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A) Öngörüşmeler 5 
1. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 arkadaşının, uyguladıkları siyasî 

ve ekonomik politikalarla, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan gö
revleri yapamaz hale getirdikleri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddi
asıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/10) ' 5:28 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve 
kasıtlı tutumlarıyla Türkiye Demir-Çeük işletmeleri Karabük ve İskenderun fab-
rikalarındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına 
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Sayfa 

neden oldukları ve gerek ülke ekonomisini, gerekse demir-çelik işçilerini zarara 
uğrattıktan iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (U/8) 28:52 

3. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının, Bul
garistan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu 
ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler 
yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (U/6) 52:100 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 100 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 100 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan' in, Türkiye'ye atanan yeni ABD Bü
yükelçisi hakkındaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili tsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/766) 100:101 

• 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Başbakan Turgut özal, İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 27.9.1989 tarihli 8 inci 
Birleşimde, 18.9.1989 tarihinde İstanbul'da YPO (Young President Organization) Toplantısın
da kendisine yöneltilen irtica ile ilgili soruya vermiş olduğu ve basın kanalıyla kamuoyuna yan
sıyan yanıtı hakkında yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap verdi. 

Hatay Milletvekili öner Miski, 3358 sayılı Yasa ve er öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin tli Silopi İlçesi Derebaşı 
Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa kavuştur
mak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/73) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüş-
mesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 71 arkadaşının ceza ve tutukevlerindeki olaylara 
karşı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir özel Tip Ceza ve Tutukevindeki tutuklu ve hüküm
lülerin Aydın Ceza ve Tutukevine nakli sırasında gerekli tedbirleri almayarak tutuklu ve hü
kümlülerden ikisinin ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen olay
lar karşısında seyirci kaldığı iddialarıyla Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu hakkında (U/7), 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Top
tan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçi 
ve köylüsünü mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında (H/9); 

Gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınıp alınmamaları konusundaki ön-
görüşmeleri tamamlandı; yapılan oylamalar sonucunda gündeme alınmalarının kabul edilme
diği açıklandı. 

Alınan karar gereğince, 29 Eylül 1989 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
me saat 20.42'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalitn Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Çanakkale 

Ertuğrul Ozdemir Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
29 . 9 . 1989 Cuma 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 16 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 41 ve 89 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/213) (Plan va Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Emniyet Müdürlüğünün bazı sorunla

rına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9,1989) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Parlamentodaki çalışmalardan 
bir kısmının T.R.T. tarafından kamuoyuna duyurulmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/853) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.9.1989) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerin Arap Dili Ede
biyatı bölümünden mezun olanlara Öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.1989) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanveldli Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

> # i • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Balıkesir Milletvekili Necat Tunçsiper'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili Fuat Kıla ve 20 arkadaştım, uyguladıkları siyasi ve ekonomik politika
larla, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikleri ve ekonomik 
yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilifkin öner
gesi (11/10) 

BAŞKAN — Gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında, Genel Kurulun 
26.9.1989 tarihli 7 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, İzmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 
arkadaşının; uyguladıkları siyasî ve ekonomik politikalarla, belediyeleri, kanunlarla kendileri
ne verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikleri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları 
iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddele
ri uyarınca b|r gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun
daki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26 Mart 1989 günü yapılan mahallî seçimlerde, elinde bulundurduğu birçok belediyeyi kay
beden iktidar, uygulamakta olduğu enflasyonist ekonomik politikalarıyla zaten zor durumda 
olan belediyeleri seçimlerden sonra almış olduğu bazı kasıtlı kararlarla iyice sıkıntıya sokmuş 
ve bu yerel yönetimler ekonomik yönden büyük bir çıkmazın içine girmiştir. 

26 Mart seçimleri neticesi halkın güvenini kaybeden siyasî iktidar, belediyelere siyasî ve 
ekonomik baskı yaparak belde halklarını cezalandırma yolunu seçmiştir. Belediyelere uygula
nan siyasî ve«konomik baskılar neticesinde aslında cezalandırılan belediye başkanları değil, 
o beldede yaşayan halkımızdır. Halkımızın hür iradesidir. 

— 5 — • 
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Geçmiş dönem belediye yönetimleri hizmet adı altında belediyelerin bütün imkânlarını 
gösteriş amacı güden ve üretken olmayan yatırımlara kaydırmışlar ve belediyelerin birçoğu 1991 
yılına kadar olan tiler Bankası hisselerini tamamen harcamışlardır. TEK, SSK gibi kuruluşlara 
borç biriktirmişlerdir. Borçsuz belediye yok gibidir. > 

26 Martta iş başına gelen belediye yönetimleri bu borçların altından nasıl kalkacaklarını 
planlarken, bu defa hükümetin hışmına uğramışlardır. Belediyeler borçlarına mahsuben tiler 
Bankasından para alamadıkları gibi tiler Bankasınca SSK ve TEK borçları belediyelerin aylık 
dağıtım gelirlerinden kesilerek bütçeleri felç hale getirilmiştir. 

Buna ilaveten, Akaryakıt Tüketim Fonu başta olmak üzere, Ulaştırma Fonu, İçişleri Fo
nu, Bayındırlık Fonu gibi fon yardımları da hükümet yetkilerine dayanılarak azaltılmış, âdeta 
yok mertebesine getirilmiştir. 

Belediyelerimize imkânlar sağladık teranesiyle ortalığı birbirine katan siyasî iktidarın se
çimde belediyeleri kaybedince ortaya koyduğu tablo partizanlığının boyutlarını tespit bakımından 
ibret vericidir. Aslında, bu kararlar seçimlerden önce "Bizden olmayana hizmet yok, bizden 
olmayan belediye başkanının elini kolunu urganla bağlarız" zihniyetinin uygulamaya konul
masından ibarettir. 

Hükümetin uygulamakta olduğu bu politikaların yanı sıra beş yıldır yaşamak zorunda 
olduğumuz ve bu gidişle yüzde yüzleri aşması mukadder enflasyon göz önüne alındığında be
lediyelerin içinde bulunduğu çıkmaz daha iyi anlaşılacaktır. 

Bu nedenlerle, takip edilmekte olan siyasî ve ekonomik politikalar neticesi belediyelerimi
zi kanunla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale sokan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve talep 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
tzmir 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 

' Muhterem arkadaşlar, bugün üç gensoruyu müzakere edeceğiz. Çalışma süremiz bakımın-, 
dan, hatip arkadaşlardan, sürelerini aşmamalarını özellikle rica ediyorum. Bu, benim kendi 
temennim olduğu gibi, sayın grup başkanvekillerinin de benden ricalarıdır. Gerek grup sözcü
lerinin ve gerekse Hükümetin, süreyi aşmamalarını özellikle talep ediyorum ve sürenin aşılma-
masma özen göstereceğimi de ifade ediyorum. 

Söz sırası, önerge sahiplerinden bir arkadaşındır. 

önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. 

Buyursunlar Sayın Kılcı. (DYP sıralarından alkışlar) 

Efendim, süreye riayet edelim... 

FUAT KILCI (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin, uyguladığı 
siyasî ve ekonomik politikalar neticesi, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri 

— 6 — 
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yapamaz hale soktuğu iddiamızla ilgili görüşlerimi aktarmak üzere huzurlarınızdayım. Yüce 
Heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlar, yeni dönemimizin yurdumuza, milletimize, partilerimize 
hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan dilerim. 

Değerli milletvekilleri, insanoğlu, yaradılışının icabı, kendisine ve yaşamına gerekli pek 
çok ihtiyacım tek başına karşılayamadığı için, yaşantısında diğer insanlara olan ihtiyacından 
dolayı, toplu yaşamayı daha uygun bulmuştur. Toplu yaşamında, en küçük birim olan köyden 
kasabaya ve şehre doğru topluluk birimleri oluşturmuştur. Bu birimlerde yaşayan insanların, 
insanca, çağdaş yaşamalarını temin için de belediyeler kurulmuştur. Belediyeler dediğimizde, 
o belde insanlarına, doğumundan ölümüne, sayılamayacak kadar hizmeti götüren, gördüren; 
o beldeyi şehir görünümüne sokan, temizleyen, yeşillendiren; altyapı dediğimiz, içme suyu, ka
nalizasyon, aydınlatma gibi ana temel görevleri yürüten kuruluşlar aklımıza gelmektedir. 

Belediyelerimiz, her kuruluş gibi, her sene bütçeler yaparlar ve insanlarımız için gerekli, 
en başta da 1580 sayılı Belediye Kanununda öngörülen hizmetleri görmeyi planlarlar. 

Belediyelerin gelirleri üç bölümde toplanabilir : 

Birinci bölümde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunuyla elde edilen gelirleri; 

İkinci bölümde, 2380 sayılı Belediyelere ve ti Özel İdarelerine Oenel Bütçe Vergi Gelirle
rinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun ile gelen pay gelirlerini; 

Üçüncü bölümde de, gayrimenkulleri varsa, buralardan temin edilen kira gelirlerini saya
biliriz. 

Belediyelerin giderleri bölümü için de şunu söyleyebiliriz : Bu kadar çok hizmetin,.gayet 
tabiî ki, o kadar da gideri olacaktır. Zaten, bütçeleri denk yapılır; kâr amaçları olmadığı için 
kâr gözetemezler. Gelir fazlası varsa, o da yatırımlara kaydırılır. 

Geçtiğimiz 26 Mart 1989 seçimlerindeki verilere göre, ülkemizde, küçüklü büyüklü 1 984 
belediyemiz vardır. Belediye yöneticilerimiz, bildiğiniz gibi, seçimle işbaşına gelirler ve politik
tirler. Belediyelerimizin, hemen hemen tamamının borçları vardır. Son uygulamaya konan zam
larla, parasal sorunları daha da artmıştır. Her ne kadar, Sayın Başbakan konuşmalarında, "Hü
kümet olarak parasal sorunumuz yoktur" diyorsa da, zaman zaman ödeme sıkıntılarına gir-
mektedir. Bu parasal sıkıntılarını, darphaneyi çalıştırıp yeni para basarak, emisyondaki parayı 

. artırarak gidermektedir. Misal olarak, temmuz başında yaptığı maaş zamlarının sıkıntısını, 1 
trilyon liranın üstünde para basarak gidermeye çalıştığı gösterilebilir; ama, belediyeler ne yap
sın; onların, para basmak için darphaneleri yok ki... 

"Bugün, tiler Bankası başta olmak'üzere, pek çok bankaya veya kuruluşa borçsuz, he
men hemen hiçbir belediye kalmamıştır" veya "Bu şartlarda kalmamaktadır" desek, bu yalan 
olmaz. 1988 senesindeki belediyelerin ekonomik durumu ile 26 Mart 1989'dan sonraki beledi
yelerin ekonomik durumları arasında bir karşılaştırma yapacak olursak, 26 Mart 1989 sonrası 
belediyelerin ekonomik durumlarına etken olarak, başta enflasyon, politik baskılar, tepeden 
inme anormal cari harcama fazlalıkları, -ki bunlar, yüzde yüzleri geçmektedir- gibi pek çok 
faktörü görmek mümkündür. İnsanımız bugün, gayri ihtiyarî, "Hükümet belediyelerden inti
kam mı alıyor?" diyor. Aslında, Hükümet,.bu uygulamalarıyla belediyelerden değil, o belde 
insanlarından intikam alıyor, hür iradelerine tesir etmek istiyor. 
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Hatırlayalım, 26 Mart 1989 seçimlerinde, Sayın Başbakan ve İktidar mensupları neler de
mişlerdi : "Bize oy verirseniz rahat edersiniz. Bizden olmayan belediyelere yardım yapmayız, 
başlarının çaresine bakarlar. Belediyeler bizden olurlarsa rahat edersiniz. Bizden olmayan be
lediye başkanlarının eli kolu urganla bağlanmış olur." Daha nice sözler sarf etmişler ve şimdi 
de, acımasızca, söylediklerini uygulamaya koymuşlardır. 

Seçimlerden sonra bu neticeyi alan İktidar, "Hayır efendim, ben o sözleri sarf ettim; ama 
uygulamam öyle değildir" diyebilir mi? Kaldı ki, bu sözler, seçim meydanlarında değil, herke
se açık olan televizyon ekranlarında söylenmiştir. Şimdi, "Biz partizanlık yapmıyoruz, her be
lediyeye eşit davranıyoruz" diyebilirler mi? Bu sözlere kim inanır? 

"Peki, bugün ne olmuştur da bir sene evvelkine göre belediyelerin ekonomileri kötüleş
miştir?" diyebilirsiniz. Olay şudur : 1984 yerel seçimlerinde halkımız, "Hükümet partisine oy 
verelim de, beldemize hizmet gelsin" demiş, oyunu ona göre kullanmış, belediye başkanlarının 
çoğunluğu da ANAP'tan olmuştur. Sonra ne olmuştur? Bu belediyelerin çoğu, "Hizmet 
yapıyoruz" teraneleri ile hükümetin de yardımları sayesinde, ele geçirebildikleri tüm kaynakla
rı, halkımızın gözünü boyayıcı, üretken olmayan, makyaj türünden işlere sarf etmişlerdir; renkli 
ve petek desenli kaldırımlara harcamışlar, fonksiyonuna ve bilimine uygun olmayan işlerde, 
ziyafetlerde, gezilerde, eğlence yerlerinde, pahalı açılış kokteyllerinde har vurup harman savur-
muşlardır. Bir liralık işi on liraya gördürerek, olabildiğince savurganca, acımasızca para harca
mışlar, keyfîlik, sorumsuzluk örnekleri vermişlerdir; âdeta, Osmanlının meşhur Lale Devrini 
tekrar yaşamışlardır. Sayın Başbakan da, 1984 seçimleri öncesinde, belediye reisi adaylarını gös
tererek, "Arkalarında ben varım, bana güvenin" dediğini unutmuş, bunlara, "Durun; ne ya
pıyorsunuz? Bu savurganlığı ülkemiz kaldıramaz" dememiştir. Çünkü, bizatihi Hükümet de 
bu savurganlığın içindedir. 

Yüce şairimiz Mehmet Akif, bir dizesinde şöyle diyor -: "Eğer insanoğlu geçmişten almış 
olsaydı dersini, tarih eder miydi tekerrür?" Maalesef, ülkemizde 1984-1989 dönemini yaşadık
tan sonra, tarihimizdeki Lale Devrini tekrar yaşamış olduk. 

Elbette ki, her savurganlığın bir bedeli.olacaktır. Ne yazık ki, bu faturaları da halkımız 
ödemek zorunda kalmaktadır. 

Halkımız, bütün bunları görmüş, "Borçla sefa sürülmez. Biz sizi beğenmedik; siz yanlış 
yoldasınız, siz hele bir gidin" demiş, ANAP'a verdiği oyu yüzde 36,5'ten 21,75'e indirerek, 
ANAP'ı cezalandırmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, belediyeler perişan edilmiştir. Bırakın yatırımı, personel gi
derlerini dahi karşılayamaz durumdadırlar; borçludurlar. Kaynak bulmak için hükümete yap
tıkları' müracaatlar neticesizdir. Bundan önceki dönem borçları (İller Bankası, SSK, TEK ve 
Maliye borçları) acımasızca, belediye hisselerinden kesilmektedir. Daha önceki dönemde bu 
borçlar müsamaha gördü, yani ertelendi; şimdi, belediye paylarına hacizler gelmektedir. Bir
çok devlet kuruluşumuz (adliye, okullar, cezaevleri, hastaneler ve başkaları) belediyeye olan 
su, odun, kömür gibi tüketimlerinin borçlarını ödememektedirler. Belediyeler bu alacaklarını, 
kuruluşlarımızdan alamamaktadırlar. Dahası, önümüz kış; yakacak sıkıntısı ve telaşı içinde 
milletimiz şimdiden tedirgindir; belediyeler de tedirgindir. Doğu Anadolu Bölgesindeki bir be
lediyemizin odun talebine, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Müdürlüğünden temin 
edebileceğine dair tahsis belgesi göndermiştir. Bu nasıl tahsistir? Belediye bunu beldesine kaç li-
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raya getirecektir? Vatandaşa kaça satacaktır? Bu belediyeye yakın pek çok orman bölge mü
dürlükleri varken, "İstanbul bölgesinden temin edebilirsin" demek, herhalde partizanlığın ta 
kendisidir. 

Hükümet, belediyelerin, dertlerine çare ve çözüm getirmekte, âdeta, zorlayıcı, tedirgin edici, 
iş yapamaz hale getirici zeminlerde kalmalarını istemektedir. Tüm yatırımlar durdurulmuştur. 

Sayın özal, "Belediye gelirlerini artırdık" dedi. Bu artış, hangi zamanın artışıdır? 1981'in 
mi, yoksa 1983 'ten sonraki kendi döneminin mi? Çünkü, Sayın Başbakan, işine geldiğinde 1970'li 
yılları da içine alan çalışmaları kendisine mal ediyor, işine geldiğinde de "Biz 1983'de geldik" 
diyebiliyor. Şurası bir gerçek ki, 1983'ten sonra belediye gelirlerini temin eden yasalarda azal
tılma olmuş, gelirlerin dağılımına farklılıklar getirilmiştir. Paralar, dolaylı yollarla, kendi siya
sî amaçlarına uygun olan belediyelere dağıtılır hale getirilmiştir. 

Soruyoruz : 1983'ten sonra hangi belediye gelirleri yasalarında düzenleme yapılmıştır da 
artışlar temin edilmiştir? İktidar döneminde değişiklik yapılmadı değil, yapıldı; ama artırıl
mıştık şöyle dursun, bilakis azaltıcı özellikte değişiklikler yapıldı. Misal: FTT'den dağıtılan 
Haberleşme Vergisi yüzde 6'dan, yüzde l'e; 2380 sayılı Yasa gereği genel bütçe gelirlerinden 
dağıtılan paylar da önce yüzde 10,30 iken yüzde 9,25'e, sonra da yüzde 8,55 'e indirilmiştir. 
Bu mudur artış? "Sadece Emlak Vergisinin tamamını 1986 da belediyelere devrettik" diyebi
lirsiniz. Bu da belediyelere, külfeti ile gelmiştir. Pek çok belediye, Emlak Vergisinden aldığını, 
bu vergiyi toplamak için harcadığına yetirememektedir, Yani, belediyelere faydası çok azdır. 
Sayın Maliye Bakanı da bundan birkaç gün önceki beyanlarında, "Belediye gelirlerini kısma
dık, aksine artırdık" diyor. Rakamlar vererek, "önceki döneme göre yüzde 65,7 artırdık" di
yor. Ne kadar aldatmaca bir söz!.. Sayın Bakanın "Artırdık" dediği, hiçbir etkeni nazan dik
kate almasak dahi, üç rakamlı boyutlara ulaşan enflasyonu bile karşılamaz. 

TL'nin değeri, maalesef her gün küçülüyor. Bugün ülkemizde, sayın İktidar sayesinde "Re-
organize ediyoruz, düzeltiyoruz, transformasyona tabi tutuyoruz" gibi sözlerle karıştırılma
dık kurum, kuruluş kalmadı. Çoğunlukta berbat oldu ki, ülkemiz bu duruma geldi. Bugün, 
halkımız tedirgindir. Yarınından emin değildir, endişelidir. Belediyelerimiz de bu karışıklıktan 
paylarını almışlardır. 

Bugün, belediyeler, yukarıda saydığımız nedenlerle, personel giderlerini bile karşılayamaz 
durumdadırlar. Belediyelerin içinde, işçisine, memuruna bir senelik borcu olanlar vardır ve her 
geçen ayı arar duruma gelmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Kılcı, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 

FUAT KILCI (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Çünkü, gelen daha da kötüdür. Hükümet, bu gidişe çare bulmak zorundadır. Belediyele

rimiz böyle bırakılamaz ve gidemez. Borçlarına en kısa zamanda çözümler getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, sizler de bizler gibi, Türkiye'de yaşıyor, belediyelerin durumlarını 
görüyorsunuz, tiler Bankası, belediyeler için ağlama duvarı olmuştur. Tahmin ediyorum ki, 
herbiriniz en azından bir belediye başkanı ile tiler Bankasına gitmişsinizdir; belediyelerin du
rumunu, vahametini görmüşsünüzdür. 

Son söz olarak diyorum ki, gelin hep beraber olalım, belediyelere çözüm bulalım. 

— 9 — . " 
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Bu nedenlerle, önergemize destek vermenizi bekliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Kılcı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Erol Köse; buyurun. (SHP sıralarından 

alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EROL KÖSE (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru 
Yol Partisinin belediyelerle ilgili hazırlamış olduğu gensoru önergesi üzerindeki konuşmama, 
şahsım ve Grubum adına, sizlere saygılar sunmak suretiyle başlamak istiyorum. 

önerge üzerindeki konuşmam sırasında Sayın özal'ın burada olmasını diliyordum; fakat 
sanıyorum ki tutunaklardan ve sayın bakanlardan aldığı bilgilerle, kendisine söylemek istedik
lerimi rahatlıkla anlayacaklar ve bir değerlendirmeye tabi tutacaklardır. 

Sayın özal, 1980 müdahalesinden sonra, dokuz yıldır Hükümet olarak, Başbakan Yar
dımcısı olarak ve müsteşar olarak hem Türk ekonomisine, hem Türk siyasetine, hem de Türk 
sosyolojisine damgasını vurmuştur. 

Sayın özal, 1980'de, toplumun suskunlaştırıldığı bir dönemde, herkesin sustuğu ve top
lumda insanlarımızın haklarını talep edemedikleri bir dönemde, çok şanslı bir dönemde göre
vi devralmış; fakat biraz sonra sıralayacağım nedenlerden dolayıdır ki, ülkenin sorunlarını çözmek 
yerine, ülkeyi bunalımlara götüren davranışlarda bulunmuştur. 

Türk siyasetinde özal'ın damgası vardır. Partileşme sürecine girdiğimiz günlerde kurul
masına izin verilen üç partiden birinin lideri olarak, Türk partileşme sürecinde görev almıştır. 
Partileşme süreci yaşanırken, Türk toplumu, kurulan üç partiden, "Bizim sorunlarımıza en 
iyi çözümü getirebilir" diye inandığı Anavatan Partisini iktidara getirmiştir. Anavatan Partisi
nin oluşumunda yerel örgütlerde görev alan, siyasî yaşları altı yılı geçmemiş değerli arkadaşla
rımız, iyi niyetle, o gün il yönetimlerinde, bugün de parlamentoda kendisine destek vermişler
dir. Bu itibarla, buradaki değerli arkadaşlarımın bu konuşmalarımdan alınmamalarını, bu ko
nuşmalarımın kendilerini ilzam etmediğini bilmelerini isterim. Çünkü, bu arkadaşlarımız da 
iyi niyetle, Sayın özal'ın, ekonomik, sosyal, siyasal ve demokrasi sorunlarını çözeceğini bile
rek, buna inanarak bu partiye katılmışlardır, desteklerini de bugüne kadar o doğrultuda ver
mişlerdir; ama çok içten inanıyorum ki, onlar da hüsrana uğramışlardır, onlar da bekledikleri
ni bulamamışlardır değerli arkadaşlarım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türk ekonomisinin durumu da malumdur. Türk ekonomisi, Avrupa ekonomilerine ben
zemez. Avrupa ekonomileri, sermaye birikimlerini denizaşırı ülkelerden toplamış, devleti zen
gin etmiş, devlet zengin olunca da özel sektöre birikim aktarmış ekonomilerdir; ama Türk eko
nomisi, zaten darboğazda olan bir ekonomidir. Sermaye, sermaye birikimi, beş on holdingi 
güçlendirmek, palazlandırmak için Türk toplumunda ezilen, sömürülen ve üzülen dar gelirli
lerin, işçilerin, memurların ve köylünün sırtından alınmak suretiyle, altın tepside sunulmak 
biçiminde, belli sektörlere aktarılmış ve bunlar toplumda derin yaralar açmıştır. Konumuz eko
nomi değildir, ben bu konuya girmek istemiyorum. \ 

Değerli arkadaşlarım, Türk sosyal yapısı, özal döneminde yara almıştır. Atatürk Türki-
yesinde mezhepçilik öne geçirilmiştir. 1952 yılından beri Türkiye'de siyasetin içinde bulunan 
bir insan olarak söylüyorum ki, mezhepçiliğin en çok yaygınlaştırıldığı ve Türk toplumunun 
ikiye ayrıldığı dönem, özal döneminde yaşanmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

— 10 — 
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BAŞKAN — Sayın Köse, konuya girelim efendim; çünkü, süreniz dolacak, konuya ilişkin 
sözleriniz için zaman kalmayacak efendim. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, istediği gibi konuşur... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben vazifemi bilirim... Lütfen... ' 

EROL KÖSE (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

Geçmişe karşı sorumsuzluk, geleceğe, karşı umutsuzluk ve kısa yoldan köşe dönücülük gi
bi, gençliğe bazı kötü örnekler verilmiştir. 

Demokrasi konusunda, Parlamentonun dışlanmak istenmesi suretiyle kararnamelerle âdeta 
meşrutî demokrasi özentileri ve özlemleri dile getirilmiştir. 

Bağımsız mahkemelere, Anayasa Mahkemesine çok sayıda davalar gitmiş; burada, muha
lefet partilerine mensup değerli parlamenterlerin nokta, virgül gibi, ruhu değil, lafzı üzerinde 
değişikliklerin yapılması önerileri dahi kabul edilmediği için, Anayasa Mahkemesinden geri 
dönmüştür. 

Üniversitelerimiz kuşa döndürülmüş, hepimizin gözbebeği Ordunun denetimlerine tişört
le gitme sorumsuzluğu gösterilmiştir değerli arkadaşlarım. 

ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Belediyelerle ne alakası var? 

EROL KÖSE (Devamla) — Sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve de
mokrasinin en uç kurumu olan, demokrasinin en doğrudan uyguladığı yer olan belediyeler, 
özal döneminde, maalesef, demokrasinin kurumu olmaktan çıkarılmaya başlanmış ve üzerle
rinde büyük baskılar oluşturulmuştur. 

Kendileri tarafından verilmiş gibi olan belediyelerin idarî özerklikleri, yavaş yavaş kaldı
rılmaya başlanmış; belediye başkanları, tçişleri Bakanının emriyle görevden alınır hale gelmiş, 
ANAP'h belediye başkanları işbaşında olduğu zaman, Planlama kararları kendi grup ve arka
daşlarına çıkarlar sağlayacak biçimde planlanmasına olanak sağlayan biçimdeyken belediyele
re özerklik verilmiş; ama, muhalefet, belediyelerde, yerel yönetimlerde iktidara gelince, bu de
fa bu yetkiler onların elinden yavaş yavaş alınmaya başlanmıştır. 

Malî dayanaklar konusunda da, 3004 sayılı Yasa ile belediye hisselerine yüzde 8, Bayın
dırlık ve imar iskân Fonuna yüzde 2,3 ve Mahallî idareler Fonuna yüzde 2; toplam yüzde 12,3 
verilirken, 3239 sayılı Yasa ile, belediye hisseleri yüzde 6'ya ve Bayındırlık ve iskân Fonu 1,3'e 
düşürülmek suretiyle, belediyelerin gelirleri azaltılmıştır. 

Sayın özal, 26 Mart yerel seçim propagandaları sırasında hazırlanan afişlerde bile "Bele
diyelerin ellerini-kollarını bağlayacağım, hiçbir şey yaptırmayacağım" demiştir. Ancak, ikti
dar Partisine mensup çok değerli milletvekillerinin bu slogana sahip çıkıp, yörelerinde muha
lefet partilerinin adaylarına karşı bir yaptırım uyguladıklarına inanmak istemiyorum; ama Sa
yın özal'in kafa yapısı ve davranışı budur değerli arkadaşlarım. 

Tasarruf genelgesi uygulamak suretiyle belediyeleri hem iş yapamaz, hem de atama yapa
maz duruma düşürmek istemiştir; ancak, Sosyaldemokrat Halkçı Partiye ve Doğru Yol Partisi
ne mensup belediyeciler, bu çemberi de kırmayı bilerek, çok güzel örnekler vererek, geçmişte 
olduğu gibi, bugün de, sosyaldemokrat belediyeciliğin modelini uygulamaya, özal'a rağmen, 
devam etmektedirler değerli arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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1989 yılı bütçesine konan 6,12 ve 17 nci maddelerle, evvela belediyelerin, belge ve hesapla
rının Maliye tarafından denetlenmesi ilkesi getirilmiş, araç alınırken Maliye Bakanlığından sorma 
ilkesi getirilmiş, belediye başkanının yurt dışına giderken içişleri Bakanlığından izin alma ilke
si getirilmiş ve belediye bütçe gelirlerine yüzde 10 kesinti getirilmiştir, Daha sonra da, SSK prim
leri ve Maliyeden dolayı, tiler Bankasına, hisselerinden yüzde 25 oranında kesinti yapılması, 
doğrudan doğruya bildirilmiştir. Bu da yetmiyormuş gibi, SSK ve Maliye alacakları sebebiyle, 
yerel belediyelerin, yerel bankalardaki hesaplarına el konulmuş; ama bilmedikleri bir konu ol
duğu için de geriye dönülmüştür; çünkü, kamu yararına çalışan bir belediyenin hesaplarına 
el konulamayacağı bildirildiğinden, bankalardaki hesaplarına el koyamamışlardır. 

