieved, we might 
see their positive results helping us solve the pending, more difficult 
ones. We felt th a t more contacts between the two peoples could pave the 
way for a better understanding and restore confidence among them. 
Using this simple logic, we lifted unilaterally the visa requirement 
for Greek Nationals.

Mr. Papandreou chose to respond by fueling the propaganda on a 
false Turkish th rea t to Greece.

But I shall never tire out extending my hand of friendship. Because 
I know th a t neither Turkey nor Greece can live as enemies and yet expect 
to fulfill the aspirations of their peoples.

Cyprus is an issue which not only puts us at variance with Greece, 
but because of misleading Greek propaganda, affects our relations with 
even the best of friends and allies, sometimes to the point of serious 
friction.

Here again, a lack of dialogue contributes to the present impasse 
and constitutes an impediment to the efforts for finding a lasting solu
tion. The Turkish Cypriots have made great efforts to keep the nego
tiating process alive, with Turkey’s active and full support.

Turkey continues to be opposed to unification of Cyprus with any 
other country; nor does it desire its partition. It supports a negotiated 
settlement between the two co-founder communities, for a bi-communal 
and bi-zonal federal state. To this end, the Turkish Cypriots have tabled 
various proposals. We continue to  support the good-offices mission of 
the U. N. Secretary General and do our utmost to give his initiatives a 
chance to succeed.

I think it would be fitting to touch briefly upon the state of affairs 
of our relations with the Western world, since I have the honor of 
addressing you in this beautiful city of Hamburg which reminds me of 
Istanbul a t the heart of Germany, our closest friend in Europe, which 
for more than a million and a half Turks also is a second home.

The excellent relations th a t Turkey has enjoyed traditionally with 
its European partners seem to have lost some of its lustre following the 
military takeover of September 12, 1980. But one would expect that 
return to democratic rule after the general elections of November last 
and the municipal elections of this year would have put an end to criti
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cism. I think it would be a tragic mistake to give credence to false pro
paganda by some extrem ist elements who, in the name of human rights, 
are in fact seeking the destabilization of a democratic country.

Let no one doubt the deep-rooted attachm ent of the Turkish people 
to democratic ideals. Our friends should realize th a t Turkey is still going 
through a delicate period and th a t if democratic institutions are to be 
based on sound foundations, it needs all the encouragement and support 
it can get from its friends a t this critical time.

I t is beyond doubt th a t political stability of any given country is 
closely linked to the welfare of its people. I t is, therefore, difficult to 
understand the reasoning behind such actions as erection of trade bar
riers to certain Turkish export items, despite worldwide calls against 
protective measures. If, a developing country like Turkey is not given a 
chance to sell the goods in which it is competitive in international m ar
kets, how can it be expected to buy high-technology products from the 
industrialized countries ?

On the other hand, it is with a note of satisfaction, th a t I mention 
the improvement in our relations with the W estern countries lately, as 
evidenced by the return  of our parliamentarians to the international as
semblies. And I can see no reason why Turkey should not begin a period 
of more fru itfu l relationship w ith /the W estern Europeans once the true 
nature of the slanderous propaganda against Turkey is fully appreciated.

Indeed the W estern world has a big stake in the maintenance of 
stability in Turkey. During the last few years, following the tumultuous 
years of the end of the 1970’s, Turkey has built stronger ties with the 
Arab countries and the muslim world in general. This development should 
come as no surprise nor should be viewed as a coincidence. W ith the mus
lim countries stretching from the Magreb all the way to Pakistan Turkey 
enjoys common historical ties and identity of culture. The Arab count
ries, in the meantime, have gained economic prominence and a better 
sense of national identity, s tarting  to play a considerable role in global 
equations. Today all these countries look to Turkey as a strong, reliable 
partner, an island of stability in the most troubled area of our time. Our 
economic relations have increased a t an incredibly high rate, with some 
of them registering a tenfold improvement. Yet the potential is fa r  less 
than fully utilized.

Therefore, Turkey’s role is not only th a t of a bridge on the map 
between the W est and the Middle East, but also of a catalyzer between 
their talents, know-how and the ir resources.
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Sometimes people ask me whether Turkey is tilting heavily to the 
Islamic-Arab world. Despite all alienation of late, Turkey has made no 
changes in its basic western orientation and remains a staunch ally in 
NATO and will always stand ready to cooperate with its western partners 
in m atters of common interest and concern. We do not find our stronger 
ties with the Islamic-Arab world as contradictory to Turkey’s place in 
the West. On the contrary, we are of the firm opinion tha t these dual as
pects of the Turkish foreign policy are complementary and are to the 
benefit of all involved, a t the service of world peace.

