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BUYUKEL<;i TEVFiK SARA<;OGLU'NUN ONGORULERi:
YUNANiST AN'IN AVRUPA BiRLiGi UYELiGiNiN
TURKiYE-AB iLiSKiLERiNE ETKiSi

Haluk Kabaalioglu*
Ttirkiye- Avrupua Birligi ili§kisinde dontim noktalan kadar, onemli bir
ba§ka faktor de ili§kilerin geli§mesinde rol oynayan onemli §ahsiyetlerdir. Ne
yazik ki bu faktOr c;ogu zaman unutulmakta ya da yeterince dikkate
almmamaktad1r. Soz konusu §ahsiyetlerin yalmz bu ili§kiye olumlu katkllan
degil, bu dontim noktalanndaki rolleri de daha dikkatli incelenmelidir.
Avrupa Toplulugu Enstittisti'ntin kuruldugu 1987 tarihinden itibaren sekiz
yll stireyle "Ttirkiye-Avrupa Toplulugu
ili§kileri"
ve "Avrupa
Btittinle§mesinin Tarihc;esi" derslerini her hafta hie; aksatmadan ve btiytik bir
ciddiyet ve disiplin ic;inde stirdtiren degerli hocam1z Emekli Btiytikelc;i
Tevfik Sarac;oglu da bu isimler ic;inde hie; §tiphesiz en onde gelen
§ahsiyetlerdendir. Kendisinin oltimiintin tizerinden gec;en iki yll ic;inde
degerli hocam1z Tevfik Sarac;oglu'nun Ttirkiye- Avrupa Birligi ili§kilerinin
gelecegi ile ilgili daha c;eyrek am oncesinden yapt1g1 ongortiler de ne denli
hakh oldugunu bu vesileyle bir kere daha vurgularken, gelecekte bu alanda
yapllacak c;ah§malara da l§lk tutacagma inamyorum.
DI§i§leri Bakanhgmm degi§ik kademelerinde gorev yapan Btiytikelc;i
Sarac;oglu, 31Agustos 1972-25 TeiJlmuz 1978 tarihleri arasmda
Ortak Pazar. Nezdinde Ttirkiye Daimi Temsilciligi 'nde Daimi Temsilci olarak
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gorev yaptlktan sonra Ttirkiye'ye geri dondtigtinde diger diplomatlar gibi
Ankara'ya degil, "gorevli olarak" istanbul'a gelmi§ti.
Brtiksel'de bulundugu donemde Yunanistan, tam tiyelik ba§vurusu
yapmt§tl. Kom§umuzun bu giri§iminden sonra Brtiksel' deki gozlemciler,
Ttirkiye'nin derhal tam tiyelik ba§vurusu yapacagm1 samyorlard1. Atina'nm
att1g1 bu son derece onemli adtmdan sonra Ankara'mn aym yolu izlemesi
dogal bir geli§me olarak gortilmekteydi. Ankara'daki koalisyon htiktimetleri
ise bu konuda harekete gec;emiyordu. Daimi Temsilcimiz Btiytikelc;i
Sarac;oglu Ankara'ya telgraf tizerine telgraf gondermesine ragmen siyasi
irade ortaya c;tkmtyordu.
Btiytikelc;i Sarac;oglu ile ilk kez iktisadi Kalkmma Vakfm' da tam§tlgtmda
Daimi Temsilci olarak gorev yaptlktan sonra yurda hentiz donmti§ ve iKV'de
Murahhas Dye olarak tam yetkiyle c;ah§maya ba§lami§tl. Sarac;oglu, 19761978 ytllan arasmda Ankara'da devrin Htiktimetlerini tam tiyelik ba§vurusu
konusunda ikna edememenin tiztinttistinti c;ekmekteydi. Ankara'mn
yakla§Imtmn ilerideki ytllarda tilkemiz aleyhinde ne kadar
olumsuz neticeler verecegini goren Sarac;oglu'nun gec;irdigi o stkmtlh gtinlerde duydugu tiztinttiyti, ylllar sonra dahi anlatlrken saklayamadtgmi
belirtebilirim.
Brtiksel'de Topluluk makamlanmn da "Ttirkiye'nin Yunanistan'1 tam
tiyelik ba§vurusunda yalmz buakmayacag1" dti§tincesiyle, her an
Ttirkiye'den de ba§vuru gelecegi beklentisi ic;inde oldugu gtinlerde,
Ankara'dan bir ttirlti talimat gelmiyordu. Baz1 gene; diplomatlann
Temsilciligimizde c;ah§an bir yabanc1 sekretere yazdtrdtklari tam tiyelik
ba§vuru mektubunu sekreter tarafmdan hem en Komisyon' daki arkada§lanna
duyurulmas1 da Sarac;oglu'nun anlatt1g1 amlan arasmda yer ahyordu. ic;erden
bilgi beklemi§lerdi. Ancak Ankara'nm hareketsizligi stirtiyordu. Hatta,
Ttirkiye dt§ politikasm1 uzun ytllar boyunca etkileyecek bu kadar onemli bir
konuda gonderilecek bir ba§vuru mektubunun Atina'nm tiyeligini de
durduracagm1 bilen Sarac;oglu, bir ara Ankara'ya gonderecegi telgrafta "~u
tarihe kadar aksi talimatlan olmamas1 halinde tam tiyelik ba§vurusu
yap1lacakt1r" §eklinde bir deneme yapmay1 dahi dti§iindtigtinti, ancak bu
kadar onemli bir konuda meslek anla,yt§l, ciddiyeti ve disiplininin kendisini
bu yolda davranmasm1 engelledigini 'anlatmt§tlr.
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Zamamn Komisyon Genel Sekreteri Emile Noel de Tiirkiye'nin
ba§vuruda bulunmak konusundaki hareketsizligini anlayamadtgmt, Atina'mn
Tiirkiye aleyhinde her zaman kullanabilecegi 90k tehlikeli bir avantaj
saglayacagmm goriilmesi gerektigini dii§iiniiyor ve Ankara'y1 uyarmak
ihtiyacm1 hissediyordu.l istanbul'da Marmara Universitesi AT Enstitiisiinde
yapt1g1 a9Iklamalarda, Sara9oglu'nun ricas1 iizerine birka9 kez Ankara'ya
gelerek yetkililere gerekli uyanlan yapt1g1m, bir ziyaretinde AT'ye §iddetle
kar§I 9Ikan bir hiikiimet yetkilisini dahi ziyaret ettigini ancak, 90k say1da
gazeteci oniinde Noel'in konu§masma dahi frrsat tan1mayan Ba§bakan
- yardtmCISl ve Devlet Bakanm'm ise tamamen kendi se9men kitlesine yonelik Tiirk9e bir a9Iklama yapt1gm1 ve ozel gorii§me olanagm1 bulamad1gmi,
kendisinin de sadece klsa bir a9Iklama yapt1gm1 ama bunun da pek basma
yans1mad1gm1 anlatmi§tl. Sara9oglu ise Noel'in Tiirk9e oldugu i9in
anlamad1g1 konu§mada devrin Ba§bakan Yard1mc1S1'mn "Bakm1z,
Avrupahlar ayag1m1za geldiler. Bizi iiye olarak almak i9in yalvanyorlar"
dedigini anlatlyordu.
Sara9oglu 'nun meslek ya§ammdaki onemli donemlerden biri de Tiirk ozel
sektoriinii AT'ye tam iiyelik konusunda ikna etmesi olmu§tur. Yunanistan'm
tam iiyelik miizakereleri tamamlanmak iizere iken Tiirkiye 'de ozel sektoriin
hala tek ses olarak tam iiyelik konusunda mutabakat saglayamamas1 iizerine
Biiyiikel9i Sara9oglu, Tiirk ozel sektoriiniin onde gelen temsilcilerini teker
teker ziyaret ediyor, Tiirkiye'nin tam iiyelik, ba§vurusunu yapmakta
geciktigini, Yunanistan'm katllma miizakerelerinin devam ettigini, daha
sonra parlamentolardan onama i§lemleri nedeniyle bunun uzayacagm1, bu
arada biz de ba§vuruda bulunursak Yunan vetosunu engelleyebilecegimizi
anlatlyordu.

