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TÜRK — YUNAN BA~BAKANLARININ 1974 HAZ~RAN
TOPLANTISI
KAMURAN GÜRÜN
Türk-Yunan münasebetleri 195o'lerden itibaren, Yunanistan'da iç sava~~sona erip de, Mare~al Papagos mustakar bir hükümet kurduktan sonra bozulmaya ba~lad~. Bozulma sebebi, Yunan Hükümetinin K~br~s'la
tutumu idi. Yunan Hükümetleri o tarihe kadar, kendi iç meseleri dolay~s~yla ba~ka konularla ilgilenmek imkan~~ bulamam~~lard~. K~br~s, Papagos
Hükümeti zaman~nda, 1952 y~ l~ ndan itibaren, Yunanistan'~n milli bir davas~~ haline sokuldu. Bu davran~~~ kar~~s~nda ilgisiz kalamayan Türk
Hükümeti de konuya dahil olunca K~ br~s, Türkiye ile Yunanistan aras~nda bir problem haline geldi.
Ondan sonraki geli~meler malümdur. Birle~mi~~Milletler'deki mücadeleler, Zürich-Londra andla~malar~, 1963/64 ve 1967 olaylar~, 1968 Haziran~ndan itibaren adada toplumlararas~~ görü~meleri ba~latmak suretiyle,
Türkiye ile Yunanistan'~ n aradan çekilmek istemeleri ve sonu gelmeyen
müzakereler...
K~br~s'taki 1963/64 olaylar~ndan ve Türk-Yunan ili~kilerinin ciddi bir
kriz havas~ na giri~inden sonra, iki ülke aras~ nda, dialog kopuklu~undan
dolay~, yeni meseleler de ç~kmaya, ç~kt~ klar~~ anda halledilemedikleri için
de gün geçtikçe her biri kemikle~ip, daha içinden ç~ k~lmaz hale gelmeye
ba~lam~~t~. Bunlar~ n ba~~ nda da, devaml~~ bir merdivenle~me e~ilimindeki
az~ nl~ k sorunu bulunmaktayd~.
Atina'ya, 1972 Kas~m~nda büyükelçi olarak gitmi~tim.
Bu makalenin konusu d~~~na ta~an bir çal~~madan, daha do~rusu çabalamadan sonra, Yunanistan ile, bütün meselelerimizi, masan~ n üzerine
koyup, kar~~~kar~~ya oturarak müzakere yoluyla halletmek fikri iki tararça
da kabul edilmi~ti.
6 May~ s 1974 günü Türk Hükümetinin, bu çerçeve içinde görü~ülmesini dü~ündü~ü konular~n bir listesini, Yunan D~~i~leri Bakan~~ M. Tetenes'e verdim. Asl~ nda bu liste, 1973 Eylülünde New York'ta yap~lan bir
toplant~da Yunan Bakan~na verilmek üzere, çok daha önce haz~ rlanm~~t~•
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Fakat nedense o toplant~da verilmemi~ti. Yunan Hariciyesi de bize, kendi
listelerini 31 May~s günü verdi.
Toplu bir müzakere karar~na eri~ilmi~~olmakla birlikte, 1974 May~s
ay~ na gelindi~inde, iki memleket aras~ ndaki ili~kiler, iç aç~c~~ bir tablo olu~turmaktan ziyadesiyle uzak olup, her iki ülke bas~n~, birbiri aleyhine bir
kampanya ba~latm~~~durumdayd~.
Bu konular~ n nas~ l bir usulle müzakere edilece~i husununda bir ön
çal~~ma teklifimi, Yunan Hariciyesi, bu konunun NATO Bakanlar Konseyi toplant~s~~ münasebetiyle Ottawa'da bulu~acak D~~i~leri Bakanlar~~ aras~nda ele al~ nabilece~i cevab~~ ile kar~~lad~.
19 Haziran günü, Ottawa'daki Türkiye Büyükelçili~inde, iki Bakan
beraberlerindeki yard~ mc~larla birlikte bu konuyu görü~mek üzere toplan~yorlard~.
