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tiyle 79 milyon dolara yükselmiştir. Biz 79 mil
yon dolarlık ithalât yaptığımız halde, sadece 1
milyon 300 bin dolarlık mal ihraç edebiliyoruz.
Bu, dengesiz bir gelişmedir. Türk Hükümeti ola
rak birçok sebeplerin yanında, bu sebepten dola
yı da, aynı zamanda -ilci ülke arasındaki ticarî
münasebetleri daha da, geliştirmek ve bizim de
Suudî Arabistan'a yapabileceğimiz hizmetler, ya
pabileceğimiz birtakım ticarî muameleler ve ya
tışlar vardır. Bunları inkişaf ettirerek dış tica
retimizde dengeyi teessüs etmeye çalıştırmak hiç
şüphesiz kıi, çok mühim görevlerimizden birisini
teşkil etmekte idi .
Bu ve buna benzeyen sebepler, memleketi
mizin millî menfaatleri bakımından, Hükümeti
mizin Programındaki esasların tatbikatı 'bakı
mından bu seyahati gerekli kılmıştır.
Yine, son yıllardaki bütün dünyadaki de
ğişimler dikkate alınacak olursa, hu seyahat
te ve bu iyi mün a se'b etlerin gelişmesine çalı
şılmakta, 'hatta gecikilmiş olduğunu itiraf -er
memek mümkün değildir. Bilindiği gibi eoğu
petrol üreten bu ülkeler, son yıllardaki büitün dünyadaki büyük değişiklik muvacehe
sinde yıllık geliri eri artmaya 'başlamış, hızla
kalkmnıaya haşlamışlar, başka ülkelerin pet
rol ihtiyacını temin bakımından 'kendilerine
ihtiyacı artmış, petrol gelirleri 'bakımımdan
başka ülkelerle birçok iyi münasebetler kura
bilecek noktaya varmışlardır, Ibu ülkeler.
Meselâ: Suudî Arabistan'ın her yıl, geçirdi
ğimiz dört yıl esuasıında kendi Devlet bütçesi
takriiben yüzde yüz a it inaktadır. Bu kadar hüyük bir hız ile bu ülkelerde inkişaf kaydedil
mektedir. Bu büyük 'gelişmeden dolayıdır ki,
bütün Batı ülkeleri 'birbirleriyle yarış halin
de, bu ülkeleri gidip ziyaret etmekte, kendi
ilhtiyaîç'l arının karşılanması, karşılıklı müna
sebetlerin gelişmesi hususunda âdeta .birbirle
riyle yarış etmektedirler. Nitekim., 'bilfiil ora
ya vardığımız zaman, bugün Riyat'un dünya ül
kelerinin ziyareti bakımından Paris'en de Washin'gton'dan da daha fazla ya'bancı ülkenin zi
yaret etnıe'kit'e olduğu bir ; büyük merkez hali
ne geldiğini müşahede ettik. 'Ayrıca Suudî Ara'bistan Dışişleri Bakanının bizzat ifade ettiği
ne göre, bizim ziyaretimizden önceki iki ay esnasılda 500 yabancı ülkenin en yüksek sevi
yedeki temsilcilerinim kendilerini ziyaret et
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tiğini ifade ettiler. Nitekim, lıizim orada, kaklı
ğımız bir haftalık müddet esnasında bir uça
ğa 'bindiğimiz zaman yanımızda bir ülkenin
Başbakanı, Baş'bakan yardımcısı veya bir bü
yük heyetini görmemek mümkün değildi. Biz
oradayken dört a y n ülkenin temsilcileri ayrı
ca bizimle beraber ziyarete gelmiş bulunuyor
du. Mes'elâ: Güney Kore ülkesi yüzden fazla
yüksek seviyede temsilcisiyle, İmkanlarıy'e
orada bulunuyordu. Aynı şekilde 'Mısır Başlbakan Yardımcısıyle ıberafberee orada bir uçakta
seyahat ettik: ve yine Tunus Başbakanı ve he
yeti, biz oradayken gelmişti. Yine Başbakanı
ile ayın toplantıda bulunmak imkânı hasıl oldu.
Oradaki kısa 'bir ziyaret .esnasında 'bütün ülke
lerin en yüksek seviyede gelip bu ziyaretle
ri yaptıklarını >g*ördük. Bizini ziyaretimizden
önce İspanya Heyeti gelmiş dönmüş içli, Fran
sa 'bir müddet önce gelmiş idi; hatırlanacağı
üzere Almanya Başbakanı Will.y Brandt'ta bi
zini seyahatimizin arifesi .gününde aynı hölıgedeki ülkeleri ziyaret etmekte idi. Bu ziyaret.
aslında bizim bakımımızdan gecikmiş bir zi
yarettir ve gerekli bir ziyarettir.
Türkiye'nin Suudî Aralbistan'la esasen 'dost
luk ve kardeşliği mevcuttur. Ancak, biraz evvel
de arz ettiğim gibi bu bugüne kadar karşılıklı
iyi niyet ve sevgi çerçevesi içerisinde kalmış,
verimli müşterek aksiyonlar sakasına inîtikâl
ettirilememiştir.
KJaldı (ki, Son yıllardaki petrol durumu mu
vacehesinde Türkiye olarak 'bir yandan petrol
açığımızı karşılamak, öbür taraftan da yeni
petrol fiyatları muvacehesinde dış tiearet den
gemizde gereken kolaylıkları sağlamak 'bakı
mından faydalı ve isabetli neticelerin alınabi
leceği mümkün görüldüğü için böyle bir. zi
yareti, aslında hakikaten biran evvel yapmak
gerekli bulunuyordu.
Türkiye'nin, eski petrol fiyatları esııasurda bir yıllık petrol ithalâtı 300 milyon dolar
:meı'tebesinde olduğu halde, yeni fiyatlar kar
şısında yılda 800 milyon dolardan daha fazla
peiTOİ ihtiyacımızı karşılamak için ödeme
yapmak nıeeJburiyeti ile karşı karşıya bulun
maktayız. Bu, petrol üretmeyen ülkelerin hep
si için benzeri bir tablodur. Petrol üreten ül
keler içerisinde çok mühim bir yer işgal eden
Suudî Arabistan''d ak i işte bu büyük yahnneı

