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Özet 

Avrupa Ekonomik Toplulu�u (AET),  �kinci Dünya Sava�ı’ndan sonra Federal 
Almanya, Fransa, �talya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 1957’de 
kurulmu�tur. Ekonomik temeller üzerine kurulan AET’ye Yunanistan’ın 15 Temmuz 
1959’da ba�vurusu üzerine dönemin Dı�i�leri Bakanı Fatin Rü�tü Zorlu, Türkiye’nin de 
üyelik ba�vurusunda bulunması için harekete geçmi�tir. Zorlu, Celal Bayar ve Adnan 
Menderes ile görü�üp, Amerika Birle�ik Devletleri’nin de olurunu aldıktan sonra 
ba�vuru belgesini hazırlamı� ve 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin AET’ye üyelik için 
ba�vurmasını sa�lamı�tır. Ba�vuru, kamuoyundan gizlenmi�tir. Çünkü AET’nin 
ba�vuruyu olası reddi, sıkıntılı günler geçiren Demokrat Parti’nin (DP) muhalefete 
kar�ı güç kaybetmesine neden olabilecektir1. Fakat ba�vuruyla ilgili haberlerin basında 
sıkça yer alması üzerine Hükümet, DP’nin yarı-resmi yayın organı niteli�indeki Zafer 
Gazetesinde 7 A�ustos 1959’da yayınlanan “Müracaatımıza Dair Haber…” ba�lıklı 
haberle, ba�vuruyu Türk kamuoyuna duyurmu�tur. 

Bu çalı�ma, Türkiye’nin AET’ye üyelik ba�vurusunun Türk basınına yansımalarını 
ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu dönemdeki Türk basını taranmı� olup, gazete 
ba�lıkları incelenmi� ve kö�e yazarlarının Türkiye’nin AET’ye üyelik ba�vurusuna 
yaptıkları yorumlar analiz edilmeye çalı�ılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Ekonomik Toplulu�u, Demokrat Parti, Üyelik 
Ba�vurusu, Zafer Gazetesi, Yunanistan. 

Abstract 

European Economic Community (EEC) was established in 1957 by West Germany, 
France, Italy, Belgium, Nederland and Luxembourg after the Second World War. 
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Foreign Minister of the term, Fatin Rü�tü Zorlu, took action to apply for membership of 
Turkey to EEC which was established on economic basis, after Greece’s apply in 15 
June 1959. Zorlu supplied Turkey’s membersip application to EEC after taking 
permission from United States of America and meeting with Celal Bayar and Adnan 
Menderes. Application was kept secret from public opinion. Because potential rejection 
of application to EEC, could cause power loss for Democratic Party who was facing on 
hard times to opposition group. Nevertheless, government announced the membership 
application to Turkish public opinion with the title of this news: “Müracaatımıza Dair 
Haber…”.  

This paper aims to explain the reflections of Turkey’s application to EEC in the 
Turkish media by researching tities of Turkish newspapers, comments of Turkish 
newspapers’ columnists.  

Key Words: European Economic Community, Democratic Party, Membership 
Application, Zafer Newspaper, Greece. 

 

Giri� 

1699 Karlofça Antla�ması ile Avrupa’nın üstünlü�ünü kabul etmeye ba�layan 
Osmanlı �mparatorlu�u, öncelikle askeri konularda Avrupa’yı örnek almaya 
yönelmi�tir. Sultan III. Ahmet, Lale Devri olarak bilinen dönemde askeri konuda reform 
hareketinin öncülü�ünü yapmı� fakat orduya Avrupa yöntemlerini benimsetme çabaları, 
ulema-yeniçeri ittifakı tarafından engellenmi�tir2. ��te bu dönemden Osmanlı 
�mparatorlu�u yıkılıncaya kadar geçen sürede Avrupa, askeri, ekonomik ve siyasi 
konularda model alınmı�, bir anlamda Avrupalı ülkeler arasına girilmeye ve Avrupalılar 
gibi olunmaya çalı�ılmı�tır. 

29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulunca, Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
dı� politika tercihi Batılı ülkelerden yana olmu�tur. Bu dönemde Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dı� politika ilkeleri “Tam Ba�ımsızlık”, “Ulusal Egemenlik” ve 
“Batılıla�mak” ekseninde olup Türkiye ile Avrupalı devletler arasında ili�kilerin 
geli�tirilmesini esas almı�tır3. 

�kinci Dünya Sava�ı’nın hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti, iç ve dı� etkenlerce 
belirlenen yeni konjonktürde, bir kez daha çok partili bir siyasal ya�ama geçi� kararı 
almı� ve Batılı ekonomilere uyum için gereken adımları atmaya ba�lamı�tır. ��te tam bu 
dönemlerde 1957’de kurulan Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na (AET) ba�vuru gündeme 
gelmi�tir. Ekonomik temeller üzerine kurulan AET’ye Yunanistan’ın 15 Temmuz 
1959’da ba�vurusu üzerine dönemin Dı�i�leri Bakanı Fatin Rü�tü Zorlu, Türkiye’nin de 
üyelik ba�vurusunda bulunması için harekete geçmi�tir. Zorlu, Celal Bayar ve Adnan 
Menderes ile görü�üp, Amerika Birle�ik Devletleri’nin de olurunu aldıktan sonra 

                                                
2 Feroz Ahmad, Bir Kimlik Pe�inde Türkiye, Çev.Sedat Cem Karadeli, 2. Baskı, �stanbul, Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2007, s.26. 
3 Hasan Berke Dilan, Atatürk Dönemi Türkiye’nin Dı� Politikası, �stanbul, Alfa Yayınları, 
1998, s.4. 
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ba�vuru belgesini hazırlamı� ve 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin AET’ye üyelik için 
ba�vurmasını sa�lamı�tır. 

Çalı�ma, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na (AET) ba�vurusunun Türk 
basınına yansımalarını içermektedir. Konunun sınırlandırılması bakımından çalı�ma, 30 
Temmuz 1959 ile 31 A�ustos 1959 tarihlerini kapsamaktadır. Bu tarihler arasında Zafer, 
Ak�am, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, Tercüman ve Vakit gazeteleri taranmı� ve 
Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na ba�vurumuz hakkındaki haberler ve yorumlar 
incelenmi�tir.  

Ba�vuru’nun Basına Yansıması ve Di�er Geli�meler  

(30 Temmuz 1959 -31 A�ustos 1959) 

Türkiye, 1950’lerin ikinci yarısında, ekonomik ve siyasal �artlarda ya�adı�ı sıkıntı 
nedeniyle zor günler geçirdi�i için, Avrupa’da yükselmekte olan bütünle�me hareketine 
önceleri kayıtsız kalmı�tır4. Bu yüzden basında da Avrupa’daki bütünle�me hareketi 
kendisine pek yer bulamamı�tır. Önceki dönemlerde Avrupa’daki olu�umlara üyeli�i bir 
fırsat olarak gören Türkiye, bu harekete ilk ba�larda sıcak bakmamı�tır. Fakat Türkiye, 
iç politikada ya�adı�ı bunalıma ve Avrupa’daki bütünle�me hareketinin gelece�inin 
belirsizli�ine ra�men 1959 yılından itibaren tarihsel, ideolojik, ekonomik ve siyasal 
etkenlerden kaynaklanan bir güdüyle AET’yle (çalı�manın ço�u kısmında “Mü�terek 
Pazar” ismi kullanılacaktır) yakın ili�kiye geçme yollarını aramaya ba�lamı�tır5. Bu 
dönemden itibaren Türkiye’de Mü�terek Pazar’a ba�vuru gündeme gelmeye ba�lamı�tır.  

 Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a ba�vurmak için harekete geçmesini hızlandıran 
etken ise Yunanistan’ın ba�vuru haberinin Ankara’ya ula�ması olmu�tur. Dı�i�leri 
Bakanlı�ı’nda ekibiyle yapmı� oldu�u fikir alı�veri�i sonrasında, dönemin Dı�i�leri 
Bakanı Fatin Rü�tü Zorlu bir an önce, Çok Taraflı Ekonomik ��ler Genel Müdürü’nü, 
gerekli hazırlıkların yapılması için görevlendirmi�tir6. Konu ilk ve son kez olmak üzere 
30 Temmuz 1959’da, yani ba�vurudan sadece bir gün önce Bakanlar Kurulu’na 
getirilmi�tir. Cumhurba�kanı Celal Bayar dı�ında toplantıda dönemin Ba�bakanı Adnan 
Menderes, Dı�i�leri Bakanı Fatin Rü�tü Zorlu ile birlikte Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan, Devlet Bakanı Samet A�ao�lu, Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen gibi bazı 
bakanlarla, ilgili bürokratlar da yer almı�lardır. Ba�vuru için yapılacak giri�ime Samet 
A�ao�lu dı�ında kimse itirazda bulunmamı�tır7. Bir anlamda ba�vuru kararı “tepeden 
inme” yöntemlerle alınmı�tır8. Toplantı yapılmadan önce ba�vuru haberi çoktan basına 
sızdırılmı�tır. Bundan sonra gazetelerde ba�vuru haberleri ardı ardına çıkmaya 
ba�lamı�tır.  

Türkiye’nin AET’ye ba�vurdu�u ve ba�vurusunun daha sonra görü�ülece�i haberi 
ilk olarak; 30 Temmuz 1959 tarihli Ak�am Gazetesi’nde yer almı�tır. Bu haberde, 

                                                
4 Ibid., Erhan, Arat, 2003, s.811. 
5 Ibid., Erhan, Arat, 2003, s.813. 
6 �aban Çalı�, Türkiye-Avrupa Birli�i �li�kileri, 3. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Da�ıtım, 2006, 
s.70. 
7 Çalı�, op. cit., 2006: 70. 
8 Veysel Bozkurt, Avrupa Birli�i ve Türkiye, Bursa, Vipa� Yayınları, 2001, s.261. 
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Türkiye’nin, Yunanistan ile aynı tarihte Mü�terek Pazar’a üyelik için müracaat etti�ini, 
bunun kar�ılı�ında Yunanistan’ın kabul edilip Türkiye’nin müracaatının konu�ulmadı�ı 
iddia edilmi�tir. “Avrupa Mü�terek Pazarı’na Alınmıyoruz” ba�lıklı yazıda dönemin 
ekonomisinin müracaatın kabul edilmesini geciktirdi�i �u cümlelerle yer bulmu�tur: 

“Belçika’nın ba�kenti Brüksel’de toplanan Avrupa Mü�terek Pazarı 
Dı�bakanlar Konseyi muhtelif konular arasında Türkiye ile Yunanistan’ın 
te�kilata alınmaları talebini görü�mü�tür. (…)Yunanistan, altı memleketin 
(Fransa, Batı Almanya, �talya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) dâhil 
bulundu�u Avrupa Mü�terek Pazarı devletlerine Türkiye ile aynı zamanda 
müracaat etmi�ti. �ngiliz gazetesi Manchester Guardian’ın yazdı�ına göre 
Fransa’nın deste�i ile Yunanistan birli�e hemen kabul edilmi�tir. Fakat 
Türkiye’nin müracaatının görü�ülmesi bazı sebepler yüzünden geri 
bırakılmı�tır. Konseye yakın çevrelerden ifade edildi�ine göre 
Türkiye’nin iktisadi durumu istikrar kesbetmeden birli�e 
alınmayacaktır…9. 

Ak�am’ın bu haberi hemen ertesi gün, Dı�i�leri Bakanlı�ı’nın (Çalı�manın ço�u 
kısmında “Hariciye Vekâleti” ismi kullanılacaktır) Zafer Gazetesi’nde yayınladı�ı bir 
bildiri ile yalanlanmı�tır. Bu dönemde Zafer Gazetesi, iktidarın adeta “sesi” olmu�tur. 
“Henüz Müracaat Etmedi�imiz Pazar Hakkında Yayınlanan Asılsız Haber” ba�lıklı 
haberde Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a girmek için herhangi bir giri�im yapmadı�ı Zafer 
Gazetesi’nde çıkan bu bildiride dile getirilmi�tir: 

Dünkü Ak�am gazetesinde “Avrupa Mü�terek Pazar’ına 
alınmıyoruz”, ba�lıklı bir yazı inti�ar etmi�tir. Do�ru olmayan bu haber 
dolayısıyla a�a�ıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmü�tür: 
Avrupa serbest mübadele bölgesi tesisi hususunda Avrupa �ktisadi 
��birli�i Te�kilatı içinde cereyan eden müzakereler müsbet bir neticeye 
varamayınca, bir yandan daha önce Fransa, �talya, Almanya ve Benelüks 
memleketlerinin kurdu�u Mü�terek Pazar, di�er yandan mezkûr te�kilatın 
geriye kalan azasından �ngiltere, �sveç, Avusturya, Portekiz ve �skandinav 
devletlerinin bir küçük serbest mübadele bölgesi ihdasına karar verdikleri 
malumdur. Bu vaziyet muvacehesinde aynı te�kilat azasından Türkiye, 
Yunanistan, �spanya, �zlanda ve �rlanda gibi az geli�mi� memleketler de 
bu iki grup arasında kalmı�tır. (…)Halen bahis konusu iki grup arasında 
bulunmakta olan Türkiye her iki grupla da temas halinde olup, 
kalkınmasının temini esbabının istikmaline çalı�maktadır. Fakat ne 
birinci, ne de ikinci gruba girmek hususunda henüz herhangi bir 
müracaat yapmamı�tır. Binaenaleyh Türkiye’nin talebinin reddedildi�i 
haberi tamamıyla asılsızdır. Müttefikimiz Yunanistan ise yaptı�ı 
müracaatlardan Türkiye’yi bilhassa haberdar etmektedir. Aldı�ımız resmi 

                                                
9 “Avrupa Mü�terek Pazarına Alınmıyoruz”, Ak�am, 30 Temmuz 1959, s.1. 
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malumata göre, Yunanistan Eylül’de Mü�terek Pazar ile müzakerelere 
giri�ecektir 10.  

Hariciye Vekâleti’nin ba�vuru haberini yalanlaması veya bir süre gizlemesinin 
çe�itli nedenleri oldu�u söylenebilir. Fakat en önemli neden, AET’nin ba�vuruyu 
reddetmesi halinde muhalefetin bunu kullanabilece�i endi�esinden kaynaklanmı�tır11. 
Bir anlamda Menderes Hükümeti, Brüksel’den “müspet” cevap alıncaya kadar konuyu 
kamuoyundan gizlemek istemi�tir12.  

Hariciye Vekâleti’nin Ak�am’ın haberini yalanlaması üzerine, 31 Temmuz 1959 
günü Ak�am Gazetesi “Avrupa Mü�terek Pazarı’na Alınmıyoruz” ifadesini “Mü�terek 
Pazara Henüz Müracaat Edilmedi” ba�lı�ıyla düzeltmi�tir. Haberde, Türkiye’nin, Altılar 
(Fransa, F.Almanya, �talya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika) ve Yediler (�ngiltere, 
�sviçre, Avusturya, Portekiz, Danimarka, Norveç ve �sveç) ismi verilen iki grupla da 
temas halinde oldu�u ve durumu analiz ederek ülke için hayırlısını seçece�i 
belirtilmi�tir. Henüz iki gruba da girmek için herhangi bir talepte bulunulmadı�ı, 
dolayısıyla Türkiye’nin talebinin reddedilmi� olmasının da mümkün olmadı�ı ifade 
edilmi�tir13. 

Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a kabul edilmedi�ine dair bir yazı da 1 A�ustos 
1959’da Yenigün Gazetesi’nden “O.E.C.E.’ye Ba�lı Devletlerden Yalnız Türkiye, 
Avrupa Mü�terek Pazarı Dı�ında Kalıyor” ba�lı�ıyla yayımlanmı�tır. Bunun üzerine 
Hariciye Vekâleti, yine “yarı-resmi” yayın organı niteli�indeki Zafer Gazetesi’nde bu 
haberi yalanlama gere�i duymu�tur: 

Ankara’da münte�ir Yenigün Gazetesi’nin dünkü nüshasında 
“O.E.C.E.”ye ba�lı devletlerden yalnız Türkiye, Avrupa Mü�terek Pazarı 
dı�ında kalıyor” ba�lıklı bir yazı çıkmı�tır. Halbuki, Türkiye’den ba�ka 
�rlanda, �zlanda ve �spanya’da henüz ne Mü�terek Pazara, ne de küçük 
serbest mübadele bölgesine dâhil de�ildir. Yunanistan’a gelince: Bu 
devletin Mü�terek Pazar’a iltihakı talebi prensip itibariyle kabul edilmi� 
ise de iltihak �artlarının müzakerelerine henüz ba�lanmamı�tır. Esasen bu 
hakikat Vekâletimizce evvelki gün ba�ka bir gazetenin yanlı� haberi 
üzerine ne�redilen tebli�de açıkça belirtilmi�tir. Bu tebli�in bizzat 
Yenigün Gazetesi’nin dünkü nüshasında ne�redilmi� bulundu�unu da 
bilvesile hatırlatmak isteriz 14.  

Yenigün ve Ak�am Gazetelerinin ardı ardına çıkardıkları haberlerle, iktidarı, 
Mü�terek Pazar’a müracaat için yönlendirmek istedikleri dü�ünülebilir. Çünkü 
haberlerde Yunanistan’ın üyeli�i sıkça i�lenmi� ve Türkiye’nin ekonomik olarak bu 
durumdan zararlı çıkaca�ının altı çizilmi�tir. Belki de müracaat haberlerinin bu kadar 

                                                
10 “Henüz Müracaat Etmedi�imiz Pazar Hakkında Yayınlanan Asılsız Haber”, Zafer, 31 Temmuz 
1959, s.1. 
11 Erhan, Arat, 2003: 819. 
12 Çalı�, 2006: 73. 
13 “Mü�terek Pazara Henüz Müracaat Edilmedi”, Ak�am, 31 Temmuz 1959, s.1. 
14 “Hariciye’nin Açıklaması”, Zafer, 02 A�ustos 1959, s.1. 



                                                                                      KAAN GAYTANCIO�LU 52

çok dola�masında, iktidardaki Mü�terek Pazar yanlılarının etkisi oldu�u da söylenebilir. 
Zaten toplantı yapılmadan önce basına ba�vuru haberi gizlice sızdırılmı�tır. 

Di�er yandan, Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a ba�vuru haberi resmi olarak ilk defa 
Associated Press tarafından duyurulmu�tur. Bunun üzerine Türkiye’deki gazeteler birer 
birer Türkiye’nin Mü�terek Pazar ba�vurusunu gündeme ta�ımı�lardır. Bu haberler 
kar�ısında Hariciye Vekâleti herhangi bir yalanlamaya gitmemi�tir. 

5 A�ustos 1959 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan “Mü�terek Pazar �çin Türk 
Talebi” ba�lıklı yazıda Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a ba�vurusunu mektup aracılı�ıyla 
31 Temmuz’da yaptı�ını Türk kamuoyuna duyurmu�tur:  

Bu camiaya girmek için 31 Temmuzda ba� idareci Hallstein’a 
mektupla müracaatta bulundu�umuz ifade ediliyor. Avrupa Mü�terek 
Pazarı’nın bir idarecisi bugün Türkiye’nin bu iktisadi camia ile ortaklık 
kurmak için müracaatta bulundu�unu söylemi�tir. �dareciye göre Türk 
Hükümeti bu hususta 31 Temmuzda Mü�terek Pazarın Alman ba� 
idarecisi Walter Hallstein’a bir mektup yazmı�tır. Bununla beraber, 
Avrupa �ktisadi Camiası, Türkiye’ye atfedilen te�ebbüsü henüz resmen 
açıklamamı�tır. Müracaatın Mü�terek Pazar Vekiller Konseyi tarafından 
tasvip edilmesi lazımdır 15. 

Türkiye’nin Avrupa Mü�terek Pazarı’na müracaatı aynı gün Vakit Gazetesi’nde de 
kendine yer bulmu�tur. Vakit Gazetesi, Yunanistan’ın müracaatının kabul edildi�ini de 
yazısına eklemi�tir16. 

6 A�ustos 1959 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Türkiye’nin AET’ye müracaatı 
“Avrupa Pazarı ve Türkiye” ba�lı�ıyla duyurulmu� ve Türkiye’nin üyeli�i için kararın 
Eylül 1959’da Belçika’da gerçekle�ecek olan Vekiller Konseyi’nde verilece�i 
açıklanmı�tır. Bu haberde ayrıca Avrupa Mü�terek Pazarı’nın Türkiye’nin dı� ticareti 
açısından önemli oldu�unun altı çizilmi� ve müracaatın yerinde oldu�u ifade 
edilmi�tir17. Aynı tarihte “Avrupa Pazarına Üyeli�imiz Katile�iyor” ba�lı�ını atan Vakit 
Gazetesi ise haberinde �u cümlelere yer vermi�tir: 

�hracatımızın yüzde 40’ı bu memleketlerle yapılmakta, ithalatımızın 
yüzde 35’i bu memleketlerden olmaktadır. Bu bakımlardan Türkiye’nin 
dı� ticareti bakımından bu memleketlerin te�kil ettikleri bir birli�e girmesi 
hayati ehemmiyeti haiz görülmektedir. Ancak prensip olarak bu te�kilata 
kabulümüz kararla�tırıldıktan sonra �artlarımız bildirilecektir. Avrupa 
Mü�terek Pazarı’na dâhil altı memleket yaptıkları anla�malarda 12-15 
senelik bir müddet zarfında gümrük hudutlarını birbirlerine açacaklar, bu 
altı memleket tek gümrük ülkesi haline gelecektir 18. 

                                                
15 “Mü�terek Pazar �çin Türk Talebi”, Cumhuriyet, 05 A�ustos 1959, s.5. 
16 “Avrupa Mü�terek Pazarına Girece�iz”, Vakit,  05 A�ustos 1959, s.1. 
17 “Avrupa Pazarı ve Türkiye”, Hürriyet, 06 A�ustos 1959, s.3. 
18 “Avrupa Pazarına Üyeli�imiz Katile�iyor”, Vakit,  06 A�ustos 1959, s.1. 