Toplant~da Türk D~~i~leri Bakan~ n~n ortaya koydu~u tutum ~uydu:
~ ki ülke aras~ nda her konuda bir i~birli~ine ba~lanmas~~ mü~terek menfaat
icab~d~ r. Bu hususta bir kararl~l~~~ m~z oldu~unu birlikte aç~klamally~z. ~~birli~i, mevcut anla~mazl~ klar~ n çözülmesinden önce ba~layamayaca~~~cihetle, böyle bir aç~ klama bizi, milletlerimiz önünde bunlar~~ halletme taahüdü alt~ na sokar müzakerelerin usul ve metodu konusunda her görü~e
aç~~~z.
Yunanl~ lar böyle bir aç~ klama ile mutab~ k olduklar~ n~, ancak bu takdirde anla~mazl~ klar~~ çözemeyecek olursak daha ciddi bir krizin ortaya ç~kabilece~ini, bu sebeple i~e basit konulardan ba~laman~ n daha isabetli
olaca~~~üzerinde durdular.
Biz, münasebetleri basit konular~ n de~il, kar~~~ k ve zor problemlerin
zehirledi~ini, bunlar ortada durdu~u ve de~inilmedi~i sürece basit konular~~ da halledemeyece~imizi, nitekim halledememekte oldu~umuzu, o sebeple milletlerimiz huzurunda böyle bir taahüdü, ba~ar~~ için bir garanti gibi
sayd~~~m~z' söyledik. Niyet mevcut olduktan sonra halledilemeyecek konu
olmayaca~~n~~ ilave ettik.
Yunanl~lar meselelerin ço~unun sun'i. oldu~unu kabul ettiklerini, ama
Yunanistan'da büyük bir ço~unlu~un Türkiye ile bir müzakerenin manas~~
olmad~~~n~~ dü~ündü~ünü, ilk i~in bu kanaati de~i~tirmek olmas~~ laz~ m
geldi~ini söylediler.
Biz, Türkiye'de böyle bir dü~ünce bulunmad~~~ n~, Yunanistan'da
böyle bir dü~üncenin do~mu~~olmas~ n~ n sebeblerini ortadan kald~ rman~n
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da bir müzakere konusu te~kil edebilece~ini belirttik. Turan Güne~, toplant~n~n sonunda "ben bir deklarasyon üzerinde israr ediyorum. ~ki
Hükümet bütün anla~mazl~klar~~ halledip her sahada i~birli~i ve dostluk
havas~~ yaratmaya kararl~d~ r demeliyiz. Ben böyle bir aç~ klamay~~ ~imdi yapabilirim. Belki siz Atina'ya sormak zorunda olabilirsiniz. Ba~ka bir imkân da, bu beyan~~ bir kaç gün sonra Brüksel'de bulu~acak iki Ba~bakan~ n
yapmalar~d~r. Bundan sonra e~er bir müsbet neticeye varamazsak, mant~ks~z bir neticeye varm~~, cümleten deli oldu~umuzu ispatlam~~~oluruz" dedi.
M. Tetenes, bu hususu Atina'ya sorabilece~ini belirterek üzerinde
mutab~k kal~nacak bir metin tespit etmemizi istedi. Hemen müteakip metini haz~rlad~k.
"Pek çok menfaatleri mü~terek olan kom~u iki ülkenin aras~nda samimi bir dostluk havas~n~~ yeniden yaratmak arsuzundan hareket eden ve her
sahada bir i~birli~inin zaruretine kani bulunan iki Ba~bakan, Hükümetleri
ad~na, Türkiye ile Yunanistan aras~ nda mevcut bütün anla~mazl~klar~n
halli için uygun prosedürü vakit geçirmeden i~letmeye ba~latmak hususunda mutab~ k olduklar~ n~~ beyan ederler".
Neticede bu metnin Ba~bakanlara sunulmas~~ ve usul meseleleri konusunda Ba~ bakanlara arzedilmek üzere, Yunanista'n~ n Ankara Büyükelçisi
M. Cosmodopoulos ve Yunan Hariciyesi Türkiye Dairesi Ba~kan~~ M. Metaxas ile benim ve Türkiye Hariciyesi Yunanistan Dairesi Ba~kan~~ Ecmel
Barutcu'nun 25 Haziran günü Brüksel'de bulu~up bir çal~~ma yapmam~z
karara ba~land~.
Kanada'dan ayr~ lmadan önce, Brüksel'de yapaca~~m~z mü~terek çal~~mada bir tasar~~ ~eklinde ortaya ç~ karmak üzere, iki metin haz~ rlad~ m.