Dear Guests,

Now, with your permission, I wish to dwell on the political, social 
and economic developments of the last four years in Turkey. Because I 
think it will bring into focus how the country reached this point of re
gained strength and. stability.

As some of you already know, Turkey has been through a very 
difficult period. The country was troubled by anarchy and terrorism and 
was a t the brink of political and financial collapse prior to the military 
takeover in September 1980.

Between 1973 and 1977, the Turkish debt accumulated, finally 
becoming unserviceable. Worsening economic situation further agitated 
social problems. Rampant anarchy and terrorism became the rule. As 
many as 20 youths lost their lives on the streets every day. We lost 5000 
innocent people in those dark days.

The government which was formed at the end of 1979, immediately 
took the necessary measures. The direction of the Turkish economy was 
changed virtually overnight and turned from import - substitution to a 
free - market - export - oriented course. This sudden change has produ
ced the hoped - for results.

W hat we did in 1980, on January 24, can be summarized as follows :

The Turkish Lira was valued realistically to encourage exports. 
Subsidies on state  - owned companies’ products were stopped to reduce 
budget deficit and to remove double prices and black market. Price cont
rols were abolished. Import and export regimes were liberalized. Red - ta
pe for foreign investors was reduced. And finally bank deposit interest 
rates were freed.

The results have been very satisfactory. Three - digit inflation had 
been reduced to less than 25 percent by 1982. Exports increased by 160 
percent between 1980 and 1982 making Turkey the country with the
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highest export increase. Growth also picked up with 4.4 percent in 1981 
and 4.5 percent in 1982, again the highest in OECD countries.

During the m ilitary regime a new constitution was drafted and 
approved in a referandum by 91 percent of the people with a participa
tion of 90 percent.

I had been in charge of the economic program as Undersecretary 
to the Prime M inistry and Acting Undersecretary to the State Planning 
Organization starting  from 1980. A fter the military intervention, I sta
yed on as Deputy Prime Minister in charge of economic affairs. In July 
of 1982, I resigned from my post due to disagreements on economic po
licies. When the m ilitary regime announced th a t they would hold the 
elections on November 1983, we formed our own party, the Motherland 
Party, to join the elections.

The elections were particularly interesting because we advocated 
tight monetary policies and import liberalizations. In spite of these, we 
ran a very successful campaign and won 212 of the 400 seats in the 
Parliament. The Turkish people’s support was later reaffirm ed when in 
the local elections of this March, mayoralties of 55 of the 67 provinces 
were won by the Motherland Party, the largest number ever obtained 
by any party  in the Turkish political history.

Since forming the government, we have undertaken several major 
programs. Our emphasis in on reducing inflation and unemployment. 
Already, the inflation which picked up during 1983, has shown clear signs 
of slowing down. Exports which had shown record increase between 1980 
and 1982, had stagned in 1983. This year, the increase is 32 percent in 
the firs t 6 months. We also expect a growth ra te  of 5.7 percent in 1984.

One of the m ajor reforms has been achieved in exchange controls. 
All exchange controls have been radically eased. Invisible earnings of 
ail kinds and 20 percent of export earnings are no more subject to ex
change controls. Any foreign or Turkish national can open a foreign 
currency account in any currency he wishes a t any commercial bank. The 
interest rate for these accounts is not regulated, it has been completely 
freed.

We have also started  a large social housing program financed with 
new resources generated from taxes on luxury imports, cigarettes, liqu
or, foreign travel and oil products. We subsidize and finance housing 
construction for the low and middle income classes from this housing 
fund.
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In order to reduce regional differences in development new invest
ment incentives have been enacted. Eastern and Southeastern Anatolia 
will, from now on, become very attractive for investors.

We have also started a massive program to reduce the size of bu
reaucracy and red-tape.

The Turkish State Economic Enterprises which were formed by 
the Turkish Government in the thirties due to lack of private capital and 
know-how are being privatized by our government.

In term s of foreign investment, 1984 has been the s ta rt of an ava
lanche. The Turkish foreign investment law was enacted in 1954. In 30 
years, only less than 1 billion dollars of investment could be attracted to 
the country. But ju st in the first five months of 1984, 356 million dollars 
of investment came in.