1989 yılı bütçesinde 250 milyar lira yedek ödenek tertibine konan paradan bir miktarı, 
kendi belediyelerine öncelik ve üstünlük verecek biçimde dağıtılmaya başlanmış, partizanlık 
yapılmıştır. ANAP'lı belediyeler, tiler Bankası kaynaklarının dışında, ticarî bankalardan, yüz
de 84'Ieri bulan; ama faizleriyle birlikte yüzde 120'Ieri bulan borçlanmaları sebebiyle, gelecek
teki belediyeler ile bugünün SHP'li, DYP'li belediyelerine kötü miras bırakmışlardır. Bununla 
ilgili olarak, benim başkanlık yaptığım belediyeden bir örnek vermek isterim değerli arkadaş
larım : tzmit Belediyesinin 10 milyar lira hissesi vardır, 2,5 milyar lirası zaten SSK ve Maliye 
için önceden kesilmektedir. Katılım payları, ortaklık payları gibi paylar kesildikten, 3,5 milyar 
lira da ticarî borç aldıktan sonra, tzmit Belediyesine, bugüne kadar -yanlışlıkla mı, nasıl oldu 
bilmiyorum- tiler Bankasından küçük bir payın dışında hiç pay gitmemiştir. Belediye bütçesini 
3 milyar lira ile devralan tzmit Belediye Başkanı, işçilerine sosyal demokrat bilinç içerisinde, 
yapıcı, tutarlı, üretici, kaynak yaratıcı bir üslup içerisinde bugüne kadar 23 milyar lira ödemiş
tir. Ayrıca, ANAP'lı belediyelerin de borçlarını ödemiştir, bundan sonra da ödeyecektir. 

Eskiden tanıdığım, çok saydığım ve kendilerini tenzih ettiğim tiler Bankası Genel Müdü
rünün, "Ben, ilk başta 1 milyar lira para veririm" demiş olmasına rağmen, siyasî baskılar ne
deniyle o arkadaşımızın çok üzüntülerle, 1 milyar lira vereceğine söz verip, bankadan teminat 
mektubu da almamıza rağmen, bu parayı vermemiş olması karşısında bile, tzmit Belediyesi, 
dimdik, hizmetlerini yürütmekte, sosyal demokrat belediyecilik modelini tüm dünyaya sunmak
tadır değerli arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

ANAP'lı belediyeler, geçmişte, Kaynak yaratacakları yerde kaynak tüketmişlerdir; ürete
cekleri yerde, tüketmişler, suiistimalde bulunmuşlardır. Şimdi sizlere, yine çok yakınımdaki bir 
belediyeden izninizle örnek vermek istiyorum : Ankara Mesken Anonim Şirketiyle Adapazarı 
Belediyesi arasında, Adapazarı Belediyesinin işhanıyla ilgili olarak bir sözleşme yapılmıştır. 
Bu işhamnın keşif bedeli 1 milyar 900 milyon liradır. Ankara Mesken Anonim Şirketi, belediye 
ile protokol yapmak suretiyle bu ihaleyi almış, ihaleyi, ANAP kurucularından Akif Çomo'ğ-
lu'na, diğer iştirakçileri de bertaraf etmek suretiyle aktarmış ve Mesken Anonim Şirketinden 
Akif Çomoğlu arkadaşımız, 742 milyon lira para almıştır. Buna mukabil, asliye hukuk mahke
mesi tarafından yaptırılan tespite göre, bugünkü inşaatın.tutarı 183 milyon liradır. Bu 742 mil
yon liranın bir kısmı belediyeden Mesken Anonim Şirketi adına tahsil edilmiş, -Tabiî, şimdiki 
yönetimi kastetmiyorum, eski yönetimi tarafından tahsil edilmiştir- onun 99 milyon liralık bö
lümü de Mehmet Altınsoy tarafından Adapazarı Belediyesinden tahsil edilmiştir. Dün Mesken 
Anonim Şirketinde araştırma yaptım; Mesken Anonim Şirketinin kasalarına da, muhasebesi
ne de bu para intikal etmemiştir değerli arkadaşlarım. 

ı 
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Değerli arkadaşlarım, bu bir entegre suiistimaldir. Bu entegre suiistimal karşısında da kaynak 
yaratan belediyelerin bu açıklarını kapatmaya yönelik olarak bugünkü Doğru Yol Partili ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Partili belediyeler gayret göstermekte, mücadele vermektedirler değer
li arkadaşlarım. 

Sayın özal, yeri geldiğinde Sayın Demirel'e takılıyor; "2,2 milyar tutanndaki DÇM borç
larının özal ekonomisini altüst ettiğini" söylüyor. Ben, o borçlardan dolayı Türk ekonomisi
nin zora gittiğine inanmıyorum; ama gelip "belediyelerde de süreklilik" diyor Sayın özal. Orada 
belediyelere kamburu vuruyorsun; ama Demirel zamanında veya başka dönemlerde yapılan DÇM 
borçlarından da şikâyet ediyorsun... Şikâyet etmeye hakkın yok Sayın özal; süreklilikse, her 
tarafta süreklilik, Sayın özal. 

Ben, tesadüfen, yedi yıl, Sayın Demirel'in Başbakanlığı zamanında da görev yaptım. O 
zaman, şu anda karşımda duran, çok sevdiğim, saydığım Ülkü Söylemezoğlu'nun da Genel 
Müdür ve Müsteşar Yardımcılıkları zamanında, Adalet Partili belediyelerin hepsinden fazla kay
nak aldım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir dönemde engelle karşılaşmadım. Adalet Partili belediye baş
kanları, Sayın Demirci'den, bir saatte, iki, üç saatte randevu alamazken, ben, Sayın Söyleme
zoğlu'nun makamından beş dakikada randevu almak suretiyle yanına gittim ve Sayın Demi
rci'den o zaman milyonlarca liralık (bugünün milyarlarca lirası değerinde) destek,gördüm. Be
nim amacım, burada Sayın Demirel'i övmek, methetmek değil; bir demokrasi, bir hukuk, bir 
yerel yönetim anlayışı arasındaki farkı ortaya koymak için söylüyorum değerli arkadaşlarım. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Urganı yok, urganı. 

EROL KÖSE (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, birkaç arkadaşımız müstesna, özür di
leyerek, çok üzülerek söylüyorum, bu Parlamentoda bulunan değerli arkadaşlarımın çoğunun 
siyasî ağabeyiyim; çünkü, nikâhı büyük olana, "büyük" derler; 1952 yılından bu yana sürekli 
olarak politikanın içinde bulunduğumdan, siyasî ağabey sayılırım. 1960 bunalımı öncesinde 
ve sonrasında bulundum; yönetici olarak politikanın içindeydim. 1970 bunalımı öncesinde ve 
sonrasında, belediye başkanı olarak politikanın içindeydim. 1980 öncesi ve sonrasında da, faa
liyetlerimizi biliyorsunuz; Parlamentoda bulunuyoruz. 

Geçmişte, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, ben kabul etmiyorum; ama hep suçlandı; 
"Ecevit - Demirel sürtüşmesinden dolayı bu memleket bunalıma gitti" dediler. Hiç de öyle 
olmadığı halde, bugünkü Parlamentonun bir vebali var; e vebali iyi değerlendirip kullanma
mız gerekmektedir. O itibarla, Sayın özal burada olsaydı söylemek istiyordum; ama değerli 
arkadaşlarımın intikal ettireceklerini umuyorum; "Demokrasi, iki tarafı keskin bir kılıçtır" 
bir düşünürün ifadesine göre, onu kullanmasını bilmediğiniz takdirde, elinizi keser. Bu memle
ket, yetişmiş insanlarının elini kolunu kesecek lükse sahip değildir. Sayın özal, oldubittiye ge
tirmek suretiyle, bunalımı tırmandırmak suretiyle, elini kesmemelidir; elini kesmemesi için de, 
Sayın Genel Başkanımız ve SHP olarak biz elimizi uzatıyoruz. Türkiye'yi bunalıma sokma
mak için elinden geleni yapmalıdır değerli arkadaşlarım. Biz, Sayın Özal'ı da düşünmek duru
mundayız, ANAP Grubunu da düşünmek, kendi Grubumuzu da düşünmek durumundayız; 
çünkü, demokrasinin vazgeçilmez unsurları saydığımız partileri de korumak durumundayız. 
Biz, bir siyasî partinin zaafından yararlanarak, bir siyasî partinin genel başkanının zaafından ya-
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rarlanarak iktidar olmak istemiyoruz. Biz, halkın desteğini alarak, halktan yana politikaları 
uygulayarak iktidar olacağız ve iktidar olduğumuz zaman da en çok koruyacağımız, en çok 
destek vereceğimiz kesim, muhalefet olacaktır, muhalefetteki belediyeler olacaktır değerli ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Köse, toparlayınız efendim. 

EROL KÖSE (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuşmamı, arkadaşlarımı incitmek 
için yapmadığımı sözlerimin başında söylemiştim. Bir dönemeçten geçiyoruz; bu dönemeci sar
sıntısız, sıkıntısız geçirmemiz lazımdır. 

Bu gensoru üzerinde konuşmam için bana görev verildikten sonra, en az 300-500 beledi
yeden, "Bizim sorunlarımızı da dile getirin" dediler; ama onlara hiç değinemedim, sadece bir 
konuyu dile getirebildim. 

Değerli arkadaşlarım, daha, çok suiistimal dosyaları, çok israflar var; bunlara bu kısıtlı 
zamanda değinemedim. Bütün bunların araştırılabilmesi, Doğru Yol Partisinin verdiği genso
ru önergesinin kabulüyle mümkündür. 

Değerli arkadaşlarımızın, özellikle Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımızın, kendi 
vicdanlarıyla, kendi sorumluluk duygularıyla, geçmişe ve geleceğe duydukları sorumluluk duy
gusuyla bu önergeyi destekleyeceklerine ve her şeyin açıkça ortaya çıkmasına katkıda buluna
caklarına inanıyorum. 

SHP Grubu olarak da bu önergeyi destekliyoruz. 
Hepinize saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Er tekin Durutürk; buyurun. (DYP sıralarından al

kışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Grubumuzca verilen, belediyelerle ilgili gensoru hakkında, Partimizin görüşlerini be
lirtmek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî seçimler, bazılarının pek çok 
sevdiği tabirle, 1980 sonrasında oluşturulan çarpık ve yasaklı siyasî düzenin ve bu düzenin çı
kardığı siyasî iktidarın 1983 Kasımından beri sürdürdüğü hükümet icraatıyla, aynı iktidarın 
mahallî idarelerdeki yönetiminin de Yüce Türk Milleti tarafından muhasebesinin ve muraka
besinin yapıldığı bir seçim olmuştur. Bu seçimler sonunda, memleketimizi altı yıldanberi Hü
kümet olarak, beş yıldan beri de mahallî idareleri müştereken yöneten bir siyasî heyet, 1983 
yılı kasımında almış olduğu yüzde 45'Iik oy oranını, devletin bütün imkânlarını seçim için or
taya koymasına, "Seçeceğiniz belediye başkanı bizden olmazsa eli kolu bağlı olur, size hizmet 
vermeyiz" reklamlarına, "Hükümetle ayrı dili konuşan belediye başkanı seçerseniz, size sırtı
mızı döneriz" tehditlerine ve hatta, "Bizi seçmezseniz çeker giderim" blöfüne rağmen, 26 Mart 
seçimlerinde yüzde 21.80'e düşürmüştür. Yasaklı, rakipsiz ve eşit şartlar içerisinde cereyan et
meyen seçimlerde daima en çok reyi almayı başarabilmiş Anavatan Partisinin, 26 Mart seçim 
sonuçları üzerine, ilk günlerdeki şaşkınlık ve "Üzerimizden buldozer geçti" sözleri, bilahara, 
yerini, pişkinlik, "Millet bizi ikaz etti; ama kantarın topunu biraz kaçırdı" teranelerine dönüşmüş 
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ve Hükümet, milletin kendisine karşı yaptığı bu hareketin ve seçim öncesindeki tehditlerin ge
reğini yerine getirmeye başlamıştır. 

26 Mart mahallî seçimlerinden önce, ANAP'lı belediyeler, gelirlerini ve tiler Bankası his
selerini tam bir mirasyedi tavrı içinde harcamışlar; Türkiye Elektrik Kurumuna ve Sosyal Si
gortalar Kurumuna olan borçlarını dönemi içinde hiç ödemeyen belediyeler olmuştur. Bugün, 
tiler Bankasındaki hisselerinin tamamını 1991 yılının sonuna kadar kullanan belediyelerin var 
olduğu iddia edilmektedir. Seçimleri kazanabilmek için, gelirlerini gösterişli ve üretken olma
yan yatırımlara, pembe kaldırımlara ve tesis masrafını geçen pahalı açılış törenlerine kaydıran 
bu belediyeler, yeni idarelere, bir zamanların meşhur deyimiyle, âdeta "enkaz" bırakmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, belediyelerin Emlak Vergisi gelirleri ve kira gelirleri 
gibi özel mülklerinden elde ettikleri gelirlerin dışındaki gelirlerini iki ana grupta toplamak müm
kündür : 

Birinci grup gelirler, 2464 sayılı Kanunla tespit edilen tlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Ver
gisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, işgal 
harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı, tellallık harcı, hayvan kesimi 
muayene ve denetleme harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, bina inşaat harcı, kayıt ve 
suret harcı, imar ile ilgili harçlar, işyeri açma izni, muayene ruhsat ve rapor harcı, sağlık belge
si harcı, harcamalara katılma payları vesair gelirlerden oluşmaktadır. 

İkinci grup gelirler ise, 2380 sayılı Kanunla tespit edilen ve daha sonra 3004 ve 3239 sayılı 
Kanunlarla değişikliklere uğrayan ve genel bütçeli vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ti
ler Bankasına aktarılan paylar ile içişleri ve Bayındırlık ve tskân Bakanlığı emrinde bulunan 
ve bu bakanlıklarca tespit edilen yönetmelik hükümlerine göre dağıtılan belediyeler ve mahallî 
idareler fonlarından yapılan tahsislerden oluşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, belediye bütçelerini iyi tetkik edildiği takdirde, belediyelerin birinci 
gruptaki gelirlerinin, -bilhassa küçük belediyelerde- toplam belediye gelirlerinin ancak yüzde 
5'ini teşkil ettiği görülecektir. Bu oran, büyük belediyelerde ise en çok yüzde 15'Iere çıkmakta
dır. Bu demektir ki, belediyeler, 1580 ve 3194 sayılı Kanunlar başta olmak üzere, diğer kanun
larla kendisine verilmiş olan her türlü görevi, ikinci grup gelirleriyle, yani genel bütçeli vergi 
gelirleri tahsilat toplamı üzerinden kendisine tahsis edilen pay gelirlerinden yapmaktadır. 

Beldenin ve belde sakinlerinin, mahallî mahiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tan
zim ve tesviye ile mükellef olan belediyelerin; beldenin, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı 
ihtiyaçlarından tutunuz, imar faaliyetleri, beldenin temizlik ve tertibine kadar, insan hayatının 
her dakikasını ilgilendiren önemli görevleri vardır. Bu görevlerin hepsi de, belediyelerin mahal
lî gelirlerini kat kat aşan paralara ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca, ülkemizin altı yıldan beri içinde 
yaşamakta olduğu ve altı yıl içinde, sebep olarak, DÇM hesaplarından Afşin - Elbistan Sant
ralına kadar pek çok şeyin suçlandığı, yüksek enflasyon da nazara alındığında, belediye gelir
lerinin, artan maliyetler karşısında âdeta yok olduğu ve hizmetlerin yapılamaz hale geldiği bir 
gerçektir. 

Belediyelere maddî kredi veren tiler Bankasının kredi faizleri ise, âdeta diğer özel banka
larla yarış etmektedir. Faizi yüzde 70-80'lere ulaşan kredilerle, belediyeler hangi hizmetleri, nasıl 
yürüteceklerdir? Bütün bunlara ilaveten, seçimlerden hemen sonra, Maliyenin, Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve Türkiye Elektrik Kurumuna önceki belediye idarelerinin yapmış olduğu borçları 
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hemen tahsile kalkmaları, hatta belediyelerin tiler Bankası paylarına el koyarak alacaklarını 
tahsil cihetine gitmeleri, belediyelerimizi malî yönden ciddî bir darboğaza sokmuştur. 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, TEK ve Maliye başta olmak 
üzere, bütün kuruluşlar, belediyelerden alacaklarını tahsil edeceklerdir. Bu, onların en tabiî hak
larıdır. Ne var ki, bu kuruluşların, belediyelerdeki alacaklarından sanki seçimden sonra haber
leri olmuş gibi davranmalarını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Bu alacak
ların üç dört sene hiç tahsil edilmemesinde -kurumlara Hükümet baskısı yoksa- kurumların 
yöneticilerinin hizmet kusuru vardır ve bu husus aydınlığa çıkarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, belediye gelirlerindeki en büyük payı, yukarıda saydığımız gibi, 2380 
sayılı Kanunla tespitedilen genel bütçeli vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden, belediyelere 
nüfuslarına göre ayrılan paylar teşkil etmektedir. Bu paylar, son nüfus sayımı esas alınarak 
belediyelere dağıtılmakta ve bu paylar, belediye gelirlerinin yaklaşık yüzde 70-80'ini oluştur
maktadır. Belediyeler, yukarıda saydığımız her türlü hizmeti ve cari harcamalarını büyük çap
ta bu paylardan karşılamaktadır. İşte, Maliye, Sosyal Sigortalar Kurumu ve TEK'in el koyduğu 
paralar, belediyelerin hayatî ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan bu tiler Bankası hissele
ridir. Bu kuruluşlara, belediyelerden olan alacaklarına mahsup edilen miktarlar verildikten sonra, 
tiler Bankasınca aylarca hiç para gönderilmeyen belediyeler mevcuttur ve birçok belediyeyi de 
maaş ödeyemez duruma düşüren, bu gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Maliye Bakanı geçen hafta vermiş olduğu bir demeçte, "Bele
diye gelirlerini azaltmadık, belediye gelirlerini artırdık" demektedir. Sayın Bakan, 1989 yılının 
ilk sekiz ayında, 2380 sayılı Kanun gereğince, belediyelere, vergi gelirleri tahsilatı üzerinden 
ayrılan payın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,7 arttığını ve bu paraların belediyelere 
gönderilmek üzere tiler Bankasına aktarıldığını söylemektedir. Demecin içeriği doğrudur; an
cak, Sayın Bakan, bu demeciyle iki hususu kamuoyundan gizlemektedir. 

Bunlardan birincisi, bütçe gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere ayrılan paylar 
geçen yıla göre yüzde 65,7 artmışsa, enflasyonun yüzde 80 olduğu gerçeği karşısında, acaba, 
belediyelerin gelirlerinin yüzde 15 geriye gittiği ortaya çıkmıyor mu? 

İkincisi, gene Sayın Bakan, ifadesinde, belediyelere ayrılan payların tiler Bankasına akta
rıldığını söylemektedir. Elbette, Sayın Bakan, 2380 sayılı Kanunun gereğini yerine getirmek, 
kanunun gösterdiği bu payları tiler Bankasına aktarmak zorundadır. Bizim itirazımız, Sayın 
Bakanın tiler Bankasına aktardığı bu paraların, belediyelerin çeşitli kurumlara olan borçları 
için büyük oranda, hatta yer yer yüzde 100'lere varan oranlarda kesilerek belediyelere gönde
rilmediği yolundadır. 

Sayın Bakanın beyanlarındaki gözden kaçırılmak istenilen gerçekler bunlardır. Belediye-
leri ise, memur maaşlarını verememek dahil, çalışamaz hale getiren gerçek de budur. 

Sayın milletvekilleri, 2380 sayılı Kanun gereğince tiler Bankasına aktarılan belediye hisse
leri, çeşitli resmî kurum ve kuruluşlara olan borçları nedeniyle, belediyelere gönderilmeyerek, 
belediyeler hizmet yapamaz hale getirilmektedir. Bu suretle, esas cezalandırılan, belediyeler ve
yahut belediye başkanları değil; aslında, cezalandırılan, bu yönetimleri işbaşına getiren belde 
halkının bizzat kendisidir. Seçimlerde Anavatan Partisine rey vermeyen halkı, gene bu halkın 
seçtiği Hükümet cezalandırmaktadır ki, bunun dünyada eşi ve benzeri yoktur. Bu uygulama, 
İktidarın 26 Marttaki reylerini yüzde 22'lere çıkarmaya yetmez. 
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Sayın milletvekilleri, Türk Milleti, 1983 Kasımından beri, Sayın özal'ın ve Hükümet yet
kililerinin veya Anavatan Partisi yöneticilerinin ağzından, "Belediye gelirlerini 20 kat artırdık, 
belediye başkanlarımız artık bakanların kapılarında para için beklemiyorlar" sözlerini işitmek
tedirler. Hatta Sayın Bakan, 25 Aralık 1987 günü Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu 
Hükümet Programında, "Şehirlerimizi modernleştirmek ve şehirlerde yaşayan vatandaşları
mıza daha iyi hizmetler götürmek için, belediyelerimize büyük maddî imkânlar aktardık. Da
ha önceleri personelin maaşını ödemekte zorluk çeken belediyelerimiz, son dört yılda, halka 
hizmet için yatırım yarışına girmişlerdir. Başta içme suyu ve kanalizasyon olmak üzere, yeşil 
sahalar, parklar, yollar ve pek çok altyapı hizmetleri yapılmaya başlanmıştır" denilmektedir. 

Sayın ÖzaPın bu programı okuduğu 25 Aralık 1987 tarihinden yaklaşık onbeş ay sonra, 
yani 26 Mart günü Türkiye çapında mahallî idareler seçimleri yapılmış ve bu seçimlerde Ana
vatan Partisinin almış olduğu reyler, bir önceki mahallî seçimlere göre yaklaşık olarak yüzde 
20, 1987 yılı genel seçimlerine göre ise, yüzde 14'Iük bir gerileme gösterilmiştir. Böylece, se
çimlerde, mevcut 67 il belediyemizden, daha önce elinde bulundurduğu 55 il belediyesinin sa
dece 3'ünü kazanabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 26 Martta milletin seçmediği veya reddettiği acaba kimdir? Sayın özaT-
ın hükümet programında, daha önceleri maaşlarını ödemekte zorluk çekerken, son dört yılda 
halka hizmet yarışına giren belediye başkanları mıdır? Yoksa, altı yıldan bu yana uygulamış 
olduğu ekonomik ve siyasî politikalarla milleti canından bezdiren bizzat Sayın özal'ın kendisi 
midir? 26 Mart seçimlerinden sonra, başta millet olmak üzere, Anavatan Partisinden aday ola
rak seçilemeyen bütün adayların cevap aradıkları ortak soru budur. Bize göre ise, sorunun ce
vabı açıktır. 25 Mart 1984 seçimlerinden sonra, Sayın özal Hükümeti, belediye gelirlerini artı
rıcı birtakım düzenlemeler yapmıştır. Emlak Vergisi gelirlerinin belediyelere aktarılması başta 
olmak üzere, belediyeler, gerçekten bazı yeni kaynaklara kavuşmuştur. Bu nedenle, 1984, 1985 
ve 1986 yılı ortalarına kadar, belediyeler maddî bakımdan pek çok zorluk çekmemiştir; ancak, 
Sayın Özal, 2380 sayılı Kanun 2.2.1981 tarihinde çıkarılırken, genel bütçenin tahsilat toplamı 
üzerinden belediyelere ayrılan paylar yüzde 10,3 iken, 9.5.1984 tarih ve 3004 sayılı Kanunun 
130 uncu maddesiyle yüzde 9,5'e, bilahara 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 131 inci mad
desiyle de 1986 ve müteakip yıllar için yüzde 8,55'e düşürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, böylece, genel bütçe vergi gelirinden aldıkları payları kesintiye uğra
yan belediyeler, ilk maddî zorluğun içine düşmüşlerdir. 1986 yılından sonra çığırından çıkan 
ve âdeta şaha kalkan enflasyon karşısında artan maliyetler sonucu, belediyeler, önce tiler Ban
kasındaki 1990 ve müteakip yılların paylarını alarak harcamışlar; bilahara, Türkiye Elektrik 
Kurumu, Sosyal sigortalar Kurumu ve Maliyeye olan borçlarını ödememek suretiyle, işleri bir 
müddet daha yürütmeye çalışmışlardır. Bütün bunlara, seçimleri yeniden kazanabilmek ama
cıyla yapılan politik ve gösterişe dayalı yatırımlar eklenince, belediyelerin kaçınılmaz sonu or
taya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart seçimlerinden sonra, belediyelerin -pek azı istisna- ister ikti
dara, ister muhalefete mensup olsun, bütün belediye başkanlarının devraldıkları gerçek man
zara budur. Gün geçmiyor ki, gazetelerde, bir belediye başkanının feryadı çıkmasın... Gün geç
miyor ki, maaşını alamayan belediye memur ve işçilerinin feryadı duyulmasın... 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart seçimlerinden sonraki Sayın özal Hükümetinin belediyeler
le ilgili kararları yanlıştır ve kasıtlıdır. Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve bilahara Danıştayca 
durdurulan "Tasarruf Genelgesi" bunun en güzel örneğidir. 
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2380 sayılı Kanun gereğince Bayındırlık ve tskân Bakanlığı emrinde oluşturulan Belediye
ler Fonuyla, tçişleri Bakanlığı emrinde bulunan Mahallî İdareler Fonunun uygulanış biçimi 
ise, bütün milletvekilleri ve belediye başkanları tarafından yakinen bilinmektedir. Fonlardan 
para isteğinde bulunan bütün belediyeler, projesini yaptıktan sonra, bakanlığa müracaat ede
rek para talebinde bulunmakta ve bu yönetmelik gereğince fondan para almaya hak kazanan 
bu belediyelerin paraları, sayın bakanların bizzat özel talimatıyla verilmektedir. Bu fonlardan, 
proje karşılığı paralarını taksit taksit alan belediyeler olduğu gibi, bütün alacaklarını bir defa
da alan belediye başkanlarının da var olduğu söylenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Tasarruf Genelgesiyle, bütün resmî kurum ve kuruluşların, arsa, bi
na, emlak alımı ve kiralanmasını yasaklayıp izne tabi tutan Hükümet, bazı Anavatan Partili 
belediyelere kaynak aktarabilmek amacıyla, belediyelerin elinde bulunan bazı emlakin resmî 
bankalarca satın alınmasına izin vermektedir. Bu ise, Anavatan Partili belediye başkanlarının 
ayrıcalıklı olarak malî desteğe kavuşturulması demektir. 

Sayın milletvekilleri, belediyelerce tahsil edilen Emlak Vergisinin yeni beyan dönemi, bi
lindiği gibi, 1990 yılında başlayacaktır; şu anda belediyelerimiz dört gözle bunu beklemekte
dir. Rayiç bedeller yeniden tespit edilecek, Emlak Vergi gelirleri toplanacaktır. Ancak, "Beyan 
döneminin uzatılacağı veya vergilerin eski bedeller üzerinden toplanacağı" sözleri yayılmakta
dır. B,öyle bir uygulamaya ihtimal vermemekle birlikte, bu tür bir uygulama, Hükümetin bu
güne kadar gösterdiği en kötü partizanlık örneği olacaktır. Hükümet, seçimleri kaybetmesinin 
sebeplerini kendisinde ve icraatında arayacağı yerde, kendisine rey vermeyen vatandaşı ceza
landırmak için çeşitli düzenleme ve uygulamalar yaparak, görevini kötüye kullanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 26 Martta seçimleri kaybeden, Anavatan Partili adaylar değildir; Ana
vatan Partili milletvekillerinin seçim çevrelerindeki tutum ve davranı'şları asla değildir; 26 Martta 
seçimleri kaybeden, Sayın özal'ın bizzat kendisidir ve altı yıldan bu tarafa takip ettiği siyasî 
ve ekonomik politikasıdır. Kaybın neticelerini kendi nefsinde arayıp çare bulacağı yerde, mille
ti cezalandırmaya kalkan da, Sayın ö/.al'dır. Milletin vermediğini, milleti güya zorla ıslah ede
rek almaya kalkan bu Hükümeti, Hükümetin Başkanını taşımaya milletin tahammülü kalma
mıştır. ' . ' , 

Bu nedenle, gensoru önergemizi Yüce Heyetinizin takdirine arz eder, hepinize tekrar say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkfşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Durutürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ülkü Söylemezoğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

önümüzde bir önerge var. önerge, Hükümetin uyguladığı ekonomik ve siyasî politikalar 
sebebiyle belediyelerin baskı altında kaldığı ve kanunların kendilerine verdiği görevi uygulaya
maz duruma düştüğü iddiasıyla Hükümet hakkında gensoru önergesidir. 

Evvela, bu önergeyi veren değerli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 26 Mart se
çimlerinden bu yana geçen altı aydan sonra belediyeleri tekrar bu kürsüye getirme fırsatını ver
dikleri için bu teşekkürü ediyorum. 

Bu arada, çok ciddî bir müessese olan gensoru müessesesini ortaya getiren bu önergeyle 
ilgili görüşlerimi de ifade etmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, gensoru müessesesi, Meclisin denetim yollarından en ciddî olanı
dır; siyasî sonuçlan vardır, meseleyi, sonunda, hükümetin güvenoyu alması noktasına kadar 
götürür ve bu sebeple de fevkalade ciddî bir konudur, önergenin de, bu ciddiyetine uygun bir 
şekilde hazırlanması ve Yüce Meclisin huzuruna, mesnetli, ciddî, dayanıklı bir biçimde getiril
mesi gerekir. Üzülerek ifade ediyorum ki, önergeyi hazırlayan 21 arkadaşım, her biri mesleğin-

. de, politikada ve devlet hizmetinde yetişmiş arkadaşlarım olmasına rağmen, maalesef, sanıyo
rum ki, basında yer alan birtakım bilgilere dayandıkları ve de aceleye getirdikleri bir önerge 
olduğu için, tamamen mesnetsiz birtakım iddialarla ortaya gelmişlerdir. Bunu, madde madde 
açıklamaya çalışacağım. 