Bunlar~~ D~~i~leri Bakan~~ Güne~'e göstererek muvafakatini ald~m.
Ba~bakanlar~n, bütün anla~mazl~ k konular~n~~ müzakere ve halletmek
maksad~yla, D~~i~leri Bakanlar~n~n ba~kanl~~~nda bir karma komisyon kurmalar~~ dü~ üncesinden hareket edilerek haz~rlad~~~ m, bu tasar~lardan birincisi, Ba~bakanlar~ n bu komisyonun kuruldu~unu bildiren deklarasyonu
~eklindeydi. ~ kinci tasar~~ ise, D~~i~leri Bakanlar~ n~ n, derhal ilk toplant~ lar~n~~ yaparak takip edecekleri metodu tespit ettiklerini gösterir bir deklarasyon olacakt~ . Orijinal metinlerin tercümeleri eklidir.
24 Haziran ak~am~~ Brüksel'e geldim. Duydu~um ilk haber, Yunanl~lar~n 25 Haziran toplant~s~ ndan vazgeçmi~~ve önce Ba~bakanlar toplans~n,
gerekirse Büyükelçiler daha sonra toplan~ rlar demi~~olduklanyd~.
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Bu haberin bende yaratt~~~~intiba, Yunanl~ lar~ n hiçbir taahüd alt~ na
girmek istemeyecekleri ve gene fazla bir ~ey ifade etmeyen bir beyanla yetinmeye çal~~acaklar~~ oldu. Y~ llardan, beri yap~ lagelen bu tür beyanlara
ra~men, Yunanl~ lar daima, Türkiye'yi uzla~maya ve görü~meye yana~mayan ülke olarak göstermekten geri kalmamaktayd~l~ r. Bu sebeple Yunanl~lar~ n hakiki niyetlerini ortaya koymalar~ n~~ temin etmek gerekirdi. Bunun
en pratik yolu da, haz~rlad~~~ m~ z tasar~lar~~ kendilerine tevdi etmekti. E~er
reddederlerse hakiki niyetleri aç~~a vurulmu~~olurdu. Tetkik edelim derlerse ilerisi için bir ümit do~ard~, kabul ederlerse zaten mesele yoktu.
25 Haziran ak~am~~ Ba~bakan Ecevit, D~~i~leri Bakan~~ Güne~, Ecmel
Barutcu ve ben toplant~~ yapt~ k. Bu görü~lerimi anlatt~ m. Güne~~beni kuvvetle destekledi. Ba~bakan, D~~i~leri Bakan~ n~n zaten tasvip etti~i tasar~ lar~ ,
bir iki kelime düzeltmesi ile uygun buldu.
~ ki Ba~bakan riyasetindeki Türk-Yunan heyetleri, 26 Haziran 1974
günü saat 16.00'da NATO Karargah~ nda topland~. Yunan heyeti, Ba~bakan Androtsopoulos, D~~i~leri Bakan~~ Tetenes, Ankara Büyükelçisi Cosmodopoulos, NATO Büyükelçisi Chorofas, Türkiye Dairesi Ba~kan~~ Metaxas,
Özel Kalem Müdürü Kerkenes'den; Türk heyeti ise, Ba~bakan Ecevit,
D~~i~leri Bakan~~ Turan Güne~, ben, NATO Büyükelçimiz Orhan Eralp ile
Ecmel Barutcu'dan olu~uyordu.
Ottawa'daki görü~melere i~tirak etmi~~olan, Yunan Hariciyesi Siyasi
Daire Genel Müdürü Büyükelçi Tzunis bu toplant~ya kat~ lmamaktayd~.
Görü~meler Ecevit'in konu~mas~yla ba~lad~. Ecevit ilk nezaket sözlerinden sonra, "Her iki ülkenin etraf~~ tehlikelerle doludur. Aram~ zda anla~mazl~ k bulunmamas~~ gerekir. Mevcut bütün anla~mazl~k konular~n~ n
müzakere yoluyla halledilebilece~ine kaniim. Meseleler, e~er hemen üzerlerine e~ilinmezse, zamanla büyük problemler haline geliyor. Bunlara uzla~~c~~ ve bar~~c~~ bir yolla yana~rnam~z gerekir. Gaye, sadece meseleleri halletmek de olmay~ p, ekonomik ve politik i~birli~ine girmektir. Ege'nin iki
ülke aras~nda dostluk kayna~~~olmas~~ laz~ md~ r. Biz görü~meye derhal ba~lamaya haz~r~z" dedi.