Distinguished Guests,

I wish to take this opportunity to extend the following message to 
the German business community :

If you, as a company, feel tha t your sales are down because you 
cannot control expenses and you need to become more competitive, relo
cating in Turkey may be your best decision.

During the last five years, we have continously improved the in
vestment climate. Political stability has been restored. For a company 
operating in Turkey, the advantages are numerous. The labor is highly 
trained, very industrious and in ample supply. German employers have 
certainly observed the industriousness of Turkish workers.

Relocating in Turkey, is also advantageous, if you are planning to 
increase your share in the world markets. For expert - oriented manufac
turing, the country is like a free - manufacturing zone, everything can be 
imported duty-free, if it goes into manufacturing of an export product, 
this virtual «Freemanufacturing zone» procedure enables companies ope
rating in Turkey to compete easily in the world markets.

So, if you, as an investor, see your present factory losing its com
petitive edge, I would recommend th a t you consider relocating in Turkey 
as an alternative. The Turkish Government is ready and willing to pro
vide all necessary support and guidance. We offer several very attractive 
investment incentives which will fu rther encourage you to come to Tui- 
key.
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Let’s combine our efforts in the form of joint ventures in Turkey 
and' export to third countries, the principal customers being our friends 
in the Middle East.

v  • _
W ith these thoughts, I wish to thank once again the organizers of 

this wonderful evening for giving me the opportunity and pleasure of 
addressing this distinguished gathering and extend to you all my grati
tude.»

BELGE : 3

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ’NİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ 
KARARI KONUSUNDA TBMM’YE SUNULAN GENEL 

GÖRÜŞME ÖNERİSİ HAKKINDA DEVLET BAKANI VE
DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ MESUT YILMAZTN TBMM’NÎN
25 EYLÜL TARİHLİ OTURUMUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz günlerde Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresinde meydana çıkan memleketimizle ilgili ge
lişmeler hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak ve bu gelişmeler karşısın
da Hükümetimizin görüş ve tutum u hakkında açıklamalarda bulunmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.

10 Eylül günü Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi bir 
ortak karar kabul etmiştir. Bu kararla, 24 Nisan tarihinin, insanın insa
na zulmünü anma günü olarak ilan edilmesi öngörülmektedir.

12 Eylül tarihinde ise, Senato Dış İlişkiler Komitesi, bir başka ta 
sarıyı müzakeresiz onayladı. Her iki karar da, bu halleriyle Amerika Bir
leşik Devletleri yönetimi açısından bağlayıcı bir nitelik taşımam aktadır.

Senato Dış İlişkiler Komitesinden geçen tasarı, bir ortak karar ni
teliğine sahip değildir, sadece Senatonun hissiyatını aksettirm eye yöne
lik b ir metin düzeyindedir. Ancak, her iki metnin de memleketimiz ve 
Milletimiz için kabulü imkânsız, önyargılı ve hiçbir ta rih î gerçeğe dayan
mayan yersiz ve tu tarsız isnatlar ihtiva ettiği de açıktır.

Senato Dış İlişkiler Komitesinden geçen tasarıda, malûm soykırım 
iddialarının bu hususta sürekli şekilde ileri sürüle gelen yalan rakam 
ların yanı sıra, geçmişi binlerce yıla uzanan sözde vatanlardan söz edil
mekte ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve yasama organlarının 
uluslararası formlarda hareket tarzlarını bu çarpıtılmış ve her türlü  esas
tan  uzak unsurlara dayanarak tespit etmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, tarih î gerçeklere tümüyle aykırı düşen bu görüşler, Birinci 
Dünya Savaşı dönemiyle de sınırlı bırakılmamakta, çarpık iddia ve is
natlara sözde hukukî bir mesnet sağlayabilmek endişe ve telaşıyla ko
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nu, cefakâr Milletimizin canı ve kanıyla sürdürüp kazandığı İstiklal Sa
vaşımız dönemine de taşırılmaya çalışılmaktadır. Böylece, Türkiye Cum
huriyeti, sözde toprak taleplerinin muhatabı durumuna sokulmaya cüret 
edilmekte ve olaya akıl, mantık ve izana sığmayan yeni boyut kazandı
rılmaya çalışılmaktadır.