1,

'

istanbul Ticaret Odas1 ile istanbul Sanayi Odas1'mn 1965 yllmda AT
konusunda bir ihtisas ve ara§trrma orgiitii olarak kurdugu iktisadi Kalklnma
Vakf1 (iKV), bir donem iilkemizdeki AT degerlendirmelerin etkisinde kalml§,
ba§ta Eski§ehir ve Gaziantep Odalan olmak iizere baz1 ozel sekt6r
orgiitlerinin AT'ye iiye olmam1zm "milli sanayimize darbe vuracag1"
gerek9esiyle aleyhte soylemleri duyulur olmu§tU. Bu arada Marksist 9izgide
dii§iiniirlerimizin de AT ile ili§kilerimize pek olumlu yakla§mad1klan bir
ger9ekti. 0 tarihlerde AT Ankara Enformasyon Biirosu siirekli olarak AT'yi
'
tan1tlc1 yaymlar yapmakta ve Tiirk ka:muoyunda
mevcut olumsuz havay1
silmeye 9ah§maktayd1. Marksist 9izginin muhalefeti dl§mda baz1 partilerin
de AT konusuna son derece olumsuz yakla§tlklan biliniyordu. Bu ortamda

.......~ ..
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Tevfik Sarar;;oglu, iKV murahhas iiyesi olarak Tiirk ozel sektoriinii AT
konusunda ikna etmi§, 1978 yllmdan itibaren, Tiirk sanayinin geleceginin
AT'de oldugunu goren tiim ozel sektor kurulu§lan ortak bildiriler
yaymlayarak tam iiyelik ba§vurusu yapllmasm1 talep eder olmu§lardt.
Sarar;;oglu'nun genr;; bir diplomat olarak Kanada'da gorevli oldugu siire
dt§mda, Ankara ve Briiksel' de Ortakhk Anla§mast ve Katma Protokol
hazrrhk r;;ah§malarmdan uygulama a§amasma kadar biiyiik katktlan oldugu
ku§kusuz ise de en onemli hizmetlerinden biri de tiim Tiirk ozel sektoriinii AT
iiyeligi konusunda ikna etmesi ve tek ses halinde tam iiyelik talep eder hale
getirmesi olmu§tur. 0 donemde iKV Yonetim Kurulu Ba§kam saym Basri
Oztekin, Sarar;;oglu'nun engin tecriibe ve bilgisine duydugu biiyiik saygt
nedeniyle -o tarihlerde DI§i§leri Bakanhgm'da Yiiksek Mii§avir olarak gorevi devam etmekte olan- Biiyiikelr;;inin, murahhas iiye olarak iKV yonetimini
fiilen iistlenmesini memnuniyetle kar§thyordu. Tiim Oda Ba§kanlan, i§
adamlar1,
konuyu en iyi bilen ve iilke menfaatlerini en dogru
degerleridireceginden hir;,:bir §ekilde ku§ku duymad1klan Biiyiikelr;,:iye
saygtda kusur etmiyorlar ve Sarar;_:oglu, ini§li r;,:tkl§h donemleri olan iKV'nin
istikrarh bir r;;izgi benimsemesinde ve bugiinkii saygmhg1m kazanmasmda da
biiyiik katkl saghyordu. Gerr;;ekten de Sarar;;oglu, Tiirk ozel sektoriiniin onde
gelenlerini AT konusunda ikna ederek tereddiitlerini silmekle kalmami§, tiim
meslek orgiitlerinin de destegini kazanmt§tl. Sarar;;oglu, iKV' de tek otorite
olmasma ragmen, ogretim iiyelerinden olu§an bir Dam§ma Kurulu
olu§turmu§tur. iKV' de r;,:ah§hgimiz donemde, Avrupa Haber Ajans1m her giin
biiyiik bir dikkatle izleyen, onemli bulduklan konulan not eden Sarar;;oglu,
bunlarm
iKV
Biilteninde
yaymlanmasma
biiyiik
onem
veriyordu. Daha sonra Mart 1981 'de bu satlrlann yazarmm Yaz1 i§leri
Miidiirii olan iKV Dergisi'ni r;_:1karmaya ba§lad1k. Dergide bir yandan AT
geli§meleri dikkatle izleniyor, diger yandan Sarar;;oglu'nun Ortakhk
Atnla§mast ve Katma Protokol konusundaki aynnhh incelemeleri her ay
diizenli olarak yaymlan1yordu. Daha sonra kitap halinde yaymlanan bu
incelemeler halen de Tiirkiye - AT ili§kileri konusunda en temel referans
kitabt niteligini korumaktadu.2
1970'li ytllarda AT' nin dl§ ili§kiler ar;_:1Slndan en onem verilen iilkelerden
birinin Tiirkiye olduguna ku§ku yoktu. ispanya ve Portekiz fa§ist, Dogu ve
Orta Avrupa iilkeleri komiinist rej\mler altmdayd1. 1974'e kadar Yunan .
cuntast ile ili§kiler de donduruh:llu§tu. Briiksel 'de Daimi Temsilciligi
doneminde Komisyon yetkililerinin en r;;ok r;;ekindikleri Tiirkiye' den gelen
bir heyete Temsilciligimizden iki genr;; diplomat1m1zm da e§lik etmesini ister.
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Bir sure sonra gen~ diplomatlanm1z, Sara~oglu'nun deyimi ile "ah al, moru
mor" Daimi Temsilciligimize doner. "Efendim, bizi toplanuya almadllar"
demeleri uzerine Sara~oglu Derhal Komisyon Genel Sekreteri Noel'i arar.
"Daimi Temsilciligimiz mensubu iki diplomat1m1zm gorii§melere almmamasl uzerine derhal durumu Hukumetime bildiriyorum. Bu konuda su~lularm
derhal cezalandmlmasm1 talep edecegim" demesi uzerine Genel Sekreter
yanm saat sonra Turk Daimi Temsilciligine gelerek ozur dilemekte ve
konunun kapatllmasm1 rica etmektedir. Olaya sebebiyet veren Komisyon
yetkilisi de defalarca ozur diler. Olaydan aylar sonra Briiksel'den Ankara'ya
bir heyet gider ve rahmetli Buyukel~i Sara~oglu da heyete e§lik etmektedir.
Gen~ Turk Diplomatlanm
Briiksel'deki toplantlya sokmayan ilgili
Komisyon yetkilisi de soz konusu AT heyetinde yer almaktad1r. Eski
Ba§bakanhk binasmda yapllan toplantlya giri§te kap1y1 tutan Buyukel~i
Sara~oglu, soz konusu Komisyon yetkilisine "Siz dl§anda bekleyeceksiniz"
deyi§ini anlatlrken, yabanc1 yetkili "Nasll olur beni i~eri sokmazs1mz?" diye
protestolarda bulunmaktadu. Daha sonra nakleden rahmetli "mukabele
bilmisil" yapt1g1m vurgular.3
1980'de 12 Eyliil harekatl olduktan sonra da moralini bozmayan
"Tam uyelik konusu bir konjonktur meselesidir. 0 konjonktur
ortaya ~1kt1gmda ger~ekle§ir. Sizde o tarihe kadar ne kadar hazuhkh
olursamz o kadar i§iniz kolayla§lr" derdi. Sara~oglu'nun yamnda ~ah§ml§
andan feyz alml§ bugunun Buyukel~ileri, gorevli bulunduklan merkezlerden
istanbul'a Sara~oglu'nun cenazesine katllmak uzere yurda donduklerinde
Turk Hariciyesinin kendi ba§ma bir muessese niteligindeki bu devini sonsuz
' yolculuguna ugurlamaktaydllar.
Sara~oglu,