Androtsopoulos, "Yunan Hükümeti bu görü~ü benimsemektedir. Biz
de bütün anla~mazl~ klar~~ bar~~~yoluyla halletmeyi ba~tan beri söylüyoruz.
Baz~~ insanlar zorluklara sürüklenir, geri dönmek istedikçe daha çok
güçlük ç~kar. Bir an gelir ki sebeple netice birbirine kar~~~r. Kimin neyi
ba~latt~~~~bilinmez. Bugün içinde bulundu~umuz durum buna benzer.
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Baz~~ meseleler belirli zamanlarda halledilebilir. K~zg~ n havada bir serinleme olmadan halledilemeyebilirler. Halen, bas~n k~zg~ n, kamuoyu gergindir. Ben ~u anda spesifik problemlerin nas~ l müzakere edilebilece~ini göremiyorum. ~ lk i~~havay~~ serinletmektir. Bana göre en mühim husus
bugünkü gerginli~in ortadan kalkmas~ d~ r. Ancak ondan sonra ilerleyebiliriz. Ne yap~ labilir onu ara~t~ral~ m" dedi.
Turan Güne~, "Öyle zannediyorum ki meselelerimizi müzakere ile
halle ba~ lamadan iki memleket aras~ ndaki psikolojik havan~ n düzelmesi
zor olur. Zira ortada duran meseleler daha gergin durumlar yaratabilir.
Her iki memleket efl(ân, kendi hükümetlerince ileri at ~ lm~~~görü~lerin eksiksiz gerçekle~ mesini ister. Halbuki müzakere, e~yan~n tabiat~~ icab~, uzla~may~~ gerektirir. Binaenaleyh önce bir prosedürü derhal i~letmeye ba~lat~ rsak, hem bugünkü gerginli~i indirmek için, hem de meselelere hal sureti
bulmak için isabet etmi~~oluruz. Detant ancak müzakere ile paralel gider.
Bence, iyi niyete dayanan müzakereler ba~lamadan ve as~l niyet, i~birli~ini
gerçekle~tirmek olmadan, ne münasebetlerimizi düzeltebiliriz, ne de meselelere bir hal çaresi bulabiliriz. Yap~lacak i~, ~ u anda bir beyanatla kamuoyuna, Türkiye ile Yunanista'n~ n, bölgeyi ilgilendiren bütün konularda i~birli~i yapmak ve anla~ mazl~klar~~ tasfiye etmek kesin karar~ n~~ ald~ klar~ n~~
aç~ klamakt~ r" dedi.
Uzun süren, mevcut güçlükler müzakere prosedürü olmay~~~ndan m~,
yoksa problemlerin mevcudiyetinden mi do~uyor ~eklinde sa~~rlar dialo~una benzer bir kar~~l~kl~~ görü~me ba~lad~ . Sonunda Androtsopoulos, bizim
naz~l bir mekanizma dü~ündü~ümüzü sordu. Ba~ bakan Ecevit, haz~rlad~~~ m~z tasar~ lar~~ verdi. Yunanl~lar ~~ o-15 dakika kendi aralar~ nda konu~tular.
Sonra Yunan Ba~bakan~, bu tekliflerin kendi dü~ündüklerinin çok ilerisinde oldu~unu söyledi. Tekrar, basitten kar~~~~a do~ru gitmek fikri üzerinde
münaka~a ba~lad~ . Her mesele için neden ayr~~ komisyon dü~ünmedi~imizi, neden Bakanlar~ n, Ba~bakanlar~ n i~e kar~~t~ r~ ld~~~ n~~ sordular. Androtsopoulos "Mesele nedir, diyordu, bugünkü gerginli~i yumu~atmak m~, meselelerin halli mi, mekanizma eksikli~i mi, hangisi daha mühim, karar vermeliyiz, sizin teklifi kabul etmek, bugünü unutup, dünden yar~na atlamak
olur". Nedense karma komisyon fikrine bir türlü ~s~nam~yorlard~.