önergede, "Belediyelerin birçoğunun 26 Mart öncesi, tiler Bankasındaki 1991 yılına ka
dar olan hisselerini tamamen kullandıkları, TEK ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kuruluşla
ra borç biriktirdikleri" iddia ediliyor. Bir kere, senelerini bu konuya vermiş ve bu meseleyi de
vamlı yakından inceleyen bir arkadaşınız olarak kesinlikle ifade ediyorum ki, 26 Mart seçimle
rinden önce, tiler Bankası, hiçbir belediyeye, 1989 hisselerinin ötesinde borç vermemiştir. Bıra
kınız 1991*i, 1990 hisselerinden bile borç vermemiştir. Bu itibarla, iddia tamamıyla mesnetsizdir. 

> 26 Mart seçimlerinden önce, tiler Bankası, kısa vadeli avans olarak, belediyelere, yıllık 
hisselerinin altı aylığına tekabül eden kısmını veriyordu ve bu avansı on ayda kesiyordu; faizi 
de yüzde 85'lerdeydi. On ayda kestiği ve altı aylık hisselerinin karşılığını verdiği için de, 1989 
yılının ötesindeIcıSaVadeli bir avans asla verilmemiştir ve burada belirtilen iddia ve alınan bil
gi tümüyle yanlıştır. 

TEK'e borç birikmesi mümkün değildir. Zaten, Türkiye Elektrik Kurumunun belediyeler
den elektrik konusunu alışının sebebi de budur ve TEK, elektrik meselesini bütünüyle alıp, 
belediye hudutları içindeki üretim, işletme ve dağıtım konularını da uhdesine geçirdikten son
ra, alacağını adım adım takip etmiştir ve özellikle de 1987 yılı Bütçe Kanununa konulan mad
deden bu yana da TEK*in alacakları, tiler Bankası kanalıyla tahsil edilmektedir. Böyle bir biri
kimin olması söz konusu değildir. 

önergedeki diğer bir iddiaya göre, "Belediyeler, borçlarına mahsuben tiler Bankasından 
para alamadıkları gibi, tiler Bankasınca, Sosyal Sigortalar Kurumu ve TEK borçları, belediye
lerin aylık dağıtım gelirlerinden kesilerek, bütçeleri felç haline getirilmiştir" denmektedir. Şimdi, 
bu iddianın neresinden başlayıp, nasıl düzelteceğimi bilemiyorum; ama, bir yerinden başla
mak lazım* 

1. tiler Bankasının belediye hisselerinden bütçe kanunu hükümlerince yaptığı kesintilere 
belediyelerin, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları dahil değildir. İller Bankası bu borcu 
kesmiyor; bu birincisi. 

2. Bu kesinti işlemi 1987 yılı bütçesinden beri devam etmektedir. Bütçe Kanununa ko
nan hükümle deniyor ki, "2380 sayılı Kanunun belediyelere verdiği paydan, önce amme ala
cakları, Hazine alacakları, sonra da 233 sayılı Kararnameye tabi olan kurumların alacakları 
kesilir." Bu,.TEK ve PTT -anladığıma göre, PTT ile SSK karıştırılmış- gibi kuruluşlar ve bu 
biçimdeki borçlar için de yüzde 25'e kadar kesiyor. Bu yüzde 25 oranı, 1987 yılında da, 1988 
yılında da 1989 yılında da yüzde 25 olmaktadır. Ne uygulamada bir farklılık var, ne kesilen 
nispette bir farklılık var ve de bu seneki durum geçen seneden daha iyi. Bakınız, 1988 yılında 
tahakkuk eden hisse 811 milyar lira, kesilen 36 milyar liradır. Belediye hisselerinden sadece bütçe. 
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kanunu gereğince kesinti yapılmıyor; aynı zamanda, tiler Bankası programında yer alan işlerin 
de belli bir sistemle kesintisi yapılır ve belediye gelirlerinin tümünden kesilen yüzde 5, tiler Ban
kasına sermaye katkısı olarak kesilir. Yapılan kesintiler hariç, 1988 yılında belediyelerin eline 
369 milyar lira geçmiş; yani, tahakkuk edenin yüzde 45'i geçmiştir. 

1989 yılının ilk dokuz ayında ise tahakkuk eden 878 milyar lira, bütçe için Kesilen, yani 
bütçe kanunu gereğince kesilen 54 milyar lira, belediyelere fiilen gönderilen 459 milyar liradır; 
yani yüzde 52'si gönderilmiştir. Görüyorsunuz ki, 1988 yılındaki durumdan 1989 yılındaki du
rum daha iyi. Hangi felç haline getirme?.. 

tiler Bankası, belediyelere kısa vadeli avans vermeye bir usul içerisinde, bir sistem içerisin
de devam etmektedir, tiler Bankasının geleneği, başından beri, kurulduğu günden beri, asla 
politikaya, partizanlığa bulaşmadan, kanunların, nizamların kendine söylediklerini yapmak
tır. Orada, senelerini devlete vermiş değerli bürokratlar her zaman böyle çalışmışlardır. Biraz 
önce, SHP grup sözcüsü, eski belediye başkanı sevgili arkadaşım eğer bir dönemden övünçle 
bahsettiyse, bunun baş unsuru tiler Bankasıdır ve tiler Bankası bu çalışma anlayışını bugün 
de devam ettirmektedir, ettirecektir de; hiç endişe etmeyiniz sayın milletvekilleri. 

önergedeki bir başka iddiaya geliyorum : önergede, "Akaryakıt Tüketim Fonu başta ol
mak üzere, bütün fonlar Hükümet yetkilerine dayanılarak azaltılmış, adeta yok mertebesine 
getirilmiştir" denilmektedir. Bu kesinlikle doğru değildir. Aslında, önergeyi hazırlayan arka
daşlarıma ilave olarak, önergeyi hazırlayan arkadaşlarımız adına konuşan değerli arkadaşım 
da, grup sözcüleri de, önergedeki bu yanlışlığın ve basına intikal eden benzer biçimdeki bilgi 
yanlışlığının etkisinde kalarak, maalesef bu ifadeleri tekrar etmişlerdir. 

Şimdi, bu fonları şöyle bir gözden geçirelim : 
önce Akaryakıt Tüketim Fonu. Bu Fondan, çeşitli yerlere kesintiler olduğu için, 1989 yı

lında yeni bir düzenleme yapıldı ve her kesime giden oranlar düzenlendi ve bu düzenleme so
nucu, 1989 yılında Akaryakıt Tüketim Fonundan belediyelere giden miktar artmıştır. Eğer eski 
sistem devam etseydi, belediyelere 59 milyar lira gidecekti, yeni sistem sebebiyle 70 milyar lira 
gitmektedir. Nerede azalma?.. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığının, bütçeden ve fonlardan belediyelere verdiği paralar belli 
bir sisteme dayalı; imar uygulamaları için verir. Dün nasıl veriliyor idiyse, bugün de öyle verili
yor. Belediyelere geçen sene bu yolla verilen 22 milyar lira, bu sene dokuz ayda 21 milyar liraya 
ulaşmış, yıl sonunda 30 milyar lirayı bulacak/Azalma bunun neresinde?.. ı 

ESAT KIRATLIOÖLU (Nevşehir) — Enflasyon?.. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) —. içişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Fonu, 50 bin 
nüfusun altında olan belediyelere, belli projeler karşılığı 35 milyara kadar para veriyor. 1987'de 
16 milyar, 1988'de 21 milyar vermiş; 1989'da da şu ana kadar 13 milyar vermiş. Bu miktar, 
yıl sonuna kadar 1988 mertebesini bulacak. Bunlar, kendi sistemleri içerisinde işleyen ve de
vam eden fonlar; bundan sonra da devam edecek. 

Değerli milletvekilleri, önergede yanlış olarak yer alan bu bilgiler, bir kaynaktan, bir el
den verilen bilgilermiş gibi geliyor insana; sırf Hükümeti kötülemek, sırf mevcut belediyelerin 
başarısızlığını bir yere yıkmak için... 

Bakınız, burada, "Özal dediğini yaptı" diyen bir gazete kupürü var. Gene ciddî bir gaze
tenin, "Belediyelere tırpan operasyonu" diyen bir kupürü var. Okuyorum... Tıpkı önerge gibi; 
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İçindeki bilgilerin tümü yanlış. Yani, insan zannediyor ki, birisi oturmuş, yazmış... Bunu, de
ğerli basını tenkit için söylemiyorum. Vatandaşın güvendiği, bizim gayet ciddî bulduğumuz ve 
içindeki araştırmaları büyük bir özenle okuduğumuz bu gazetelerimizde böyle mesnetsiz bilgi
lerin'yer almamasını tavsiye için söylüyorum. Bunlar, gerçekten, vatandaşı yanıltıyor; vatanda
şı bırakın, önerge hazırlayan değerli arkadaşlarımı bile yanıltıyor. 

"5 büyük belediye havlu attı..." Yani, "Altı ayda havlu atacaktınız da, niye geldiniz?" 
diye soracağı geliyor insanın. Bu 5 büyük* belediye -ki, bu işin kaymağını yiyor, biraz sonra 
bilgi vereceğim- bu büyükşehir belediyeleri de şikâyet ederse eğer, büyük haksızlık olur. 

"Belediyeler ölüm döşeğinde.,." Bunu bir haber ajansı hazırlamış, tüm gazetelere servis 
yapmış; çoğunda çıktı, tşte, "Belediyeler borç batağına batmış" Aynı şeyler. "Partizanlık var
mış, devlet yardım etmiyormuş, hükümet yardım etmiyormuş..." Orada bir örnek veriyor, "Borç
ları nedeniyle iş yapamaz ve personeline maaş ödeyemez durumdaki belediyelerin içinde, on 
aydır maaş ödeyemeyen Kars'ın Susuz, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçeleri rekoru ellerinde 
bulunduruyor" diyor. Allah şaşırtıyor; çünkü, bu iki belediye de ANAP'm belediyesi; Susuz 
Belediyesi de ANAP'ın, Türkoğlu Belediyesi de ANAP'ın. Hani partizanlıktı?.. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — önemli değil... önemli olan, ödeme yapılıyor mu, yapıl
mıyor mu? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU (Devamla) — Efendim, fevkalade önemli; basında da, değerli 
muhalefet sözcülerinin söylediklerinde de, önergede de yer alan husus hep, "Partizanlık yapı
lıyor, muhalefet belediyelerine imkân verilmiyor, kendileri kayırılıyor" biçiminde bir iddia. Ben 
onun için konuşuyorum ve diyorum ki, bunların hiçbiri doğru değil. O kadar doğru değil ki, 
sonunda Allah şaşırtıyor ve misal olarak da iki ANAP belediyesi veriliyor. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu bilgileri tekrar bir araya toparlamak, işin doğrusunu söy
lemek, gerek değerli muhalefet milletvekillerimizin, gerekse basının, bu görüşmelerden istifa
de ederek, gerçeği bir daha yazmalarını sağlamak üzere ifade ediyorum ki, 1986 senesinden 
beri, 2380 sayılı Kanun gereğince, vergi gelirlerinden kesilen paraların nispeti değişmemiştir. 
\ani arkadaşlarım, "Yüzde 10,5'ti, yüzde 8,5'e düştü falan" diyorlardı; böyle bir şey yok. 1986'da 
da, 1987'de de, 1988'de de, 1989'da da aynı nispette kesiliyor. Yüzde 6'sı belediyelerin nüfusu
na göre dağıtılıyor, yüzde 2,30'u İller Bankası programına yatırımlar karşılığı veriliyor, binde 
25'i belediyeler fonudur, bakanlıklar kullanıyor, eder 8,55; 1,20 de özel idarelere; toplam 9,75. 
Dört senedir aynı nispet uygulanıyor. Kim size bü bilgiyi vermişse, yanlış vermiş; açınız, ince
leyiniz. Bütün bu rakamlar karşılığında da, geçmiş yıllarla mukayese ederek size bilgi veriyo
ruz. 1987 yılına göre 1988 yılındaki artış yüzde 57,5; 1988'e göre 1989'un sekiz ayındaki artış 
yüzde 65,7'dir. 

Deniyor ki, "Bunlar 26 Marttan sonra düşürüldü." Görüyorsunuz ki, 1989 yılındaki artış 
1988'deki artıştan fazla; hem rakam olarak, hem de nispet olarak fazla; bizim demek istediği
miz de budur. Bu kanalla 1 trilyon 198 milyar lira aktarılmış. Artı, büyükşehir belediyeleri bir 
de kendi belediye hudutları içinde olan gelirlerin yüzde 5'ini alıyor. O yüzde 5'lik paylarda 
da bir sene evveline göre yüzde 57 oranında artış var ve 1 trilyon 658 milyar lira bu sekiz büyük 
belediyeye ödenmiş. Bu kadar kaynağı üst üste koyduğunuz zaman, diğer gelirlerinin dışında, 
tam 4 trilyon lira paranın belediyelere aktığını görürsünüz. 
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Şimdi belediyelerin önünde bir imtihan var : 1990 yılı, Emlak Vergisinin beyan yılı. tşte 
basın... Bu konuyu da incelemiş; "Emlak Vergisi sancısı." Diyor ki, "SHP'li ve muhalefete 
ait belediye başkanları ve heyetleri, Emlak Vergisiyle ilgili hiçbir hazırlık yapmıyor." Neden?.. 

Bakın, şundan : Belediye başkanının başkanlığında beş kişilik bir heyet, her sokak ve her 
caddedeki arsa ve arazilerin asgarî düzeyde değerini takdir edecek, vatandaş da, o tespit edilen 
değerin altında bir beyanda bulunamayacak... Gazete diyor ki, "Her ihtimale karşı, önümüz
de bir erken seçim olabilir. Vatandaş, bu belediye başkanları geldiler, geldikleri gün, bizim evi
mizin, binamızın, ticarethanemizin, arsamızın üstüne büyük vergiler koydular demesinler diye 
belediyeler hiçbir faaliyette değiller." Buyurun size kaynak... 

FUAT KILCI (îzmir) — Onu da gazete yazıyor. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOGLU (Devamla) — Sizin yapacağınız, hakkaniyet ve nispet üzere 
hareket etmek. Değer tespit edeceksiniz, vatandaş beyanda bulunacak, alacaksınız. Yıllık 130 
milyarlık bir gelir söz konusu; bunun, rahatlıkla trilyona ulaşması mümkündür. 

Bunu, takip edeceğiz, bekliyoruz. Her şeyi illa merkezî idareden, devletten bçkleme yok... 

YÜKSEL ÇENGEL (istanbul) — Sayın Söylemezoğlü, öneriniz var mı? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLÜ (Devamla) — Belediyecilik prensibinde, kaynak yaratma var, 
hemşerilik hukuku var; bunu kullanacaksınız ve asıl o zaman, bu işi yapıp yapamadığınız, işin 
içinden çıkıp çıkamadığınız belli olacaktır. 

Gerek gensoru önergesinde, gerekse değerli arkadaşlarımızın ağzında devamlı söylenen bir 
söz var, o da şöyle; "ANAP belediyeleri, geçmiş dönemde kaynakları iyi kullanmadı, gösteriş 
yatırımı yaptı, israf etti..." 

Değerli arkadaşlarım, büyük millet de şahittir, geçmişte yapılanlar ve bugünkü yapılanlar 
da tarihe mal oluyor; bu konuyla ilgili bilgiler televizyonda 30 Nisandaki bir programda da 
yayınlandı. 

Bakınız size, 1984-1989 yılları arasında yapılan geçmiş hizmetleri özet olarak vereyim •" öm
rünü bu konuya vermiş bir arkadaşınız olarak şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bu beş 
yılda yapılan hizmetler çok büyüktür; bunu inkâr etmemek gerekir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

tik defa, şehirlerimiz, şehir havasına bürünmüştür. Bu dönemde 23 bin kilometre kanal' 
yapılmıştır belediyelerde, 5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde 165 bin konut yapılmıştır, 
18 bin kilometre su borusu döşenmiştir, 965 bin kilometre yol yapılmıştır, park yapılmıştır... 

ERTEKÎN DURUTÜRK tfsparta) — Sonuç ne olmuştur? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLÜ (Devamla) — Metrolar yapılmıştır, araçlar alınmıştır; çarşı
lar, dükkânlar, iş hanları yapılmıştır; esnaf için 500 milyar liralık yatırım yapılmıştır; hizmet 
yapılmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — MDP Genel Başkanı iken tersini söylüyordun! , 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, lütfen... Lütfen... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, arkadaşımız MDP Genel Başkanı, iken, tersi
ni söylüyordu. 
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BAŞKAN — Sözün de anlaşılmıyor... Otur efendim!.. Otur, efendim!.. 

Devam edin Sayın Söylemezoğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, gözümüz belediyelerin 
üstünde. Bir türlü iktidar olmak kendilerine nasip olmayan SHP'nin eline, millet, 26 Martta 
belediyelerde iktidar verdi; takip ediyoruz ve iktidarsızlıkları tekrar meydana çıkıyor. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçekler karşısında, önergede yer alan iddiaların tamamen mes
netsiz oluşu sebebiyle, Anavatan Partisi Grubu olarak biz, bu gensoru önergesini reddedeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, iddialar doğru olmadığı için, asla bir partizanlık söz konusu olma
dığı için, Anavatan Partisi bu millete büyük hizmetler yaptığı için ve Hükümete güvendiğimiz 
için; vicdanımıza danışarak bu gensoru önergesini reddedeceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, bu fırsattan istifade ederek ben, bazı meseleleri bu kürsüye 
getirerek muhalefet belediyelerinden hesap soracağım. Başlıyorum... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — MDP Genel Başkanıyken tersini söylüyordun. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 26 Martta o hesap görüldü. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, belediyeler, belli bir bel
de hudutları içerisinde müşterek nitelikteki mahallî görevleri yapan kamu kuruluşlarıdır. Ana
yasamız, 123 üncü maddesiyle, idarenin bütünlüğü anlayışı ile birlikte, yerinden yönetim ve 
merkezî yönetim biçiminde bir sistem getirmiştir. Bu sistem içerisinde, merkezî idarenin vesa
yet yetkisi vardır. Niçin vardır?.. Hizmet bütünlüğünü sağlamak için vardır. Niçin vardır?.. Ka
mu hizmetlerindeki birliği sağlamak için vardır. Niçin vardır?.. Kamu yararını sağlamak için 
vardır. Niçin vardır?.. Yeterince hizmet yapılmasını sağlamak için vardır. 

Muhalefetin eline belediyeler geçtiği an, kendilerini illa lâyüsel görmek isterler Ve bu bü
tünlüğü kabul etmezler. Bir şeyi anlamazlar ki, Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür; bir devlet 
bütünlüğü vardır ve hiyerarşi içinde bir yönetim biçimi vardır. Yani, şehir devleti anlayışı yok
tur. Sizin dediğiniz ise şehir devleti anlayışıdır. Öyle, lâyüsellik yoktur. Tabiî ki, trilyonların 
harcandığı, bunca nüfusun yaşadığı, vatandaşın her türlü ihtiyacının görüldüğü ve kamu yara
rının esas olduğu bir düzenlemede, merkezî idare kontrol edecektir. Hatta, bugünkü kontrol 
de yetersizdir. Teknik ve imarla ilgili konular kontrol edilmiyor. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Çok doğru... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Birçok konular kontrol dışıdır. Aslında, biz, Grup 
olarak, bu kontrolün daha da artırılması gerektiği görüşündeyiz. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Çok doğru, bugün söylediğin ilk doğru laf bu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Efendim, eğer doğruysa hafızanıza kaydedersiniz. 
Buyurunuz Sayın Söylemezoğlu. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, belediyeler, aynı zaman
da gaz, kanalizasyon, su, otobüs, vapur gibi birtakım önemli hizmetleri yürütmektedirler. Bunlar, 
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birer işletmedir. Bu işletmeler çağdaş bir şekilde ve maliyet - fayda anlayışıyla işletilmelidir. 
Belediyeler darülaceze değildir, belediyeler bedavalık yeri değildir. Belediyeler, milletin kuru
şunun, yani vergisinin ona buna çarçur edildiği yer değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri) Tabiî değildir ve çok modern bir anlayışla yönetilmelidir, öyle, bedava yok; kaça mal olu
yorsa ona göre yürütülmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, lütfen toparlayınız efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bu itibarla, öyle, su bedava, ekmek bedava, oto
büs bedava; ondan sonra da param yok?.. Bir yandan, otobüslere, ekmeğe, süte zam yapıyor
sunuz, bir yandan da belediye başkanları "Bedava" diye ona buna dağıtıp şov yapıyor... öyle 
şey yok! % 

Basında da yer almaya başladı; hizmet yapamaz oldunuz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — MDP Genel Başkanıyken tam tersini söylüyordunuz... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bakınız ne yazmışlar : "istanbul kokuyor. Şu 
4,5 ay içinde kent kokmaya başladı. Halic'in 10 kilometre civarından geçmek mümkün değil. 
Bütün parklardaki çiçeklerle otlar da kurudu; çünkü, parklardaki çiçekleri sulamayı becere-
memişler. Kenti ilaçlatmayı unuttukları için, her yanı sivrisinekler istila etti. tstanbul surları 
çöplüğe döndü, bu çöpler tüm şehre yayıldı." Ben demiyorum bunları, büyük bir gazete yazı
yor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, lütfen toparlayınız efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — "Ankara belediyeleri hizmet yapamaz" -deni
yor. Basın, kamuoyu yoklamaları yapıyor ve büyükşehir belediyelerinin hepsi olumsuz not alı
yorlar; yüzde 70. Karneyle sınıfta kaldınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Haydi seçime gidelim... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Köşe yazarları "Vatandaş 'SHP iktidara geleli 
hizmetler durdu, bir iş yürümez oldu* diyor" diye yazıyorlar. Aslında, muhalefeti savunan bir
takım köşe yazarları, içleri sızlayarak, artık sizleri uyarıyorlar. Köşe yazılarında, "SHP beledi
yelerine son uyarı" diye değerli bir profesörün yazıları çıkıyor. Bunlar boşa değil. Bunlar, ba
şarısızlığınızı gösteriyor değerli kardeşlerim ve biz, bu başarısızlığı bu kürsüye getirmeye de
vam edeceğiz, bu trilyonları çarçur ettirmeyeceğiz. Buraya, kürsüye böyle gensorular falan ge
tirerek, üste koyamazsınız; gözümüz üstünüzde. Olmuyor, gitmiyor, yapamıyorsunuz; hizmet 
yürümüyor. Şehirler sizden şikâyetçi. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Halka sorun, halka sorun. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halk, 26 Martta, söyleyeceğini söyledi... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bazı Anayasa değişikliği sözleri ediliyor; ara sı
ra, muhalefet bir araya geliyor, konuşuyor. Benim bir teklifim var : Sadece hükümet için gen
soru olmaz. Böyle, gensoru önergesi vermeyi bilmeyen, muhalefet yapmayı bilmeyen, belediye 
işlerini yürütemeyenlere de gensoru verelim, muhalefetten de düşürelim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkvşlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halka soralım, halka soralım... Seçime gidelim Sayın Söyle
mezoğlu'. • ' 
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ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sözlerime son veriyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Söylemezoğlu. 
Buyursunlar Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

önerge sahibi Sayın Fuat Kılcı ve bu noktaya kadar bu konuda görüşlerini beyan eden 
değerli parlamenterlere Hükümetimiz adına teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bildiğimiz gibi, 1984 yılında mahallî idareler seçim
leri yapılırken, o günlerde,, belediye başkan adayı olanlar, siyasî parti yöneticisi olanlar, o dö
nem için seçim beyannamesi hazırlamakta hiç de güçlük çekmemişlerdi; çünkü, önlerinde ya
pılacak o kadar çok iş vardı ki, son yirmibeş otuz yılda işler öylesine birikmişti ki, seçim be
yannamesi hazırlamak için uzun boylu düşünmeye ve araştırmaya hacet yoktu, tşte, son yirmi 
yirmibeş yıldır o belde gündemindeki konuları, ihtiyaçları alt alta yazdığınız zaman, 25 Mart 
1984'ün seçim beyannamesi hazırdı, seçim vaatleri hazırdı; ama, 26 Mart 1989'a geldiğimizde, 
işte bu camiadaki, bu çatı altındaki herkes yaşadı ki, bu sefer 1984'teki kadar kolay seçim be
yannamesi hazırlanamadı. Daha az başlık kalmıştı; 1989'daki adaylarımızın önlerindeki hiz
met yılında ortaya koyacakları hizmet bekleyen işlerin sayısı gerçekten azalmıştı. 

tşte, 1984 • 1989 yılları arasında, sadece 5 yıl içinde 25 yıllık gündemin önemli bir kısmını 
ortadan kaldıran başarılı bir mahallî idareler dönemini geride bıraktık. 

Bundan önceki konuşmamızda da bahsetmiştik; yeni mahallî idareler seçim döneminde, 
mahallî idarelere genel bütçeden ayrılan payların, 1984 öncesine göre çok daha yükseltilmiş 
olması nedeniyle, yeni belediyelerin çok daha şanslı olduğunu, birçok meselenin halledilmiş 
olduğunu ve eğer belediyelerin borçları varsa, yatırıma gitmiş olduğunu; ticarî yatırımlara git
miş olduğunu, hizmete gitmiş olduğunu, dolayısıyla, yeni belediye başkanlarının daha başarılı 
olması icap ettiğini söylemiştik. Burada, bunu kabul etmeyenlerin ise, istikbalde başarısız ola
bilecekleri ihtimaline karşılık peşinen bahane aradıklarını da vurguladık, tşte, herhalde her al
tı ayda bir, konu gündeme gelecek, her altı ayda bir, mahallî idareler bu kürsüde konuşulacak 
ve tartışılacak gözüküyor. 

FUAT KILCI (tzmir) — Daha birinci oldu efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Para verin, kurtulun. 
BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKANI CENGÎZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, para 

verme konusuna da geleceğiz. 
Bildiğimiz gibi, belediyelerimiz, 1945 yılında çıkarılan tiler Bankası Kanununa göre malî 

yönden finanse edilmekte; Devlet Planlama Teşkilatınca banka programına alınan belediye ya
tırımları, kendi kanun ve tüzüklerindeki hükümler çerçevesinde, belediye meclislerinin tiler Ban
kasına verdiği yetkiyle ve 2380 sayılı Kanun ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 3239 
ve 3004 sayılı Kanunlar gereğince ayrılan vergi gelirleri, fon ve bu şekilde yapılan tahsilatların 
dağıtımı suretiyle yapılmaktadır. 1981 yılından, bu dağıtım işini düzenleyen 2380 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bütün belediyelerimize, toplam 73 milyar lira pay ayrılmış 
iken, o tarihten bu yana, bu rakam tam 3 trilyon 27 milyar Türk Lirasına baliğ olmuştur. 

26 Marttan bu yana yapılan uygulamaların partizanca olduğunu niteleyen bu önergenin 
dikkatimi çeken bir başka yönü, belediyelere başka sıfatlar eklenmiş olmasıdır. Belediyeler, 
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"ANAP'h," "DYP'li", "SHP'İi" diye birkaç parçaya bölünmüş durumda; ama biz biliyoruz 
ki, bütün belediyelerin evrakının en başında, "Türkiye Cumhuriyeti Ankara Vilayeti Sarıyahşi 
Belediyesi" veya "T.C. Adana Vilayeti Ceyhan Belediyesi" yazmaktadır. Hiçbir belediyenin 
unvanında, "ANAP'h", "SHP'İi", "DYP'li" diye bir ibare görmedim henüz. Bunu, önerge 
sahiplerinin ve muhalefet sözcülerinin dikkatine arz ederim. 

FUAT KILCI (tzmir) — Biz de yazmadık. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Seçime SHP adayı olarak girdi, öyle kazandı; sizinki de ANAP 

' adayı olarak girdi, kazanamadı; yoksa, milletvekilleri de, ülkenin milletvekili... 
BAŞKAN — Sayın Ağagil, zannediyorum, oturduğunuz yerden arkadaşlarınızla yarış ha

lindesiniz. 
EROL AĞAGlL (Ankara) — Efendim, mantık yanlış. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz ile herhalde yarış halindesiniz; bir Sayın Yılmaz alıyor sözü, 

bir zatı âliniz alıyor, birbirinizi tamamlıyorsunuz. Lütfen... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — tik defa konuştum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
Devam edin efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, öner-

geye göz attığımız zaman, aslında, bir cephesiyle, hiçbir şey söylenemeyecek kadar boş ifade
lerle dolu; ama mademki gensoru gibi bir müessese bu konuda işgal edilmiştir, o zaman biz 
de görevimizi yapar, savunmamızı yaparız. 

Şimdi, bir başka dikkat çekici unsur da şudur : Belediyelerin kısmen idaresinden sorumlu 
bir bakan olarak bize, birçok belediye başkanımızın mektupla, telgrafla teşekkür etmekte ol
duğu bir dönemde; hatta hatta, hangi partiye mensup olduğunu bilmediğimiz Gaziantep Bele
diye Başkanımızın, ama Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Belediye Başkanımızın, Gaziantep'in 
içme suyu şebekesinin yenilenmesi, Gaziantep'e su temin edecek barajın yapılması sözünü al
mış olmasından ötürü, başta Sayın Başbakana ve Hükümete teşekkür dolu demeçlerinin bu
günkü mahallî Gaziantep Gazetesinde yer aldığı bir dönemde, muhalefet partisi milletvekille-
rimizin kendi belediyelerinden dahi bu kadar uzak, bu kadar kopuk, oralarda neler olup bitti
ğini görmeden, Yüce Meclisin önünde halkımızı kandırmaya çalışmaları boşa çıkacaktır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Şimdi inşallah sözünüzü yerine getirirsiniz. Biz si
zin sözünüzü çok dinledik... 

BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Bugüne ka
dar, belediyeleri adına proje karşılığı para talep eden, finansman talep eden bir tek muhalefet 
milletvekilimiz yoktur. Bugün, Tarsus Belediye Başkanımız, Soma Belediye Başkanımız, Bey
şehir Belediye Başkanımız bize, biraz önce bahsettiğim gibi, mektupla, telgrafla teşekkür et
mektedirler; onlar da Bakanlığımda özel dosyada saklıdır. 