TÜRK�YE’N�N AVRUPA EKONOM�K TOPLULU�U’NA ÜYEL�K   53 

Mü�terek Pazar’a girmek için Türkiye’nin müracaatta bulundu�una dair 
Associated Press ajansının verdi�i haber, Hariciye Vekâleti yetkilileri tarafından 7 
A�ustos 1959 tarihinde Zafer Gazetesi’nde çıkan a�a�ıdaki yazı ile teyit edilmi�tir: 

“Türkiye’nin umumiyetle, Avrupa’da her sahadaki entegrasyon 
hareketlerine taraftar oldu�u malumdur. Geçen sene sonunda, Avrupa’da 
bütün O.E.C.E. memleketlerini içine alacak bir serbest mübadele 
bölgesinin tesisi mümkün olamayınca, daha önce kurulmu� olan Mü�terek 
Pazar grubundan ba�ka, iki ay evvel, bir de Küçük Serbest Mübadele 
Bölgesi adı altında �ngiltere, �skandinav Devletleri, Portekiz, �sviçre ve 
Avusturya’dan müte�ekkil ikinci bir grup kurulmu�tur. Bu iki grubun 
dı�ında kalan Türkiye, Yunanistan, �zlanda, �rlanda ve �spanya’dan 
mürekkep di�er O.E.C.E. azası memleketler de, �üphesiz bu iki grupla 
münasebetlerini tetkike ba�lamı�ladır. Bilindi�i üzere Yunanistan’ın 
Mü�terek Pazar’a katılmak için geçen ay yaptı�ı müracaat, prensip 
itibariyle kabul edilmi�tir. Giri� �artları, muhtemelen Eylül ayında 
müzakere edilip karara ba�lanacaktır. Türkiye de, ticari ve iktisadi 
münasebetlerinin mahiyeti icabı, aynı camiaya katılmaya karar vermi�  
bulunmaktadır 19. 

Bu arada Libre Belgique adlı ve güçlü bir okuyucu kitlesine sahip olan 
muhafazakâr Belçika gazetesi 10 A�ustos 1959 tarihli yazısında, Türkiye ve 
Yunanistan’ın “Avrupa �ktisadi Camiasına” dâhil edilmelerinin henüz olanaksız 
oldu�unu belirten görü�lere yer vermi�tir20. Bir anlamda Belçikalı gazetenin bakı� açısı, 
�kinci Dünya Sava�ı sonrası dönemde Avrupa’nın kalkınmasında Türkiye’nin ve 
Yunanistan’ın birer engel olaca�ı iddiasını yansıtmı�tır. Çünkü ekonomik olarak güçsüz 
olan Türkiye ve Yunanistan, Avrupa’nın kalkınmasında bir yük ta�ımayacak, aksine bir 
yük olacaktır. 

Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a ba�vurusu ardından Türk basınına yansıyan bir 
di�er haberde ise, Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a üye olması ile birlikte Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan kredi temin edebilece�i ifade edilmi�tir21.  

Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a ba�vurusunun ertesi günlerinde Alman �ktisat 
Bakanı Ludwig Erhard Türkiye’yi ziyaret etmi�; bu ziyarette Türkiye’nin “Avrupa 
�ktisadi Camiası” yani Mü�terek Pazar’a yaptı�ı müracaat ile ilgili oturumların da 
yapılaca�ı gazetelere yansımı�tır22. Hürriyet’in haberine göre Türkiye’nin Mü�terek 
Pazara katılması konusunda yapılan oturum bir buçuk saatten fazla sürmü�tür23. 
Erhard’ın geli�i Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a giri�ine bir destek vermek olarak 
anlamlandırılabilir. 

                                                
19 “Müracaatımıza Dair Haber Dün Teyid Edildi”, Zafer,  07 A�ustos 1959, s.1. 
20 “Avrupa Mü�terek Pazarı ve Türkiye”, Hürriyet, 11 A�ustos 1959, s.1. 
21 “Avrupa Yatırım Bankası Bize Kredi Açıyor”, Cumhuriyet,  15 A�ustos 1959, s.1. 
22 “Ludwig Erhard �stanbul’da”, Zafer, 18 A�ustos 1959, s.1. 
23 “Erhard’ın Arzusu: Almanya Yardımı ile Türkiye’nin Zirai Sahada Kalkınması”, Hürriyet, 20 
A�ustos 1959, s.1. 
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20 A�ustos 1959’da dönemin Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen, �zmir Fuarı 
açılı�ında yaptı�ı konu�mada, Türkiye’nin Avrupa Mü�terek Pazarı’na girmek için 
çalı�malarına hız verdi�ini açıklamı�tır24. 

23 A�ustos 1959’da basına yansıyan haberler Alman �ktisat Bakanı Erhard’ın 
ziyareti sonucu açıklanan Türk-Alman Ortak Bildirisi ile ilgili olmu�tur. Bu bildiride 
Mü�terek Pazar hakkında öne çıkan haberlerin ortak noktasında Almanya’nın 
Türkiye’ye bu süreçte yardım edece�i yer almı�tır25. Alman �ktisat Bakanı Erhard ise 
ziyareti sonrası Mü�terek Pazar hakkında �unları söylemi�tir: 

(…) Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a i�tiraki mevzuunu burada 
mütalaa ettik. Bildi�iniz gibi, Türkiye ve Yunanistan Mü�terek Pazar’a 
katılmak üzere müracaat etmi�tir. Türkiye’nin bu talebini Almanya yalnız 
anlayı�la kar�ılamakla kalmamı�, katılmanın bir zaruret oldu�u kanaati 
ile bunun tahakkuku yolunda icap eden muhitlerde kendi imkanları 
dahilinde söz söylemeyi tavassutta bulunmayı da kendi için zevkli bir 
vazife saymı�tır. �stanbul konu�malarında meselelerimiz iki safha halinde 
mütalaa edilmi�tir. Tek hamlede Türkiye’nin devam ettirmekte oldu�u 
gayretleri neticesinde Avrupa iktisadi entegrasyonuna katılması yolları 
aranmı�, bunun tahakkuku çareleri gözden geçirilmi�, bu katılma 
gerçekle�tikten sonra da iki taraflı mahiyette görece�i yardımların imkan 
ve derecesi tespit edilmi�tir. Bu vaadde Almanya elinden geldi�i nispette 
yardımda bulunmayı kabul etmi�tir(…)26. 

Bu dönemde Alman �ktisat Bakanı’nın Türkiye’ye geli�i, Türkiye’yi Mü�terek 
Pazar üyeli�i yolunda umutlandırmı�tır. Demokrat Parti, Almanya ve Mü�terek Pazar’ın 
di�er üyelerinin deste�i ile ekonomik olarak çıkı� yolunu bulaca�ını dü�ünmü�tür. 

Mü�terek Pazar’a müracaat haberi basına çok sade bir �ekilde yansımı�tır. Bu 
durumun, Türkiye’nin Mü�terek Pazar hakkındaki bilgisinin az olmasından 
kaynaklandı�ı söylenebilir. Fakat günün ko�ulları gere�i Avrupa Mü�terek Pazarı’nın 
bu kadar geni�leyip derinle�ece�ini ve sonunda bir Avrupa Birli�i’ne dönü�ece�ini de 
bu dönemde kimse tahmin edememi�tir. Bu yüzden Türkiye’nin Mü�terek Pazar için 
“bekleyelim görelim” bakı� açısı, müracaatın basın tarafından pek önemsenmemesini 
beraberinde getirmi�tir. 

Mü�terek Pazar’a Türk Basınından Bakı� 

Mü�terek Pazar’a ba�vurumuz, Türk Basınında kendisine yer bulmu� ve bazı kö�e 
yazarları tarafından de�erlendirilmi�tir. De�erlendirmelerin büyük bir kısmında ba�vuru 

                                                
24 “Liberasyon Yolu ile �thalat Arttırılacak”, Hürriyet, 21 A�ustos 1959, s.1. 
25 “Türk-Alman Mü�terek Tebli�i”, Zafer, 23 A�ustos 1959, s.4.- “Almanya Yardım Yapacak”, 
Milliyet, 23 A�ustos 1959, s.1.- “Yarım Milyar Dolarlık Yatırım Yapılıyor”, Hürriyet, 23 
A�ustos 1959, s.1. 
26 “Misafir Nazırın Basın Toplantısı”, Zafer, 23 A�ustos 1959, s.4.- “Erhard Yatırım 
Programımızı Destekliyor”, Ak�am, 23 A�ustos 1959, s.1.- “Alman �ktisat Bakanı Erhard’ın 
Açıklaması”, Cumhuriyet, 23 A�ustos 1959, s.5.- “Alman �ktisat Nazırı Dün Gitti”, Tercüman, 
23 A�ustos 1959, s.4. 