Bir ara ben sözü ald~ m "Son 3 senede D~~i~leri Bakanlar~~ 8 defa bulu~tu. Bu bulu~ malar yaz~ l~~ olmayan bir müessese halini ald~. ~u anda bizim yapt~~~m~z teklif, fiili tatbikat~~ resmi karar diye aç~ klamaktan ibaret.
Bunda ne bir yenilik, ne de bir fevkalâdelik var. Say~ n Yunanistan Ba~ba-
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kan~, gerginli~i mi azaltmally~ z, meseleleri mi halletmeliyiz, yoksa yeni
mekanizma m~~ kurmally~ z, bir tercih yapmak zorunday~z dediler. Gerginli~i azaltmak ~ üphesiz çok mühim, bunun en isabetli yolu da gerginlik sebebini ortadan kald~ rmak, yani meseleleri halletmektir. Mevcut mekanizman~ n meseleleri halle imkân vermedi~i de son senelerin tatbikat~~ ile sabittir. ~u halde ortada tercih edilecek bir husus yoktur, birbirine ba~l~~ konular vard~ r. Bir mekanizma kurup, meseleleri halledip, gerginli~i ortadan
kald~ rmak durumunday~ z. Her mesele için ayr~~ komisyon kurmak isteniyorsa kurulabilir, ama ne de~i~ir? Komisyonlar ba~~ms~z de~ildir, talimatlar~n~~ D~~i~lerinden alacaklard~ r. Karma komisyon kurmakla formaliteyi
azaltm~~, i~leri h~zland~rm~~~oluruz. E~er hakiki bir i~birli~ine gidiyorsak,
zaman zaman Ba~ bakanlarm toplanmalar~~ da normal tatbikatt~r. Bu bak~ mdan bizim teklifin neresi çok ileridir, ben anlayamad ~m" dedim.
Saat 18.00'e gelindi~inde bu noktada idik. NATO Genel Sekreterinin
Ba~kan Nixon için tertipledi~i kokteyl vard~. Ba~bakanlar ve D~~i~leri Bakanlar~~ oraya gideceklerdi. Yunan Büyükelçisiyle Metaxas'~n ve benimle
Barutcu'nun, bas~ na verilmek üzere bir bildiri haz~ rlamam~z~~ istediler.
Turan Güne~, "biz kendi görü~ümüze göre bir prosedür haz~ rlad~k.
Yunan Hükümeti ~ u anda bunu aynen kabul veya red imkan~~ görmeyebilir. Bir tetkik veya dü~ünme süresi gerekli olabilir. Yunan delegasyonunu
s~k~~t~ rmay~~ dü~ ünmüyoruz, bize daha sonra cevap verebilirler, veya mukabil teklifte bulunabilirler. ~u anda bas~na söyleyebilece~imiz ~ey, her anla~mazl~~~ n müzakere ile hallinde mutab~ k kal~nd~~~, Türk taraf~ n~n usul
hakk~nda bir teklif yapt~~~ , Yunan taraf~n~ n bunu tetkik için zaman istedi~i olabilir. Bu kadar bir deklarasyon dahi yapamazsak ortaya çok
kötümser bir hava ç~ kar" dedi.
M. Tetenes, neden bir 'tour d'horizon" yapt~ k demiyoruz diye sorunca, zannediyorum Güne~~art~k kendisini tutamad~~ ve "bir noktay~~ aç~kl~~a
kavu~tural~m, biz cesur bir ad~m att~k Ba~bakan~ m ne der bilemem ama,
ben D~~i~leri Bakan~~ olarak Meclise ve kamuoyuna ne yapt~~~m~~ anlatmak
zorunday~ n. Ben, Yunan Hükümetini, benim teklifimi kabule icbar edemem. Ama bir teklif yapt~~~m~ , Yunan Hükümetinin bunu tetkik edece~ini veya reddetti~ini söylemeye mecburum" dedi.