Yukanda da belirttigim gibi Rahmetli Sara~oglu'nun meslek hayatmda en
onemli olaylardan biri, hi~ ku§kusuz, Briiksel'de Daimi Temsilci olarak
gorev ald1klan donemde Yunanistan'm yapt1g1 tam uyelik ba§vurusu
olmu§tur. Bu konuda kendileriyle degi§ik tarihlerde sohbet etmek, hatta
zaman zaman "Nasll oldu da bu kadar onemli bir konuda Ankara'y1 ikna
edemediniz?" diye soru yoneltmek imkammn bulmu§tum. Bu konu
a~lld1gmda rahmetli Buyukel~inin ne kadar uzgun oldugunu aradan y1llar
ge~mesine ragmen kolayca fark etmek mumkundu. Bu degerli sohbetlerde
ashnda ~ok onemli tarihi noktalar vard1. Bazllanm not ald1m. Aynca, kendi
daktilolarmda yazd1klan baz1 yorum ve degerlendirmelerin kopyalanm da
bana verdikleri i~in k1saca tarihi onemi olan bu olaya deginmekte yarar
goriiyorum.4
)
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Yunanistan 12 Haziran 1975 tarihinde Avrupa Topluluklan Konsey
Ba~kanma Briiksel 'deki Daimi Temsilcisi vasttastyla 3 mektup sunarak AET,
AK<;T ve Euratom'a tam uye olmak uzere resmen muracaat etmi~ti.
Topluluklar Konseyi 24 Haziran toplantlSlnda bu ba~vuruya "resmen ittila
kespedildigini" a~lklad1.
Esasen bir suredir beklenmekte olan Yunan talebinin buyuk bir
memnunlukla kar~Ilandtgt, ba~vurunun yaptldtgt anda basma a~lkland1.
Sara~oglu 'na gore "bu durum, uzun sure aym ~ekilde devam etmedi ve
bilhassa Turkiye'nin tepkisi kar~tsmda Topluluk daha Ol~iide bir tutum almak
zorunlulugunu duydu."
Atina'nm ba~vurusundan ktsa bir sure sonra, Turkiye'nin tepkisi, once
Bruksel'deki Daimi Temsilciligi, onun hemen takiben de Ankara'da
Dokuzlar uyesi ulkeler misyonlan nezdinde ortaya kondu. Esaslan aym olan
ve birbirini tamamlayan bu iki te~ebbus ile Turkiye, Yunanistan'm tam
uyeligini geciktirmek istememekle beraber "koku tamamen siyasi maksatlara
dayanan ve bir yandan, halen ~ozumlenmesine ~ah~Ilan Tiirk - Yunan
sorunlan, diger yandan da AET - Tiirkiye ve AET - Yunanistan ili~kileri
arasmda toplulugun ~imdiye kadar itinayla muhafaza etmi~ oldugu denge
uzerinde onemli etkiler yapmas1 ka~mtlmaz olan bu talebin incelenmesinde
bu unsurlann da gozoniinde tutulmasmt" talep etmi~ti. Bu te~ebbusiin gayesi,
Toplulugu "konunun siyasi yonunu dikkate almak" yolunda uyarmak,
Turkiye'nin bundan soma izleyecegi tutum hakkmda endi~eye sevketmek,
fakat bu tutumu hi~bir ~ekilde belirlemeyerek "se~enekleri" a~tk tutmak
olmu~tur.