Şimdi, manzara bu olduğuna göre ve bizim kabullenemediğimiz "Pembe kaldırım" suç
lamalarına karşılık -pek yakıştıramadım ama- bugün Atatürk Bulvarında Ankara Belediyesi
nin yapmakta olduğu güzel kaldırımlar için, ben Ankara Belediyesini kutlamak istiyorum. Sizler, 
eski belediye başkanlarını kaldırım düzenledikleri için tenkit ederken, biz, bu dönemde de An
kara'da güzel kaldırım yapmakta olan Belediye Başkanını ve belediye idarecilerini tebrik edi
yoruz. Çünkü, o kaldırımlardan insanlar yürüyecektir ve hizmet insana yapılmaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz orada bile partizanlık yaptınız, petekli taşlar döşediniz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Grup, zatı âlinize herhalde sözcülük vermemekle hata etmiş 

gibi geliyor. • 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Bizim bileceğimiz iş o Sayın Başkan, Grubun 

işine karışmayın siz. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — 26 Mart se
çimlerinden sonra tiler Bankasına, belediye paylarının dağıtımı, belediyelere finansman yara
tılmaması, fonların ilgili bakanlıklardan alınan talimatlara göre gönderilip gönderilmemesi ko
nularında, Bakanlığımca, yazılı, şifahi herhangi bir talimat verilmemiştir. Ayrıca, Bakanlar Ku
rulunda da, önergedeki iddialar doğrultusunda, diğer bir deyişle, belediyelerimizin aleyhine 
hiçbir önerge verilmemiş, dolayısıyla, hiçbir olumsuz karar alınmamıştır, lam tersine, daha 
önce Akaryakıt Tüketim Fonundan yüzde 22,5'in, yüzde 2,10'u, yüzde 3,60'ı gibi, genelinin 
yüzde 1,28'ini belediyelere ve Belediye Fonuna aktarmış iken, 20 Haziran 1989 tarihinden iti
baren bunu yüzde 100 oranına; belediyelere yüzde 1,20; yine Belediyeler Fonuna da 1,20 ol
mak üzere yüzde 2,40 noktasına çıkarmışız. 

Geçmiş yıllardaki uygulamalarla ilgili rakamları değerli grup sözcümüz ifade ettiler, bir 
kere de ben vurgulamak istiyorum : 1985 yılında belediyeler için vergi gelirlerinden tahakkuk 
226 milyar lira, belediyelere gönderilen 150 milyar lira; 1986'da tahakkuk 347 milyar lira, bele
diyelere gönderilen 241 milyar lira; 1987'de tahakkuk 511 milyar lira, belediyelere gönderilen 
260 milyar lira; 1988'de tahakkuk 834 milyar lira, belediyelere gönderilen 380 milyar lira; 1989 
yılının ilk dokuz ayında tahakkuk 788 milyar lira, belediyelere gönderilen 463 milyar lira. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ne kadarı 26 Marttan önce? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Dolayısıyla, 

yıllık artış oranlarına baktığımızda da, mesela, 1985'ten 1986'ya, 1986'dan 1987'ye olan artış
lardan çok daha fazla bir artışı ve dolayısıyla oran olarak da daha fazla bir oranı, nakten har
camak üzere, belediyelere göndermişiz. Eğer "tahakkukla, gönderilen arasındaki fark nereye 
gitti?" diye sorarsanız, o da, o belediyede, o beldede yaşayan insanların yoluna gitmiştir, su
yuna gitmiştir, binasına gitmiştir, otobüsüne gitmiştir. Çünkü, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 
Muhasebe! Umumiye Kanunu, belediye paralarının, biraz önceki konuşmacılarımızın ifade et
tiği gibi, sefahat âlemlerinde harcanmasına müsaade etmemektedir. 

Bedava su, bedava süt, bedava otobüs fiyakasını atmak kolay; ama ondan sonra da şikâ
yet etmemek gerekir. Velev ki belediye başkanlarımızın bir şikâyeti yok; nedense, milletvekille-
rimiz, belediye başkanlarının ne yaptıklarından haberdar olmadıkları için bu şikâyetleri bura
lara taşımaktalar. 

Bazı tek örneklere de değinmek istiyorum : Aydın'ın eski Belediye Başkanı, 26 Mart se
çimlerinde kasasındaki 1 milyar 200 milyon lira nakit taze parayı yeni seçilen belediye başkanı
na teslim ederek görevden ayrılmıştır. 

Şimdi, bedava su, bedava otobüs, bedava süt fiyakası eksik olmayan bazı belediyelerimiz, 
bütün bunların yanında -hepimiz üzüntüyle izlemekteyiz ki- idarî yargının çözmekte olduğu, 
onu da aştığı takdirde adlî yargının çözmekle olduğu çok uygunsuz imar tehditlerine, imar uy
gulamalarına da başlamış bulunmaktadır. Elbette ki, 1984'te belediyeledimize verilmiş olan 
yetkilerden ancak denetim konusunda bazı tedbirler düşünülebilir geri dönülmez; fakat, ken
dilerine verilen yetkiyi, en kötü manasıyla, husumet derecesinde ve bu seçimlerde kendi aleyh
lerine çalışan insanların evlerini yeşil alana çevirerek, kendi yandaşlarına ait olan yeşil alanları 
da konut alanlarına çevirerek belediye yöneticiliği yapanlar da herhalde gelecek belediye se
çimlerinde o beldede yaşayan seçmenlerden derslerini alacaklardır. 
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ERTEKtN DURUTÜRK tfsparta) — Sizinkiler gibi... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Devamla) — Tabiî, bunu 

genellemek doğru olmaz. 1 984 adet belediyemiz var. Hiç borcu olmayan belediyelerimiz de 
var; açınız bakınız, hiç borcu olmayan belediyeler var. Sebep?.. Hiçbir iş yapmamış, hiçbir proje 
gerçekleştirmemiş, fondan, yatırımdan faydalanmamış, teslim aldığı köy yaşantısıyla belediye
sini idare etmekte olan bir belediyenin bir kuruş dahi borcu yoktur. Gelirseniz, o belediyeleri 
de sizlere gösterebiliriz. Dolayısıyla, borç demek, hizmet demektir, kredi demektir, iyi yaşantı 
demektir, insanca yaşantı demektir. 

Hükümetimizin, nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlasının belediye hudutlar içinde yaşa
dığının farkında olarak, buralarda yaşayan insanlarımızın tozdan, çamurdan, karanlıktan, su
suzluktan, haberleşme, ulaştırma imkânsızlıklarından kurtarılarak çok daha iyi şartlara ka
vuşmasını temin amacıyla mahallî idarelerimize vermiş olduğu öneme binaen, karar yerenler
le, karardan etkilenenlerin aynı yerde yaşamakta olduklarını bilerek, onlara daha iyi şartlar 
içinde, gelecek nesillere daha sağlıklı şehitler, daha bol oyun bahçeleri yapmalarını temin için 
vermiş olduğu destekleri sürecektir. Bundan, hiçbir belediyecinin, hiçbir Türk vatandaşının kuş
kusu olmasın ve buna engel olmak isteyenler de elbette ki sonunda hüsrana uğrayacaklardır. 

Hükümetimizin, belediyelerimiz için kötü bir düşüncesi dahi olmadığını, üstelik iki konu
da iyileştirme gayretleri içinde olduğunu; bunlardan bir tanesinin, Akaryakıt Tüketim Vergisi 
olduğunu; bir diğerinin ise, Çukurova Kentsel Gelişme Projesi içindeki S belediyemizin tiler 
Bankamızın fonlarından daha fazla faydalanmalarına imkân sağlamak maksadıyla getirmiş 
olduğumuz kanun değişikliği tasarısı İmar Komisyonumuzda görüşülürken; Hükümetimiz, o 
belediyelerin belediye başkanlarının mensup olduğu partilere bakmaksızın, oradaki projenin 
yürüyebilmesini amaçlayarak, daha uzun vadeli ikraz haklarından ve fonlardan faydalanması
nı temin maksadıyla getirmiş olduğumuz kanun tasarısına muhalefet milletvekillerimizin ret 
oyu vermesine rağmen, îmar Komisyonumuzdaki ANAP'lı üyelerin verdikleri helal oylarla ta
sarının komisyonda kabul edilmiş olduğunu ve Yüce Meclisçe de kabul edilmesi halinde, söz 
konusu S belediyenin işlerinin daha da hızlı yürütüleceğini de ifade etmek istiyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Bizim oylar haram mı yani? Ne biçim laf bu?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Sabırla din

leme lütfunu gösterdiğiniz için, hepinize tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

EROL AĞAGÎL (Ankarç) — Yani, muhalefetin oyları haram mı oluyor şimdi? 

BAŞKAN — önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Gündemin 2 nci maddesine geçiyoruz. 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Aliıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla 
Türkiye Demir-Çelik işletmeleri Karabük ve iskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım 
çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekonomisini, gerekse demir-çelik işçile
rini zarara uğrattıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
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BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı 
tutumlarıyla Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Karabük ve İskenderun Fabrikalarmdaki grevi 
teşvik ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke 
ekonomisini ve gerekse demir-çelik işçilerini zarara uğrattıktan iddialarıyla Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin müzâkeresine geçiyoruz. 

Hükümet yerlerini almışlardır. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin Karabük ve İskenderun Genel Müdürlük tesislerinde 
24 bin çelik işçisinin 4 Mayıs 1989 tarihinde başlatmış olduğu grev, Hükümetin uzlaşmaz tutu
mu yüzünden dört ayı aşkın bir süredir devam etmektedir. 

Çelik işçisinin, haklı davasını büyük bir olgunluk ve vakar içinde, yasalara tamamen uy
gun olarak bugüne kadar, sabır ve inançla sürdürdüğü bu grevde, Hükümet, işin başında, âde
ta grevi teşvik eder bir tutum takınmıştır. 

6 kadar ki, grev başlamadan on gün önce, sıfır gümrükle demir çelik ithalatını serbest 
bırakan kararnameyi yayımlamıştır. Belli bir süre sonra, gene başka bir kararname ile,; sıfır güm
rüklü ithalât kararnamesinin süresi uzatılmıştır. Bu durum; "Biz Hükümet olarak grevin de
vamını istiyoruz" mesajının açık seçik tercümesidir. 

Hükümetin, Çelik işçisine takınmış olduğu bu uzlaşmaz tutumun ardında, geçen bu süre 
zarfında gerek basında, gerekse tüm kamuoyunda birtakım suçlamalar, ithamlar olmuş ve or
tada önemli şaibeler doğurmuştur. 

Şöyleki; 
Hükümetin bir bakanı çıkmış, "Ben grevin bitmesini istiyorum ama birtakım güçler iste

miyor beni öldürebilirler" demiştir. 
Bir diğer bakan çıkmış, diğerlerini suçlamıştır. İki devlet bakanı ve bir de Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanı arasında, Çelik işçisinin bu toplu iş sözleşmesi âdeta özel olarak ve sis
temli bir biçimde oyalanarak çıkmaza sürüklenmiştir. 

125 inci gününü dolduran bu grevde, ülke ekonomisine verilmiş olan maddî ve manevî tah
ribat, çelik işçisinin isteği olan parayı çok daha fazla olarak aşmıştır. 

Çelik işçisinin, toplusözleşmeye otururken verdiği teklifi üzerinden bu güne kadar 8 ay 
geçmiştir. Bu süre zarfında enflasyon oranı yüzde 50 civarında olmuştur. Buna göre 8 ay önce
ki işçi talebi zaten yüzde 50 tenzilata uğramıştır. Bu açık seçik bilindiği halde, bu grevin hükü
met tarafından âdeta teşvik edilmesi, birtakım çevrelere haksız kaynak aktarılmasını yaratmış, 
bu arada Doğu Bloku ülkelerinden norm. dışı, kalitesiz çelik ülkemize büyük ölçüde girmiştir. 

Hatta Avrupa Topluluğuna girebilmenin, ön şartlarından olarak onlara ekonomik taviz 
verilmesi anlamına gelebilecek bu çelik greyinin ısrarla sürdürülmesi şaibeleri, kamuoyunda 
konuşulur olmuştur. 

Bütün bunlar olurken, 5 Eylül 1989 tarihinde TDÇt Genel Müdürlüğünün Ankara 4 üncü 
İş Mahkemesine müracaat ederek grevi durdurma kararı aldırması çelik işçisine grev kırıcılık 
konusunda yapmıj olduğu en büyük tehdit unsurudur. 
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Eğer, kamu yaran bu İş kolunda grev yapılmamasını gerekli kılsa idi, Toplu tş Sözleşmesi 
yasalarına; dimer-çelik iş yerlerinin grev dışı kalacağı hükmü getirilirdi. Kaldı ki, kamu yararı 
olsa dahi kişi haklarını gaspa yönelik olamaz. Buradaki durum doğrudan alın terini, kişi hak
larını gaspa yöneliktir. 

Hulbuki, devlet bu grevi durdurma değil yasal hak olan grevin devamını sağlamakla yü
kümlüdür. Sosyal devlet anlayışı da bunu gerektirir, çağdaş devlet de budur. 

Yukarıda başlıklar halinde sıralamaya çalıştığımız bu yanlış ve kasıtlı tutumları nedeniyle 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 ve Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye, Zonguldak Milletvekili Sayın Ömer Barutçu, Antalya Millet
vekili Sayın İbrahim Demir, Başkanlığımıza verdikleri önergelerle, katıldıkları ifade etmişlerdir. 

Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
önerge sahiplerinden birine söz vereceğim. 
Sayın MUftüoğlu buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 

GÜNEŞ MUFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, uzlaşmaz ve 
kasıtlı tutumları ile, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Karabük ve İskenderun fabrikalarındaki 
grevi teşvik ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek 
ülke ekonomisini, gerekse Demir-Çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergemiz üzerinde, imza sahipleri adına söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 4 Mayıs 1989 günü Bakanlar Kurulunun haksız erteleme kararının 
kalkmasıyla başlayan ve 137 gün süren Demir-Çelik işçilerinin grevi, başlangıcı, devamı ve so
na eriş şekliyle, serbest toplu pazarlık sistemimizin ne durumda bulunduğunu tüm gerçekleriy
le gözler önüne sermiştir. 

XVIII jnci Dönemin başlangıcından bu yana, bu kürsüden, her fırsatta, bu tktidar döne
minde sendikal hak ve özgürlüklerin çiğnendiğini, toplu iş sözleşmelerinin büyük müdahaleler 
altında yapıldığını ve yasal grevlerin dahi önlenerek, Türk işçisinin alın terinin, el emeğinin 
inkâr edildiğini dile getirdik; Hükümeti ve ilgili Bakanlığı, mevzuatta gerekli değişiklikleri yap
maya davet ettik; ancak, ne Hükümetten ne de ilgili Bakanlıktan, bu yönde, göz boyayıcı veya 
sathî yasal değişikliklerin ötesinde bir yanıt alamadık, bir iyileşme göremedik. 

Demir-çelik grevi, Hükümetin işçi haklarına bakışını artık tüm gerçeği ile ortaya sermiş
tir. Hükümet sendikaları sevmemektedir, Hükümet toplu pazarlığı sevmemektedir, Hükümet 
grev hakkını tanımamakta, işçiyi ve haklarını göz ardı etmektedir. "Neden?" derseniz : Söz
leşmeli personel uygulaması, Türk sendikacılığına indirilen en büyük darbedir. 

Buna ek olarak, kamu işletmelerinin yabancılara devri, Türk ekonomisine indirilen dar
benin ötesinde, toplu pazarlığı, grev hakkını ve iş güvenliğini inkârdır. Grevlerin, ilgisi olsun 
olmasın, "genel sağlığı ve Millî güvenliği bozucu niteliktedir" denilerek Bakanlar Kurulu 
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kararıyla ertelenmesi, yine grevlerin mahkemelerden alınan ihtiyatî tedbir kararlarıyla durdu
rulmaya çalışılması, sendikaları,, toplu pazarlığı, grevi ve Türk işçi haklarının inkârı değil de, 
nedir? ; 

İşçi haklarını böylesine göz ardı edenler, grev öncesi ve grev devam ederken, ne gibi tasar
ruflar yapıyorlardı, bir de ona göz atalım : Üç tane kamu işveren sendikası dururken, Karabük 
ve İskenderun Demir-Çelik fabrikaları, bir özel sektör kuruluşu olan Türkiye Metal Sanayici
leri Sendikası MESS'e, 5 Mart 1986'da üye yapılıyordu. Bir gecede, demir-çelik ithalinden alı
nan Gümrük Vergisi kalkıyor ve karar 10 gün sonra 27 Mart 1989 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanıyordu. özel sektör demir-çelik üreticilerinin elinde, grev öncesi, 3 milyon ton, üretim 
fazlası bulunuyordu; iskenderun ve Karabük fabrikalarının yüzde 27'lik piyasa payına ise göz 
dikilmişti. 

İki ay süreyle gümrüksüz demir-çelik ithalatına, 17 Mayıs 1989 tarihli Resmî Gazetede ya 
yımlanan 89/14099 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla süresiz uygulama imkânı yaratılıyordu 
Bu arada, 17 Mart 1989'dan bu yana gümrüksüz ithalat yapanlar, Hazine ve Dış Ticaret Müs 
teşarlığının bilgisayarlarında saklanıyor ve açıklanmıyordu. "Grev bitse, üretim başlasa, itha 
lat duracak" denirken, devreye çeşitli bakanların girmesi, yetkili enflasyonu yaratıyor ve işçi 
sendikası kime muhatap olacağını bilemiyordu. 

Bu arada, Demir-Çelik İşletmelerinin günlük zararının 7 milyar lirayı bulması, işçinin aç 
ve açıkta kalması kimseyi ilgilendirmiyordu. Tüm bu gelişen olaylar, kim veya kimlerin işine 
yarıyordu? Kamuoyunda, Hükümetin, işçiden önce demir-çelik ihracatçılarını ve özel sektörü 
koruduğu, onların ekmeğine yağ sürdüğü'iddiaları her geçen gün artıyordu. 

Az önce sıraladığımız olaylar, bu iddiaların doğruluğunu kanıtlamaktadır. 137 gün süren 
demir-çelik grevinde, olan, Demir-Çelik İşletmelerine ve işçiye olmuştur. Demir-Çelik İşletme
leri, yaklaşık 1 trilyon lira zarara girmiştir. Demir-Çelik işçisi, aile fertleriyle büyük sıkıntılara 
sokulmuştur. * 

Sayın milletvekilleri, ahtapotu hepiniz bilirsiniz. Ansiklopedilerde, ahtapot, kafadanba-
caklılar familyasından olup, tüm denizlerde yaşar; kol uzunlukları 90 santimetredir ve sekiz 
vantuzlu kolu vardır; avlarını kollarıyla yakalar, sıkar ve çenesiyle de parçalar şeklinde anlatılır. 

"Ahtapot nereden çıktı?" derseniz, Demir-Çelik işçilerinin grevi süresince, hep ahtapotu 
anımsadım. "Teşbihte hata olmaz" derler; yanlış da anlaşılmasın; Hükümet, bu grev süresince 
Demir-Çelik işçilerine âdeta bir ahtapot gibi yaklaşımda bulundu. Başta Sayın Başbakan, "Bu 
grev daha dört ay sürer" diyerek, vade biçti, müdahale etti. 

Kolların birinde, Demir-Çelik İşletmelerinden sorumlu Bakan Sayın Işın Çelebi; 
İkinci kolda, kamu toplu işletmelerinin koordinasyonundan sorumlu ve "Bu grev kıya

mete kadar sürer" diyen Bakan Sayın Çiçek; 
Üçüncü kolda, en yetkili Bakan olması gereken, ancak en yetkisiz kılınan Bakan Sayın 

İmren Aykut; 
Dördüncü kolda, özel sektör temsilcisi işveren sendikası MESS ve başkanı; 
Beşinci kolda, grev devam ederken demir-çelik ithal eden Demir-Çelik İşletmeleri; 
Altıncı kolda, sıfır gümrükle demir-çelik ithal etmek lütfuna kavuşturulmuş ithalatçılar; 
Yedinci kolda, yasal grevi erteleyen Bakanlar Kurulu ye 
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Sekizinci kolda da, tek yetkili sendikanın genel başkanını devreden çıkartıp, yetkisiz kişi
lerle toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen ve yapan zihniyet vardı. 

Sayın milletvekilleri, bu şekilde oluşan ahtapot, 137 gün süresince, 24 bin demir-çelik işçi
sini, kolları, yani vantuzları içerisine almış; sıkmış, sıkmış ve posasını ortaya koşmuştur. Demir-
çelik işçisi, eşi ve çocuğuyla 137 gün bu ahtapotla mücadele etmiştir. Demir-çelik işçisinin el 
emeğini ve alın terini inkâr eden; demir-çelik işçisinin sendikal haklarını hiçe sayan; demir-
çelik işçisini bilerek greve iten ve birkısım çevrelere haksız kazanç sağlayan; Demir-Çelik İşlet
melerini toplam 1 trilyon lira zarara sokan; Karabük ve İskenderun işçisine, esnafına, kadını
na, öğreticisine, velhasıl tüm halkına kan ağlatan, huzursuz eden; demir-çelik işçisini 4,5 aylık 
gelirinden yoksun bırakan Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılması bizce kaçınıl
mazdır. 

Sayın milletvekilleri, "Grev yok, taraflar anlaştı, işçi memnun; ne istiyorsunuz?" demeyi
niz. Bu grev, başta alınan erteleme kararıyla, grev süresince yetkililerin sendikaya davranışla
rıyla, mahkeme kararlarıyla ve bitiriliş şekliyle, çok kötü bir örnek olmuştur, öyle ki, sendika 
ve sendika yetkilileri devreden çıkarılmış; toplusözleşme halen yapılamamış; yasalara aykırı olarak 
bugüne dek görülmeyen tarzda baskın bir protokolle, güya işçinin hakkı verilmiştir. Hükümet, 
bağımsız bir işçi kuruluşunun içişlerine dahi müdahale etmekten kaçınmamış, Anayasa suçu 
işlemiştir. Ahtapot, tüm grev süresince sendikayı ve işçiyi kollanıdan bırakmamıştır. Grevin so
na ermesi, Bakanlar Kurulunu aklayamaz. Grev süresince olanlar tartışılmalı, gerçekler ortaya 
konulmalı ve sorumlular belirlenmelidir. ; 

Gensoru önergesi, tüm etkinliğiyle geçerlidir ve gensorunun gündeme alınması kararı, alın 
terine, el emeğine saygı duyan vicdanların ortak kararı olacaktır. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Şinaşi Altıner. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASt ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Türkiye Demir-Çelik işletmeleri işyerlerinde 24 bin çelik işçisinin, 4 Mayıs 1989 tari
hinde başlatmış olduğu grevde, Hükümetin uzlaşmaz ve yanlış tutumu dolayısıyla, Bakanlar 
Kurulu hakkında vermiş olduğumuz gensoru önergesi üzerinde, Grubumuz adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Karabük ve 
iskenderun'daki Entegre Demir-Çelik fabrikalarında çalışan 24 bin çelik işçisiyle, Demir-Çelik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasındaki toplusözleşme görüşmeleri fiilen 1989 yılı başında baş
lamış ve maalesef, anlaşma sağlanamadığından, 4 Mayıs 1989 tarihinde -hepinizin ve tüm ka
muoyunun yakından takip ettiği gibi- grev fiilen başlamıştır. Bu toplu iş sözleşmesi esnasında, 
taraflar, Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına MESS, çelik işçisi adına da bağımsız 
Çelik-tş Sendikasıdır. Taraflar, görüşme masasına Ocak 1989'da oturmuşlardır. Sendika, tale
bini Aralık 1988 başında işverene vermiştir. Hükümet, işin başından beri, her ne kadar "Biz 
toplu iş sözleşmelerinde taraf değiliz" diye sık sık beyanda bulunmuşsa da, başından sonuna 
kadar, işin içinden elini çekmemiş bu grevi her vesileyle hem siyasî ve hem de ticarî malzeme 
yapmıştır. 
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Siyasî malzeme yapmıştır; çünkü, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 26 Mart mahallî seçim
leri arifesinde, yani seçime beş altı gün kala, gerek MESS'in beyanlarıyla, gerekse mahallî ida
relere aday olan ANAP'lılarca, Karabük ve İskenderun'da, büyük ölçüde seçim malzemesi ya
pılmıştır. Seçime dört gün kala (22 Mart'ta) yüzde 122 ücret zammı verilmiştir. İşçiler bu ücreti 
yetersiz bulunca, bir taraftan MESS, bir taraftan Hükümet, Çelik-tş Sendikasının Başkan ve 
bazı yöneticilerini "particilik yapmakla" suçlamışlardır. Esasen, işçinin bu ücrete razı olduğu; 
ama sendikanın bazı yöneticileri yüzünden, onların particilik yapması dolayısıyla, "bu sözleş
menin maksadını aştığı" gibi Hükümet beyanlarına rastlamaktayız. MESS de, bu doğrultuda, 
yazılı ve sözlü beyanlarda bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, sendika yöneticilerinin siyaset yapması, bir grevi hak grevi olmak
tan çıkarıp siyasî amaca yönlendirmesi, yasal olarak suçtur. Böyle olduğuna göre, Hükümet 
sözcüleri, grev müddetince, mezkûr sendikanın bazı yöneticilerini, siyasî amaca yönelmekle 
itham ettikleri halde, onlar hakkında neden bir soruşturma açtırmamışlardır? Varsa, ellerin
deki bu delilleri neden savcılığa vermemişlerdir? Bu soru da ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, bu grevin bitmesini istemiyordu. 17 Mart 1989 tarihinde 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kararnameye göre, demir-çelik mamulleri gümrükten mu
af olarak getirilebilecektir. Bu karar, ithal rejimine ek karar olarak alınmıştır. Ancak, bunun 
Resmî Gazetede yayımlanması 27 Mart 1989'dur. 17 Martta alınan karar 10 gün sonra yayım
lanıyor. Demek ki, Hükümetin seçim arifesinde grevi bitirmek ister gibi görüntü vermesi, bu 
kararın yayımını geciktirmiştir. 

Aslında, bu karar önceden alınmıştır. Sendika nasıl olsa greve zorlanacak, onun için, bir
takım ithalatçılara gümrükten muaf ithalat yaptırılacaktır. Bu ithal rejimine ek karar, yani, 
gümrükten muaf demir-çelik mamulleri ithal kararı, iki aylık bir süre için alınmıştır, tki ay 
sonra (17 Mayıs 1989'da) başka bir kararnameyle şeker ithal kararnamesi arasına sıkıştırılarak, 
"iki ay süre şartı" tamamen kaldırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gümrükten muafiyet kararnamesi yürürlüğe girdikten sonra, bu, "Ben 
ithalatımı kolaylaştırdım, sen greve gidersen git" demektedir; grevi tahrik etmektir, grevi teş
vik etmektir. 

Değerli milletvekilleri, demir-çelik grevi, fiilen, 4 Mayıs 1989 tarihinde başlamıştır. Yuka
rıda da izah etmeye çalıştığım gibi, grevin fiilen başladığı tarihten 40 gün önce mezkûr karar
name yayımlanmış ve buna göre de, birtakım çevreler, demir-çelik ithalatlarını yapmaya başla
mışlar ve ülkemize, Doğu Bloku ülkelerinden, özellikle, Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan'
dan, kalitesiz, standart dışı, büyük ölçüde demir-çelik mamulü girmiştir. 

Bulgaristan, bir taraftan soydaşlarımızı kapı dışarı ederken, diğer taraftan, kalitesiz demir-
çelik mamullerini, menşe gizleyerek, Yugoslavya ve Romanya üzerinden Türkiye'ye satmayı ba
şarmıştır. Gerçi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bulgaristan'dan ithalatı yasakladı; fakat' 
bu, kamuoyu baskısından çekinildiği için alınmış bir karardı. Aslında, onlar da, Bulgaristan'
dan dolaylı mal girdiğini biliyorlardı. Buna da belki, "Bu bir ticarettir, soydaşlarımıza yapılan 
mezalim başka iş, uluslararası ticaret başka iş" diyebilirsiniz. Bu, salt ticaret mantığı açısın
dan doğru da olabilir; ancak, ülke siyaseti açısından, bu yapılmamalıydı. Ahlakî açıdan da, 
bu yapılan son derece yanlıştır. Birtakım çevrelere parasal kaynak aktarılması pahasına, bu 
kadar büyük boyutta bir malî külfet, bir sosyal külfet, bu milletin sırtına yükletilmiştir. 
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Hükümetin ilgili bakanlarından bazıları, grev müddeti içinde bu kürsüden konuşurlar
ken; "Çelik işçisine yüzde 142 zam verildiğini, Türk-îş'le bu seviyede bir toplusözleşme yapıl
dığını ve artık, ülke çapında bir toplusözleşme fiyatı oluşturduğunu, bunun dışında bir şey 
verilemeyeceğini" söylemişlerdi, "Yüzde 142'nin üzerinde zam isteyen çelik işçisinin maksadı 
hak istemek değil, bir siyasî partiye angaje olmak diye" işçiler itham edilmişti. Çelik işçisinin 
bu haklı talebini, onları 137 gün greve sürükledikten sonra, vereceğinize, işin başında görüş
meler esnasında verseydiniz de, bu tesisler tahrip olmasaydı; 24 bin işçi, aç, sefil, perişan olma
saydı ve ülke ekonomisi büyük boyutta zarara uğramasaydı, olmaz mıydı? Bunu, kastın dışın
da izaha çalışmanız inandırıcı olamaz. O zaman, birtakım çevreler, bu haksız kazançtan se-
beplertmeyecekti. 

O birtakım çevrelerin çıkarları pahasına meydana gelen büyük tahribatın yanında, bir başka 
tehlikeli tırmanış daha yaşanmıştır : Hükümet, emrindeki Demir-Çelik Genel Müdürlüğüne 
talimat vererek, 5 Eylül 1989 tarihinde Ankara tş Mahkemesine başvurulmuş ve grevi durdur
ma kararı alınmıştır. 