M. Adrotsopoulos "ayn~~ durum bizim için de mevcuttur" dedi.
Bizi yaln~z b~rakarak gittiler. Çal~~ maya ba~lad~ k. Ben, komünikeye en
az 4 paragraf girece~ini, ilk iki paragraf~n anla~mazl~klar~ n halli ve i~birli~i
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iste~inin dile getirilmesini, 3 'öncü paragraf~ n Türk taraf~ n~ n yapt~~~~teklifi,
4'üncü paragraf~ n da Yunan cevab~n~~ ortaya koyaca~~ n~~ dü~ündü~ümü söyledim. Bunda mutab~ k kal~ nca, ilk 3 paragraf için, Ottawa'da
haz~rlad~~~m~z mü~ terek beyanat formülünün hemen hemen ayn~, müteakip formülü teklif ettim:
"26 Haziran 1974 günü Brüksel'de bulu~an Türkiye ve Yunanistan
Ba~bakanlar~ , ülkeleri aras~ ndaki ihtilafl~~ konular~ n bar~~c~~ yollarla halli gerekti~i hususunda mutab~ k kalm~~lard~ r.
~ ki Ba~bakan ayr~ ca, memleketieri aras~ nda gerek politik, gerek ekonomik, her sahada s~ k~~ bir i~birli~i ve dostluk havas~n~~ yeniden tesis hususunda Hükümetlerinin ayn~~ arzuda oldu~ unu tespit etmi~lerdir.
Türkiye Ba~bakan ~~ bu gayeye varmak ve ayn~~ zamanda mevcut anla~mazl~ klar' en k~ sa sürede halletmek için özel bir prosedür teklif etmi~tir".
Son paragraf~~ Yunanl~ lar yazacaklard~ . Saat I g.00'da Ba~ bakanlar geri
döndüklerinde bu paragraf~~ henüz yazamam ~~lard~. ~ ki heyet kendi bürolar~na çekildi. Yunanl~ lar saat 2o.00'de haz~ r olduklar~~ haberini yollad~ lar.
Tekrar topland~ k. Büyükelçi Cosmodopoulos, Türk teklifine Yunan cevab~n~~ te~ kil edecek 4 'öncü paragraf~~ bize okudu. Metin ~öyleydi:
"Yunan Ba~bakan~ , pek çok menfaatleri mü~terek olan kom~ u ülkeleri
aras~ nda i~birli~i zaruretine kani bulunan Hükümetinin, evvelce kararla~t~r~lm~~~oldu~u ~ekilde, diplomatik kanal~ n, devletleraras~~ anla~mazl~klar~ n
halli için imkânlar bah~etti~ini dü~ündü~ünü belirtti".
Okunan metin, z~ mnen Türk teklifinin reddi manas~ n~~ ta~~yordu. Belliydi ki Yunanl~ lar, bizim Ottawa'da kendilerine teklif etti~imiz metni, bir
ölçüde tadil ederek, burada yay~nlatmay~~ dü~ünmü~lerdi. Zira ilk iki paragrafa konacak temennilerden sonra, bu son paragrafta, Yunan Ba~bakan~n~n, tek tarafl~~ olarak yeniden i~birli~inin zaruretine inand~~~n~~ tekrar etmesinin hiç manas~~ yoktu.
Böylece kendi yapt~ klar~~ tadilde dostluk havas~n~ n yeniden tesisi konusu üzerinde de durmam~~~olduklar~ n~~ anlamak mümkün oluyordu. Fakat
metnin en enteresan taraf~ , bütün müzakere boyunca, diplomatik kanal~n
hiçbir i~e yaramad~~~n~~ anlatm~~~olmam~za ra~men, sanki bu konuda eski
bir mutabakat varm~~~gibi bir ifade kullan~ l~~~~ idi. Bu durumda, Türk
Ba~bakan~ n~ n, diplomatik yolla bugüne kadar hiçbir konunun halledilemedi~ine, problemlerin birikmi~~olmas~n~ n ve iki Ba~bakan~ n toplanmak
lüzumunu hissetmelerinin de bunu teyid etti~ine dair sözlerinin de
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komünikeye ilavesi gerekebilece~ini ve ayr~ ca, evvelce hiçbir zaman diplomatik yol üzerinde mutab~ k kal~nmam~~~oldu~u cihetle, bu ibarenin Yunan metninden ç~kar~ lmas~ , yahut Türk cevab~~ olarak böyle bir mutabakat~n mevcut olmad~~~~hususununda komünikeye girmesi gerekece~ini Ba~bakan Ecevit'e hitaben izah ettim. Ba~bakan, bu dü~ ünce do~rudur diyerek sözü Yunan Ba~ bakan~na b~rakt~.