Turkiye'nin bu tepkisi uzerine Toplulukta, gerek Konsey ve Komisyon
sekreteryalarmda, gerek uye Devletler Daimi Temsilciliklerinde iki ana fikir
ortaya ~tkmt~, daha dogrusu, bu konuda oteden beri tartt~Ilan ~e~itli
ihtimaller iki fikir etrafmda belirlenmi~tir:
- Birinci' yakla§tma gore, Yunanistan'm Topluluga kattlma talebi olumlu bir
geli§medir ve htzla olumlu §ekilde sonu~landmlmast gerekir. Tiirkiye'nin ya da
Topluluk dt§I herhangi bir iilkenin buna herhangi bir sebeple kar§t ~tkmast soz
konusu olamaz. Topluluk da iktisadi ve siyasi biitiin ko§ullar yerine gelmi§ ise
kattlma talebini engelleyemez, hatta ge~iktiremez. Esasen Tiirkiye'nin i~inde bulundugu iktisadi ve ozellikle siyasi durum muvacehesinde Yunan talebinin kar§Ismda
ciddi bir itirazla kar§I ~tkmast ve ge~erli bir tepki gostermesi de soz konusu degildir.
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Bu fikri i.iye i.ilkeler arasmda o tarihte sadece Fransa tsrarla ileri
si.irmektedir. Konsey ve Komisyon list di.izey baz1 memurlan da bu kanaate
katllmaktadrr. Gorii§i.in Ti.irk tutumu ile ilgili klsmtm ise, Ankara'daki i.iye
Devletler Bi.iyi.ikelr;ilikleri geli§tirmi§tir.
- ikinci yakla§tmda ise Yunanistan'm Topluluklara kat1lmas1 ile ilgili
olumlu gorii§ler aynen kabul edilmekte ancak, Ti.irkiye'nin bu geli§melere
seyirci kalacagt kantsma katllmanm mi.imki.in olmad1g1 belirtilmektedir.
Toplulugun Yunan talebi kar§tsmda fazla istekli ve aceleci davranmas1
halinde Ti.irkiye' de mutlaka katllmaya talip olacaktrr. 0 zaman da sorun
ir;inden r;lkllamayacak kadar zor bir hale gelecektir. Rahmetli Bi.iyi.ikelr;inin
degerlendirmelerine gore Almanya'nm sozci.ili.igi.ini.i yapt1g1 bu yakla§tmda
Ti.irkiye'yi tahrik edecek, Yunanhlar lehine her ti.irli.i soz ve hareketten
kar;mmak, Ti.irkiye 'yi mi.imki.in oldugu kadar yatl§tlrtnak ve endi§elerini
gidermeye r;ah§mak zorunludur. Almanya'ya bu yakla§tmmda Beneli.iks
i.ilkeleri ve Danimarka aktif olarak, italya ise sessiz kalarak destek
vermektedir. Donem ba§kant irlanda notr kalrrken, ingiltere hit; gorii§
belirtmemeyi tercih etmektedir.
Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantllarmda bu §ekilleriyle
ortaya atllan bu iki fikir, 24 Haziran 1975 de Li.iksemburg'da yapllan
dokuzlar Konseyi klstth katlhmh siyasi toplant1s1 srrasmda ilk kez r;arpt§ffil§,
raltmetli Daimi Temsilcimizin ald1g1 bilgilere gore, Fransa Dt§i§leri Bakan1,
mi.inaka§a srrasmda sert ve olr;i.isi.iz bir §ekilde "Ti.irkiye de itiraz ederse eder,
ne yapahm?" diyebilmi§tir.
Frans1z Bakant'mn bu t;lkl§tna kar§l Konsey r;ogunlugu bi.iyi.ik bir tepki
gostermi§ ve "bu §ekilde hareket edersek yann sabah posta kutumuzda
Ti.irklerin katllma talebini buluruz" diyen Alman Bakana destek vermi§tir.
Yine Sarar;oglu'nun ir;erden ald1g1 bilgilere gore, neticede Konsey r;ok olr;i.ili.i
hareket edilmesini, hatta Yunanistan'm katllma mi.iracaatmdan duyulan
memnuniyetin yaz1 ile degil, §ifahen vurgulanmasm1 kararla§tlfffit§tlr:
- Topluluk, Ti.irkiye ile r;ok yakln ortakllk baglanm devam ettirme ve
geli§tirilmesi karanndadrr.
- Yunanistan'm sundugu katllma teklifinin, ba§ka bir ifadeyle, tam i.iyelik
ba§Vurusunun incelenmesi keyfiyeti, Ti.irkiye ve Topluluk arasmdaki ili§kileri

;
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etkilemeyecektir. Ttirkiye'nin Toplulukla arasmdaki anla~madan dogan
haklan aynen ve degi~meden kalacaktlr.
Bu hususlann Ttirkiye 'ye diplomatik yollardan bildirilmesi
beklenmektedir. Bu arada Konsey, Atina'mn ba~vurusu hakkmda Roma
Antla~mas1'nm o tarihteki 237'nci maddesinin 1'inci f1kras1 htikmtine uygun
olarak talep hakkmda Komisyonun gorti~tinti istemi~tir.
Daimi Temsilcimiz Btiytikels;i Saras;oglu, Yunanistan'm yapt1g1 katllma
talebinin sonus;lanma stiresinin s;e~itli ko~ullara bagh bulundugunu, bunlann
en onemlilerinin "Tiirkiye 'nin gosterecegi tepki", "mtizakerelerde
kar~lla~llacak zorluklar" ve nihayet "akdedilecek Katllma antla~masmm tiye
tilkeler yasama organlar1 tarafmdan onanmas1 i~lemleri s1rasmda o tilkelerin
is; siyasi durumlar1" oldugunu ifade etmektedir.
Ttirkiye'den his;bir tepki gelmemesi halinde dahi katllma mtizakerelerinin
geli~imi konusunda Daimi Temsilcimiz ~u degerlendirmeleri yapm1~t1r:
"Mtizakereler his;bir engelle kar~1la~maz ise dahi birbus;uk iki ylldan daha
k1sa bir stirede bitirilmez. ~u hal de mtizakerelerin as;llmas1 karannm 1975
sonunda almacag1 ve 1976'mn ilk aylannda, ba~layacag1 varsay1mma gore,