TÜRK�YE’N�N AVRUPA EKONOM�K TOPLULU�U’NA ÜYEL�K   55 

olumlu bulunmu�tur. Taranılan basın içinde, ilk de�erlendirmenin Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı Mazhar Kunt’tan geldi�i görülmü�tür.  

Mazhar Kunt’a göre Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a ba�vurusu yerinde olmu�tur. 
Genel olarak Mü�terek Pazar’a üyelik çerçevesinde ülkede iki farklı sesin 
yükseldi�inden bahseden Kunt,  bu taraflardan birini “Avrupa’nın kaliteli mallarının” 
ülkede yok sataca�ını ve “ticaret açı�ının kapanaca�ı yerde büyüyece�ini” savunanların 
olu�turdu�unu ifade etmi�tir. Kunt, ülkede bazı kesimlerin ise ciddi bir �ekilde 
ba�vurunun olumlu oldu�unu dü�ündüklerini iddia etmi� ve bu ba�vuruyla Yunanistan 
ile rekabet ortamının sa�lanabilece�ini savunanları ülkedeki di�er ses olarak 
göstermi�tir. Kunt yazısından ayrıca �unlara de�inmi�tir: 

Avrupa Mü�terek Pazar’ını te�kil eden devletler camiası ile ortaklık 
kurmak üzere müracaatta bulunmu� olmamız hadiseden henüz haberdar 
olmayan büyük bir kütle üzerinde çok müsait tesirler uyandırmı�tır. 
Haber esasen bir müddetten beri ortalıkta a�ızdan a�za dola�makta idi. 
Fakat buna ihtimal vermeyenler çoktu. �leri sürdükleri sebepler de 
yabana atılacak gibi de�ildi. Bunlara göre böyle bir iltihak vukuunda 
sanayimiz atalete u�rayacak, Avrupa’nın kaliteli mamulü piyasamızı 
istila edecek ve ticaret açı�ı kapanaca�ı yerde gittikçe büyüyecekti. Aksi 
fikirde olanlar ise Avrupa Mü�terek Pazar’ına iltihakımızı zaruri 
görmekte idiler. Ve bu zaruret bilhassa Yunanistan’ın bu yolda yaptı�ı 
müracaattan sonra artık önünden kaçınılmaz bir hal almı�tı. Hakikatte 
bizce de bu pazara katılmamız elzemdi. Çünkü Yunanistan’ın buraya 
girmesinden sonra kom�umuzun memleketimizde benzeri olan mahsulleri 
kolaylıkla ihraç edebilirken bizimkilere bu rüçhan tanınmayacaktır 27. 

Dönemin Hürriyet Gazetesi yazarı Memduh Ya�a da Mü�terek Pazar’a 
ba�vurumuz ile ilgili Mazhar Kunt’un görü�lerine yakın yazılar yazmı�tır. Ya�a, 
Yunanistan’ın Mü�terek Pazar’a giri�i ile birlikte Türkiye’nin pazar payını kapayaca�ını 
ve Türkiye’nin bu birlikten ayrı kalmasıyla ekonomik olarak güçsüzle�ece�ini a�a�ıdaki 
cümleleriyle iddia etmi�tir: 

Türkiye ile Yunanistan birçok maddelerin fakat bilhassa tütün ile 
kuru üzüm ihracında birbirleri ile rakip vaziyettedirler. Yunanistan 
Mü�terek Pazar’a girmekle daha �imdiden pazarın di�er memleketlerine 
tanınan %20 nispetindeki gümrük resmi tenzilat nispeti her yıl artacak, on 
iki sene sonunda %100’e varacaktır. Yani 12 sene sonra Almanya, 
Fransa, �talya ve Beneluks memleketlerine ihraç olunacak Yunan men�eli 
mallardan hiçbir vergi ve resim alınmayacaktır. Bu vaziyet, söz konusu 
memleketlerde Yunan mallarının satı�ını fevkalade kolayla�tıracak, aynı 
mahiyetteki Türk mallarının sürümünü ise güçle�tirecektir. Türkiye, 
Mü�terek Pazar’ın altı memleketine geni� mikyasta ihracat yapmaktadır. 
Mü�terek Pazar memleketleri ve bunlardan bilhassa Almanya ihraç 
mallarımızın ba�lıca mü�terisidir. �hracatımızın 1957’de % 33,1’i (229 

                                                
27 Mazhar Kunt, “Avrupa Mü�terek Pazarı”, Cumhuriyet, 06 A�ustos 1959: s.3. 



                                                                                      KAAN GAYTANCIO�LU 56

milyon TL), 1958’de % 31,3’ü (302 milyon TL) Mü�terek Pazar 
memleketlerine yapılmı�tır. Bu itibarla, Mü�terek Pazar’a bizimle aynı 
maddeler ihracatçısı ve dı� piyasalarda ba�lıca rakibimiz olan bir 
memleketin girmesi fevkalade önemi haiz bir mesele olarak mütalaa 
edilmelidir. 

Di�er taraftan Mü�terek Pazar ile Küçük Serbest Ticaret 
Bölgesi’nin kar�ılıklı mücadeleyi daha dostane münasebetler içinde 
yapmak ve gelecekte Avrupa’yı iktisadi bakımdan birli�e kavu�turmak 
istedikleri takdirde birbirlerine kar�ılıklı gümrük tavizleri tanımaları 
ihtimal dâhilindedir. Bu takdirde Yunanistan, Küçük Serbest Ticaret 
Bölgesi’nde de bize nispetle daha müsait �artlara sahip olacaktır 28. 

Aydemir Balkan, “Avrupa-Sovyetler Yakla�ması, Avrupa’nın Kaderi ve Biz” 
ba�lıklı yazısında Fransa ile Almanya’nın “el ele vererek” Avrupa’da birlik kurmak 
istedi�ini ve iktisadi anlamda bunun gerçekle�mesinin mümkün olabilece�inin de altını 
çizmi�tir. �ngiltere’nin dı�landı�ını da ifade eden Balkan, “Avrupa Camiası”nın 
gücünden bahsetmi�tir29. 

Dönemin Cumhuriyet Gazetesi yazarı Esat Tekeli, 18 A�ustos 1959 tarihinde 
yazdı�ı “Avrupa Mü�terek Pazarı ve Biz…” ba�lıklı yazısında Avrupa Mü�terek 
Pazarı’ndan bahsetmi�, Mü�terek Pazar’ın kurulu�unu ve i�leyi�ini anlatmı�tır. Tekeli, 
Türkiye’nin bu konuda iyice dü�ünmeden hareket etmemesini önermi� ve Türkiye’nin 
Yunanistan’a “ayak uydurma hatasından sakınmasını” tavsiye etmi�tir: 

�ktisadi bir birli�e dahil olmak, bir politika i�i de�ildir. Vakıa dı� 
politika i�leri de münhasıran menfaat ve hesaba dayanmakla beraber, 
iktisadi i�ler, rakama müstenit ince hesaplara muhtaçtır. Biz de Mü�terek 
Pazara girmekten edinece�imiz menfaatle katlanaca�ımız zararı 
kar�ıla�tırarak ona göre hareket etmek zaruretindeyiz. Avrupa’nın 
sanayici memleketlerinin sınai istihsallerinin bir müddet sonra 
memleketimizde gümrüksüz girmesi, milli sanayimiz için rekabet 
imkanının ortadan kaldıraca�ı için çok ehemmiyetli bir zarardır. Buna 
kar�ı zirai istihsal ihracatımızın sürümünde bazı kolaylıklara mazhar 
olmak bir menfaat sayılır. Bahsetti�imiz zarar, beklenecek menfaate a�a�ı 
yukarı denk gelir mi? Bunu ithal ve ihracat rakamları üzerinde 
hesaplamadan bir karar vermek, bizi hata ve zarara götürür. Avrupa 
Mü�terek Pazarına zarara u�ramadan katılmanın çaresi yok de�ildir. 
Mü�terek Pazar anla�malarında iktisaden geli�memi�, deniz a�ırı bazı 
memleketler için müsaade ve muafiyetler kabul edilmi�tir. Buna benzer 
müsaadeler bizim için de kabul edilirse mesele kalmaz. Bu pazara dahil 
olmak iktisadi kalkınma gayretlerimizle yakından ilgilidir. Altılar arasına 

                                                
28 Memduh Ya�a, “Yunanistan Mü�terek Pazara Girdikten Sonra”, Hürriyet, 07 A�ustos 1959: 
s.2. 
29 Aydemir Balkan, “Avrupa-Sovyetler Yakla�ması, Avrupa’nın Kaderi ve Biz…”, Cumhuriyet, 
13 A�ustos 1959: s.2. 