Burada hepinizce malûm olan tarihî olayların teferruatına giriş
meyi gereksiz görüyorum. Ancak bir hususa değinmeden geçemeyece
ğim : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile doğu cephesinde Güm- 
rü Anlaşmasını, batı cephesinde Mudanya Mütarekesini imzalayanların 
torunlarının, kendilerinden önceki kuşakların geçmişte aldığı dersleri 
unutarak ve aralarında işbirliği yaparak, günümüzde gene o zamanlarda 
da hamileri olan devletlerin kanadı altına sığındıklarını ibretle görme
mek mümkün değildir.

Sözkonusu bu metinlerde yer alan diğer büyük bir yalanı da huzu
runuzda teşhir etmek istiyorum : Senelerden beri sözde soykırımına uğ
ratılan 1,5 milyon rakamından bahsedilmektedir. Ermeni Patrikhanesi
nin istatistikleri de dahil olmak üzere, bütün tarihî belgeler 1915’lerde 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Ermeni azınlığın sayısı
nın 1 milyon 300 bin dolaylarında olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 
Fransız arşivlerinde yer alan Ermeni belgeleri de, zamanın büyük dev
letlerini yanıltmaya yönelik abartılmış rakamlarına rağmen, önemli sa
yılardaki Ermenileriıı, Osmanlı İmparatorluğunun güney vilayetleri olan, 
bugünkü Suriye ve Lübnan’a salimen geldikleri itirafını açıklıkla ihtiva 
etmektedir.

Bu belgeler karşısında,-yukarıda zikredilen rakamın gerçeklerle ya
kın uzak bir ilişkisi bulunmadığı, izahına ihtiyaç olmayan bir hakikat
tir. üstelik Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan Ermenileriıı bir bölü
münün, kendi vatanlarına isyan ederek, Rus ve Fransız ordularına ka
tılıp Osmanlı Ordusuna karşı savaştıkları da, çeşitli ülkelerin arşivlerin
deki belgelerle kanıtlanmış bulunan bir. husustur. Bugün bizden hesa
bı sorulmak istenen kitle içinde, vatanına karşı yabancı işgal orduları 
saflarında savaşırken ölenlerin de bulunduğunu hayretle görüyoruz. Bu 
kişilerin hesabını, olsa olsa kendilerini vatanlarına karşı isyana teşvik 
eden, onları kendi orduları saflarına katılıp savaşa sevk edenlerden sor
mak gerekir.

Burada özellikle belirtilmesi gereken bir husus da, Birinci Dünya 
Savaşının başlamasından İstiklal Savaşımızın sonuçlanmasına kadar ge
çen dönemde, kayıplarımızın sayısının iki milyonu aştığı gerçeğidir. Bu, 
çoğunluğu genç yaşta yitirilmiş hayatlar, bu şehitler insan değil midiı- 
ler? Bunların aziz varlıklarının, kutsal fedakârlıklarının hesaplanın kim 
verecektir?
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, Büyük A tatürk  tarafından Cumhuri
yetimizin kurulmasıyla ulusal yaşamımızda yeni bir dönem başlamıştır. 
Bu dönemde geçmişin alınacak hesaplarını bir ta ra fa  bırakmış olduğu
muz gibi, Yüce Milletimizin bunca fedakârlığından sonra Cumhuriyeti
mizin kimseye verilecek en ufak bir hesabı da kalmamıştır.

Sayın üyeler, Senato Dış İlişkiler Komitesinden geçen yalan ve ifti
ralarla dolu kararların, Senato Genel Kurulunda da kabul edilse dahi, 
(yukarıda da değindiğim gibi) Senato hissiyatını belirtmekten başka bir 
anlam taşımayacağı ve yönetim için bağlayıcı bir mahiyeti olmadığı ileri 
-sürülebilirse dahi, sadece bu şekilde dahi, Türk Milletini içinden yarala
yacak bir nitelik taşıdığı şüphesizdir, ö te yandan, Temsilciler Meclisin
den geçen karar aynen Senatodan da geçerse, 24 Nisanı insanın insana 
zulmü günü olarak ilan etme kararının kanun mahiyetini kazanacağı 
gözden uzak tutulmamaktadır.