bunlarm en iyi ihtimalle 1977 sonlannda ya da 1978' in ilk aylannda bitecegi
dti~tintilebilir." Btiytikels;imiz son derece isabetli bir tespit yapmaktad1r:
"Btittin emareler mtizakerelerin his; degilse Yunanhlar tarafmdan
uzatllmayacagm1 gostermektedir: Ancak mtizakerelerin teknik nedenlerle 3
ya da 4 ylla yayllmas1 da ihtimal dahilinde gortilmektedir." Tasdik
i~lemlerinin de 1,5 - 2 yllda bitecegini dikkate alan Saras;oglu, daha 1975
yazmda yazd1g1 notlannda, kom~umuzun asgari 3 azami 6 y1lhk bir stire
is;inde tam tiye olacagm1 belirtmi~tir. Gers;ekten de Atina 1 Ocak 1981 de tam
tiye olmu~tur.
Yunanistan'1 tam tiyelik talebini yapmaya iten sebepleri, siyasi ve iktisadi
sebepler olarak iki grupta inceleyen Daimi Temsilcimiz o tarihte ~unlar1
kaydetmi~tir: AT' ye katllma Yunanistan is;in her yontiyle yararh ve hatta
sorunlu bir te~ebbtisttir. Bu te~ebbtisiin yapllmas1 dahi bizatihi bir ba~and1r.
Saras;oglu ba~vuruyu Ttirkiye as;lSlndan ~oyle degerlendirmektedir:

"i~in iki tilke arasmdaki i~birliginin zorunlu olmas1, bunlann dost
ya~amaya mahkum olmalar1 gibi politik takdim yonti bir yana birak1hrsa,
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Yunanistan'm milli emellerinin daima Tiirkiye'ye doniik oldugu ve onun bu
emelleri ger~ekle~tirme yollan iizerinde daima Tiirkiye 'yi buldugu
ger~egiyle kar~1 kar~tya kalmak mukadderdir. Devamh dost~a ya~amak
ashnda Tiirkiye'nin yaranna bir durumdur. Zira, Ttirkiye'nin milli emelleri
~imdiye kadar Yunanistan iizerinden ge~memi~tir. Yunanistan ancak
yenilgilerin ertesinde Tiirkiye'ye dostluk eli uzatlr."
Ger~ekten

de uzun ylllar Ankara ile gorti~me yapmay1 lSfarla reddeden
Atina'nm, teror orgiitii ba~mm Yunan El~iliginde yakalanmasmdan sonra
i~ine dti~tiigii ciddi krizden sonra Tiirkiye ile gorti~meleri ba~latmas1 ve daha
sonra bunun unutturulup deprem diplomasisine baglanmas1 da rahmetli
Sara~oglu'nun "Yunanistan ancak yenilgiler ertesinde Tiirkiye'ye dostluk eli
uzatlr" tespitinin bir kez daha dogrulanmasmdan ba~ka bir ~ey olmasa
gerekir.
Sara~oglu'nun 1975 tarihli degerlendirmeleri ~oyle devam etmektedir:
"Anadolu macerasmdan bu yana aktp giden ylllar siiresince, smtrh bir
ekonomik geli~me bir yana, Yunanistan hep aym yerde kalm1~ Tiirkiye ise ~1g
gibi btiyiimeye, gittik~e daha saglam ve a~tlmast imkanstzla~an bir engel
olmaya devam etmi~tir."

Ktbns Ban~ harekatl ve Ege adalanmn silahlandmlmas1 konulanna
deginen Sara~oglu, ABD'nin Atina'ya yardtmct olmadtgmt, NATO'nun ise
kom~umuzda hayal kmkhg1 yaratan bir atalet i~inde oldugunu, Sovyetlerden
medet ummanm ger~ek~i olmayacagmt, boyle bir yakla~1mm benimsenmesi
halinde tilkenin yarlSlm Bulgarlara diger yansm1 ise yerli komiinistlere
devretmek gerektigini ve Atina i~in tek ~1kar yolun Avrupa oldugunu ve
Yunanistan 'm da tereddtit etmeden bu yolu se~tigini anlatm1~trr.
Yine Sara~oglu'na gore: "Yunanistan'm konjonkttir baklmmdan zamam ~ok
iyi se~tigini kabul ve teslim etmek gerekir. Avrupa kendisine demokrasinin
avdetinden beri kur yapmakta ve kucak a~maktadrr. Ana hedef Tiirkiye ise
cidden mti~ktil durumdadtr. Sovyetler Birliginden alan endi~e Tiirkiye i~in ~ok
daha kuvvetli, ~ok daha ge9erlidir. Yunanistan'm Avrupa'ya yakla~masma
kar~1, mukabil bir denge olarak Tiirkiye 'nin Amerika ile ~ok yakmla~mas1 her
hal ve karda iki tilke arasmda ili~kilerin siiratle bozulma egilimi gosterdigi ~u
•
stralarda muhtemel saytlmaz. Topluluga yakla~mak ise i~ politik ve ekonomik
durumu dolaytstyla mtimktin degildir. Ortakhgmdan ~ikayet eden Tiirkiye
katllmaya nas1l yonelecektir?"