TÜRK�YE’N�N AVRUPA EKONOM�K TOPLULU�U’NA ÜYEL�K   57 

kayıtsız �artsız katılmak, yıllardan beri i�tiyakını ta�ıdı�ımız iktisadi 
kalkınmamızı kökünden baltalayacak kadar a�ır neticeler verebilir. Bu 
sebepten hesaplarımızı ve tetkiklerimizi iyi yaparak büyük bir hataya 
dü�mekten ve hele Yunanistan’a ayak uydurma hatasından sakınmalıyız 
30. 

Esat Tekeli’nin görü�lerini üyelik konusunda temkinli olmak çerçevesinde 
de�erlendirmek gerekmektedir. Çünkü Türkiye, bu dönemde üyelik için acele ile karar 
vermi�tir. Bir anlamda AET’nin ne olup olmadı�ı çok fazla dü�ünülmemi�tir31. Fakat 
ba�vuru hamlesinin pek dü�ünülmese de do�ru oldu�u söylenebilir. Çünkü yeni 
bütünle�meye ba�layan ve geli�mek isteyen bu Birli�e üyelik için ilk ba�vuranlar 
arasında yer almanın do�ru bir atak olaca�ı dü�ünülebilir. Ayrıca Demokrat Parti 
Hükümeti de ekonomik darbo�azdan bir an önce kurtulu�unun da “can simidi” olarak 
görülebilirdi. Dolayısıyla ba�vuru kararı çok ele�tirilse de; karar do�ruydu, ama 
zamanlama biraz yanlı�tı. 

André François Poncet, “Avrupa’nın Birle�memi� Devletleri” adlı yazısında 
Avrupa’daki Altılar ile Yediler arasındaki rekabete de�inmi� ve bu fikir ayrılı�ın iyi 
olmadı�ını belirtmi�tir32. Buna benzer bir yazı da Handelsblatt Gazetesi’nden gelmi�tir. 
Gazete �ngiltere’nin ba�ını çekti�i Küçük Serbest Bölge projesini Avrupa’nın 
birle�mesinin önündeki engel olarak göstermi�tir33. Sami Kohen’e göre bu ayrılıkta De 
Gaulle de önemli bir rol oynamı�tır. Kohen’e göre, De Gaulle Fransa’sı siyasi, askeri ve 
iktisadi sahalarda Batı ittifakını zedeleyen bir politika gütmü�tür34. 

Mü�terek Pazar ile ilgili ilk yazısından iki hafta sonra, Memduh Ya�a, Türkiye’nin 
Mü�terek Pazara müracaatı ile dü�üncelerini “Türkiye Mü�terek Pazar’a Katılmalı Mı? 
ba�lı�ıyla bir kez daha belirtme gere�i duymu�tur. Ya�a’ya göre Türkiye’de Mü�terek 
Pazar’a kar�ı olanların en önemli endi�esi, “genç sanayinin” Avrupalıların güçlü 
sanayilerince “ezilecek” olmasından kaynaklanmaktadır. Ya�a, Türkiye’nin Mü�terek 
Pazar’a birdenbire ve kayıtsız �artsız katılımının böyle sonuçlar do�urabilece�ini 
savunmu� fakat ülke içinde yabancılarla yarı�abilecek güçte i�letmelere sahip 
oldu�umuzun altını da çizmi�tir. Ya�a, yazısında Türkiye’nin Avrupa Mü�terek 
Pazar’ına girmesini Türkiye’nin yararına gören bir çerçeve çizmi�tir: 

Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a katılması birdenbire ve kayıtsız 
�artsız oldu�u takdirde tasavvur edilen neticelerin bazı sanayi 
i�letmelerimiz için do�masından �üphe edilemez. Gayri tabi �artlar içinde 
do�mu�, her türlü a�ırı himaye tedbirleri altında ve rekabet ihtimalleri 
dı�ında çalı�mı� bir kısım sanayimiz güne�e ve havaya çıkmaya 
mütehammil de�illerdir. Buna mukabil mümasil yabancı i�letmelerle e�it 

                                                
30 Esat Tekeli, “Avrupa Mü�terek Pazarı ve Biz”, Cumhuriyet, 18 A�ustos 1959: s.2. 
31 Bozkurt,op. cit., 2001: 260. 
32 André François Poncet, “Avrupa’nın Birle�memi� Devletleri”, Hürriyet, 19 A�ustos 1959: s.2. 
33 “Avrupa �ktisadi ��birli�ini Kuvvetlendirmek �çin Kaybedilecek Zaman Kalmamı�tır”, Vakit, 
02 A�ustos 1959, s.3. 
34 Sami Kohen, “De Gaulle’ün Borusu…”, Milliyet, 20 A�ustos 1959: s.2. 
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rekabet �artları içinde yarı�abilecek sanayi müesseselerimiz sanıldı�ı 
kadar az de�ildir. Bunlar Mü�terek Pazar içinde daha geni� bir piyasaya, 
daha ileri tekni�e ve ham maddeleriniz daha ucuz ve rahat tedarik etmek, 
dolayısıyla geli�mek imkanına da kavu�mu� olacaklardır. Birincileri 
yalnız Mü�terek Pazar içinde de�il, fakat dı� ticaretini az çok 
serbestle�tirilmi� Türkiye içinde de bizim için halli mü�kül bir problem 
olmaktan kurtulamayacaklardır. �artlar ne olursa olsun bunlar, 
Türkiye’nin dı�ında ve içinde normal iktisadi münasebetler kurma 
te�ebbüslerine kar�ı daima dikileceklerdir. Otuz senedir i�lenen çe�itli 
hatalar “Sanayinin bu millet için oldu�u” hakikatini geni� miktarda 
unutturmu�, birçok kafalarda “Milletin bu sanayi için” her türlü mihnete 
katlanması gerekti�i inancını yerle�tirmi�tir. Kaldı ki sadece sanayiye ait 
problemler dolayısıyla de�il, fakat paramız dı� de�erinin istikrarı, zirai 
maddelere ait daha önemli meseleler, yatırım politikamız vs. dolayısıyla 
Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a katılması, Roma Antla�ması’nın ihtiva 
etti�i intikal devresinde derpi� edilenlerden farklı kayıt ve �artlarla 
mümkün olabilecektir. Bizzat Anla�mada, az geli�mi� üyelerin veya 
üyelerin sahip bulundukları az geli�mi� mıntıkaların geli�tirilmesini göz 
önünde bulunduran hükümler yer almı�, bunu sa�layacak müesseseler 
kurulmu�tur 35. 

“Mü�terek Pazar’ın Mahzurları” ba�lı�ıyla 21 A�ustos 1959’da Cumhuriyet 
Gazetesi’nde çıkan bir haberde yerli sanayinin “himayesiz kalaca�ı” ve “a�ır bir darbe” 
yiyece�i vurgulanmı�tır. Buna ra�men ülkede Mü�terek Pazar’a Türkiye’nin 
girmesinden yana olanların da ço�unlu�u olu�turdu�u belirtilmi�tir: 

Yerli sanayinin himayesiz kalması ve a�ır darbe yemesi ihtimali 
mevcut görülüyor. 

Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a girmesi meselesi bilhassa ticari 
mahfilde günün meselesi olmaya devam etmektedir. Bu çevrelerde ifade 
edildi�ine göre, Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a girmesinin memleket 
ekonomisine sa�layaca�ı faydalar arasında, bilhassa Avrupa Yatırımlar 
Bankası’ndan kredi temini imkanı bulunmaktadır. Mü�terek Pazar 
memleketleri kendi aralarında Avrupa Yatırımlar Bankası adı ile bir 
banka kurmu�lardır. �ayet Türkiye Mü�terek Pazar’a girerse, bu 
bankadan geni� kredi temin etmesi mümkün olacaktır. Mü�terek Pazar’a 
girmemizin mahzurlarına gelince, bunların en ba�ında tatbik edilecek 
mü�terek tarifenin, yerli sanayiyi himayesiz bırakarak, a�ır bir darbe 
yemesine sebep olabilmesi ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye hem 
co�rafi hem iktisadi bakımdan, Mü�terek Pazar üyesi di�er devletlere 
nazaran özellik göstermektedir. Bu da bir mahzur olarak mütalaa 
edilmektedir. 

                                                
35 Memduh Ya�a, “Türkiye Mü�terek Pazar’a Katılmalı Mı?”, Hürriyet, 21 A�ustos 1959: s.2. 
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Bununla beraber, genel olarak Mü�terek Pazar’a Türkiye’nin 
girmesi fikrine taraftar olanlar ekseriyettedir 36. 

  Peyami Safa, Tercüman Gazetesi’ndeki kö�esinden, “Mü�terek Pazar bugün için 
büyük faydalar, yarın için daha büyük imkânlarla doludur. Türkiye’nin iktisadi 
kalkınmasında da kuvvetli amillerden biri olabilir” diyerek Türkiye’nin Avrupa 
Mü�terek Pazarı’na girmesinden yana taraf olmu� ve Türkiye için gelece�in Mü�terek 
Pazar’da oldu�unu savunmu�tur. Safa, yazısında ayrıca Alman �ktisat Bakanı Erhard’ın 
Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a müracaatı hakkında söylediklerine de yer vermi�tir37. 

Nadir Nadi, Mü�terek Pazar ile ilgili yazısını, 17-22 A�ustos 1959’da Türkiye’yi 
ziyaret eden Alman �ktisat Bakanı Erhard’ın gidi�inden sonra yazmı�tır. Nadi, yazısında 
daha çok ziyaret sonrası yayınlanan Türk-Alman Tebli�i üzerine yo�unla�mı�tır. 
Türkiye’nin gerçekten Avrupalı olmasını savunan Nadi, bunun ancak Türkiye’nin özgür 
iradesi ile demokratik bir ortamda olabilece�inin de altını çizmi�tir. Nadi, “Nasıl 
Kalkınsak” ba�lıklı yazısında özellikle Demokrat Parti iktidarına yüklenmi�tir: 

…Yalnız bir Avrupalı, ya da hür dünyalı olmaya içten, yürekten 
kararlı mıyız? ��te mesele burada itiraf edelim ki �imdiye dek D.P. 
iktidarının tuttu�u yol bu hususta içerisini ve dı�arısını tereddütten 
kurtarılabilecek derecede aydınlık olmamı�tır. Avrupalı ve hür dünyalı 
sayılmak için Avrupa ve hür dünya devletlerinden kredi almak yetmez. 
Ben Avrupalıyım demek, hatta ekonomik gidi�ini onlarınkine uydurmaya 
çalı�mak yetmez. Bildiride de ima yolu ile belirtildi�i gibi, politik ve 
sosyal yönler ile de Türkiye’yi Avrupa bütününe katmak, bu u�urda çaba 
harcamak gerekir. DP �ktidarına yüklenen Nadi, D.P.’nin iktidara 
gelmeden önceki yapısından çok uzak oldu�unu ve baskıcı bir rejim 
uyguladı�ının altını çizmi�tir. Fakat Avrupalı olmanın da yararının altını 
�u cümlelerle çizmi�tir: …Türkiye, her cephesi ile Avrupalıla�maya 
gayret etmezse, bir kö�ede unutulup kalmaya mahkumdur. Dostlarımızın 
yardımı, ancak kendi tutumumuzda samimi davranırsak bize yararlı 
olabilecektir 38. 

29 A�ustos 1959’da Esat Tekeli, “Son Günlerin Olaylarına Bakı�” ba�lı�ıyla bir 
yazı yazmı�tır. Tekeli, Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a giri�inin, Türkiye’yi Almanya’nın 
bir pazarı haline getirece�ini iddia etmi� ve bunun Almanların çıkarına olaca�ını 
savunmu�tur: 

Avrupa Mü�terek Pazar’ına i�tirakimiz meselesinin en ruhlu noktası 
olan Türk sanayinin himayesi hususu, ne Erhard’ın, ne de Dı� ��leri 
Bakanımızın izahlarında aydınlatılmamı�tır. Bir gazetenin yazdı�ına göre 
Erhard bu meseleyi, Yani Türk sanayinin korunması meselesini de 
görü�tük, Fakat çok geni� oldu�u için �imdi izah edemeyece�im” demi�. 
Dı�i�leri Bakanımız ise, gümrük resimlerinin Mü�terek Pazar’a dahil 

                                                
36 “Mü�terek Pazar’ın Mahzurları”, Cumhuriyet, 21 A�ustos 1959, s.1. 
37 Peyami Safa, “Mü�terek Pazar ve Türkiye”, Tercüman, 24 A�ustos 1959: s.1. 
38 Nadir Nadi, “Nasıl Kalkınsak”, Cumhuriyet, 24 A�ustos 1959: s.1. 
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memleketler arasında kaldırılmasının tedrici olaca�ından bahsediyor. 
Gerçekten gümrük resimleri 10-15 yıllık bir intikal devresi zarfında 
kalkacaktır. Fakat biz Almanya, Fransa ve �talya gibi sanayici 
memleketlere ayak uydurabilir miyiz? Bu Batı Avrupa memleketleri ile 
bizim aramızda sınai istihsal alanında mesafe yok mudur? Hatta bu 
mesafe, bir bakıma göre asırla ifade edilebilecek kadar uzun de�il midir? 
Böyle olunca milli sanayimiz gümrük resmi alırken dayanamadı�ı 
yabancı rekabetine, gümrük resmi kalktıktan sonra nasıl mukavemet 
edebilecektir? Sayın Fatin Rü�tü Zorlu, Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a 
i�tiraki muayyen �artlarla olacak, diyor. Bu muayyen �artlar nedir ve 
sınai istihsalimizi korumaya ne derece hadimdir? Bu noktalar bilinmiyor 
ve izah da edilmemi� bulunuyor. Gümrük Birli�i meselesi o kadar 
mühimdir ki Fransa, Mü�terek Pazar anla�masını imzalamadan, Pazar 
i�tirak hususunda Fransız Meclisi’nden prensip kararı almaya lüzum 
görmü�tü. Bizim için böyle bir birli�e i�tirak, daha ziyade hayati bir 
meseledir. Bu durumda acaba bu meselenin Büyük Millet Meclisinde 
münaka�asına imkan hazırlamak daha isabetli olmaz mı? �ayet bu 
i�tirakte, bizim için a�ır mükellefiyetler yüklemeyecek ve sınai 
istihsalimize zarar vermeyecek hususi ve istisnai �artlar temin 
edilebilecekse bu noktanın halk efkarına açıklanması ve tekeffül edilmesi 
icap etmez mi? Türkiye’nin Mü�terek Pazar’a girmesi, Almanya’ya 
Türkiye’de daha serbest bir sürüm yeri temin edece�i için Almanların 
menfaatine uyan bir �eydir. Buna kar�ı Avrupa iktisadi bütünlü�üne 
hizmet için Türkiye e�er fedakârlıkta bulunacaksa, bu fedakarlı�ın 
manasını ve faydasını anlamak güçtür. Herhalde iktisadi kalkınma 
davamızla yakından ilgili olan bu Mü�terek Pazar’a i�tirak meselesini, en 
ziyade ve hatta münhasıran kendi menfaatimiz ve devamlı menfaatimiz 
bakımından gözden geçirmeden bir karara varmak hatalı olacaktır 39. 