Sayın milletvekilleri, yukarıda mahiyetlerini kısaca belirtmeye ça
lıştığım tasarılar son günlerde aniden ortaya çıkıveren metinler değildir. 
Bu yoldaki tekliflerin bir yıl önce Kongreye sunulması üzerine Hüküme
timiz, sorumluluk deruhte ettiği tarih ten  bu yana konuyu dikkat ve 
özenle yakından izlemiş ve gerekli girişimler her düzeyde, gerekli yerler
de ve zamanında yapılmıştır. Bu önerilerin kabul edilip kanunlaşmaları 
halinde yeni cinayetleri, te rrö r eylemlerini teşvik edeceği, NATO ittifakı 
içinde yer alan bir ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit niteliği 
taşıyacağı belirtilmiş ve her halükârda ikili ilişkilerimizin böyle bir ge
lişmeden menfî şekilde etkileneceği ve belki de telafisi imkânsız biçimde 
zedeleneceği özellikle vurgulanmıştır.

Sayın milletvekilleri, bütün bu izahatı vermekteki amacım, gerek 
Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, gerek Yasama Organının, ko
nunun tarih î yönü kadar, yaratacağı tepkiler açısından da yeterli dere
cede aydınlatılmış olduklarını belirtmek içindir. Ancak, maalesef Ameri
ka Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye ile olan dostluk ve işbirliğine 
verdiği önemi hemen her fırsa tta  vurgularken, seçim sathı mailine giril
diği dönemde, bu gerçekten elim gelişmeyi engellememiş ve engellemek 
yönünde yeterli çabayı gösterememiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Yasama Organı ise, örneklerine çeşitli 
vesilelerle şahit olduğumuz Türkiye aleyhtarı tutum unu bir kere daha 
gözler önüne sermiştir. «Silah ambargosu, Kıbrıs meselesi, askerî yar
dımı Türkiye’nin bir komşusu ile belli bir orana bağlamak» gibi eline 
geçirdiği her fırsa tta  Türkiye’ye cephe alan Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresinin bu tutum una bir kere daha esef ve infialle şahit oluyoruz.
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Kararların kabulünü takiben Ermeni basınında çıkan ve sevinç iz
har eden yorumlar, kararlar halikındaki değerlendirmelerimizin isabetini 
ortaya koymaktadır.

Sayın milletvekilleri, gerek Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, 
gerek Yasama Organı ııezdinde yukarıda değindiğim aydınlatma girişim
leri aralıksız sürdürülmektedir. Karar tasarılarının Temsilciler Meclisi 
ve Senato Dış İlişkiler Komitesinden geçmesinden sonra da devam etti
rilen faaliyetlerimiz meyanmda, Sayın Dışişleri Bakanımızın Ankara’da 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ile, Vaşiııgton Büyükelçimizin 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının en üst düzey yetkili
leri ile yaptıkları görüşmeleri, Büyükelçimizin Kongre üyeleri ile kesin
tisiz olarak gerçekleştirdiği temasları özellikle belirtmek isterim. Bu te
maslar sırasında belirtilen tepki ve düşünceler, Türk Milletinin ve onun 
temsilcisi olan Yüksek Meclisinizin esasen malûmudur. Gerek Dışişleri 
Bakanlığımız, gerek Sayın Başbakanımız ve gerek Yüce Meclisin değerli, 
Başkanı, içimizden kopup gelen infiali dünya kamuoyunun önünde, hiçbir 
tereddüte mahal bırakmayacak bir biçimde açıklamış bulunmaktadır

Yüce Meclisimizin sayın üyeleri, Hükümetimiz, infialle alman ka
rarların birtakım  yanlış yollara sevk etmesi ihtimalini her zaman oldu
ğu gibi göz önünde tutarak, gelişmeleri soğukkanlılıkla değerlendirmek
tedir. Sayın Başbakanımızın da belirtmiş oldukları gibi, pek çok unsu
run hesaba katılması, bu arada Amerika Birleşik Devletlerinde yakında 
Başkanlık ve Kongre seçimlerinin yapılacağının göz önünde tutulması 
gerektiğine inanıyoruz.

Yapılan çalışmaları bir sonuca vardırmadan önce, gelişmelerin se
çimlerden sonra ne gibi bir mecraya gireceğini görmekte büyük yarar 
bulunduğu kanaatini taşıyoruz.

Diğer taraftan , sorumluluğunu müdrik bir Hükümet olarak, alına
cak ve ta tb ik  olunacak kararlarla Türkiye’nin müttefikleriyle ilişkileri
nin bozulmasını, Türkiye’nin Batı camiası içindeki yerinin zayıflamasını 
ve sonuçta bu camiadan kopmasını arzulayan terör odaklarının amaçla
rına da hizmet edilmemesi gerektiği herhalde Yüksek Meclisiniz tarafın
dan da takdir edilecektir.