IIfr'
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Peki, Briiksel 'deki Daimi Temsilcimiz Yunan ba~vurusunun ba~anh
olmast halinde Tiirkiye'nin ba~ma gelecekleri nastl degerlendiriyordu? Bu
konuda kendisinin degerlendirmesi §Oyleydi:
"Yunanistan Tiirkiye 'yi dt§anda brrakarak Topluluga tam iiye olabilirse
Avrupa'yt Yunan davalannm savunucusu yapmayt ba§armt§ olacakttr. Ne
denirse densin, ne tedbir ahmrsa almsm, tam iiye Yunanistan'm Tiirkiye ile
olan ezeli ihtilaflan ~er~evesinde ~Ikacak bir krize Dokuzlar (ya da Onlar)
Avrupa'smm bigane ve tarafstz kalabilecegini dii~iinmek fazla iyimserlik
olacaktu. Yunanistan'm en azmdan elde edecegi §ey, Tiirkiye'nin kendisi i~in
herhangi bir durumda bir tehlike arzetmesini onlemektir. Topluluk i~inde de
Tiirkiye'nin yoklugunun btraktlgt bo§ meydanda, ~ocuklugundan beri kafas1
Yunan efsaneleriyle doldurulmu§ Avrupahyt yava§ yava§ Yunan davalarma
taraftar yapmay1 beklemek de pekala miinikiindiir. Bir de "demokrasi"
sorunu vardu. Demokrasinin be~igi kabul edilen fakat istiklaline
kavu~tugundan bu yana demokratik idareye pek az, o da pek kotii ornekler
vermi§ olan Yunanistan, Topluluga tam iiye olursa giiya demokrasi de iilkede
per~inle§ecektir. Verilecek deger ne olursa olsun bu gorii§ Avrupahlar
iizerinde etkili olmaktadrr."
Ekonomik a~tdan Yunanistan'm iiyeligi Sara~oglu'na gore biiyiik bir
sorun yaratmayacakt1. Tiirkiye, 1970' de imzalantp 1973 de yiiriirliigii giren
Katma Protokol uyannca yapmas1 gereken - aslmda etkisi olmayacak fiktifindirimleri dahl, rahmetlinin deyimi ile "her ytl ibadet edercesine" §a§madan
ve diizenli olarak erteledigini Briiksel 'e bildirirken, kom§umuz Yunanistan,
1967 askeri darbesinden sonra Toplulugun Atina ile ili§kileri dondurmu§
olmasma ragmen, hi~ aksatmadan kendi giimriik indirimlerini yapmi§tlf.
Ortakltk Anla~masmm giimriik indirimleri ile ilgili kismmt da madde adedi
itibariyle, 2/3 'iinde hedefe, yani stfrr giimriik tarifesine ula§Ildtgtm kaydeden
Temsilcimiz, geriye kalan l/3'liik kismmda ise Kastm 1974' de, ba§langtca
kiyasla %38'lik bir indirim yaptigtm ve geri kalan %62'lik indirimin de,
1984' de ger~ekle§tirecegini kaydediyordu. Tam iiyelik ba~vurusundan once
Yunanistan, miktar kisttlamalannda (liberasyon konsolidasyonu ve kotalar)
Anla§manm nihai hedeflerine ula§mi§tl. Tanmda uyumun ger~ekle§mesi de
Sara~oglu 'na gore bir sorun te§kil etmeyecekti. Daimi Temsilcimiz daha
1975 yazmda ileriye doniik olarak ~u degerlendirmeyi yapmt~tlr:
Yunanistan'm 1975' deki durum~nu dikkate aldtgtmtzda, tam iiye olmadtgi
i~in Tanm Fonu, Sosyal Fon, Bolgesel Fon gibi ~e§itli olanaklardan
yararlanamtyor ve ozellikle Toplulugun karar mekanizmalarmda da yer
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almtyordu. Tam iiyelik ba§vurusu, bu ar;tlardan balaldtgmdan Yunanistan'a
ekonomik ar;tdan zarar vermeyecek hatta biiyiik avantajlar saglayacaktt.
~ayet uygulama srrasmda bazt zorluklar r;tkarsa, o zaman da Topluluk
§imdiye kadar italya, Fransa ve ingiltere ir;in r;e§itli defalar yaptlgt iizere
Yunanistan'a da elinden gelen her imkanla yardtm etme miikellefiyetini
yerine getirecekti.
Rahmetli hocamtzm 1975' de yazdtgt nota gore Atina'mn ba§vurusu
Tiirkiye yoniinden gerek politik gerek ekonomik alanda oldukr;a kritik
sayllabilecek bir donemde vukua gelmi§ti: "Ktbns sorununun r;oziimiinde
Tiirkiye yoniinden onlenemeyecek bu geli§meler ve bunun yamsrra
Yunanhlarm ve Ktbnsh Rumlarm her r;e§it formda siirdiirdiikleri r;ok yaygm
propaganda faaliyeti, diinya kamuoyunda aleyhimize donme egilimi gosteren
bir btkkmltk yaratmt§tlr. Boyle bir ortam ir;inde r;ok haklt ve yerinde
argiimanlarm degerlerini yava§ yava§ yitirmeleri olagandrr. Yunanistan'm
Avrupa Topluluklarma miiracaati, Tiirkiye yoniinden tabiri caizse aleyhe
ar;tlmt§ ikinci cephe niteligindedir ve her halve karda Tiirkiye'nin Ktbns'taki
faik durumunu mahdut olr;iide olsa dahi etkileyebilecektir".
Miiteveffa hocamtz Biiyiikelr;i Sara~oglu'nun 1975' de yapttgt §U
degerlendirmeler ne kadar ileri gorii§lii olduklanm bir kez daha
vurgulamaktadrr: "Yunan tam iiyeliginin gerr;ekle§mesi ve bu yoldan Yunan
davalanmn 19'uncu aStr ile 20'nci asnn ilk 25 ytlmda oldugu gibi,
Avrupa'mn tam destegini kazanmast Tiirk ulusunun bekasma yoneltilmi§
onemli bir tehlikeden ba§ka bir §ey degildir. Yunanistan tam iiye olarak
Topluluga kattlsa dahi, Toplulugun Tiirkiye ile bu iilke arasmda kesin bir
tercih yaparak Yunanistan'm tarafmt tutmasmm ve onu her alanda
desteklemesinin politik baktmdan miimkiin olmayacagt dii§iiniilebilir. Ancak
ne kadar ge~erli goriiliirse goriilsiin, bugiin ir;in bu gorii§ bir tahmin
niteliginden oteye gidemez. Bu kadar onemli ve hayati konuda ise zorunlu
olarak ahnacak tedbirler meyamnda, kuvvetli de olsalar, "tahmin"leri
katmanm imkanstzhgt a§ikardrr".
Tiirkiye bu durumda ne yapabilirdi? bncelik strasmt da gozoniinde
tutarak izlenecek hedefleri ve hareket hattm1 §6yle belirlemi§lerdi: ilk akla
gelen Yunanistan'm Topluluga-katilrp.asmi engel olabilecek tutumlara
yonelmek, ikincisi ise engel olunamtyorsa miimkiin mertebe geciktirecek
yollara ba§vurmak olabilirdi. Kattlmanm geciktirilmesi de miimkiin olmazsa,
bunu tesirsiz btrakacak imkanlan kullanmak soz konusu olabilirdi. Ancak
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konunun h1zla geli§en karakteri ve zamamn son derece klSlth olmas1, bu
hedeflerin birbiri ardmca ele ahnmas1 ve oncelik masma gore birinden sonu9
ahnamad1gmda digerine yonelmesine olanak b1rakmamaktad1r. Ongoriilecek
tedbirin son derece esnek, olaylann aki§ma uygun §ekilde manevra imkan1
veren ve ozellikle dtinya kamuoyu ontinde Ttirkiye'nin tutumunun hakhhgm1
her an tescil etmege mtisait nitelikte olmas1 gerekmekteydi.
Birinci se9enekte Sara9oglu'na gore Ttirkiye'nin konuya mtidahale
etmemesi halinde Atina'mn tiyeligi stiratle ger9ekle§ebilecekti. Bu durumda
"Topluluk kendi yontinden sozle ve §ayet verirse yaz1yla olan ancak he~; hal
ve karda hi9bir hukuki k1ymet ta§Imayan garantilerin Ttirkiye tarafmdan
yeterli sayildigmi belki hayretle fakat memnuniyetle kabul edecektir. Bu
durumda Ttirkiye i9in politik ve ekonomik btittin tehlikeler mevcut
olacaktlr."
ikinci se9enek olarak Ttirkiye'nin hem Topluluk yetkilileri hem de tiye
Devletler nezdinde yapllacak politik giri§imlerle S1mrlanmas1 halinde
olaylarm seyri degi§meyecek hatta belki Ttirkiye ilerleme dahi
saglayamayacaktrr. Degi§ebilecek her §ey Toplulugun Ttirkiye'ye yatl§trrma
i9in verecegi teminatm ifadesinde ve bir ol9tide de §eklinde olabilecektir.
Ancak bu garantilerin geqerli bir hukuki beige halini almasz muhaldir. Zira
Toplulugun bu i§deki olqiisiiniin Tiirkiye' nin itirazlanm izleyecek mii§ahhas
hareketler oldugu artzk tereddiitsiiz bir §ekilde ortaya qzkml§ bulunmaktadzr.
0 tarihlerde Ttirk basmmda ve tiniversite 9evrelerinde yer alan yorumlar
ve kamuoyunu yonlendiren degerlendirmeler bugtin ayn bir ara§hrma
konusu yapllmahd1r. Nice bilgi9 sozde bilim adamlannm, ne kadar sa9ma ve
ayaklan yere basmayan degerlendirmeler yapt1g1, di§ politika konularmda
btiytik uzmanhklan oldugu one stiriilen nice yazanmlZln Turk kamuoyunu
nasll yanlltt1g1 ibretle goriilecektir. Bunlar anismda "Efendim, adamlar bize
gtivence veriyorlar. Atina 'nm tiyeligi bizim menfaatlerimizi
etkilemeyecekmi§" §eklindeki degerlendirmeleri kar§Ismda Briiksel 'deki
Daimi Temsilci daha ne yazabilirdi? Sara~oglu'nun kendi daktilosunda
yazd1g1 notta §U degerlendirmeler vard1 : Ttirkiye'nin yeterli garantiler
saglamak i~in Toplulukla §imdiden pazarhga oturmas1, Yunanistan'm
kahlmasma engel olma, mtimktin olmuyorsa bunu azami ol~tide geciktirme
olanaklarmdan daha ba§langi~ta Ve denemeden mahrum kalma sonu9lanm
doguracag1 gibi mtizakere masasmda Tiirkiye'nin talepkar, Toplulugun da bir
§eyler verecek olan durumda oturmalanna yol a~acaktlr. Boyle bir ortamda
::