Buradaki garabeti de sıralamak istiyoruz : Bu toplusözleşme görüşmelerinde, mademki 
taraf Hükümet değil de MESS'tir, o halde, neden, taraf olmayan bir genel müdürlük mahke
meye başvuruyor? Bunu, genel müdürlüğün kendi başına yapmış olması düşünülemez. Bu ha
dise, resmen grev kırıcılığıdır. İlgili bakan, aynı gün mahkemenin durdurma kararından sonra 
bir basın toplantısı yaparak, aynen şöyle demiştir: "Bu görüşmeleri daha evvelkilerden, önemli 
bir fırsat sayıyorum. Bugün, şartlar dünden daha iyidir. Mahkeme kararı işte, ortada duruyor; 
şimdilik uygulamayacağız; ama uygularız" tehdidiyle karışık, grev kırıcılığıdır. Grev kırıcılığı 
da yasalara aykırıdır. 

Çelik işçisi, 1989 yılının iki dinî bayramını (Ramazan ve Kurban Bayramlarını) grevle ge
çirmiş; aç, sefil, perişan olmuş ve her biri 3-5 milyon lira borca girmiştir. Karabük, İskenderun 
İlçeleri ve çevre ilçe ve köylerinin tüccarı, esnafı, sanatkârı, nakliyecisi, şoför esnafı, köylüsü, 
emeklisi, bu grevden, tarifi imkânsız şekilde etkilenmiştir. Bunun ekonomik ve sosyal tahriba
tı, dalga dalga yayılarak, bütün ülkeyi kaplamıştır. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten yakinen tanıdığımız birçok demir-çelik işçisi, evinden buz
dolabını, televizyonunu, eşinin yüzük ve küpesini satarak geçimini idame ettirmeye çalışmıştır. 

Demir-çelik işçiliği, sokaktan alınıp fabrika kapışma getirilince hemen kazanılan bir paye 
değildir. Bir demir-çelik işçisinin yetişmesi için sekiz on sene gereklidir. Bu grev ve Hükümetin 
bu tutumuyla, değerli çelik işçisinin yüksek moral değerleri tamamen tahrip olmuştur, uzunca 
yıllar içinde telafi edileceği de şüphelidir. Hele bizim gibi, sanayileşmenin emekleme dönemin
de olan ülkelerde kolay yetişmeyen ve az bulunan böyle bir emek gücünü bu denli cezalandır
manın sebebini anlamakta, bulmakta güçlük çekiyoruz. 

Çelik işçisi, bu büyük ıstırabına rağmen, haklı olarak başlattığı grevi, büyük bir olgunluk 
ve vakar içinde, sabırla, yasalara uygun olarak, 137 gün sürdürmüştür. Bu süre içinde, basında 
ve kamuoyunda demir-çelik grevinden dolayı parasal menfaat sağlayan ithalatçılardan, bu iş
lere aracı olan bazı özel bankalardan, MESS'in bazı üyelerinden sık sık bahsedilmiştir. Kokuş
muşluk o hale gelmiştir ki, MESS, Çelik-lş Sendikasını ağır bir dille suçlarken, sendika yetkili
leri, çıkarmış oldukları özel haber bülteninde aynen şöyle yazmaktadırlar : "MESS üyesi bir
çok demir-çelik üreticisi ve ithalatçısı firmalarla ilişkileri olan bakan ve milletvekillerinin 
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olduğu kanaati kamuoyunda yaygın haldedir. Aynı bakanların, kendi firmaları aracılığı ile, demir-
çelik ve pik ithal ettiği, basında çıkan haberlerden öğrenilmektedir" denilmektedir. Gerçek
ten, demir-çelik piyasasında bu ithamlar, bu iddialar yaygın haldedir. 

Türkiye Demir«Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü, bu grev esnasında ithal ettiği demir-
çelik ürünlerini, hangi ülkelerden, ne miktarlarda ve hangi firmalar aracılığıyla almıştır? iddi
alar bakan seviyesine kadar uzandığına göre» bunların doğruluk derecesi nedir? Kamuoyu bu 
konuda çok hassastır. Hepinizin bildiği gibi, bir şeyin şüyuu, vukuundan beterdir. Bu itibarla, 
kamuoyu doğru olarak bilgilendirilmeli ve tatmin edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, 137 gün önce (yani, grev başlamadan) sendikanın istediği ücreti ast
ronomik bulacaksınız, bunun, "Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" olduğunu söyleyeceksi
niz; "Bunun bir hak talebi değil, siyasal amaçlı bir istek" olduğunu en yetkili ağızdan, ilgili 
devlet bakanı olarak ifade edeceksiniz!.. 

Grevin 40'ıncı gününde (15 Haziran günü) bu konuda gündem dışı bir konuşma yapan 
Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'ye cevap vermek üzere kürsüye gelen Devlet Bakanı Sayın 
Çiçek, 'Türkiye'de 600 bin işçi, yüzde 142 zamla toplusözleşme imzaladı. Türkiye'nin ücret 
tablosu çıkmıştır. Çeiik-tş'in isteği yüzde 323'tür. Yüzde 142'nin üzerinde bir zam isteğinin 
iyi niyetle bağdaşır yönü yoktur. Bütün dengeler altüst olur. Şu andan itibaren, bu grev, politik 
zemine doğru kaydırılmak isteniyor" demişler ve "Sendika bu isteği sürdürdüğü sürece, bu 
grev kıyamete kadar devam eder" diye ilave etmişlerdir. 

Bu sözlerden 97 gün sonra aynı Sayın Bakan, yüzde 318'le, yani Çelik-tş'in istediği ra
kamla, toplusözleşmeyi imzalamıştır. "Yüzde 142 zammın üstü, hak talebi değil, doğrudan 
siyasî maksatlıdır" diyen Sayın Bakana soruyoruz: Bu miktar» çelik işçisinin alın terinin karşı
lığı, mıdır; yoksa, sizin daha önce söylediğiniz gibi, siyasî maksada matuf bir talep sonucu 
mu verilmiştir? 

Aradan 137 grevli gün geçecek ve sendikanın istediği ücreti vereceksiniz! tşte bunu izah 
edemezsiniz. O zaman, bu şaibeler, bu iddialar, bu ithamlar haklılık ve inandırıcılık kazanır. 
Çünkü, grevden dolayı meydana gelen üretim boşluğunun yarattığı eksikliği ithalatla kapattı
nız. Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihracat bağlantılarını iptal ettiniz. 
Grevden evvel büyük bağlantılar vardı, bunlar iptal edildi. Grevin yarattığı bu boşlukta, özel 
sektör üreticileri de, ihracat yerine iç piyasaya yöneldi. Neticede, ihracat durdu ve ithalat arttı. 
Bütün bunların yarattığı 1 trilyonluk ciro kaybı ile 500 milyon dolarlık ekstra ithalat pazarı, 
birilerinin sırtından gerçekleşerek, o birilerine, haksız kazanç, haksız kaynak sağlanmıştır. Bu
nun yegâne sorumlusu, ne kadar, "Biz taraf değiliz" derse desin Hükümettir. 

Grev esnasında sayın bakanların konu ile ilgili görev ve sorumlulukları da tam bir kaosa 
dönüşmüştür. Hangisinin tam yetkili, hangisinin yarı yetkili ve hangisinin de çeyrek yetkili ol
duğu belli değildir. Onun için, zaman zaman birbirlerini basın kanalıyla suçlamışlar, karşıla-
rındakini yetkisizlikle itham etmişlerdir. Bir sayın bakan, gerçekten grevin bitmesini istiyordu. 
Kendisini, bunun için ölümle bile tehdit ettiklerini söyledi; gazetelerde üzüntü ile okuduk. 

Sayın milletvekilleri, bitmesini isteyen bir bakanı ölümle tehdide cüret edenler kimler ola
bilir? Bunlar olsa olsa, Hükümetin özel olarak yaratmış olduğu, gfev dolayısıyla yaratmış ol
duğu 1,5-2,5 trilyon liralık, piyasadan pay kapma yarışında olanlardır. Bakanı ölümle tehdit 
edecek olanlar, herhalde sendikacılar değildir. 
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Sayın milletvekilleri, akta inandırıcı bir şey daha gelmektedir, o da şudur: Grev esnasında 
yapılan ithalat, ihracatın durması, tüm üreticilerin iç piyasaya yönelmesi ve sonuçta da iç piya
sanın talep kapasitesini çok fazla aşması nedeniyle, bu piyasa son günlerde ölgündü; fiyatlar 
düşmeye başlamıştı, satışlar da durgundu. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, toparlayınız efendim. 

ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Bu durum, akreditif açtırarak demir-çelik ithal etmiş olan ithalatçıların bir kısmını rahat
sız etmişti. Çünkü, ithalatçılar satış yapamıyorlar dolayısıyla da akreditiflerini kapatamıypr-
lardı. tşte böyle bir anda, yeniden spekülatif kazançlara ihtiyaç vardır; bu da yeni bir zam fur-
yasıdır. Zam, durup dururken olmaz; grevin bitmesi lazım ki, sözleşme ücreti zam olarak yan
sıtılsın ve böylece, demir-çelik fiyatları, öncekinden yüksek bir fiyat bazına otursun; önceden 
stok edilmiş tüm demir-çelik mamulüne ve yarı mamulüne spekülatif kazançlar eklensin. 

Sayın milletvekilleri, grevin bittiği gün, ptk ve koka yüzde 50 oranında zam yapıldı. İşçile
rin işbaşı yaptığı gün ise, demir-çelik mamullerine yüzde 42'ye varan zamlar yapıldı. Bu zam, 
spekülatörleri çok sevindirmiştir. 

Şimdi sıra, yaratılan bu spekülatif kŞrlara hızlandırıcılık kazandırmaktadır. Önün için ya
pılacak iş, yeni bir ek kararla gümrük duvarları yeniden yukarıya kaldırılacak; yani, gümrük
ten muaf kararları iptal edilecek, sonra ihracatı artırıcı yeni teşvikler, sübvansiyonlar sağlaya
rak, stokları eritmek olacaktır. Oyunun son parçası da bunlar olacaktır. 

137 gün evvel grevi ısrarla isteyen bazı spekülatörlerin, piyasanın bu daralmasından dola
yı grevin bitirilmesine yardımcı oldukları da yine bu piyasa içindeki iddialar arasındadır. Şunu 
hemen belirtelim ki, grevin bitirilmesini her kim sağlamış olursa olsun, buna en çok sevinen , 
bir siyasî teşekkül olduğumuzu dile getiriyoruz. 

tyi niyetli, sorumluluğun bilincinde olan herkes, ülkede yaşanan bir grevden asla mem
nun olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, lütfen... 

ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Son sayfa. 

BAŞKAN — Son sayfa; ama son sayfa 4 veya 5 dakikada okunur. Ben size müsamaha 
da gösterdim efendim. Lütfen... 

ŞtNASt ALTINER (Devamla)--Son sayfam; bitiriyorum efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 3 dakika geçti efendim, niye kesiyorsunuz? 

BAŞKAN,—Ne 3 dakikası geçmesi efendim?.. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Dün 40 dakika konuştular, sesiniz çıkmadı. 

BAŞKAN — Efendim dün dündü, bugün de bugün... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Siz çok kötü bir taklitçisiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bugün üç gensoru görüşüyoruz. 
Buyurun. 

ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Bugün de bugün oluversin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
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SİNASİ ALTINER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bizim, üzerinde durduğumuz husus, 
bu meselenin grevsiz de çözülebilir olmasıydı ve geride bir tahribat da kalmayabilirdi. 

Sayın milletvekilleri, demir-çelik mamulleri ülkemizde stratejik önemde bir mal olmayıp, 
daha ziyade ticarî mal niteliğindedir. Kamu yararının gözetilmesi gibi gerekçelerle bu tip grev
lerin durdurulması, kişi haklarını büyük ölçüde zedeler. Eğer, demir-çelik grevinde böyle bir 
gerekçe söz konusu olsaydı, bu işkoluna da grev yasağı getirilirdi. Halbuki, mevcut yasalarda 
bu işkolunda grev yasağı yoktur. Kaldı ki, kamu yararı dahi söz konusu olsa, bu gerekçe, kişi 
haklarını gaspa yönelik olamaz. Halbuki, devlet, bu grevi birtakım gerekçeler icat ederek dur
durma yerine, yasal hak olan grevin güven içinde sürdürülmesini teminle yükümlüdür. Çağdaş 
devlet budur. 

Hükümet, ta başında olduğu gibi, sonunda sözleşmeyi bitirirken de bu grevi kendi siyasî 
amaçlarına alet etmeye; toplusözleşmeye Çelik-tş Sendikasının genel merkeziyle değil, şubele
riyle oturarak sonuçlandırmaya çalışmış, böylece de, sendikayı birbirine düşürücü, içten par
çalamayı amaçlayan davranışlara tevessül etmiştir. Bununla da kalmamış, İskenderun ve Kara
bük şubelerine 50'şer milyon lira para vermiştir. Böyle bir ödeme, sendikanın kendi bünyesin
de seçimlerin olacağı bu aylarda, tamamen siyasî spekülasyona açık bir davranıştır; yanlıştır. 
Bu, sendikayı Hükümet eliyle içten bölme hareketidir. Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın İmren Aykut, bu durumu Sabah Gazetesindeki beyanında, "skandal" olarak ni
telemiştir. Amaç, sendikayı birbirine düşürmek ve parçalamaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, demir-çelik greviyle ilgili olarak Hükümetin muhtelif 
bakanları muhtelif beyanlarda bulunmuşlar; zaman zaman birbirlerini suçlamışlar, zaman za
man yetki kargaşası içinde olmuşlar ve kasten, isteyerek, bu grevi, hiçbir gereği yokken, 137 
gün, ülke ekonomisinin tahribi, sosyal ve hukukî yapının tahribi pahasına ve siyasal amaçlara 
âlet ederek sürdürmüşlerdir. 

Netice itibariyle, Hükümet, bu grevde suç işlemiştir. 
Bu itibarla, demir-çelik grevinde yukarıda sıralamaya çalıştığım sebeplerden dolayı, yan

lış ve kasıtlı tutumları nedeniyle, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 ve Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasını Yüce Heyetinizden arz 
ve istirham ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Dönen. (SHP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Dönen, süreye riayeti özellikle rica ediyorum. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Türkiye demir-çelik fabrikalarında 137 gün süren grevle ilgili olarak gensoru açılması hak
kında önerge üzerinde SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin iki temel ağır sanayi kuruluşundan olan İskenderun 
ve Karabük Demir-Çelik Fabrikaları 137 gün süren bir grev yaşamıştır. Türkiye'de 50 yıldır fa
aliyet gösteren Karabük Demir-Çelik Fabrikaları ve 14 yıldır faaliyet gösteren İskenderun Demir-
Çelik Fabrikaları tarihinde, bu ilk grevdir. Ben, bu grevin ülke ekonomisine verdiği zarar-, 
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lan burada dile getirmek istiyorum. Bunun için de, ANAP İktidarının işbaşına geldiği 1983 
yılından günümüze kadar demir-çelik politikasını ve çalışma hayatında izlediği politikaları ye
niden gözden geçirmekte yarar görüyorum. 

12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte, çalışma yaşamını düzenleyen demokratik yasalar orta
dan kaldırılmış; yerine, işçinin özgürce toplusözleşme hakkını elinden alan 12 Eylül mantıklı 
yeni çalışma yasaları getirilmiştir. Sendikalar kapatılmış, kapatılmayanların yerleri Yüksek Hâ
kem Kuruluna bırakılmış, yani, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, çalışanlar adına çok ciddî 
baskılar oluşturulmuştur. 

Bununla da yetinilmeyerek, işçi, 12 Eylül öncesi anarşinin nedeni olarak gösterilip, psiko
lojik baskı altına alınıyor; bunu tüm toplum katmanlarına yaymak için de, Başbakan, her tele
vizyon konuşmasında "12 Eylül öncesinden ders alınmasını" öğütlüyordu. 

İşte bakın, 1983 sonrasında iktidar olan ANAP, 12 Eylül yasal çerçevesini ve psikolojik 
baskılarını kendi İktidarında da aynen uygulamış; yüksek enflasyon döneminde, enflasyona 
göre işçilerin alım gücünü aşağı çekerek, işçilerin sırtından, milyarlarca liralık kaynak elde et
miştir. Bu, bütün sektörler için geçerlidir; ancak, demir-çelik sektöründe bu konuyu incele
mek istiyorum. Bu incelememde de, hükümete bağlı kuruluşların verdiği enflasyon rakamları
nı kullanarak, bunları sizlere vermek istiyorum : 

Yıl 1983 (ANAP'ın iktidar olduğu yıl) enflasyon oranı yüzde 31,4, demir-çelik işçisinin 
ücret artışı yüzde 15; yıl 1984, enflasyon oranı yüzde 50, ücret artışı yüzde 27; yıl 1985, enflas
yon oranı yüzde 45, yıl 1986, enflasyon oranı yüzde 34,6, ücret artışı yüzde 25; yıl 1987, enflas
yon oranı yüzde 55,1, ücret artışı yüzde 40, yıl 1988, enflasyon oranı yüzde 75,4, ücret artışı 
yüzde 25. 

Bu karşılaştırmada da görüldüğü gibi, ANAP İktidarı, işbaşına geldiği günden bugüne 
kadar, işçilerden, ciddî anlamda kaynak almıştır. Eğer işçilerin ücretlerine de yalnızca enflas
yon oranında zam yapılmış olsaydı; 1978 yılında saat ücreti 604 Türk Lirası olan en alt kade
medeki bir işçinin saat ücreti, 1 650 Türk Lirası olurdu. Buradan da görülüyor ki, enflasyona 
göre, beş yılda işçi ücretlerinin her saatinde 1 000 Türk Liralık ücret kaybı olmuştur. Bunun 
anlamı şudur: Bu süre içerisinde, ANAP İktidarı, her saat başına her işçinin cebinden 1 000 
Türk Lirasını çalmıştır. 

ANAP İktidarı, demir-çelik sanayiinde çalışan 24 bin çelik işçisinden çaldığı bu kaynak
ları acaba nerelerde kullanmıştır? İskenderun ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarına bir üçün
cüsünü mü eklemiştir, yoksa kapasitelerini mi artırmıştır? İktidarın, bu sorulara cevap verme 
zorunluluğu vardır. 

1989 yılına bakıyoruz; iki tane demir-çelik,fabrikasına bir üçüncüsü eklenmemiştir. 1975 
yılında 500 bin ton/yıl kapasite ile üretime geçen İskenderun Demir-Çelik Fabrikası, 1976-1977 
yıllarında, 1 milyon ton/yıl kapasiteye çıkarılmıştır. Yatırıma devam edilerek, 1981-1982 yılla
rında, kapasite artırımı 2 milyon ton/yıla çıkarılmıştır; ama, 1982'den bu yana, her iki fabri
kada da hiçbir yatırım yapılmamış ve bir kilogram kapasite artırımına gidilmemiştir. Halbuki, 
İskenderun Demir-'Çelik Fabrikasının 4 milyon, hatta 4,4 milyon ton/yıl kapasiteye ulaşabil
mesi için fizibilite raporları hazırdır., 

Bugünkü grevde kaybolan kaynaklar oralara aktarılsaydı, bugün, İskenderun Demir-Çelik 
Fabrikasında üretim 4 milyon tona çıkardı. Hükümetin, her fırsatta, "Türkiye'de demir-çe-
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lik üretiminde işçilik payı çok yüksektir" diye bağırdığı bü sektörde, 20 bin işçiyle 4 milyon 
ton üretim yapardınız, işçilik payını da dilediğiniz kadar düşürürdünüz ve özellikle dış piyasa
da rekabet şansınız da olurdu; ama, bu yapılmadı. Ne yapıldı? Bu paralar nerelere aktarıldı? 
Ona bakmak lazım : İşçilerden, baskıyla sağlanan kaynaklar, "teşvik ve ihracat primleri" adı 
altında, gelişmiş ülkelerin hurda artıklarını değerlendiren ark ocaklı, hurda ve yarı mamul de
mir çeken çelikhanelere yatırıldı, öyle ki, İspanya, Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmesiyle, 
kendi sanayiini tekrar gözden geçirerek, reorganize ederek, söküp attığı hurda demir-çelik fab
rikalarının Türkiye'de kurulmasını, teşvik vererek sağladı, Bu tür sanayi kuruluşlarının kurul
ması sırasında, verilen teşvikle yetinilmez, kurulduktan sonra da, iktidar tarafından sürekli teşvik 
edilmesi gerekir; ancak, ülkemizde, 12 Eylül'ün yasal çerçeveleri olduğu gibi kalsa da, toplum
da oluşan geniş halk kitlelerinin'toplumsal muhalefetiyle 12, Eylülün psikolojik baskısı orta
dan kalktı. Yani, Başbakanın, televizyona çıkıp, "12 Eylül öncesine dönersiniz ha!.." tehditle
rini halk artık yutmaz oldu. Bunun en etkili görüldüğü günde, 26 Mart genel yerel seçimleriydi. 

Eskisi gibi, çalışanlardan kolay kaynak aktaramayacağını anlayan, işçilerden kolayca kay
nak aktaramayacağını gören iktidar, bu toplumsal muhalefet karşısında, belirli çevrelere, baş
ka kaynak aktarma yolları bulmak zorundaydı... İktidar, bunun araştırmasına girdi ve buna 
da, uzun süreli grevleri başlatarak, işçileri alet etti. 1987 yılında, Seydişehir Alüminyum Fabri
kasında yaşanan uzun bir grevle, alüminyum işiyle uğraşan belirli çevrelere ciddî, haksız kay
naklar aktardı. 1988 yılında, SEKA'da uzun bir grev dönemi yaşatarak, yine belirli kâğıt tüc
carlarına veya kâğıt stokçularına, kâğıt ithalatçılarına haksız kaynak aktarma yoluna gitti. İş
te, 1989 yılında da, demir-çelik fabrikalarını greve götürerek, hurdadan demir üreten demir-
çelik sektörüne ve bunların ithalatçı yan kollarına çok ciddî kaynaklar aktarma yoluna gitti. 

Değerli arkadaşlarım, az önce de söylediğim gibi, İktidar bu senaryoyu hazırlarken bu
nun tek tek gereklerini yerine getirdi. Türkiye Demir-Çelik Fabrikaları, kuruluş tarihinden be
ri, kendi kurduğu bir sendikayla toplu pazarlığa otururken, ilk defa 1986 yılında, bu İktidar 
döneminde, MESS'e bağlandı. 

Değerli arkadaşlarım, bununla ilgili, sizlere bir iki belge de göstermek istiyorum : Bakan
lar Kurulu, 27.6.1985 tarihinde toplanarak, Türkiye'deki Kamu İşverenleri Sendikasını yeni
den düzenlemeye gitti. Bu yeniden düzenleme sırasında, Türkiye Kamu İşverenleri Sendikası 
Türk Kamusen, Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜH İS 
ve Kamu-tş diye üç sendikaya indirildi. Bunların listeleri yayınlanırken, Türkiye Demir-Çelik 
Fabrikaları da TÜHİS listesinde yer aldı; ama, bir başka genelgeyle (Başbakan adına o zaman
ki Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hasan Celâl GüzePin imzasıyla) tekrar TÜHİS'den ayrılıp 
MESS'e bağlanması, Başbakanın bizzat kendi çabaları ile sağlandı. Bu ne demekti? Bu, şu 
anlama geliyordu değerli arkadaşlarım : 12 Eylül döneminde kolay kaynaklarla kurdurdukla
rı, o hurdadan çelik elde eden fabrikalar, bir gün girdaba girecekti... Bol miktarda teşvikler 
verilmişti; plansız programsız teşvikler verilmişti ve Türkiye'nin ihracatı bir yerde kesildiği za
man veya ihracata fon uygulamasını, teşviki kaldırdığınız zaman, bunlar, Türkfye demir-çelik 
fabrikalarıyla boy ölçüşecek veya onlarla rekabet edecek güçte kuruluşlar değildi. İşte bu ku
ruluşlar, 1988 yılı sonlarında seslerini yükseltmeye başladılar; "İhracat tıkandı, iç piyasada ta
lep düştü; bu yıl Türkiye'nin 3 milyon ton demir-çelik fazlası var. Elimizde stoklar oluşmaya 
başladı. Biz bu demirleri ne yapacağız; tuvalet kâğıdı mı yapacağız?" diye gazetelere boy boy 
ilanlar vermeye, "Hükümet buna çare bulsun'.' demeye başladılar. Hükümet, zaten kendi 
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doğurduğu ve elleriyle beslediği bu işverenlerin krize düşebileceğini düşünerek, az önce anlat
tığım gibi, 1986 yılında Türkiye Demir-Çelik Fabrikalarını MESS'e bağlayarak ilk önlemi al
mış, bundan sonra da mesele, MESS ile Hükümetin işbirliğiyle, aşılması kolay bir olay haline 
gelmişti. 

tşte bu aşamada, 8.12.1988 tarihinde İşverenler sendikası adına, MESS, işçi sendikası adı
na da Çelik-tş Sendikası toplusözleşme masasına oturdular. 58 günde, taraflar on kez bir araya 
gelerek pazarlık yaptılar; fakat, MESS öyle diretiyordu ki, Çelik-tş Sendikasının getirdiği 66 
maddeden hiçbirini kabullenmiyordu. Değerli arkadaşlarım, öyle ki, bu 66 maddenin içerisin
de, çok basit idarî düzenlemelerle ilgili maddeler, ekonomik olmayan maddeler de vardı. MESS, 
bunları bile kabullenmek istemiyordu, kabullenmiyordu. 

MESS, Çelik-tş Sendikasının karşısına hiçbir öneriyle de çıkmıyordu; ancak, "Siz çok fazla 
ücret istiyorsunuz; biz, bu ücreti veremeyiz" diyordu ve bundan başka hiçbir önerisi yoktu. 

Taraflar, 20 Martta tekrar bir araya geldiğinde, yine MESS'in önerisi, yıllık yüzde 65, iki 
yıl için yüzde 122'lere varan bir zam teklifiydi. Elbette ki, enflasyon karşısında yıllardır yüzde 
80'lere varan ücret kaybına uğramış olan çelik işçisi, yüzde 122 oranını iki yıllık ücret olarak 
kabul edemezdi. .-

Taraflar, 20 Martta ayrıldıktan sonra, Çelik-tş Sendikası,' '22 Martta grevi uygulayacağım'' 
bir duyuruyla kamuoyuna açıkladı ve işyerlerinde hazırlıklarını sürdürdü; ama, İktidar, 21 Mart 
1989 tarihinde, yani grevden bir gün önce, gece yarısı, Bakanlar Kurulunu toplayarak, iki ay 
süreyle grevi erteleme kararı aldı. Bu erteleme kararının aslında hiçbir yasal gerekçesi de yok
tu; ama, MESS ile Hükümet el ele, işçiyi tahrik ederek, zaten çalışacak hali kalmamış işçiyi 
işinden soğutarak, fabrikanın üretimini düşürecek, kendi üyelerinin iç piyasada rahatça fiyat 
belirleyebilmesini de böylece sağlıyorlardı. ' 

Bunlar olurken, Hükümet yine önemli bir karar alıyordu : 17 Mart 1989 tarihinde Bakan
lar Kurulu toplanarak, sıfır gümrükle demir ithalini serbest bırakıyor; ama, ne hikmetse, Hü
kümet, bu kararı 10 gün sonra, 27 Mart 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlıyordu. Grevi erte
leme kararı, grevden bir gün önce, gece yarısı Bakanlar Kurulu toplanarak alınıyor, bu karar, 
o günkü Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanıyor; ancak, Bakanlar Kurulu 17 Mart 
1989'da sıfır gümrükle demir ithalatını serbest bırakıyor ve bunu da 27 Mart 1989'da yayımlı
yor!.. Bu ne anlama gelir değerli arkadaşlarım? Bunu, İktidarın kendi çevresine haber verip, 
"Gidin, Avrupa'dan demir bağlantılarınızı yapın. 10 gün sonra biz, şu kararı açıklayacağız, 
Resmî Gazetede yayımlayacağız; siz de o güne kadar bağlantınızı yapın" diye kazandığı bir 
süre olarak düşünüyoruz; başka türlü düşünmek mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Dönen, süreniz tamamlanmıştır; toparlayınız efendim. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım, demir ithalatında büyük vurgunlar vuruldu; buna, bizzat Hükü

met kendi ithal ettiği demirlerde uyguladığı politikayla da yardımcı oldu. Türkiye'de kimlerin 
demir ithal ettiği belli; bu çevreler ciddî anlamda demir ithal ettiler. Bunun yanında, Türkiye 
Demir-Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüğü de birincisini Arıkan Firmasından,«ikincisini de Faisal 
Finans aracılığıyla olmak üzere, Avrupa'dan demir ithal etti. Ancak, özel sektör piyasayı 900 
liradan açarken, her ne hikmetse, Hükümet demir fiyatını 990 lira olarak açıkladı, özel sek
tör, elindeki stokları sattı, eritti ve tabiri caizse, kendi küpünü doldurdu, ondan sonra Hü-
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tümete sinyaller geldi ve şöyle denildi: "Biz elimizdeki stokları sattık, artık siz fiyatlarınızı 
indirebilirsiniz.* * Bunun üzerine Hükümet televizyondan boy boy rakamlar gösterdi; demir fi
yatını, ilk önce 990 liradan 935 liraya, sonra 915 liraya ve daha sonra da 900 liraya çekti ve 
"Bakın işte, hem grev var hem de demir ucuzluyor" dedi; ama, gerçek bu değildi; İktidar, ka
muoyunu yanıltıyordu. İthalatçıların elindeki stokların tükenmesi için, kasıtlı olarak, ilk önce 
demir fiyatları yüksek açıklandı; gerçek buydu. * 

BAŞKAN — Sayın Dönen, sürenizin dolduğunu söylemiştim. Bu itibarla, cümlenizi bağ
layınız. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarıl, 137 gün süren grev boyunca iskenderun ve Karabük Demir-Çelik Fab

rikalarının etkisi alünda bulunan şehirler, gerçekten birer ölü şehir görünümüne girdi; işçiler 
aç, susuz ve perişandı. Yirmiye yakın işçi arkadaşımız öldü, elliye yakın işçi arkadaşımız ruh 
hastalığına yakalandı. İskenderun'da, her gün birkaç demir-çelik işçisi sinir hastalığına yaka
lanarak nöroloji bölümüne yatırılıyordu ve onları ziyaret ediyorduk. Bunların vebalini kim çe
kecek? Ülkenin kaynaklarını sorumsuzca kullanan, greve neden olarak bu ülkeyi 1,5 trilyon 
lira zarara sokan; esnafını, işçisini, küçük sanayicisini -özellikle demir-çelikle ilgili küçük 
sanayicisini- perişan hale getiren bu İktidar, bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve bu sorumlu
luğa da katlanmalıdır. 