Tabiatıyla Türkiye, aynı sorumlu davranışı müttefiklerinden de bek
lemek hakkına sahiptir. Bunun yanında yapılan değerlendirme çalışma
ları, şüphesiz aralıksız sürdürülecek ve Hükümetimiz, Türk Milletinin 
hissiyatını rencide edici, gelişmeleı ortaya çıktığı takdirde gerekli ön
lemleri basiret ve aynı zamanda cesaretle almayı asla ihmal etmeyecek
tir.
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Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin aldı
ğı ; fakat henüz son aşamasına ulaşmayan kararların sadece yanlış ve tek 
yanlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda rencide edici bir nitelik taşıdığı 
açıktır. Dolayısıyla, gerek Yüce Meclisin, gerek kamuoyumuzun bunlara 
karşı duymuş olduğu tepkiyi paylaşmamak da mümkün değildir.

Ancak, bu konuyla ilgili olarak 11e yapacağımız hususunda karar 
verirken gelişmelerin ifade ettiği gerçek değeri abartmam ak ve mevcut 
durumu soğukkanlılıkla değerlendirmek zorundayız. Bizi doğru karar al
maya götürecek tek yol budur. Bu aşamada sözkonusu kararlar henüz 
nihaî olarak tekemmül etmiş değildir. Başka bir deyişle bunlar yasal açı
dan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini bağlayıcı bir nitelik kazan
mamıştır.

Bu bakımdan bu hususta yapacağımız ve davranışımıza esas teşkil 
edecek değerlendirme için gerekli unsurlar henüz tam  anlamıyla ortaya 
çıkmış değildir. Sonunda yapmamız gereken bir davranışa bu aşamada 
girmek sakıncalar doğurabilir. Gelişmeler henüz millî irademizin en yük
sek tezahürü ve egemenliğimizin en güçlü organı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin olayların içine girip ağırlığını koyması için erkendir.

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin bize verdiği yetkiye dayanarak 
ve Yüce Meclisin bizden esirgemediği destekten güç alarak, bu işin so
rumluluğunu Hükümetimiz taşım aktadır.

Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, Hükümetimiz bu meseleye sahip
tir  ve bu konudaki girişimlerimiz aralıksız sürmektedir. Bu girişimlerin 
olumlu sonuç vereceğini umuyoruz. Aldığımız bütün işaretler bu istika
mettedir.

Bu nedenle bir Genel Görüşmenin şu aşamada yarar sağlayacağı 
kanısında değiliz.

Ancak bu aşamada şu husus kesinlikle bilinmelidir ki, Hükümeti
miz tarih i boyunca onuruna hayatından daha fazla değer vermiş olan 
asil Milletimizin millî menfaatlerine halel getirecek, onur ve vakarını 
rencide edecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyecektir.

Hepinize saygılar sunarım.»

BELGE : 4

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN NEW YORK 
DIŞ POLİTİKA ENSTİTÜSÜNDE 26 EYLÜL ÇARŞAMBA 

GÜNÜ YAPTIĞI KONUŞMA

«Ladies and Gentlemen,
I feel privileged to be able to speak to such a distinguished audience 

I am, therefore, grateful to the Council on Foreign Relations for having 
given me this opportunity. I wish in particular to thank Mr. Winston
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Lord, President of the Council, and Ms. Margaret Osmer-Mcquade, Direc
tor of Programs.

The title of my talk may seem obscure at first, but I feel confident 
tha t after I elaborate on Turkey’s unique identity, her potential role in 
the world will become immediately apparent as will the meaning of the 
«The West, the Middle East and the New Dimensions of Turkish Policy.»

In Istanbul, when one crosses the Bosphorus bridge, one is essentially 
crossing a continent, because the bridge connects Europe to Asia and the 
West to the Middle East, both physically and symbolically. Although 
science and technology have changed the modern world, geography 
remains an immutable factor in trade and international relations. In 
ancient times, the Aegean Sea and the Anatolian Peninsula were Alexan
der the G reat’s springboard to world dominion. The power of Rome 
stretched as fa r as Asia and Africa, across the Bosphorus and the Taurus 
Mountains. From the late Middle Ages to the nineteenth century, Istan
bul was the center from which the Ottoman Turks controlled Europe 
as fa r as Budapest; North Africa, as fa r as Algiers; and the Middle East 
as fa r as the tip of the Arabian peninsula. The latter half of the ninete
enth century witnessed the dissolution of the Empire and the struggle 
for control of it.