L
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Tiirkiye'nin istedigi azamiye mukabil Toplulugun uygun gorecegi. bir
asgariyi almas1 mukadderdir. Sonw;ta Tiirkiye yetersiz bir takzm teminatlarla
milli menfaatlerine yonelik aym tehlikelerle kar§l kar§zya kalacaktzr."
Tiirkiye Toplulukla ortakhk ili~kisine de son vermeyecegine gore ne
yapllabilirdi? Atina'yt takiben Tiirkiye de tam iiyelik ba~vurusu yapabilirdi.
Ba~langt~ta bu, Toplulugun vukuunu "biiyiik bir korku" ile bekledigi
olaydrr. Topluluk yoniinden Ttirkiye'nin o tarihte yapacag1 ba~vurunun kabulti de reddi de btiyiik sorunlar yaratacaktl. Ancak, Toplulugun Ttirkiye'nin
ba~vurusunu gormemezlikten gelmesi ve Yunan tam tiyeligi i~in hadiselerin
normal seyrini izlemesine izin vermesi miimktin degildi. Mutlaka bir tepki
gosterecekti. Acaba nasll bir tepki gostermesi beklenebilirdi? <;e~itli
ihtimaller gozontinde getirildiginde AT'nin tepkileri ~unlar olabilirdi:
i) Toplulugun Ttirkiye'nin teklifini olumlu kar~llayarak mtizakerelerin
a~llmasma karar vermesi : Bu takdirde Ttirkiye muhtemelen miizakerelere
yeni bir vecibe ongormeyen teklifler getirecek, ba~ka bir deyimle o tarihteki ortakl1 vecibelerine kar~thk tam tiyeligi ve buna bagh avantajlan isteyecekti. Bunun yam stra Yunanistan ile aym politik ve ekonomik stattiye tabi
alma talebi de en geni~ anlamtyla yaptlmt~ olacaktrr. Mtizakereler uzasa ve
bu strada Yunan mtizakereleri tamamlansa dahi Ttirkiye i~in gerekli
. kayttlann ongortilmesi zorunlu olacakt1.
ii) Toplulugun Ttirkiye'nin teklifini hemen reddetmesi: Bu durum
Toplulugu kuran Roma Antla~mas1 htiktimlerine gore mtimktin degildi.
Ger~ekten de bu htiktimlere gore, Topluluk talebe ittila kespedecek, bunun
hakkmda Komisyonun mtitalaasm1 alacak, kendi btinyesinde tart1~t1ktan
sonra mtizakerelerin a~llmasma karar verecekti. ilk olumsuz tepki bu
karann almmamastyla tecelli edebilirdi. Ancak, Sara~oglu'na gore bOyle bir
karar son derece apolitik bir tutum olacaktlr. Zira mtizakereyi a~mak ve i~i
bunun seyri masmda ~1kmaza stirtiklemek c;ok daha kolay olacaktl.
Sara~oglu, ingiltere'nin ilk kattlma te~ebbiistinde daha ba~lang1~ta De
Gaulle'tin vetosu bilindigi halde meselenin mtizakereler strasmda ~1kmaz1
gottirtilmesi tercih edildigini hatlrlatmaktadtr. (Bugiin de baz1 ki~ilerin
Ttirkiye ile tam iiyelik mtizakerelerinin a~llmasmdan sonra Ktbns Rum
Yonetiminin iiyeligine kar~1 ~1kmamm;mz gibi gorti~ler ileri siirebilmeleri
ibret vericidir).
'
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iii) U~iincii olas1hk miizakerelerin a~llmas1 ancak bundan sonu~
almmamas1 durumudur. Tiirkiye'nin katllma §artlanm kendi vecibeleri
yoniinden ~ok klSlth (meseHi o tarihteki ko§ullara e§it bir diizeyde) tutacak
olmas1 nedeniyle miizakerelerden sonu~ ahnmayabilir. Ancak, boyle bir
durumda Topluluk Tiirkiye 'ye ortakhkla katllma arasmda yeni bir statii
teklif etmek suretiyle kendisi talepkar duruma dti§ecektir. Boyle bir ortamda
da Tiirkiye bak1mmdan, Yunanistan'm politik ve ekonomik miidahalesinden
biitiiniiyle annmi§ bir olanak saglanabilmesi ihtimali ~ok daha fazla olacakt1.
Sara~oglu 'nun o tarihte yapt1g1 degerlendirmeye gore, Toplulugun
miizakereyi reddetmesi ya da bunun hi~bir sonu~ vermeyecek §ekilde
~lkmaza siiriiklemesi, Tiirkiye'ye degil kendi prestijine zarar verecekti.
Topluluk, Ttirkiye 'yi tam iiyelik ba§vurusundan cayduabilmek i~in belli
bir bedel Odemeye de haz1rd1. "Tiirkiye yoniinden saglanmas1 gerekli teminat
ise, milli menfaatlerini ilgilendiren konularda bir Yunan ambargosunun
te§ekkiil etmesinin behemahal onlenmesidir. Bu teminatl bize ancak Topluluk
verebilecektir. istegimizin en tist ol~iide saglanmas1 Toplulukla yap1lacak
miizakerelerde onun tam iiyelik talebimizin basklSl altmda tutulmas1yla
imkan dahiline girebilecektir. Buna mukabil bOyle bir talebin yapllmas1,
elimizdeki olanaklar en iyi §ekilde kullanlldigi takdirde, Tiirkiye'ye maddi
manevi hi~bir yiik ya da nakise getirmeyen bir taktik uygulamasmdan oteye
gitmeyecektir."
Sara~oglu'na