Uzun bir münaka~a ç~kt~. Yunanl~ lar böyle bir ilaveyi istemiyor ve
kendi metinlerini de~i~ tirmeyi de kabul etmiyorlard~. Neticede Ecevit,
mü~terek komünike yap~ lam~ yorsa, her iki taraf~ n kendi görü~lerini serbestçe beyan etmelerini teklif etti ve toplant~~ bitti.
Toplant~dan ç~ karken, Yunan D~~i~ leri Bakan~ na, "madem ki normal
diplomatik yoldan her konu halledilebilir diyorsunuz, o halde insiyatifi ele
al~ n. Ben 1,5 senedir bu yoldan, y~kt ~rd~~~n~ z bir caminin yerine yenisinin
in~a edilmesi müsaadesini olamad~ m" dedim. Tabii verecek bir cevab~~
yoktu.
Ba~bakan Ecevit toplant~y~ , bizim yapt~~~m~ z teklifleri ve Yunanl~lar~n
mukabelesini, yaz~l~~ bir metin ~eklinde 27 Haziran günü Brüksel hava
meydan~nda yabanc~~ ve yerli bas~na aç~ klad~.
Resmi Yunan ajans~~ 28 Haziran tarihli bülteninde bu aç~ klamay~~ oldukça objektif ~ekilde aksettiren bir haber yay~nlad~. Ancak herhalde bunun hatal~~ oldu~u dü~ünülmü~~ve Ecevit beyanat verir de Androtsopoulos
susarsa muvazene bozulmu~~olaca~~~akla gelmi~~olacak ki, ayn~~ gün ö~leye
do~ru Yunan Ba~bakan~ n~n bir beyanat~~ yay~nland~ . Bunda, yerle~mi~~milletleraras~~ hukuk kaideleri bir tarafa itilerek Türkiye'nin, anla~mazl~klar~n
halli için, D~~i~leri Bakanlar~~ ba~kanl~~~ nda komisyonlar kurulmas~~ gibi yeni fikirler ortaya att~~~ , normal diplomatik usulü reddetti~i belirtilmekteydi.
Bir süre sonra M. Tetenes istifa etti. Sanayi Bakan~~ M. Kypreos bu
Bakanl~~a vekâleten tayin edildi. K~ br~s Harekat~~ onun döneminde cereyan
etti. O s~ ralarda kendisiyle yapt~~~m~ z bir konu~mada M. Kypreos, Brüksel
görü~meleri s~ras~nda Ba~bakan~ n, kendisine verilen hatal~~ bilgilerle yan~lt~lm~~~oldu~unu, bunu daha sonra ö~renince çok k~zd~~~ n~~bana söyleyecektir. Bu yanl~~~bilgilerin kimler taraf~ ndan verildi~ini ö~renemedim.
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Birinci Tasar~~
"Türkiye ve Yunanistan Ba~bakanlar~, 26/6/1974 günü Brüksel'de bir
araya gelerek müteakip hususlar~~ kararla~t~ rm~~ lard~ r:
D~~i~leri Bakanlar~ n~ n Ba~kanl~~~~alt~nda bir Türk-Yunan Muhtelit
Komisyonu kurulmu~tur.
Bu Komisyon, her defas~ nda mü~tereken tespit edilecek mahallerde
muntazam aral~ klarla toplanacak ve iki ülke aras~ nda gerek ekonomik gerek politik bütün sahalarda s~ k~~ bir i~birli~inin gerçekle~tirilmesi ve samimi
bir dostluk havas~ n~ n yeniden tesisi maksad~yla iki ülke aras~ nda imzalanacak her türlü vesikay~~ haz~ rlamakla görevli olacakt~ r.
Muhtelit Komisyon, görevini kolayla~t~ rmak maksad~yla, belirli meselelere veya mesele gruplar~ na nihai hal çareleri aramakla görevlendirilecek teknik alt komiteler kurabilecektir.
~ ki Ba~bakan, her gereki~inde, Muhtelit Komisyonun görevini ifa
bab~nda gerçekle~tirdi~i ilerlemeleri gözden geçirmek ve bu Komisyona,
icap ediyorsa, lüzumlu görecekleri talimat~~ vermek maksad~yla bulu~acaklard~r.
Bu bulu~malardan ilkinin yeri ve tarihi diplomatik kanaldan tespit
olunacakt~ r.