Rising from the ashes of the Ottoman Empire in 1923, the Republic 
of Turkey was heir to this strategic land mass, bordering on three con
tinents. As such, its strategic importance in world politics continues. As 
one w riter explained : «All natural routes-land, sea and air, from the 
Black Sea to the Mediterranean, and from the Balkans to the Persian 
Gulf-lead across Turkey and in most cases, in one way or another, across 
the Straits area. The Turkish S traits form, without doubt, one of hu
manity’s most im portant crossroads. The Bosphorus and Dardenelles 
serve as waterways for maritime traffic, but their strategic significance 
far exceeds their original and natural destiny; control over this area 
provided the apples of discord between European great powers for two 
and a half centuries...»

But it is not Turkey’s strategic importance tha t I wish to discuss 
today, ra ther it is her potential for promoting stability and for projecting 
western values in the Middle East. A Muslim but secu.ar nation, Turkey’s 
historical and religious ties with the Middle East are centuries old. But 
as a young, a vibrant democracy, Turkey has integrated western values 
with her own unique culture. She is a t once a member of the Islamic 
Conference and she holds membership in all major western organizations, 
including NATO. W ithin the la tter she is the only Muslim nation; within 
the former she is a voice for moderation and for progress-western style.
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The democratic process is a t work in Turkey-its impact can be seen 
in her rapid economic progress, based on free m arket principles. As such 
she provides an example to the nations of the Middle E ast tha t we hope 
they will emulate. We also hope th a t the West will take note of this, for 
others are watching.

The West should realize th a t we are not merely a m ilitary autpost, 
th a t we are a potential partner in trade and economic ventures and th a t 
if Turkey is treated as an equal partner by the West, the other Middle 
East nations will be encouraged to join us. Thus the West has as much 
a t stake as we have in the success of the unique Turkish experiment.

To play its role effectively, Turkey needs peace. Indeed, she enjoys 
good relations with her Islamic neighbors. Yet, I would be omitting an 
im portant negative factor if I did not mention th a t Turkey’s relations 
with the W est are being undermined constantly and systematically by 
Greece, a western nation.

We believe th a t the problems th a t divide Greece and Turkey are not 
insurmountable. We are, however, realistic enough to know th a t not all 
Turkish-Greek disagreements can be solved a t once. Therefore, we have 
proposed to the Greeks th a t for the present, we put aside our more dif
ficult problems and concentrate on m atters which promise to benefit 
both countries immediately : Tourism and trade should be our focus.

We have, therefore, unilaterally abrogated the visa requirements, 
confident th a t people-to-people contact between our two nations will pro
mote a friendlier environment in which to tackle our more seemingly 
intractable problems. Unfortunately, the Greek response to our gesture 
of friendship has, for the moment, been a negative one. In fact, Greece 
has tightened visa requirements for Turks.

Turkey covets not one inch of Greek territory. She wants friendly, 
allied relations with Greece. We believe th a t the Aegean Sea should link 
both nations, not be a barrier, a wall th a t divides us.

Cyprus is not a question of te rrito ry  between Turkey and Greece. 
Its problems have to do with the two ethnic communities on th a t island. 
As such they should be solved by them. The leaders of the two communi
ties have agreed time and again th a t the best solution is a bizonal fe
deral system. They have so fa r failed, however, to work out the details. 
We encourage efforts to this end. Turkey has no interest other than 
seeing an independent Cyprus in which both communities can live in 
peace and safety.

I t  is no small irony th a t one force working against Greek and Tur
kish raproachment is the U.S. Congress-albeit unwittingly.
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Efforts to tarnish Turkey’s image in the U.S. are also abetted by 
Greece’s friends in the U.S. Congress. This anti-Turkish stance solves 
no Greek-Turkish problems and certainly does nothing to promote a mo
re positive relationship between the two nations. Moreover, in our view, 
it ill serves U.S. national interests.

The perception th a t the U.S. always sides with Greece damages 
U.S.-Turkish relations. The average Turk is unable to comprehend the 
intricacies of U.S. Congressional actions or the bu ilt-in  conflict between 
the executive and the legislative branches in the American political 
system. As a result, disaffection and a sense of isolation from the U.S. 
are becoming pervasive in Turkey. Many Turks have begun to doubt the 
sincerity, even the dependability, of the U.S. as an ally. Congressional 
resolutions on the so-called Armenian genocide have greatly troubled our 
people. «How,» they-wonder, «can a trusted ally defame us?» «How,» 
they ask, «can the U.S. Congress pass resolutions th a t encourage inter
national terrorists to continue their campaign against Turkish nation
als?»