Esat Tekeli, Türkiye’nin Mü�terek Pazar (Ortak Pazar) ile bütünle�mesinin ileride 
Türk ekonomisinin kalkınmasını engelleyece�ini ileri sürmü�, hatta daha sonraki 
dönemlerde Esat Tekeli’nin görü�leri “Onlar Ortak, Biz Pazar” ifadelerinin de 
ba�langıcını olu�turmu�tur. 

Feridun Ergin, Mü�terek Pazarın dı�ında kalmanın pahalılık yarataca�ını, dü�ük 
hayat seviyesi do�uraca�ını ve döviz sıkıntısına yol açabilece�ini savunmu� ve bu 
pazara giri�in Türkiye için nadir bir fırsat oldu�unun altını çizmi�tir: 

(…)Hükümet tarafından yapılan müracaatı tereddütle kar�ılayan i� 
adamlarına rastlanmaktadır. Müteaddit kimseler, ithalat vergileri 
indirilir ve gümrük kapıları ardına kadar açılırsa, milli sanayinin 
sarsılabilece�ini ileri sürmektedirler.                    

 (…)Ya�ayabilmek için gümrük himayesine muhtaç bulunan sanayi 
�ubeleri her memlekette mevcuttur. Türkiye’deki durumun hususiyeti, bu 

                                                
39 Esat Tekeli, “Son Günlerin Olaylarına Bakı�”, Cumhuriyet, 29 A�ustos 1959: s.2. 
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çe�it sanayinin di�er yerlerden fazla olmasıdır. Fakat Mü�terek Pazar’a 
girilir girilmez, kendi ayakları üzerinde yürüyemeyecek istihsal kollarının 
mukadderatlarına terk edilece�i dü�ünülmemelidir. Elbet bunlara uzun 
bir intibak müddeti bırakılacak, vergi muafiyetleri tanınacak ve müsait 
�artlarla kredi açılacaktır. Dü�ük verimli i� sahalarındaki sermayelerin 
mühim zararlara maruz kalmaksızın tasfiyeye tabi tutulması ve daha 
müsait faaliyet kollarına aktarılması, Mü�terek Pazar projesinde dikkate 
alınmı� hususlardandır. 

(…)Financial Times gazetesine göre, Türkiye’nin Mü�terek Pazar 
meselesinde kar�ıla�abilece�i en mühim engellerden biri, i� adamlarının 
zihniyetiyle alakalıdır. Yabancılar Türk sanayicilerinin rasyonel i�letme 
prensiplerine gereken ehemmiyeti vermediklerine kani gözükmektedirler. 
Böyle bir intibahın uyanmasına sebep, belki de darlık yıllarında döviz 
tahsisleri çıkartmaya ve kredi açtırmaya muvaffak olmu� bazı 
müte�ebbislerin ampirik usullerle fabrika kurmak ve çalı�tırmak 
istemeleridir. Financial Times’in yazısını okudu�um vakit, sadece zihniyet 
meselesinin bir memleket kaderi üzerinde mühim rol oynayabilece�ine 
ihtimal vermemi�tim. Lakin meseleyi tetkik edince, te�hisin tamamıyla 
yani yüzde yüz haksız sayılamayaca�ını gösteren emarelerle kar�ıla�tım. 

(…)Fakat her �eye ra�men, hükümet tarafından yapılan te�ebbüsün 
müspet netice vermesini memleket hesabına temenni ediyoruz. Zira 
Mü�terek Pazarın dı�ında kalmak pahalılı�ın, dü�ük hayat seviyesinin ve 
döviz sıkıntısının gayri muayyen müddet uzayıp gitmesine sebebiyet 
verebilir. Bürokrasinin yenilmesi ve rasyonel i�letme usullerinin 
kökle�tirilmesi her ne kadar güçlükler arz ederse de, bir zihniyet 
inkılabının gerektirece�i irade kuvvetini göstermek mecburen katılmamız 
fedakarlıklar pahasına olsa bile, dünya ekonomisinin gidi�ine ayak 
uydurmamıza imkan hazırlayacak nadir fırsatlardan birini te�kil edecektir 
40. 

 

Sonuç 

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na ba�vurusu basına hemen hemen aynı 
�ekillerde yansımı�tır. Aynı haber kalıplarının ve aynı ba�lıkların kullanıldı�ı 
görülmü�tür. Bu konu hakkında çe�itli kö�e yazarlarının makalelerinde, Türkiye’nin 
ba�vurusunun genelde olumlu kar�ılandı�ı görülmektedir. 

Türkiye’nin ba�vurusunu olumsuz bulanlar, Türk sanayisinin etkilenece�ini öne 
sürmü�ler; ba�vuruyu olumlu bulanlar ise Yunanistan ile ticari rekabette bu hamlenin 
do�ru oldu�unu iddia etmi�lerdir. Bu dönemde Türkiye’nin EFTA ile AET arasında 
kaldı�ı ve herhangi birini seçmek zorunda olması da basına yansıyan yazılar arasında 
kendisine yer bulmu�tur. 

                                                
40 Feridun Ergin, “Mü�terek Pazar ve Biz”, Cumhuriyet, 30 A�ustos 1959: s.2. 
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Türkiye’nin ba�vuru haberi ilk defa 30 Temmuz 1959 tarihli Ak�am Gazetesi’nde 
yayınlanmı� ve hemen Dı�i�leri Bakanlı�ı tarafından ertesi günkü Zafer Gazetesi’nde 
yalanlanmı�tır. Bu dönemde Zafer Gazetesi, Demokrat Parti iktidarının çizgisinde 
yazılar yayınlamayı tercih etmi�tir. Bir anlamda Demokrat Parti’nin yarı-resmi yayın 
organı �eklindedir. 

30 Temmuz 1959 ile 31 A�ustos 1959 tarihleri arasındaki basın taramasında 
dikkati çeken bir nokta bazı gazetelerin ba�vuru haberini hiç duyurmamı� olmalarıdır. 
Özellikle Milliyet ve Tercüman gazetelerini bu dönemki sayılarında Türkiye’nin 
Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na ba�vuru yaptı�ı haberi yer almamı�tır. Dönemin bu iki 
önemli gazetesi, Türkiye’nin AET’ye ba�vurusunu önemsemedi�i ve bu yüzden 
yakından takip edemedi�i söylenebilir. 

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na ba�vurusu, Avrupa basınına da 
yansımı�tır. Avrupa basınında -birkaç istisna haricinde, ba�vuru gereksiz 
bulunmamı�tır. Hatta Türkiye’nin �ngiltere’nin ba�ını çekti�i EFTA’yı tercih etmeyip 
AET’yi tercih etmesi “sevinçle” kar�ılanmı�tır41. 

Hükümetin, ba�vurusu kar�ısında AET’den bekledi�i cevabı alması uzun 
sürmemi�tir. AET Bakanlar Konseyi 11 Eylül 1959’da aldı�ı karar ile Yunanistan ve 
Türkiye’nin ba�vurularını kabul etmi�tir. 
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