Bu gensoru, bugün ANAP oylarıyla reddedilse bile, bu demir-çelik grevinden dolayı ülke
nin ve işçinin uğradığı zararların peşini bırakmayacağız ve bunun hesabım sizlere er geç öde
teceğiz. 

Saygılarımla. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Pürdeloğlu; buyurun efendim. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, Türkiye Demir-
Çelik İşletmelerindeki grev sebebiyle, Anayasanın 99, İçtüzüğün 107 nci maddesi muvacehe
since Hükümet üyeleri hakkında gensoru vermiş olması sebebiyle, Anavatan Grubunun görüş
lerini belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

önerge sahiplerinin iddialarına sırasıyla cevap- vermeye çalışacağım. 
Sayın milletvekilleri, 2822 sayılı Yasa, grev olayım çok açık ve seçik tanzim etmiştir. Bu • 

çerçeve içinde kalındığında, mevcut grev olayında, tarafların, Bağımsız Çeİik-tş Sendikası ve 
MESS olduğu açık seçik meydandadır. Bu olayda, Hükümetimizin, yasa çerçevesinde bir ara
buluculuk yapmaktan Öteye hareket etme'olanağı yoktur. Bu arabuluculuk görevi için de, ge
rek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın İmren Aykut Hanım, gerekse kamu işyerlerinde
ki koordinasyonu sağlamakla sorumlu Sayın Cemil Çiçek Bey, grevi, sonuna kadar en doğru 
şekilde takip etmişler ve grevin en doğru şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmuşlardır. 

Ne var ki, önerge sahipleri, önergelerinde, "4 Mayıs 1989 tarihinde başlayıp 17 Eylül 1989 
tarihinde sona eren grevin uzamasının ve bu uzamadan mütevellit, ülkenin, kurumun ve işçi
nin uğradığı zararın tek sorumlusunun Hükümet olduğunu" söyleyebilmişlerdir. 
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Sayın milletvekilleri, bu iddiada bulunabilmek için, evvelemirde, olayı çok doğru şekilde 
tespit etmek lazımdır. Ben, sayın konuşmacıları dinledim. Konuşmacılardan Sayın Altıner, is
kenderun Demir-Çelik Müessesesinde Müessese Müdürlüğü yapmış; Sayın Mehmet Dönen ar
kadaşımız da olayın bütün sıcaklığını yaşamış bir insandır; çok doğru şeyler söylemesini bek
lerdim, bunları bulamadım. Bu vesileyle üzüntümü de belirteyim. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Doğrusunu siz söyleyin de görelim. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben daha çok, önerge sa
hiplerinin önergelerindeki iddialara bağlı kalmaya çalışacağım; diğer konuları Sayın Bakanım 
cevaplayacaktır. ( 

Mesnetsiz ve çelişkilerle dolu olan önergeye baktığımızda şunu görüyoruz; Sanki, toplu
sözleşme tarafı olan MESS ve karşı taraf olan Bağımsız Çelik-tş Sendikası anlaşmak istemiş 
de, Hükümetimiz, "Aman siz anlaşmayın" demiş gibi bir iddiada bulunmuş. Bunlara, güler- , 
ler, sayın milletvekilleri. Bunu söylemek, en azından bir insafsızlıktır. 

Şimdi, sözümün başında ifade ettiğim gibi, olayları yasa içinde ve tatbikatta doğru olarak 
tespit etmedikçe, bu iddiada bulunmak yanlış olacaktır. Bu nedenle, olayın yasal çerçeve içinde 
tarafı olan MESS'in tutumundan bahsetmek, Bağımsız Çelik-tş'in tutumundan bahsetmek ve 
Hükümetimizin fonksiyonundan bahsetmek üzere sonuca varacağız. 

MESS, bir işveren sendikasıdır ve Ankara'daki üyelerinden bir bölümü de MESS'ten ay
rılmıştır. Bu durum karşısında, MESS, haklı olarak, bağlı kuruluşları tutmak durumunda ola
bilir, bu endişeyi taşımış olabilir. Ayrıca, fevkalade yüksek bir ücretin MESS tarafından kabul 
edilmiş olması halinde, diğer özel teşebbüslere emsal olabileceği endişesini de taşıyabilir; an
cak, gene MESS'e bağlı bir kuruluşun, bir üyenin, demir ithal etmesi suretiyle kâr etmesi de 
söz konusu olabilir. Bunları makul karşılayabiliriz; ancak, bu grevin uzun sürmesinde mutlaka 
MESS'in de tutum ve davranışlarında yanlışlık vardır; ben bunu da söylemeden geçemeyeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada Hükümetimizin tutumundan da bahsetmek istiyorum. 
Olayların yasal çerçeve içinde akışında Hükümetimiz halkın yararına olacak şekilde tedbirler-
almış ve olay karşısında, Sayın Hükümetimiz ithalata muafiyet getirmiştir. Başka ne yapabilir
di?.. Bununla, yani ithalata muafiyet getirilmekle ucuzluk getirilmiştir. Daha açık ifade edilir
se, ithal demirin tüketiciye ucuz olarak intikali sağlanmıştır. Durum, diğer arkadaşlarımızın 
iddiası gibi değildir. Bunu ben rakam bazında izah etmeye çalışacağım. 

örneğin, nihaî mamulde koruma 150 dolar iken 20 dolara indirilmiş ve indirim takriben 
130 dolar olmuştur. Bu, Türk parası olarak 260 bin liraya tekabül «der. Gene, yarı mamulde 
koruma 100 dolar iken, bu, 20 dolara düşürülmüş olup, Türk parası olarak 160 bin liraya teka
bül etmektedir. Aynı şekilde, pikteki duruma baktığımızda, 50 dolarlık koruma 20 dolara indi
rilmiştir ve sonuçta takriben 60 bin lira gibi bir ucuzlama getirilmiştir. Bunları açıklamaktaki 
amacımız. Hükümetimizin yaptığı işleri açık seçik ortaya koymak içinder. 

Malumlarınız olduğu üzere, iktidarımız, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini sis
tem olarak kabul etmiştir. Bunda da, devlet müdahaleciliğini, sadece rekabet şartları yarata
cak şekilde fiyatları kırmak suretiyle halka ucuz intikalini sağlama yolunda kullanmıştır; Bu
na misal olarak -arkadaşımızın dediği gibi değil* 26 Marttan önce 1 050 000 Türk Lirası olan 
demirin, 27 Marttan sonra çıkarılan kararnameyle fiyatının 900 bin lira seviyelerine düşmesini 
gösterebiliriz. Böylece, Hükümetimiz, meydana gelen bu olayda, görevini, tüketici yararına yap
mış bulunmaktadır. 
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önerge sahiplerinin, önergelerinde iddia ettiklerinin aksine, demir ithal eden kuruluşların 
fahiş kâr etmeleri önlenmiş ve karar, fahiş kârı engelleyici olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, bu grev olayında Bağımsız Çelik-îş'in tutumunu açıklama
ya çalışacağım. Toplusözleşmenin tarafı olan Bağımsız Çelik-tş, toplusözleşmenin başında MESS 
ile masaya oturduğunda, 750 milyar lira gibi bir talepte bulunmuştur; grevin safahatında, ma
lumlarınız olduğu üzere, bu talebinde uzun süre ısrar etmiştir. Kaldı ki, grevin çözümlendiği 
eylül ayında dahi, Bağımsız Çelik-îş'in bu talebi fevkalade yüksektir. Arkadaşlarımızın söyle
diği gibi, Hükümetimiz, bir an için bunu siyasî malzeme olarak kullanmak isteyip, bu yüksek 
rakamı MESS'e kabul ettirmek için baskı yapsaydı, o zaman, Türkiye Demir-Çelik İşletmele
rinin kapılarına kilit vurmuş olurduk. Gerçek olaylar, arkadaşlarımızın dediği gibi değildir. 

Görüldüğü gibi, Demir-Çelik işletmelerinin üretim kapasitesi, maliyetler, işçinin maliyete 
getirdiği yükler ve işletmenin sağladığı kâr baz olarak alındığında, bu talebin, iyi niyetle, Türkiye 
gerçekleriyle bağdaşmadığı açîk seçik, kendiliğinden belirlenecektir. Hele hele, İskenderun Demir-
Çelik İşletmelerinde Müessese Müdürlüğü yapan Sayın Altıner'in, bu gerçeği çok iyi bilmesi
ne rağmen söyleyememesini de üzüntüyle karşılıyoruz. 

Genel kaideler içinde geçerli olan hususlar, sendikalar için de geçerlidir. Keza, modern 
sendika anlayışı içinde hareket edildiğinde, işyerlerinin uzun vadede korunması esastır; bu da, 
kuruluşların belli oranlarda kâr etmesiyle mümkündür. Kuruluşun, işyerlerini ülke içinde ve 
dışında rekabet edebilecek düzeyde tutabilmesi için, bu kârla yatırım yapması gerekmektedir. 
özellikle İskenderun ve Karabük'teki demir-çelik işletmeleri, bugün için teknolojinin gerisin
de kalmıştır. Her ne kadar, kuruluşunda, Rus teknolojisiyle kurulmuş, o günün ihtiyaçlarına, 
tekniğine cevap vermişse de, bugün artık Avrupa'ya entegre olduğumuz şu sıralarda, Türkiye 
Demir-Çelik İşletmelerinin bu şekilde, bu kapasiteyle, bu üretimle, bu teknikle kalması, düşü
nülemezdi. 

Muhterem milletvekilleri, bunun için ne yapılmıştır? Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürü, grev olayından önce bu müesseselerde tevsi ve modernleştirme çalışmalarını baş
latmıştır. Bu çalışmaların karşılığı kendisini kısa sürede mutlaka gösterecektir. 

Sayın milletvekilleri, en önemlisi nedir? Grev bitmiştir, altı gün gibi kısa bir sürede, Tür
kiye Demir-Çelik İşletmeleri, tam kapasiteyle üretime geçmiştir. Bunu sağlayan ve bu yönde 
büyük gayretleri olan tüm sayın bakanlara, Genel Müdüre, çalışanlara ve Türk işçisine saygı 
duymamak mümkün değildir muhterem milletvekilleri. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Meydana gelen zarar ne kadar, tespit ettiniz mi? 

MEHMET PÜRDELOÖLU (Devamla) — Hepsine cevap verebilecek durumdayız. 
Sayın milletvekilleri, bakin, sayın önerge sahipleri önergelerinde, devletin grev kırıcısı ol

duğunu iddia etmişler. Şimdi sizlere bundan; bunun için de Hükümetin, dolayısıyla Demir-
Çelik İşletmeleri Genel Müdürünün doğru olan müdahalesinden bahsetmek istiyorum. 

Grevin uzamasından, devletin, telafisi mümkün olmayan zararları olmuştur. Devlet ne ya
pacaktır? Hükümet mutlaka çare bulmak zorundaydı. Bu çareyi muhalefet değil, Hükümet 
bulacaktı. Genel Müdür, 2822 sayılı Yasanın 47 nci maddesi uyarınca, grevin kendi işletmesine 
karşı yapıldığı, dolayısıyla, menfaatinin haleldar olduğu görüş ve inancından hareketle, dava
da taraf olabileceğini düşünmüş ve bu nedenle grevin durdurulmasına ilişkin olarak dava aç
ma yolunu tercih etmiştir. 
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Muhterem milletvekilleri, bunun haklı sebeplerinden birisi, toplusözleşmeyi yürüten asıl 
tarafların, karşılıklı yanlış tutum ve davranışlarından dolayı grevin uzun süre devam etmesinin 
tabandaki tüm işçilerimizi mağdur etmiş olması ve bu mağduriyetin diğer kesimler bakımın
dan da dadanılınız hale gelmesidir, tşte, Türkiye Demir-Çelik işletmeleri Genel Müdürü, bu 
müdahalesinde kamu yararına; işçi ve bağlı kesimlerin isteklerini nazara alarak, bu çerçeve içinde 
hareket etmiştir. Kaldı ki, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin bulunduğu Karabük ve iskende
run bölgelerindeki tüm halk bu sıkıntıyı tümüyle yaşamıştır. Bunun içinde esnafı da vardır, • 
işvereni de vardır; ancak, burada varılmak istenilen husus, genel ilkeler ışığı altında bir haklılı
ğın tespiti olayıydı. 

Kanunlar bazı olayları tarif ederken, ileride vuku bulacak başka olayları düşünmeyebilir, 
tanzim etmemiş olabilir; ancak, Türkiye gibi, her yönüyle gelişme sürecine girmiş olan bir ül
kede bazı olayların tıkanması da mümkündür. Bu gibi hallerde, haklılığın tespitiyle, olaya, ka
mu yararı ve tarafların menfaati ölçüsünde ve sosyal barışın devamı için müdahale etmek, de
mokrasilerde hükümetlerin en tabiî hakkıdır*, Hükümet bu çerçeve içinde kalarak, bu kararı 
dahi bir an için uygulamamıştır. Keza, bu gelişme sürece içinde, grevin doğru olarak sona erdi
rilmesi sağlanılmıştır. Asıl önemli olan da buydu. Daha açık bir ifadeyle, tabandaki işçilerimi
zin, olayın daha sonra yetkilisi olma durumunda olan Türkiye Demir-Çelik işletmeleri Genel 
Müdürünün, grevin çözümüne en doğru yaklaşım içinde olması sebebiyle, Bağımsız Çelik-tş'in 
birkısım genel merkez temsilcileri ile en kısa zamanda bir araya gelinebilmiştir ve bunun fev
kalade yararı olmuştur. Burada işçilerin demokratik haklarına Hükümet olarak sahip çıkmı-
şızdır. Bununla da, Hükümet olarak gururlanıyoruz. 

Demek ki, Hükümetimiz, burada aslî fonksiyonunu en doğru şekilde yerine getirmek su
retiyle grevi sonuçlandırmıştır, önerge sahiplerinin önergede bahsettiği gibi, devlet, Hükümet, 
hiçbir zaman, grevin uzamasının yanında olmamıştır. Grevin başlamasından sonuçlanmasına 
kadar tüm safahat gözden geçirildiğinde, bunun aksini söylemek insafsızlık olur. 

Sayın milletvekilleri, varılan anlaşma ile işçilerimize ne getirdiğimizden bahsetmek İstiyo
rum. Dikkat ettim, sayın konuşmacılar buna hiç değinmediler. 

1988 yılında, 21 568 işçiyi kapsayan toplam işçilik maliyeti, Türkiye Demir-Çelik işletme
lerine 133 milyar lira gibi bir yük getirmiştir. 1989 yılı için ise, bu yük, varılan anlaşma ile, 
465 milyar liraya çıkmıştır. Keza, 1990 yılı için bu anlaşma ile getirilen yük 638 milyar liradır. 
Bu rakamlar çerçevesinde şunu söylemek mümkündür : Toplam işçiliğin maliyet içindeki payı, 
dünyadaki benzeri kuruluşlarla mukayese ve rekabet edecek düzeyde kalmıştır. Daha da önem
lisi, Türkiye Demir-Çelik işletmelerinin elde edeceği kâr, yapacağı yatırımları finanse edebile
cek seviyede tutulmuştur. Bunun mânası şudur : Türkiye Demir-Çelik işletmeleri, sağlıklı bir 
malî yapıya kavuşmuştur. • 

Sayın milletvekilleri, son anlaşma ile Türkiye Demir-Çelik işletmelerine getirilen bu yü
kü, rakam olarak, çalışan işçilere indirgediğimizde, şu rakamları görüyoruz : 1988 yılının ilk 
altı ayında, orta kademede olan bir işçi, net 94 bin lira almakta idi. Giydirilmiş olarak, bu 
ücret 183 bin lira idi. Yapılan anlaşma uyarınca, 1989 yılının ilk altı ayında, orta kademede 
olan bir işçi, çıplak olarak 223 bin lira alacaktır. Giydirilmiş ücret ise 467 bin lira olacaktır. 
Keza, 1989 yılının ikinci altı ayında, başlangıçta, orta kademede bir işçimiz 430 bin lira net 
ücret alacaktır muhterem milletvekilleri. Giydirilmiş ücreti ise, ikinci altı ayda 846 bin lira ola- ' 
rak tespit olunmuştur. 
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Demin, arkadaşlarımız yıllık enflasyondan bahsettiler, bu artış oranından hiç bahsetme
diler; bu artış oranı yüzde 250'dir. Bu, enflasyonun ne kadar üstünde bir orandır; artık, sizin 
takdirlerinize bırakıyorum. . . • ' . / 

Şimdi ise, yukarıda belirtilen rakamların ışığı altında toplusözleşmenin tarafları olan Ba
ğımsız Çelik-tş'in vermiş olduğu rakam var, MESS'in vermiş olduğu bir rakam var ve bir de 
Hükümetin vermiş olduğu rakam vardır. Sayın milletvekilleri, bu çok önemli bir noktadır... 

BAŞKAN — Sayın Pürdeloğlu, konuşma süreniz dolmuştur.lütfen toparlayınız. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Devamla) — Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 
Şimdi, bu rakamlara bakıldığında, kimin doğru hareket etmiş olduğunu ve Hükümetimi

zin bu olaya ne kadar önem verdiği ve işçinin ne kadar yanında olduğunu açık seçik görmek 
mümkündür. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — O imzaladığınız sözleşme korsan sözleşmedir. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, toplusözleşmenin safahatı 
içinde, taraf olan MESS'in en son verdiği rakam 356 milyar liradır. Taraflar toplusözleşmede 
bir araya gelmişler uzun süre konuşmuşlar, pazarlık yapmışlar ve 365 milyar lirada bu olay 
kilitlenmiş; daha sonra, Hükümetimiz bu olayın çözümüne çare bulmuştur ve bu olayla ilgili 
olarak, Demir-Çelik işletmeleri Genel Müdürüne, bu görevi yürütme yetkisi vermiştir. Demir-
Çelik işletmeleri Sayın Genel Müdürü ve Bağımsız Çelik-tş'in genel merkezdeki bazı yönetici
leri ve şubedeki temsilcileriyle yapılan ilk oturumda, bu 365 milyarda kilitlenen rakam, Sayın 
Genel Müdürümüzce 393 milyara çıkarılmıştır ancak, muhterem işçi kardeşlerimizin, saat üc
retinde bir miktar daha talepleri, Sayın Başbakanımıza da iletilerek, anında, istedikleri bu ra
kam kabul edilmiş ve netice olarak 465 milyara çıkartılarak anlaşma sağlanmış ve 18 Eylülde, 
Türkiye Demir-Çelik işletmeleri tam kapasiteyle çalışmaya başlamıştır... 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Hani Hükümet tarafsızdı? Başbakan nasıl veriyor 
bunları? 

BAŞKAN — Sayın Pürdeloğlu, lütfen toparlayınız efendim. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Devamla) — Biz, demokraside tüm halkımızın, hiçbir tefrik 
yapmadan her türlü haklarına sahip çıkmak durumundayız ve bundan da gurur duymaktayız, 
hiçbir endişemiz de yoktur.-

Yukarıdaki tüm açıklamaların ışığı altında, Hükümetin, grev başlamadan anlaşma sağ
lanması, grev başladıktan sonra ise uzlaşmayı temin için her türlü gayret ve çabayı sarf ettiği 
bu kadar açıkken, önerge sahiplerinin, ciddî ve tutarlı olmayan bu iddialarla gensoru vermele
rini doğru bulmak mümkün değildir.,. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Neyi doğru buluyorsun? 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Devamla) — Önerge, esasen gayri ciddî tarzda hazırlanmış
tır. önergede ileri sürülen iddialarda daha açık çelişkiler olduğu görülmektedir. Zira... 

BAŞKAN — Sayın Pürdeloğlu... 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Devamla) —' Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlığı müşkül duruma sokmayınız lütfen. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
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önergenin bir bölümünde, Hükümet, bazı mihraklara menfaat temini için grevi teşvik eder 
durumda gösterilmiştir; yani önergeye göre biz, grevi teşvik eder durumda gösterilmişiz... (DYP 
sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) önerge burada efendim. 

önergenin bir yerinde de biz, grev kırıcısı olarak gösterilmişiz... Sayın konuşmacılar da 
bunu ifade ettiler. Bunun hangisi doğru?.. Doğru tektir; biz onu anlamak istiyoruz. (DYP sıra
larından "İkisi de doğru" sesleri) Bu, pek tabiî önerge sahiplerinin açıklığa kavuşturacağı bir 
olgudur. , 

Muhterem milletvekilleri, bu önergenin ciddî ve tutarsız olması sebebiyle, biz, Anavatan 
Partisi Grubu adına, olaya olumsuz bakmaktayız; menfi oy kullanacağız. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (\bzgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 137 

gün, belli çevrelerce istismar edilen; ama son bir defa da Mecliste istismar edilmesi için biraz 
daha gayret sarf edilen bir meseleyi burada müzakere ediyoruz. Aslında, bitmiş olan bir davayı 
burada konuşuyoruz. 

Gensoru müessesesi, aslında çok ciddî bir müessesedir; öyle, aklımıza geldiği zaman, ak
şamleyin düşünüp, sabahleyin gündeme getirebileceğimiz bir konu değil. Diğer Meclis denetim 
yolları marifetiyle gündeme getirilemeyecek ehemmiyette çok ciddî iddialar, bulgular, bilgiler 
söz konusu olduğu zaman başvurulacak bir yoldur; değilse, dedikoduların gensoru halinde Mec
lise getirilmesi, bu müessesenin ciddiyetine gölge düşürür, bir daha burada bu meseleleri de 
konuşmamız fevkalade zorlaşır. Onun için, özellikle bugün burada konuştuğumuz konu, maa
lesef gensoru müessesesinin ciddiyetiyle bağdayacak nitelikte bir gensoru değildir; ayaküstü 
hazırlanmıştır, kendi içinde tutarsızdır ve mantığı da yoktur. Şimdi, müsaade ederseniz bunla-

, n teker teker söylemeye çalışacağım. 

Bu gensoru müessesesi çalıştırılırken, bu mesele gündeme getirilirken, söz alan arkadaşla-
rımızca, konuyla alakası olsun ya da olmasın, müktesebatıyla mütenasip konuşma yapıldı; ama 
bu vesileyle, Hükümet hakkında ne söylenmesi gerekiyorsa, o söylenmeye çalışıldı, bu da Mec
liste âdet haline geldi. 

Konuştuğumuz konu, aslında demir-çelik konusudur; Türkiye'nin en önemli sektörüdür. 
Türkiye'nin ihracat kalemi içerisinde fevkalade ehemmiyeti olan bir sektörün meseleleri bura
da konuşulmalıydı; bu vesileyle, bu sektör için ileriye muzaf bazı ufuklar açılması lazım gelir
di; ama burada dedikodudan öteye geçmeyen birtakım iddialar sergilenmeye çalışıldı, Meclis 
boş yere tşgal edildi. 

Şimdi ne söyleniyor?.. Biz serbest pazarlık düzenini ihlal ediyormuşuz, grev hakkını tanı-
mıyormuşuz, grevleri erteliyormuşuz, işçi haklarını ihlal ediyormuşuz, yasaları tanımıyormu-
şuz, stokçuya, vurguncuya hep yardımcı oluyormuşuz ve benzeri bir sürü iddia... 

Aslında biz, önerge veren bu zihniyeti çok yakinen tanıyoruz; bütün Türkiye tanıyor. Bu 
köşede oturdukları zaman farklı konuşuyorlar, o köşeye geçtikleri zaman farklı konuşuyorlar. 
Ben bu Mecliste şunu anladım ki, insanlar bu köşeden o köşeye geçtikçe, yalnız iktidardan uzak-
laşmıyorlar, aynı zamanda hakikatlerden de uzaklaşıyorlar. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 
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Adamın birinin dinine küfretmişler de, demiş ki; "küfrettiğine kızmıyorum; ama küfre
den bari Müslüman olsaydı." 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Terbiyesizlik etme!.. Terbiyesiz adam!.. Utanmaz 
adam!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bakan gibi konuş!.. Bir bakanın ağzına yakışır mı!.. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bakan gibi konuşuyoruz... Müsaade 
ederseniz... (DYP sıralarından gürültüler) Ne diyorsunuz önergenizin son satırında?.. "Devlet 
bu grevi durdurmak değil... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bir bakanın ağzına yakışıyor mu bu sözler? Utanmaz, 
saygısız adam!.. 

BAŞKAN — Devam edin efendim... Devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Biz saygılıyız, saygılıyız; ama sizin din
lemeye saygınız yok. Çünkü, mesele sizinle alakalı olduğu zaman herkes dinleyecek; ama sizin
le ilgili birtakım gerçeklet1 dile getirilmeye çalışıldığı zaman, siz saygı göstermeyeceksiniz... Mü
saade ederseniz, iddiamı ispat edeceğim. Yeri geliyor, bu kürsünün hâkimiyetini, bu kürsünün 
hürriyetini savunuyorsunuz; ama, bakıyorsunuz ki, gerçekler karşınıza çıkınca, aynada kendi
nizi görmeye çalışıyorsunuz. 

Ne diyorsunuz önergenizde?.. "Devlet; bu grevi durdurmak değil, yasal olan, hak olan 
grevin devamını sağlamakla yükümlüdür; sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir, çağdaş devlet 
de budur." 

ADtL AYDIN (Antalya) — Wan mı?.. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Eğer bu doğruysa, ben şimdi sizin ik
tidar olduğunuz dönemdeki gazetelerden haberler .vermeye çalışacağım. Eğer/grevi ertelemek, 
işçi haklarına saygısızlık ise, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmıyorsa, çağdaş devlet anlayışıyla 
bağdaşmıyorsa, o zaman, müsaade ediniz... Bakınız şimdi, ne diyorsunuz?.. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen sayın milletvekili... Dinleyeceksiniz efendim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bakam ikaz edin. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Hayır, benim söylemek istediğim, si
zin iktidar olduğunuz yıllara ait bilgilerdir, belgelerdir. Ben buraya kafamdan çıkardığım gayri 
melhuz birtakım şeyleri getirmiyorum. Ne diyorsunuz?.. "Hükümet, Türk Havayolları dahil, 
üç grev kararını erteledi." (26.1.1980) 

"Türk-tş'e bağlı dört sendika : hükümet yasaları tanımıyor." (31.1.1980) Şimdi aynı şeyi 
siz bize söylüyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Senin Başbakanın nerede o zaman? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — O zaman muhalefette oturanlar aynen 
şöyle söylüyordu... 

BAŞKAN — Sayın Çiçek, eğer aşağıdan söz atmalara cevap verirseniz bu müzakereyi ta
mamlayanlayız... 
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DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — Ben cevap vermiyorum, sadece birta
kım belgeleri burada dile getiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... Okuyunuz ve cevap vermeyiniz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim efendim. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Saygılı konuşsun da, dinleyelim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Dinleyeceksin; dün arkadaşlar sizi üç saat dinledi. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Küfür mü edecek?.. Küfür mü dinleyeceğiz? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Hayır, küfretmiyoruz; ben gazete ha

berlerini okuyorum; isterseniz, bunları size de vereceğim. O günlerde basında sık sık yer alan 
haberleri söylüyorum. 

BAŞKAN.— Ben küfüre müsaade etmem efendim; lütfen oturun... 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — "Hükümetin ekonomik modeli işçi hak

larıyla çelişiyor." 
"Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası, şeker fabrikalarında çalışan yaklaşık 35 bin işçi 

adına sürdürdüğü toplusözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine, 28 Ağustos 
günü grev kararı aldı; bu karar ertelendi." 

"Üç işyerindeki grev ve lokavt kararı 30 gün süreyle ertelendi." 
"ATAŞ grevi 60 gün daha ertelendi." 
"Deniz Nakliyat grevi ve lokavtı ertelendi." 
"Bakanlık, Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç Fabrikası grevini 60 gün daha erteledi." O za

man, Türk-tş'in Genel Sekreteri şöyle diyor: "Çok kısa zamanda toplusözleşmeler imzalan
mazsa, 330 bin işçiyle greve gideceğiz." O zamanki Türk-tş Genel Başkanı da şunu diyor: "Hü
kümetin tutumu sabrımızı taşırmak üzeredir. Koordinasyon Kurulunun -şimdi tenkit edilen, 
o 24 sayılı genelge ile kurulan Koordinasyon Kurulu- her mart ayında ödenmekte olan işçi ik
ramiyelerini ilk kez belirsiz bir tarihe ertelemesi, Hükümetin, işçi sorunlarına gerekli ağırlığı 
ve önemi vermediği kanaatini uyandırmaktadır." 