Healthier relations between the U. S. and Turkey, the U. S. and Gree
ce, and belween Greece and Turkey will only come when the U.S. adopts 
an even-handed attitude toward Turkey and Greece, deciding issues on 
their merits, free from ethnic pressures. Only then will Greece assume 
its proper role in the Alliance. Only then will Turkey be able to achieve 
its full potential as moderator in the Middle East. Only then will Tur
key’s role as a bridge be credible.

I would like to end on a note of optimism. Our country and its 
people have the capability to fulfill the role th a t history and geography 
have bestowed on them. That is to promote peace, stability, progress and 
understanding among different nations of the world. We must join hands 
for this noble aim.»

BELGE : 5

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU’NUN NEW YORK’DA 
TüRK-AMERİKAN DERNEKLERİ KURULU BÖLGESEL 
TOPLANTISINDA 29 EYLÜL’DE YAPTIĞI KONUŞMA

«Değerli soydaşlarım,

Bugün, Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu ve New York’taki Ame
rikalı Türkler Federasyonunun örnek bir birlik ve beraberlik anlayışı 
içinde tertiplemiş oldukları, doğu yakası bölgesel toplantısında, sizlere 
hitap etmekten sîzlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
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Birleşmiş M illetlerin 39. Genel Kurul Toplantısı vesilesi ile New 
York’ta  bulunuyorum. Hepinizin bildiği üzere, son zamanlarda, Türk- 
Amerikan ilişkilerine zarar vermek isteyen çevreler, faaliyetlerini - a r t
tırm ış bulunuyorlar. Hiç şüphesiz, yaklaşan başkanlık seçimleri bu çev
relerin faaliyetleri için uygun bir ortam teşkil etmiştir.

Bahis konusu faaliyetleri, bu safhada iki başlık altında toplamak 
mümkündür.

— Birincisi, ta rih î gerçekleri saptırarak sözde Ermeni soykırımını 
Amerikan dış politikasının bir unsuru haline getirmeye çalışmak.

— Diğeri ise, çeşitli bahanelerle, Türkiye’ye yapılacak Amerikan 
askeri yardımını kısıtlamak veya şarta bağlamaktır.

Sizi hemen temin edeyim ki, Türkiye’nin dış politikasını, Türk Mil
letinin tam  desteğine sahip, Cumhuriyet hükümetleri tesbit eder. Bu tü r 
davranışlar, Cumhuriyet hükümetlerini, doğru ve haklı bildiği yoldan 
saptıramaz.

Son gelişmeler karşısında Türk kamuoyunun ve hükümetimizin hak
lı tepkisi hepimizin malûmudur.

Hükümetimizin dış politika yaklaşımı, daima uzun vadeli ve soğuk
kanlı olacaktır. Dış politika bir hesap meselesidir.

Türkiye ve Amerika, demokratik iki ülke olarak, bir ittifak  ilişkisi 
içindedirler. Bu ilişkileri sağlıklı bir biçimde yürütm ek her iki ülkenin 
de menfaatinedir. Her demokratik ülkede olduğu gibi, dış politikaların 
yürütülmesinde halkın desteği elzemdir. Bu itibarla, ilişkilerimizin sık 
sık sarsıntılara maruz kalmaması önem taşım aktadır. Her iki ülke yö
netimi, memnuniyetle kaydetmek isterim  ki, bu gerçeğin bilinci içinde
dirler.

Türkiye ile Amerika arasında ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürü
tülmesinde ve Türkiye’nin bu ülkede daha iyi tanıtılmasında, hiç şüp
hesiz sizlerin önemli bir köprü rolü vardır.

Amerika’da bulunan Türklerin, sayı itibarıyla, diğer bazı etnik grup
lardan az olması kanaatimce, sizlerin diğerlerinden daha fazla birlik, be
raberlik ve uyum içinde, daha fazla gayret ve fedakârlıkla çalışmanızı 
gerektirmektedir.

Bu toplantınızı böyle bir çalışmanın ve böyle bir şuurun işareti 
olarak görüyor ve başarılar diliyorum.»
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