Brüksel'de, 26 Haziran 1974 günü, ~ngilizce ve iki nüsha olarak tanzim edilmi~tir."
~kinci tasar~~
Bu tasar~~ da, Ba~bakanlar~ n karar~~ ile kurulan Bakanlar seviyesindeki
Muhtelit Komisyonun hemen o gün yapaca~~~ilk toplant~~ sonunda almalar~ n~~ dü~ündü~ümüz kararlar~~ tespit ediyordu ve metni ~öyleydi:
"~ ki ülke Ba~bakanlar~ n~ n mutabakat~~ ile kurulan Türk-Yunan Muhtelit Komisyonu, birinci toplant~s~ n~ , Ba~bakanlar~n da huzuru ile, 26 Haziran 1974 günü Brüksel'de yapm~~~ve mütakip hususlar~~ kararla~t~ rm~~t~ r:
. Yüksek Komisyon, iki ülke aras~nda, gerek politik, gerek ekonomik
her sahada hakiki ve verimli bir i~birli~ini gerçekle~tirmek amac~yla, bir
taraftan böyle bir i~birli~inin temellerini te~kil edecek vesikalar~~ haz~ rlarken, bir taraftan da iki ülke aras~ nda halen mevcut anla~mazl~ klar~n tasfiyesine giri~ecektir.
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2. ihtiyaç hissedildi~i takdirde, mü~terek mutabakat ile di~er hususlar~ n da ilave edilebilece~i kayd~~ ihtirazisi ile, 6/5/1974, 28/5/1974, 31/5/
1974 ve 10/6/ 1 974 tarihlerinde iki ülke aras~nda teati edilen notalarda yer
alan, halli gerekli meseleler a~a~~daki ~ekilde grupland~ r~ lm~~lard~ r:
Yunanistan ve Türkiye'deki Türk ve Yunan az~nl~ klar~ na ili~kin
bütün meseleler.
Ege Denizi'ni ilgilendiren bütün meseleler.
~ki ülke münasebetlerinin düzeltilmesine yard~ mc~~ olabilecek di~er bütün meseleler.
3. Yukar~da a ve b alt paragraflar~ nda belirtilen meselelerle görevlendirilmek üzere iki muhtelit alt-komite kurulmu~ tur.
c alt paragraf~n~n konusunu te~kil eden meseleler, do~rudan do~ruya,
D~~i~leri Bakanlar~~ ile Ankara ve Atina'daki Büyükelçilikler aras~ nda
görü~ülecektir.
4. Az~nl~ k meseleleriyle görevlendirilen alt-komite çal~~malar~na
tarihinde Ankara'da ba~layacakt~ r.
Ege sorunlar~ yla görevlendirilen alt-komite, ön çal~~ malara Caracas'de
Birle~mi~~Milletler Deniz Hukuku Konferans~~ çal~~malar~na muvazi olarak
ba~layacak, Caracas Konferans~~ bittikten sonra görü~melere Atina'da devam edecektir.
Kanç~laryalar aras~~ çal~~malar derhal ba~l~yacakt~ r.
5. Alt-komite çal~~malann~ n ilk sonuçlar~ , Muhtelit Komisyonun 1974
Aral~~~nda Brüksel'de yapaca~~~toplant~ya getirilecektir.
6. Yüksek Muhtelit Komisyon, bu ilk sonuçlar~n ~~~~~ nda, alt-komitelerin çal~~malar~n~~ takribi olarak hangi tarihte bitirmeleri gerekti~ini kararla~t~racakt~r.
Alt-komitelerde ve Kanç~laryalarda haz~rlanacak anla~ma tasar~lar~~
Muhtelit Komisyonda nihai hale getirilecek ve iki Hükümet aras~nda kararla~tar~lm~~~ i~birli~inin temelini te~kil etmek üzere haz~rlanacak di~er
bütün vesikalarla birlikte, iki ülke Ba~bakanlar~nca imza edilecek bir
bütün te~kil edecektir.
8. Muhtelit Komisyon, her toplant~s~nda, ayn~~ zamanda, K~br~s konusu da dahil olmak üzere, ikili ili~kilerinin bütün veçheleri hakk~ nda bilgi
ve görü~~teatisinde bulunacakt~r.
Brüksel'de 26 Haziran 1974 günü, ~ ngilizce ve iki nüsha olarak tanzim edilmi~tir."