gore, "Yunanistan'm tam iiyelige talip olmas1 isteginin
ba§anya ula§masi Tiirkiye'nin aym zamanda savunma sahasmda da bir
yalmzhga itilmesine miincer olabilir. Bu ak1bet, i~ten ve di§tan Tiirk
milletinin bekasma kastetmek isteyenlerin ozledikleri bir akibettir. Bu biiyiik
tehlikenin giderilmesi i~in her tiirlii tedbire ba§vurulmasi zaruridir. Yunanhlar
tam iiyelik talebini, Tiirkiye'nin i~ ve d1§ politik alamnda gii~siiz oldugunu
sand1klan bir s1rada yapm1§lard1r. DI§ta ABD ile ili§kilerin bu iilke
Kongresinin yersiz silah ambargosu karanyla sars1lm1§ gortilmesi ; i~te ise,
dort partinin olu§turdugu MC hiikiimetinin onemli kararlar alabilmekte
gii~liik ~ekecegi iddias1 ve nihayet, koalisyonu olu§turan partilerden ikisinin
Tiirkiye - AET ili§kilerine kar§l ~1kt1klar1 faraziyesi bu i§teki Yunan
hesaplanmn temelini te§kil etmektedir."
;

Daha 1975 de Sara~oglu, Yunarlistan'm tam iiyelik ba§vurusu yapmasm1
"Tiirkiye'yi dt§ politika sahasmda yalmz buakmaya matuf bir te§ebbiis"
olarak gormekte ve hi~ ku§kusuz Ankara'y1 uyarmakta idi. Birka~ yll
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oncesine kadar kimsenin akhna gelmeyen ve ancak son bir iki yll i~inde
biiyiik bir endi~e ile izlenen savunma konusunda AB orgiitlenmesini
Biiyiikel~i Sara~oglu 1975 yaz aylannda biiyiik bir isabetle ortaya
koyuyordu. Yunanistan'm tam iiyelik ba~vurusunun "ba~anya ula~mas1,
Tiirkiye'nin aym zamanda savunma sahasmda da bir yalmzhga itilmesin~
miincer olabilir." Bugiinlerde Avrupa Giivenlik ve Savunma Kimligi (AGSK)
ve bir Avrupa Ordusu kurulmas1 ~al1~malan ile AB 'nin alacag1 kararlarm
uygulanmasmda NATO'· dan yararlanmas1 gibi konular tart1~1hrken ve
Tiirkiye endi~elerini en list diizeyde a~tklarken ~eyrek ytizyll once
Sara~oglu'nun ne kadar isabetli degerlendirmeler yapt1gm1 gortiyoruz.
Olkemizin gelecegini bu ol~iide etkileyecek Yunan ba~vurusu kar~tsmda
1975- 1980 ylllan arasmda Ttirkiye'yi yoneten siyas1 kadrolar dt~mda, bu
geli~meleri hafife alan, yaz1 ve yorumlanyla kendi ideolojik saplantllan
dogrultusunda kamuoyunu yanlltan ogretim iiyeleri, basm mensuplan ve
dti~tinemeyt:;n dti~tintirlerimizin btiytik sorumluluklan oldugu ku~kusuzdur.
Degerli hocam1z, Biiytikel~i Tevfik
Allah Rahmet Eylesin.

Sara~oglu'nu

hiirmetle antyoruz.

Notlar
I istanbul dogumlu olan Emil Noel'in babas1 Orient Express ve Pera Palas
yoneticilerinden idi. 1957 - 1987 ylllan arasmda otuz yll siireyle AT icra organ1
Komisyon'un Genel Sekreteri olan Emil Noel, daha sonra Avrupa Universitesi
Enstitiisii rektorii olarak Floransa'da gorev ald1:

2 Tiirkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulugu Arasmda Bir Ortakhk Yaratan
Anla§ma, Kitap 1: Miizakereler (1959 -1963 ), istanbul1981 (iKVYaym1); Kitap 2:
Anla§ma ve Ekleri, Hazrrhk Donemi Uygulamas1, istanbul 1982. Daha sonra
1992'de yaymladlklan dev eser bugiinde temel referans kitab1 niteligindedir: Tiirkiye
- Avrupa Ekonomik Toplulugu Ortakllg1 (Anla~malar), Akbank Yaymlan, istanbul,
1992 (740 sahife)
3 Genel olarak "mukabele-i bilmisil" sozciigii kullanlld1gmda bunu daima
diizelten Sara~oglu, dogrusunun "mukabele bilmisil" oldugunu soylerdi.
4 Bu nottaki g6rii§ler 1975 yllmda Yun~ ba§vurusundan hemen sonra yaptlklan
degerlendirmeleri kapsar.