"14 işkolunda toplam 57 109 işçi grevde." 
"Sivaslı demiryolcular iktidarın tutumundan yakındılar." 
Daha benzeri birçok haber... 
Eğer kendileri döneminde grevler ertelenirse, bunun, sosyal ve çağdaş devlet anlayışıyla 

bağdaşır tarafı var; ama bizim dönemimizde ertelenmiş olursa... Ki, onu da ifade edeceğim. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — O zaman Başbakanlık Müsteşarı kimdi? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bizim dönemimizde, 1984 yılından bu

güne kadar ertelenmiş olan grev sayısı 3'tür; 509 toplusözleşme yapılmış, ancak 3 tanesi erte
lenmiş, birisini de Hükümet olarak, zaten kendimiz kaldırmışız; ama, 1977 ilâ 1980 arasındaki 
iktidarlar döneminde, bu memlekette ertelenen grev sayısı tam 145'tir. Peki, çağdaş ve sosyal 
devlet anlayışıyla bunu nasıl bağdaştırıyoruz?.. Acaba, işçi haklarına kim müdahale ediyor, 
grev hakkının kullanılmasına kim karşı ç*ıkıyor?.. Belirtmek istediğim, bu tezatı orta yere 
koymaktı. 

Acaba bu grev niye uzadı?.. Aslında, bu grevin uzamasının çok değişik sebepleri var. Bu , 
grev, bu işkolunda ilk defa yapılıyor, bugüne kadar yapılmamış; ümit ve temenni ediyor ve öyle 
inanıyorum ki, bundan sonra da bu sektörde grev yapılmayacaktır. 
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Görüşmeleri, işçiler adına bağımsız bir sendika yürütüyor. Bu sendika, diğer toplusözleş
melerden farklı, flaş bir sözleşme yapmak istiyor; varlık sebebini, ancak buna bağlıyor. 

Hükümet ve işveren sendikaları, 26 Mart seçimlerinden sonra, gerek 1 Ocakta, gerekse 
daha sonraki tarihlerde biten 600 bin kamu işçisiyle ilgili müzakereleri yürütüyor. Bu müzake
reler yürütülürken* daha evvel, 22 Mart tarihinde, politika kokan, politik bir zemine çekilmesi 
fevkalade mümkün olan bir grev kararı alınıyor. Biz o tarihte grevi erteliyoruz ve hemen bir 
süre sonra bu grev erteleme kararını kendimiz kaldırıyoruz; Danıştaydan da bir karar yok. Bu 
müzakerelerin sonucu beklenmeden 4 Mayıs tarihi itibariyle greve gidiliyor. 

Bir işçi sendikası greve niye gider?., istediği ücreti alamadığı için gider. Yani, bütün mese
leler konuşulur, bütün idarî, hukukî maddeler konuşulur; sadece ücret meselesi, Ücrete taalluk 
eden maddeler kaldığı zaman greve gider. Ama, bütün kamuoyu, bütün basın ve herkes biliyor 
ki; 4 Mayıs tarihinde grev kararı uygulanmaya başlanmış olmasına rağmen, idarî maddeler de 
dahil olmak üzere, bütün hususlar ancak ağustos ayında görüşülebilmiştir. O zaman, 4 Mayıs
ta niye greve gidilmiştir?.. Bu grev, bir hak grevi midir?.. 

Şimdi, sendika başkanı, toplusözleşme müzakeresi yapacağı yerde, önüne geleni suçluyor. 
Sanki, kendisi bir sendika başkanı değil de, bir muhalefet lideri; çatmadığı kalmıyor, itham 
etmediği kalmıyor... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Bakan, bu şahsın kendisi burada yok, dolayısıyla ken
disini savunma imkânı da yok. 

DEVLET BAKANI GEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Biz onu değil, gerçeği dile getiriyoruz. 

Bakınız, 11.3.1989 tarihinde "Türk-tş, işçilerin arkasına saklanıyor" diyor, daha sonra 
Türker, yine Türk-tş'i suçluyor; "Türk-tş'e bağlı sendikalar bizim fazla ücret almamızı istemi
yor. Çünkü kendileri, kendi işçilerine karşı mahcup duruma düşecekler" diyor. Sonra, zaman 
içerisinde bir başka iddiayı daha ortaya atıyor ve Türk-tş'i ağır bir dille suçlayan Çelik-lş Baş
kanı, "Üç günlük grevi göze alamayan Türk-tş'in büyük sendikacıları, çelik işçisine ayak bağı 
oluyor" diyor. Daha sonra da, nasıl oluyorsa, suçladığı bu adamlarla sarmaş dolaş oluyor ve 
"İşçinin arkasına saklanıyor" dediklerinin arkasına saklanıyor. Tabiî, ondan sonra da, bu grev 
elbette bitmiyor. (SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bunları ben söylemiyorum; müsaade ederseniz, arkasından gelecekleri 
de söyleyeceğim. 

Biz, Hükümet olarak, toplusözleşme düzenine azamî saygıyı gösteriyoruz, bu işin normal 
mecramda yürümesini ve akmasını istiyoruz. Tarafların hür iradeleriyle kabul edeceklerinin, 
tarafımızdan da kabul edileceğini, müteaddit defalar söylüyoruz. Aradan günler, aylar geçi
yor; fakat bir türlü, bu müzakerelerden bir netice çıkmıyor... Nitekim, biraz önce de ifade et
tim; Ağustos ayında tarafları şeker fabrikalarına davet edip, başlarında bizzat bekleyip "Bu 
işi bitirin" dediğim zamana gelinceye kadar -idarî, hukukî maddeler de dahil hiçbir meselenin 
halledilmediği ortaya çıktı. Şimdi ne yapılması lâzım?.. İşçi perişan; gerçekten doğrudur, bunu 
burada bilvesile ifade ediyorum. Hakikaten, demir-çelik işçisi son derece vatanperverdir, son 
derece fedakârdır ve kendisine yüklenmek, telkin edilmek istenen bütün yolları geri tepmiş ve 
sabırla, feragatla mutlu sonuca ulaşmayı beklemiştir. 

Değerli üyeler, bunları da ben söylemiyorum, aradan günler geçmiş olmasına rağmen, bu 
beyanatı veren arkadaşlarımızdan bir tanesi -Felsefe olarak, bizden daha çok sosyal demok-
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rat bir görüşe sahip oldum diye iftiharla söylüyor; bunu da saygıyla karşılıyorum- bakınız ne 
diyor : "işçilerimiz, üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra biz sendikacılarda; onlara 
düşüyor. Gereksiz yere havayı sertleştirdik, taraflar masada birbirlerini dinlemedi. Her iki ta
raf da işi inada bindirdi, katı bir tutum içerisine girdi. MESS, konuşmalarımızı hazmedemedi. 
Artık bundan sonra çözüm için her kapıyı zorlamamız gerekli. Başbakana mı, Cumhurbaşka
nına mı, gideceğiz?.. Gitmemiz gerekir" diyor. Yani, Hükümet meseleye ne zaman müdahale 
ediyor?.. Artık bu toplusözleşmenin tabiî tarafı olan, en fazla mağduru olan işçi sendikasının 
başkanı, şube başkanı, "Artık, çektiğimiz yeteri Nereye gideceksek gidelim; taraflar bu işi bi
tirmek noktasında değil" diyor. 

Arkasından, "Biz işçiler bugüne kadar çok fedakârlık yaptık" -iskenderun'daki gazete
lerden okuyorum- sıkıntıları göğüsledik, hiçbir şey beklemedik; ama artık biraz da sayın genel 
başkanımızdan fedakârlık bekliyoruz. Artık bunu açacak olanların devreye girmesi gerektiği
ne inanıyoruz. Hükümet çevreleriyle ikili münasebeti bozmayan ve bu konuda hizmet verece
ğine inandığımız şube başkanlarına yetki vererek bu tıkanıklığın giderilmesini istiyoruz" di
yor. Bir başka şube başkanı da, "Hatalar iki taraflı, bizde de var, onlarda da var" diyor. Ama 
şimdi kamuoyuna beyanlara ve ithamlara bakarsanız, "Bu işin sorumlusu Hükümettir ve Hü
kümet bu işi kasten uzatmıştır!.." Niye? Çünkü "vurgunculara, soygunculara birtakım imkânlar 
sağlamak için!.." Kaldı ki, buna benzer iddiaların tamamı, bir süre evvel, 1980 yılında yaşa
nan Türk Hava Yolları grevi sebebiyle de söylenmişti. O zaman da grev 87 gün uzamıştı, o 
zaman da aynı iddialarda bulunulmuştu ve denilmişti ki, "Hükümet, yabancı uçak şirketleri
ne menfaat sağlamak için grevi kasten uzatıyor." Allah'ın işine bakın, şimdi bu iddiayı yapan
lar muhalefet, biz iktidarız. Bunlar da Türkiye'nin tarihî gerçekleridir. Bir mesele orta yere 
konulurken, gensoru gibi ciddî bir konu konuşulurken, herkesin şöyle evveliyatına bir bakma
sı, istikrarlı olunan konularda gensoru önergesinin verilmesi lazım. Değilse, bu mesele, soru 
önergesiyle de halledilebilirdi, başka türlü de konuşulabilirdi. Şimdi, vaktimiz kalırsa o konu
ları da getirmek istiyoruz. 

Peki, bu grevin bitmesi için ne yapılmıştır? Mecliste temsil edilen edilmeyen, konuyla ala
kası olan olmayan herkes, Çelik-tş meselesinin sırtından kendi politikasını üretmeye, kendi po
litikasını yapmaya çalışmıştır ve işçiler artık gına getirmiştir. 

Çelik-tş Sendikası destek bekliyor; diyor ki, "Artık akıl değil, ekmek istiyoruz." Herkes 
akıl vermiş; kimse cebinden çıkarıp da bu sendikaya beş kuruş vermemiş; ama, politika yap
mak gerektiği zaman, herkes, nedense... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz 100 milyon verdiniz mi, vermediniz mi? 

DEVLET BAKANI ÇEMtL ÇtÇEK (Devamla) — Herkes, nedense, tutmuş... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu cevaplayın siz; 100 milyon verdiniz mi? 

DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Devamla) — Evet, evet, şimdi müsaade ederseniz 
oraya da geliyorum. 

KAMER. GENÇ (Tunceli) — Onu nereden verdin? 

DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Devamla) — Herkes tutmuş, Çelik-tş Sendikası va
sıtasıyla, demir-çelik grevi vesilesiyle kendi borusunu öttürmeye çalışmış. 
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Şimdine deniyor?.. Bakınız, yine aynı görüşte olan bir başka sendikacı arkadışımız... Eğer 
biz bunları Hükümet olarak söyleseydik, iddiada bulunuyor, isnatta bulunuyor olurduk; ama, 
bizatihi bu grevin sıkıntısın^ çeken insanlar söylediğine göre, meselenin haklılık payı açık ve 
seçiktir. Ne deniyor çelik işçisine?.. "Yürü" dedin yürüdü, "Koş" dedin koştu, "Greve git" 
dedin, gitti. Çelik işçisi seni sırtında taşıdı, hâlâ da, sırtından inip gereğini yapmıyorsun..."Olmaz 
böyle şey" de... thsan haline getiriliyor. 

Şimdi, mevzuatımızda boşluk yar. Bu grev niye 137 gün sürdü de 237 gün sürmedi?.. Ma
alesef, bizim mevzuatımızda bunu önleyecek hiçbir hüküm yoktur; 2822 sayılı Yasa açıktır. Biz, 
her türlü teklife açık olduğumuzu, bu grevin bir an evvel bitmesi için ne lazımsa onu yapmaya 
hazır olduğumuzu müteaddit defalar söyledik. Kamudaki ücret dengesine paralel olarak;' ama, 
bu sektörün sıkıntılarını da düşünerek, çalışma risklerini de düşünerek, işçiye, istediği ücreti 
verebileceğimizi, tarafsız bir heyetle bu işin çözümlenmesinin mümkün olabileceğini belirttik. 
58 inci madde en son imkândı; o da reddedilmiştir. Ondan sonra Hükümet ne yapacak?.. Bir 
tarafta MESS, diğer tarafta Çelik-tş Sendikası... 137 gündür bekleniyor; yapılan hiçbir şey yok... 
Kaldı ki, iddiaları MESS'e karşıydı. Niye son İS • 20 günde bu müzakereler Demir-Çelik Genel 
Müdürüyle yürütülmüştür? Mademki MESS'i itham ediyorsunuz, MESS'in verdiği bilgiler yan
lış, MESS'in ortaya koyduğu gerekçeler yanlış; siz, "Demir-Çelik Genel Müdürüne bu imkân 
sağlanırsa biz bu işi bitiririz diyorsunuz; buyurun öyleyse, bitirin" dedik. Yine bitmemiştir; 
bitmemesinin sebebLgayet açıktır. Sendikanın şube seçimleri, delege seçimleri başlıyor; kasım 
ayında da aynı sendikanın genel kurulu var. Eğer müsaade ederseniz, kasım ayına kadar bu 
grevin götürülmesi de mümkündür. Eldeki mevzuat bu, yasa bu. 

Belki de, ciddî olarak düşünülmesi gereken husus şudur: elbette her grev bir müesseseye 
zarar ihdas eder; eğer grev,sebebiyle bir zararın meydana gelmemesi isteniyorsa, o zaman, bu 
mevzuatın yeni baştan gözden geçirilmesinin lazım geldiği de ortadadır. Aksi halde, mevcut 
mevzuat içerisinde, tarafların insafına kalmış bir hadisedir. " 

Onun için, Hükümet olarak biz, elimizden geleni, bu grevin bir an evvel çözümlenmesi 
yolunda kullandık, gayret ettik; hatta, yadırganan hususlar oldu, Bu işle üç bakan uğraşıyor
du; bunu da herkes bir tarafa çarpıtmaya çalıştı. "Yetkili bakan kimmiş, bunu kimse bilmiyor
muş..." Herkes biliyor, işçi sendikaları da çok açık ve seçik olarak biliyor ki, görevim icabı, 
kamu işyerlerindeki toplusözleşmelerin koordinasyonundan ben sorumluyum ve her defasın
da da, gelip benimle görüşmüşlerdir. Çalışma Bakanı, Türkiye'deki çalışma hayatının istikra
rından, çalışma barışından, çalışma mevzuatından sorumludur. Elbette o da bu işin bitmesi 
noktasında, bazı noktalarda ye*tkilere sahiptir ve bunun için zaman zaman devreye girmiştir; 
yasal olarak girmiştir. Bir başka arkadaşımız da... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, toparlayınız. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bir başka arkadaşımız da, bu sektö
rün üretiminden, planlamasından sorumludur ve böylesine önemli bir sektörde grevin uzun 
süre devam etmiş olması, vicdanı olan herkesi rahatsız etmiştir, o da bu rahatsızlıkla bu mese
lenin bir an evvel çözülmesi noktasında gayret etmiştir. Bu, meseleye verdiğimiz ehemmiyetin 
bir göstergesi olması gerekirken, maalesef, dönmüş dolaşmış, bu da Hükümetin aleyhine bir 
delil gibi kullanılmaya çalışılmıştır. 
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Vaktimiz olsaydı, bugün burada iddia edilen konuların, zamanında, önergeyi verenler için 
nasıl ters tecelli ettiğini göstermek için elimde ciddî belgeler de vardı... Ümit ederim ki, bir 
başka fırsatta, bir başka vesileyle bunları Yüce Meclisin huzuruna getirme imkânı olur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — önergeyi kabul edin de, getirip söyleyin. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Hakikaten, bu gensoru önergesi yersiz 
verilmiştir, mesnetsiz verilmiştir, doğru bir zamanlama da yapılmadan verilmiştir; bitmiş bir 
davanın çalınmasından ibarettir. 

Durumu Yüce Heyetinize saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. (SHP ve DYP sıralarından, "Yanlış saydınız" sesleri) 

Siz aksini iddia ediyorsanız, ben yanlış saydıysam; İçtüzük hükümleri sarih; beş arkadaş 
ayağa kalkan, itiraz eder, oylamayı yenilerim. 

3. — Doğru Yol Partisi Grubu Âdına Grup BaşkanvekiUeri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve Konya Milletvekili M/u Tanv ile 24 arkadaşının, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları 
göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endi
şeler yarattığı ididastyla Başbakan Turgut Ozal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup BaşkanvekiUeri Zon
guldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının; Bulga
ristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorum
suz politika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan 
Turgut özal hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Anavatan Partisi Hükümetinin işbaşına geldiği günden bu yana başlayan ve soydaşlarımı
zın dilinin, dininin, adının değiştirilmesi yolu ile doruklaşan Bulgaristan'daki müslüman Türkler 
sorunu, binlerce insanın sınırlarımıza yığılması ile, son aşamasına vardırılmıştır. 

; Soydaşlarımızın, tüm dünyanın gözleri önünde insan haklarına, insanlık onuruna aykırı 
bir biçimde sınırlarımıza yığılması karşısında Hükümetin takındığı ve konuyu hafife alan an
laşılmaz tutumu, Sayın Başbakanın olayın başlarındaki beyanları ile daha da gelişmiş ve bu 
beyanlar Bulgar yönetimini cesaretlendirmiştir. 

"Bulgarların blöfünü yutmadık", "2 milyon kişiyi almaya hazırız", "İsterse Jivkov da 
gelsin", "Her geleni alınca Bulgar yöneticileri korktu" şeklindeki sorumsuz yakışıksız ve ted
birsiz beyanlar, aradan iki ay geçtikten sonra tam tersi bir politikaya dönüşmüş, sınırlarımız, 
gelen soydaşlarımıza kapatılmıştır. 
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Böylesine sorumsuz, tutarsız ve ülkemizi, devletimizi küçük düşüren politikaları yürüt
meye çalışan Sayın Başbakan, bu tutumu ve beyanları ile devletimizin geleceği hakkında da 
tehlikeli adımlar atmaktadır. . 

tşin başlarında dünya kamuoyunu da yanımıza alarak uyulması gerekin kapsamlı bir göç 
anlaşması imkânını kullanamayan, bu asimilasyonu ve büyük sürgünü dünyaya anlatamayan 
Sayın Başbakan tüm olan bitenlerin sorumlusudur. 

Devleti yönetenlerin, devletin geçmiş ana politikalarını da dikkate alarak politikalar oluş
turmaları, tutarlı ve dikkatli olmaları sadece kendilerinin değil, o ülkede yaşayan herkesi ve 
gelecek nesilleri de ilgilendirir. Başka bir anlatımla, Ülkeyi yönetenlerin ayaküstü politika üret
meleri, aklına geleni söylemeleri hakları yoktur. 

Devlet yönetimi, söz ve tutumda ciddiyet ve tutarlılık ister. Bunun yapılmaması, ülkenin 
geleceği konusunda yaygın endişeler yaratır. 

Sayın Başbakanın, Bulgaristan'dan göç olayı başlamadan itibaren ortaya koyduğu tutum 
ve beyanlar, duyduğumuz endişelerin kaynağını teşkil etmektedir. 

Sayın Başbakanın bu görevini yürütmeye devam etmesi Türkiye'yi daha başka tehlike ve 
badirelere sürükleyebilecektir. 

Bu nedenlerle, T.C, Anayasasının 99, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca, Doğru Yol Partisi grubu adına, Sayın Başbakan hakkında Gensoru açılmasına karar ve
rilmesini saygıyla dileriz. 21.8.1989 

Koksal Toptan 
Zonguldak . 

Ve arkadaşları 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden bir arkadaşa 10 dakika için söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Cenkçiler. 

ABDÜLKADtR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol 
Partisi Grubunun, Başbakan hakkında, Bulgaristan'ın Müslüman Türklere zulmü sebebiyle, 
Anayasamızın 99 ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılması hususundaki önergesi 
üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu politikadaki görüşlerimizi, genelde, Sayın Genel Başkanımız az sonra anlatacaklardır, 
ben ise, daha ziyade, zorunlu ve davetli göçün büyük bölümünün yapıldığı Bursa'dan bahse
deceğim. 

Sayın Başbakanın Kapıkule'deki çağrısı üzerine ülkemize akın eden soydaşlarımızın bü
yük bölümü Bursa'ya geldiler. Hepsi sevinç gözyaşları döküyorlar; vatana gelmenin, hürriyet 
ve özgürlüğe kavuşmanın, akrabalarıyla kucaklaşmanın, ezan sesi duymanın, kelime-i şahadet 
getirmenin, şanlı Türk Bayrağımızı öpmenin sevincini yaşıyorlardı. 320 bini aşkın soydaşımı
zın yaklaşık 120 bini, yakınları olduğu gerekçesiyle Bursa'yı seçtiler. Bursa, tarımı ile sanayii 
ile din turizmi ile Allah'ın bütün güzelliklerini sinesinde toplayan ve emeklilerin de yaşlılıkları
nı sürdürdüğü çok güzel bir kentimizdir. 
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Merkez nüfusu 7S0 bine yaklaşan Bursamıza, Üç dört ay gibi kısa bir zaman içerisinde 
120 bin soydaşımızın gelmesi, pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Hürriyetleri uğruna 
Türkiye'ye gelen soydaşlarımızın büyük bölümünün Bursa'ya gelmeleri, Bursa halkını ve Bur
salı idarecileri sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Gerek Bursalı hür teşebbüs sahipleri ve gerek
se Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, soydaşlarımızın insanca yaşamalarını sağlamak için, 
bükün imkânlarını seferber etmişler ve etmeye de devam ediyorlar. Takdir edersiniz ki, Bursa'-
ya üç ayda 120 bin soydaşımızın gelmesiyle, barınma, beşlenme oldukça zor şartlar altında ger
çekleştiriliyor. Düşünün bir kere, üç ayda, beş tane Bilecik Vilayetini Bursa nüfusuna dahil edi
yorsunuz... Yani, Bursa'nın içine, yeni, beş tane Bilecik Vilayetini yerleştiriyorsunuz... Mahallî 
imkânların sınırlı bulunduğu Bursa'ya, mutlaka devlet imkânının sağlanması lazımdır. Bur
sa'da, bu anda görünen manzara şudur sayın milletvekilleri: Okullarda, sınıflarda, çadırlarda, 
akraba yanlarında kalan soydaşlarımız, devlet himayesinden ve ilgiden mahrum kalınca, bed
bin olmuşlar ve aradıklarını bulamamanın üzüntüsü içerisinde, kaderleriyle baş başa kalmış
lardır. Bu yetmiyormuş gibi, Sayın Başbakanın, daha önceki çağrısını durdurması ve kapıları 
kapaması, soydaşlarımızı derinden yaralamış, bu vesileyle, daha önce yüzde 40 olan parçalan
mış aile sayısı, şimdi yüzde 85'lere varmıştır. 

Hükümetin yanlış politikası sebebiyle, göçün acı tablosunu Bursa'da görmek mümkün
dür. Bulgaristan'da kalan evladının acısına dayanamayan soydaşlarımızın, kendilerini asarak 
intihar ettiklerini; elindeki sazıyla sokak sokak dolaşıp aç karnını doyurmak için kahramanlık 
türküleri söyleyen soydaşlarımızı Bursa'da görmek mümkündür. Gece karanlığında, dağılan 
pazar yerlerinde, çöplüklerde sebze, meyve toplayan soydaşlarımızı Bursa'da görmek mümkün
dür. Lada arabasının bagajına terazi koyup, domates, biber satan soydaşlarımızı Bursa'da gör
memiz mümkündür. Doktor- diploması ile gelen soydaşımızın hamallık yapıp iaşesini temin 
etmesini görmek istiyorsanız, lütfen, Bursa'ya bir kere geliniz. Geliniz ki, maceraya sürükledi
ğiniz o masum, Müslüman soydaşlarımızın durumunu yerinde inceleyiniz. Hükümet, bugüne 
kadar, soydaşlarımızın sorunlarıyla hiç ilgilenmemiştir. Bursa'ya büyük çapta göç oluyor; ama 
ilgililer hâlâ ortalarda yok. 

Tabiî, yaz tatili... Sayın Başbakan, Akdeniz sahillerinde yarı çıplak, mayolu kıyafetiyle 
kulaç atıyor, Bakanlar Kurulu ise elli gün toplanamıyor... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bize göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye özellikle Bursa'ya yönelik bu son göç olayı, dep
rem, sel, yangın^ibi, tabiî afetler veya âdeta sefer zamanının şartları olan olağanüstü tedbirle
rin alınmasını gerektiren bir durumdu. Bursa halkı ve soydaşlarımız, Sayın Başbakanın, bu 
olağanüstü hal karşısında Bursa'ya derhal gelmesini beklediler. Evet, neden sonra, Sayın Baş
bakan Bursa'ya geldi; ama nereye geldi?.. Bursa'ya 50 kilometre mesafedeki iznik ilçesine gel
di; orada, damadı Asım Beyin şahane villasında istirahate çekildi. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Meşhur kıyafetleriyle basına poz verdi ve ertesi gün Ankara'ya döndü. 

Düşünün bir kere, değerli arkadaşlarım... tstirahatini, soydaşlarımızla görüşmeye tercih 
eden bir zihniyetin, ülkeyi nereye götüreceğini takdirlerinize sunuyorum. 

Hükümeti temsilen-geç de olsa- Devlet Bakanı Sayın Konukman Bursa'ya geldi. Üzüle
rek ifade ediyorum; vilayette yaptığı toplantıya Bursalı parlamenterlerin davet edilmemesini, 
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kendisine yakıştıramadım. Sorunları hep beraber tartışmak ve mesuliyetleri yüklenmek hepi
mizin görevidir. Sayın Konukman'ın gezisini özel bir ziyaret olarak kabul ediyorum. Sebebine 
gelinci; Sayın Bakan, meseleden o kadar uzak ki, "Bursa'ya gelen göçmen sayısının, resmî ra
kamlara göre 13 bin civarında olduğunu" söylüyordu. Devleti yönetmek, ciddî insanların işi
dir. Bu önemli konuda, Hükümetin, gelen göçmenlerin sayısını bilmemesi gibi bir acziyet içe
risinde olması, hepimizi ziyadesiyle üzmüştür. 

Sayın Konukman'ın, gelen soydaşlarımızın sayısını bilmediğinin kanıtı, bugünkü gazete
lerde mevcuttur. Sayın Bakan, bugün gazetelerde aynen şöyle diyor: "Yaklaşık 20 bin soydaşı
mız kayıp; akıbetleri hakkında bilgi sahibi değiliz." Yani, bir Bilecik Vilayeti kaybolmuş, Sa
yın Bakanın, Hükümetin haberi yok. Bu mudur devlet ciddiyeti, bu mudur görev mesuliyeti? 
Takdirlerinize sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cenkçiler, süreniz doldu, toparlayınız efendim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Müdahale etme... Müdahale etme... 

BAŞKAN — O zaman, siz müdahale edin. Gelin, bu kürsüye çıkın, Meclisi siz idare edin 
o zaman! Başkana ne ihtiyaç var?! O zaman, Başkana bir ihtiyaç var mı? 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Altı ay sonra biz idare edeceğiz! 

ABDÜLKADtR CENKÇİLER (Devamla) — Az kaldı efendim, toparlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ümidini Türkiye'ye bağlayan; namusu, dini ve hürri-
• yeti uğruna ülkemize gelen soydaşlarımıza yapılan bu muamele, Türklük Gururumuzu rencide 

etmiştir. 

Tek tesellimiz, göçün başladığı ilk günlerde soydaşlarımızı ziyaret eden ve onları teselli 
eden Genel Başkanımız Sayın Süleyman Demire! olmuştur. Göçmen soydaşlarımızın hemen > 
tamamını gezen ve dertleriyle yakından ilgilenen Sayın Demirel'in bu ziyareti, Hükümetin ka-
biliyetsizliğini biraz olsun örtmüştür. 

Ayrıca, SHP Genel Sekreteri Sayın Deniz Baykal'ın da Bursa'ya anında yaptığı geziden 
çok duygulandığımızı da belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bursa milletvekillerini derinden yaralayan bir olay da 
şudur: Namusları, hürriyetleri, bayrakları, vatan sevgisi, dini ye diyaneti için evlerini, evlatla
rını, işlerini terk edip, "benim vatanım" dediği Türkiye'ye gelen soydaşlarımız, Bulgaristan 
komünist rejiminde gördükleri bir uygulamayla, maalesef, Bursa'da karşılaştılar. Bursa polisi, 
aldığı bir emir gereği, yollar üzerinde barikatlar kurmuş, soydaşlarımıza, "Bursa'ya giremezsin" 
demek suretiyle ikinci bir Belene olayını hatırlatmışlardır. Tek suçu ve günahları Türk ve Müs
lüman olmak olan soydaşlarımıza yapılan bu muameleyi esefle protesto ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde, Sayın Başbakan, partisi tarafın
dan düzenlenen Bursa mitingi dolayısıyla şehrimize geldi, miting için büyük hazırlıklar yapıl
dı. Tespitlerine göre Folmora Meydanına 100 bin soydaşımız gelecek ve tarihî bir gün yaşana
caktı. Gelin görün ki, Sayın Başbakan ani bir kararla mitingi iptal etti. Sebep şu idi: Sayın 
Başbakanın yanlış politikası yüzünden perişan olan soydaşlarımız, mitinge gelmeyecekler ve 
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hatta protesto edeceklerdi. Ülkede güvenini yitirmiş Sayın Başbakanı, herhalde, Bursalılar din
lemeye zaten gelmezlerdi. Mitingin fiyasko ile son bulacağını anladılar ve toplantı yapama-: 
dan, bir turist gibi Ankara'ya döndüler. 

BAŞKAN — Sayın Cenkçiler, süreniz geçti. 

ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Sayın Başkan, ben de saatime bakıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz 5 dakika geçti. Bugün, hiçbir arkadaşa konuşma süresini 
geçme imkânını vermiyorum. 

ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Sayın Başkan, sürem 10 dakikadır. Doldu mu? 

BAŞKAN — Okuyacağınız sayfaları görüyorum, o sayfaları okuduğunuz takdirde 20 da
kikada da bitiremezsiniz. 

ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — O sözünüzü tekrarlar mısınız? Söylediğiniz sözü kâfi derecede işitemedim. 

ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Sayın Başkanım, 2 tane kısa sayfam kaldı, 
çok kısa. 

BAŞKAN — Hayır efendim, okutamam; mümkün değil efendim. , 

ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (devamla) — Sayın Başkan, herkese müsamaha ediyorsu
nuz... Daha, 10 dakikamı doldurmadım... 

BAŞKAN — Hayır efendim! Bugün, bakanlar da dahil hiçbir arkadaşa müsamaha etmedim. 
' ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Ben de saate bakıyorum; 10 dakikamı dol

durmadım Başkanım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Ne münasebet!.. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesme imkânını bana vermeyin efendim. 

ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Sayın Başkan, siz, hepimizin Başkanısınız, 
konuşma süresini iki üç dakika ihlal ettiysem suç mu? Dün arkadaşlarımız burada daha uzun 
konuştular. Olur mu?.. Rica ederim... 

BAŞKAN —Efendim, hiçbir arkadaşa 5 dakika gibi bir suhuleti göstermedim, Siz son 
sayfaya geçiniz lütfen. (DYP sıralarından "Devam etsin, devam etsin" sesleri) 

Efendim, devamı siz emredemezsiniz... 
ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 26 Mart 

yenilgisini silmek, unutturmak için Kapıkule Sınır Kapısında yapılan şovlar, soydaşlarımızı bu 
hale getirmiştir. 320 bin soydaşımızı insan haysiyetine yakışır şekilde barındıramayan Sayın Baş
bakanın, Yüce Türk Milletine önderlik yapmasını düşünemiyorum. 

Daha da önetnlisi, 320 bin Müslüman Soydaşımızı bağrına basamayan Sayın özal'ın, 
maazallah Cumhurbaşkanı olması halinde, 56 milyon nüfuslu Türkiye'yi nasıl kucaklayacağı
nı merak ediyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 
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Sayın Başkanvsayın milletvekilleri, şimdi, göç geriye başladı. 
BAŞKAN — Sayın hatip... Sayın hatip, sözünüzü kesiyorum. (Başkan tarafından hatibin 

mikrofonu kapatıldı) 
Buyurun efendim, yerinize buyurun. (Gürültüler) 
ISMAÎL KÖSE (Erzurum) --Sayın Başkan, arkadaş, millî bir konuda konuşuyor, biraz 

müsamaha edin lütfen. (Gürültüler) 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Ne biçim Başkansın yahu? Ayıp yaptığın, 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
ABDÜLKADtR CENKÇİLER (devamla) — Demokratik bir ülke olan Türkiye'den, ko

münist Bulgaristan'a göç başlamıştır, Müslüman-Türk soydaşlarımız, bayrağımızı öperek gel
dikleri ülkemizden, gözyaşlarını toprağa dökerek, konvoylar halinde geri dönüyorlar, Şimdi, 
sınırın Bulgar tarafını görün Sayın Başbakan... özgürlüğü tekrar elinden alınan insanlar, sizin 
vicdanınızı hiç sızlatmayacak mı? Namusları ve iffetlerine tasallut edilen kadınlarımızın, kız
larımızın acı feryatları vicdanınızı sızlatmayacak mı? Belene kamplarına, zindanlanna atılan 
soydaşlarımızın durumu vicdanınızı sızlatmayacak mı? 

Bizi bir avuç Bulgar'a tuş ettirtf^j^Bu yaptıklarınızın hesabını mutlaka vermek zorunda 
olduğunuzu, bir Türk evladı olarak, sils hatırlatıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Bunun hesabını, önce aziz Türk Milletine ve Yüce Parlamentoya, sonra da Cenabı Allah'a 
vereceksiniz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan,- sayın milletvekilleri, büyük şovlarla Kapıkule sınır kapısında söylenen söz
ler hâlâ kulağımızda. Sayın Başbakan, cipin üzerinden Bulgar'a bağırıyor, "sizin imiğinizi sı
karım Bulgar domuzları. Nöbetçi Bulgar askeri, sen de gel; Jivkov, istersen sen de gel" diyor
du. Şimdi, korkarım, Jivkov Türkiye'ye dönerek, Sayın Başbakana seslenecek, "Türkiye'deki 
itibarını kaybettin. İstersen sen de Bulgaristan'a gel, başka türlü kurtuluşun yok" diyecek. 

Hepinize saygılar sunuyorum, (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Demirel; buyurun efendim. (DYP sıralarından'' Bravo'' ses

leri, ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Ortada bir olay var. Bu olay, 1 Haziran 1989 tarihi ile 22 Ağustos 1989 tarihi arasındaki 
83 günde 320 bin soydaşımızın açılan sınır kapılarımızı aşarak Bulgaristan'dan ülkemize inti
kali olayıdır. Bunlar, Türkiye'ye zorla gönderilmişlerdir. Olay bundan ibaret değil; olayın de
vamı şu: 1 Haziranda açılan hudut kapısı, 22 Ağustosta kapatılmıştır. 22 Ağustostan 29 Eylüle 
kadar da, takriben, 40 günde 35 bin soydaşımız geriye gitmiştir; olay bu. 

Neden gelmiş, neden kapı açılmış, neden gitmiş, neden kapı kapatılmış, gelenlere ne ol
muş, orada kalanlara ne olmuş? İşte konu budur. Sanıyorum ki, 320 bin kişiyi ve geride kalan 
1,5 milyon gibi büyük bir topluluğu, 55 milyonluk Türkiye kulak ardı edemez. Meselenin millî 
bir mesele olduğu hususunda herkes ittifak etmiştir. Kapı mı açılmış?.. "İyi ettiniz" Denmiş, 
"Niye açtınız?" diyen olmamış. Türkiye'de, basınıyla, siyasî partileriyle ve milletin, tümüyle 
yekvücut olduğu bir olay var ortada. Kapının niye açıldığı belli; ama, niye kapandığı belli değil. 
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Türkiye'ye gelmiş bulunan 320 bin kişiden 35 bininin niye geriye gittiği belli değil. Kapı açılır
ken, Bulgaristan'da mezalim olduğu, gerek gelenlerden, gerekse Devletimizin Türk halkına verdiği 
bilgilerden biliniyor; bir Belene belgeseli orta yerdedir. 

Daha üç gün evveline gelinceye kadar, devletin radyo ve televizyonunda Bulgaristan'daki 
durum anlatılıyordu. Orada kişinin kelimei şahadet getirmesi mümkün değil, ismini kullan
ması mümkün değil, sünnet olması mümkün değil. Tutuklanıyor. "Niçin tutuklandım, suçum 
ne?.." "Suçun yok! Tutuklandın. Suçun, Türk ve Müslüman olmak..." Çocuğu ölüyor... Türk 
çocuğu mu?!. Varsın ölsün... 

Bunlar, televizyondan üç gün evvel Türk halkına verilen Bulgaristan imajı. Gidenler bura
ya gidiyor; gelemeyenler, orada kalıyor. Türkiye'ye gelenlerin durumu ise belli... Biraz evvel, 
Sayın Cenkçiler Bursa'daki vaziyeti anlattı. Sanıyorum ki, bunun vicdan sızlatan taraflarını, 
her türlü düşüncenin üstünde konuşmak lazımdır; gensoru önergesi bunun için getirilmiştir. 
Sanıyorum ki, böyle bir konuda gensoru önergesi getirilmezse, bence, gensoru müessesesini, 
Anayasadan, denetim müesseseleri arasından çıkarmak lazımdır; bunun hiç gereği yoktur. 

Maksadımız, bu gensoruyla ne aydınlanmaktır ne de bilgi almaktır. Gensorunun -ismi 
üzerinde- eski ismi, istizah takririydi; yani, bunda takbih (suçlama) vardır. Bu, genel görüşme 
değildir; araştırma da değildir; bir şeyi araştırıyor değilsiniz. Orta yerde bir durum var; bu du
rumdan dolayı, milletvekillerinin ve grupların suçlama hakkı vardır; suçlamaya karşı cevap is
teme hakkı vardır. Kim suçlanacaktır ve niçin suçlanacaktır? Bir, gensoru önergesinin sahibi 
grup olarak, suçlayacağız. Neden suçlayacağımızı da anlatacağım. Kimi suçlayacağız? Neden 
suçlayacağımızın izahını yapacağım; ama, herhalde kimi suçlayacağımızda tereddüt yoktur. Suç
lamanın muhatabı, ülke yönetimidir; çünkü, bunlar kendiliğinden oluyorsa, ülke yönetimine 
hacet yoktur. Aslında, "Dicle kenarında bir koyunu bir kurt yese, onu Hazreti Ömer'den 
sorarlar" Düsturu gereğince, ülkede olup bitenlerden yönetim sorumludur; bizim görevimiz 
de, yönetimi, sorumlu tutulması gereken yerde, sorumlu tutmaktır. 

Türkiye'deki yönetimin bir kurnazlığı var: Siz suçlarsınız; onlar, dönerler, 1980 öncesinde 
şöyle idi, ondan evvelki zamanda böyle idi" deyip, işin içinden çıkmaya çalışırlar, zatî mesele
ye b.ir türlü gelemezler. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Demesinler mi? 

BAŞKAN — Lütfen... Tahammül edemezsen, dışarı çıkarırım. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1980 öncesine ne derlerse desinler, önemli değil 
de "1980 öncesinde şöyle idi, 1980 öncesinde böyle idi" demek, bugün olup bitenleri doğru 
yapmaz, eğer eğriyse doğruysa da eğri yapmaz. 

Binaenaleyh işte bu kurnazlıkla bu defa da karşılaşacağımızı umuyorum. Suçlamaya mu
hatap olanlar, şimdi dönüp, işin içinden çıkmak için başka çeşit yollara gideceklerdir; "Olma
sa olmazdı. öyle olduğundan böyle oldu; bizim ne kusurumuz var?" deyip çıkabileceklerdir; 
tartışmayı başka zemine kaydırmak isteyeceklerdir. * 

Üzüntüyle söyleyeyim, gensoruda son söz Hükümete ait olduğu için, birtakım polemikle
re cevap verme imkânımız da yoktur. Buna rağmen, biz niye bu gensoruyu getirdik? Çünkü 
mesele bu zeminde dile getirilebildiği ölçüde dile getirilsin istedik; çünkü, aslında, bu müesse
se de kamuoyu önünde bir sınavdadır. Binaenaleyh, bu müessese eğer denetim yapamıyorsa, bu 
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müessesede denetim işlemiyorsa, biz kamuoyuna bunun şikâyetçisi oluruz. Hem görevimizi yap
maya, çalışırız, hem de vicdanî sorumluluğumuzdan kurtulmaya çalışırız. 

Hiçkimse, yanlış yapmışsa, yaptığı yanlıştan, geçmişi kötülemek suretiyle kurtulamaz; ama, 
bu, her defasında .gürültüye gitmektedir. Geçmişin hesabı görülmüştür, faturası ödenmiştir. Bazı 
meseleleri geçmişle izah hiç mümkün deftildir. Kötülüklerin tümünün menşei, geçmişse veya 
iyiliklerin tümünün menşei geçmişse, yine bugün yönetime ihtiyaç yoktur. Bugün olanı bugün 
tartışmalı. Zira, bundan kaçacaksak, en kolayı... 

Bulgar zulmü olayında, Bulgar hıyaneti olayında, Bulgarin Müslüman Türklere reva gör
düğü, insan vicdanını kanatan, insanlık dışı, hukuk dışı, her türlü kaide dışı olayda gayet tabiî 
ki, fevkalade yaralıyız, çok yaralıyız. Bizim ıstırabımız, böyle bir olay karşısında hukukumuzu 
koruyamamaktan geliyor. Eğer, "Efendim, geçmişte şöyle olduydu, böyle olduydu; 1980 önce
sinde şöyle olmasaydı şimdi böyle olmazdı" gibi birtakım polemiklere girilecekse, bunlardan 
en ufak bir füturumuz yoktur; ama, biz size dönüp, ''gelin, bu gensoruyu açın" da diyemiyo
ruz; çünkü açmazsınız. Diyebilirsiniz ki, "bile bile, niye gensoru açın diye geldiniz?.." Hiç ol
mazsa, şu sözleri söylemek, kamuoyuna intikal ettirmek için. Biz, üstümüze düşeni yapmış 
olmanın, vicdanî sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın b̂ r görev yapmanın icabı içerisinde 
olmamız bakımından bunu söylüyoruz. 

"Efendim, Bulgar olayı 1980 öncesindeki hükümetlerini kusurundan olmuştur" denecek
se -ki, öyle deneceğini umuyorum- o zaman, işe Plevne'den tjaşlamak lazım! Gazi Osman Paşa 
eğer Plevne'de mağlup olmasaydı, bu Bulgar olayı olmazdı! (DYP sıralarından alkışlar) O za
man işi biraz daha geriye götürmek lazım: 1878 Berlin Muahedesini Osmanlı İmparatorluğu 
imzalamasaydı, bu olay olmazdı! Biraz daha geriye gitmek lazım; eğer Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa, 93 Harbinin diğer kahraman kumandanı, 1913'ün Başbakanı olarak, Sadrazamı olarak 
Balkan Harbine Türkiye'yi sokmasaydı, d zaman bu olaylar olmazdı ve belki de biraz daha 
geriye gidip, eğer Yıldırım Beyazıt, I. Murat ve II. Murat buraları zaptetmeseydi, bu problem 
olmazdı?! (Alkışlar) 

Onun içindir ki, hadiseyi kendi içinde tartışmak bakımından meseleyi buraya çekmek is
tedim. Biraz sonra dinleyeceğiniz cevap, genelde o cinsten bir cevap olacaktır; "Şöyle yaptınız 
da, böyle yapmadınız da, böyle yaptınız da..." biçiminde olacaktır. 

Gayet açıklıkla söylüyorum; sayın sözcüler buraya geliyor, o köşeye dönüyor... O köşede 
AP yok... Eğer AP olsaydı, bu köşede olurdu. AP yok orta yerde. (DYP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Araya 12 Eylül girmiş, araya 1983 seçimi girmiş...araya 1987 seçimi girmiş, 
araya birçok şey girmiş... girmiş de girmiş... Ben bunları tartışmak istemiyorum. Bunlar olma
mış gibi, sanki Türkiye'de hiçbir şey olmamış, Türkiye'de siyaset, meşru zeminlerde ve serbest
çe yapılabilmiş de, millet böyle bir kompozisyon meydana getirmiş!.. Yok böyle bir şey. Neyse, 
onun tartışmasını yine yaparız. Böyle, ara sıra oraya dönüp de... Orada oturan AP değil; ora
da oturan DYP. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Siz kimin devamısınız? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Dinlemesini bilmiyor musun? (DYP sıralarından "Bravo 

Sayın Başkan" sesleri) 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bugünkü izah ettiğim so

runun başlangıcı ne? 1984 yılına kadar bir problem yok. "Vardır" diyenlere, cevabım şudur: 
"... Aynı olumlu gelişmelerin, diğer bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ve özellikle trajik 
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yaşamlarında hiçbir olumlu gelişme görülmeyen Bulgaristan'daki Türk azınlığa yansımasını 
ümit ediyoruz. Bu konudaki ısrarlı ve sürekli çabalara rağmen 1.5 milyonluk Türk azınlığın 
1980'den beri maruz kaldığı baskı ve zorla asimilasyon politikasının ortadan kaldırılması yo
lunda olumlu bir sonuca ulaşılamadığını üzüntüyle belirtmek isterim," 

Bu beyan, 27 Mayıs 1989 günü yapılmıştır. Yani, bu beyanda deniyor ki, "1984 yılına ka
dar olmayan zorla asimilasyon, bu tarihten itibaren olmuştur ve bunun karşısında bir şey yapı
lamamıştır." Bu beyan, Antalya'da toplanan Kuzey Atlantik Asamblesinde, Sayın Başbakan 
tarafından yapılmıştır. 

Şimdi, bir başka tespit daha yapmak istiyorum. Yani, olay nereden başlıyor? Gelin, ola
yın doğru bir tespitini yapalım. Olay nereden başlıyor? "Hepinizin yakından bildiği gibi, Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler, özellikle 1964 yılından başlayarak,' sürekli bir gelişme tren
di göstermiştir. Hatta, bugünkü olayların başlangıcını teşkil eden 1984 yılının sonuna gelindi
ğinde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki siyasî ilişkiler, ekonomik ilişkiler, farklı rejimlere sa
hip ve rakip ittifaklara mensup iki komşu ülke arasındaki en iyi ilişki biçimine örnek gösterilen 
ilişkiler durumunda idi." 

Bu beyan da, Sayın Dışişleri Bakanının 7 Haziran 1989'da bu kürsüden yaptığı beyandır. 

Binaenaleyh, hadiseyi çerçevelemek istiyorum. Gerek Sayın Başbakan, gerek Sayın Dışiş
leri Bakanı, olayın başlangıcını 1984 olarak alıyorlar; yani kendi Hükümetleriyle beraber baş
lamıştır olay. Asimilasyon, ondan önce yok. Ondan önce birtakım sıkıntılar.var; ama, asimi
lasyon olayı yok. 1980 ile 1983 yılı arasında, Devlet Başkanları seviyesinde ziyaretler teati edili
yor. Bu ziyaretlerde söylenen nutuklar var, fevkalade parlak nutuklar... Eğer, asimilasyon olayı 
ondan evvel var idiyse, bu nutuklar ne? "teni, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı ge
rekse Bulgaristan Devlet Başkam arasında, gerek Türkiye'de, gerek Bulgaristan'da, iki ülke ara
sındaki dostluğu öven yahut komşuluğu öven yahut münasebetleri öven nutuklar var. Zaten 
bu da onun tespiti idi. Binaenaleyh, asimilasyon yok, 1984'e kadar münasebetler düzgün. De
mek ki, olay 1984'te başladı. 

Şimdi, 1984'ten sonraki beyanlara bakalım; çizgi nasıl gidiyor? "Bulgaristan'daki soydaş
larımıza, gerekirse kapıları açarız," (14 Şubat 1985) \ani, bu olaylar karşısında ilk reaksiyon, 
"Gerekirse kapıları açarız." 

"Türkiye, Bulgaristan'daki bütün Türkleri almaya hazırdır." 
9 Mart 1985 'te Die Welt'e verilmiş bu demeç. 
"Biz, 1950'Ierde, nüfusumuz 20 milyon iken, 550 bin göçmeni alıp yerleştirdik; bugün 50 

milyonluk nüfusumuzu düşününüz, 1 milyon Türk'ü, hatta daha fazlasını da kabul edebilece
ğimizi görürsünüz. Biz, bunların hepsini almaya hazırız." 

Bu demeç de 12 Mart 1985'te, yabancı gazetecilere verilmiş. Bu beyanlar, Sayın Başbaka
nın beyanlarıdır. 

Binaenaleyp, asimilasyon olayı başlıyor; asimilasyon karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti Başbakanı oraya bir hava veriyor: "Biz sizi alırız." 

Sonra ne oluyor? 1989 Haziran başında hudutlar zorlanıyor, tşte burada bir olay var; bu 
hudutların zorlanacağını acaba bizim Hükümet veya bizim devlet -yani öyle diyelim, "Bizim 
devlet" diyelim, Hükümet onun içerisindedir -Altı ay evvelden, sekiz ay evvelden bilemiyor mu? 
Altı ay evvelden, sekiz ay evvelden orada resim topluyorlar, isim topluyorlar, pasaport veriyorlar. 
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Eğer şurada, dibimizde bulunan Bulgaristan'da, 1,5 - 2 milyon Türk'ün bulunduğu bir yerde 
böyle bir hareketin olacağım bilemiyorsak, o zaman, hiç kimsenin geceleri uyumaması lazım; 
sabaha kadar uyanık durması lazımdır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bulgarlar, fevkalade hainane, fevkalade caniyane şekilde, insan haklarını ihlal, hukuku 
ihlal, Helsinki Şartını,ihlal, AGtT'i ihlal; ne kadar beynelmilel doküman varsa hepsini ihlal 
ediyorlar; hatta, kendilerine devlet olma imkânı veren -Türkiye'nin taraf olduğu ve olmadığı-
anlaşmaları da ihlal ediyorlar ve ne oluyor? Hepinizin gördüğü gibi, yorganını sırtına vurmuş, 
eline bir tahta çanta, bir bavul almış, çoluğunu çocuğunu kucaklamış insanlar; Kapıkule ve 
Dereköy hudut kapılarına gelip dolduruyorlar. 

Şimdi, acaba, bu hukuk ihlalini yaparken Bulgarlar neye güveniyor; niye nasıl yapıyorlar 
bunu ve burada 55 milyonluk bir Türkiye bulunduğunu fark etmiyorlar mı, farkında değiller 
mi? Evet, burada 55 milyonluk Türkiye var. Bulgarlar iki şeye güveniyorlar: Bunlardan bir ta
nesi Sovyetler Birliğidir. Sovyetler Birliği, Bulgaristan'ın arkasındadır. Sovyetler Birliği bu olayı 
yapın demiştir, demiyorum; o gene ayn mesele. Sovyetler Birliğine güveniyorlar, birinci güven
dikleri o. Eğer, Sovyetler Birliğine güvenmeden bizden çekinmiyorlarsa, o da bizim için fevka
lade düşündürücüdür. 

İkincisi de, Sayın Başbakanın bir beyanına güveniyorlar, bana göre, benim tefsirim bu. 
Bu olaylar çıkınca, 1985'ten sonra, "Alırız, hepinizi alırız" beyanlarına ilaveten bir beyan da
ha yapıyor Sayın Başbakan; diyor ki, "Biz 2000 yılında 70 milyona ulaşacağız, o zaman bun
ların hakkından geliriz." O zaman da Bulgarlar diyor ki, "Anlaşılan, bunlar, nüfusları 70 mil
yon oluncaya kadar, yani 2000 yılma kadar bir şey yapmayacaklar: Çok güzel bir ortam bul
duk, şu asimilasyonu tamamlayalım." Evet... (DYP sıralarından alkışlar) Şunu hemen söyle
yeyim ki, bu söz çok büyük bir gaflettir. Evet, bu söz fevkalade büyük bir sorumluluk taşır. 
Bence, bu göç konusunun altındaki ıstıraplarda bu sözün çok büyük hissesi vardır. Suçluyo-
ruz; gensoru bu. Yani, burada sizin hoşunuza gidecek şeyler söyleyecek değiliz ki... Suçluyo-
ruz... Ne ile suçluyoruz? Böyle gafilane bir beyanatın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tara
fından yapılmış olması sebebiyle, Hükümeti suçluyoruz. Böylece, Bulgarlar, Türkiye'nin hiç
bir şey yapamayacağına güveniyorlar. "Hiçbir şey yapamaz bu Türkiye..." 

BAŞKAN — Sayın Demİrel, maalesef, sürenizin doluğunu ifade etmek mecburiyetindeyim. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmaları dün de dinledim, gen
sorularda biraz müsamaha ile karşıladınız; ben de zaten konuya yeni giriyordum... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Demirel, bugün... 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Konu çok önemli. 
BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. 
Bugün, grup başkanvekilleri... ' • ' . . ' • 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "Burada kesin" derseniz, keserim. 

BAŞKAN — Efendim, bazı grup başkanvekilleri müracaat ettiler ve gündemin yoğunluğu 
karşısında, müsamahayı bugün için bu kadar yapabileceğimizi başta ifade ettim ve şu ana ka
dar ki tatbikatımız da bu şekildedir. Mümkün olduğu kadar toparlamanızı rica edeceğim. 
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SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ben, sizinle tartışmaya girmem. Ben bir görev yap
maya çalışıyorum. Zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim görevi yapabildiği yok; bu
rada 416 tane soru, 40 tane Meclis araştırması ve genel görüşme önergesi duruyor; düzine ile 
de gensoru konuşuluyor. Yani, "Düzine ile olanca ucuz olur" falan diye baştan savma gibi 
bir şey yapılıyor. Bu kadar önemli bir konuda Başkanlık Divanının konuşmacılara birer saat 
süre tanıması, her zaman, bir özel gündemle mümkündür. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu düşünmeliydi efendim. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Eğer, "bu kadar" derseniz, ben burada keserim; 

yalnız, iddiam muallakta kalır. 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Toparlanacak kadar toparlayalım. 
Bu olay karşısında Türkiye ne yapıyor? Bakın beyanatlara: Bir, "Hepsini alırız" serisi var. 

3 Haziran 1989 tarihli beyanat şöyle devam ediyor: "Eğer sen, oradaki 1 -1,5 milyon Türkün 
hepsini yollamak istiyorsan, gel, masaya oturalım, konuşalım, göç anlaşması yapalım, var mı
sın, dedim. Yaptığı blöfü gördük; blöf yapıyordu çünkü; onu gördük" Yani, ne yaptık blöfü 
görüp?.. Kapıyı açtık. "Hepsini alırım..." Bu, 3 Haziran beyanatı. Bunlar, Sayın Başbakanın 
beyanatları. 

"Orada yaşayan vatandaşlarımızın hepsi gelmek istiyorsa, biz, hepsini almaya razıyız." 
Bu, 9 Haziran beyanatı. 

10 Haziran günü, beyanat başka şekil alıyor, "Türkün ayranı bir kabarmayagörsün... He
sap sorarız" beyanatı geliyor. "Bizimle oturup göç anlaşması imzalamaya mecburdurlar" be
yanatı var. Ne zaman bu beyanat? 10 Haziran 1989'da. Bunlar, ne zaman imzalayacaklar bu 
göç anlaşmasını ve neye mecburdurlar? Bunları da bilmiyoruz, neye mecbur olduklarını da 
bilmiyoruz. Bizim kozumuz nedir? Bizim kozumuz, kapıyı açıp her geleni almak. Zannedili
yor ki, muayyen bir sayıdan sonra Bulgarlar p'es edece, "Aman daha fazlasını göndermeyelim" 
diyecekler... Halbuki, adam elini kolunu sıvamış, 300 bin kişi mi gitti, 400 bin kişiyi daha ha
zırlamış; bizim devletimizin bundan haberi yok, "Kaç kişi geleceğini bilmiyoruz" diyor. Kaç 
kişinin geleceğinden haberi yok! 15 bin kişi geldiği zaman, "100 bin kişi gelir" diyordu; ya
bancı gazeteler ise, "En az 300 bin kişi gelir" diye yazıyordu. Bundan da hebari yok. 

Beyanat devam ediyor: "Aksi takdirde, onların başına her türlü meseleyi getireceğimizi 
söylüyorum. Unutmasınlar ki, Türkün ayranı bir kez kabardı mı, kolay kolay inmez. Bulgar 
yöneticileri hizaya gelsinler." Bu, Samsun beyanatı. "Kahrolsun Bulgaristan" diye bağırışıyorlar; 
cevap veriliyor, "O noktaya da geleceğiz" diye. 

Bunları iyi dinlemek lazım. 13 Haziran beyanatı: "Bulgar yöneticileri ikaz ediyorum; gü
nün birinde, bu hesap mutlaka sorulcaktırt Bulgaristan, ne kadar soydaşımızı gönderirse gön
dersin, biz bu işi halledeceğiz." 

15 Haziran beyanatı: "Bulgaristan, bir nevi, köşeye sıkışmıştır; bir gün gelip hesap soru
lacaktır." Yani, bizim oradaki soydaşlarımızı sürüp çıkaran, Bulgaristan; bunları kabul eden, 
Türkiye; köşeye sıkışan, Bulgaristan! 

1 Temmuz 1989 beyanatı: "Onlara Bulgar domuzu derler. Alırız; döve döve alırız." Bu 
konuşma, Gebze'de, çadırkentte yapılıyor. "Burunlarından fitil fitil getireceğim, kafasına 
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vuracağım. Her gelene, Allah'ın izniyle, iş bulacağız, destek sağlayacağız." Bunları söyledik
ten sonra, 35 bin kişinin geri dönüp gitmesinin hesabını birisi size soracak; o birisi de, biziz. 

"Bulgar idaresinin yanıldığı bir şey var; Türkiye'yi fakir zannediyorlar. Türkiye zengin 
bir ülkedir. Bulgaristan'ı sıkıştırıyoruz; aldığımız bilgilere göre, şaşkın olduklarını görüyoruz." 
300 bin kişiyi göndermiş, 400 bin kişiyi daha göndermeye hazırlanıyor; şaşkın Bulgaristan!.. 

"Jivkov'u masaya oturtacağım." Jivkov'u masaya oturtmak için, şimdi, Kuveyt Şeyhine 
gidiyoruz; Şeyh Ahmet El Cebbar-El Sabah'a gidiyoruz. Evet, Şeyh, açıklama yapıyor, "Ben, 
Jivkov'la Türkiye arasında aracılık yapıyorum" diyor. Jivkov da diyor ki, "Ben masaya şartsız 
otururum." Yani ne konuşacağız şartsız? 

Devam ediyor; "Onlara Bulgar domuzu derler, hiçbir halt yiyemezler. Jivkov sallanıyor 
aslında. Bastırıyoruz, merak etmeyin. Bulgar'ın blöfünü gördük; 'Türkleri gönderin' dedim, 
onlar da bunu beklemiyorlardı. Merak etmeyin, imiklerine basa basa alacağız." Ne aldık, ne 
alacağız?.. Yani bu beyanların hedefi ne idi? Alacağımız şey ne idi ve ne aldık? Bunlara cevap 
verilmesi İzamı. Bu beyanların sahibi bu kürsüye gelip, bu beyanlarını hangi şart altında verdi
ğini ve neticenin nereye geldiğini söylemeli; başka türlü hükümet olmaz. 

"Hak ettikleri dersi vereceğiz" serisi gidiyor... 12 Temmuz 1989: Antalya'da basın toplan
tısı; "Her meseleyi olduğu gibi, Bulgaristan meselesini de soydaşlarımızın haklarını koruya
cak şekilde halledeceğimizden ve sorumlulara hak ettikleri dersi vereceğimizden hiç kimse asla 
şüphe etmemelidir." 

Hakikaten, bu ne zaman yapılacak acaba? Bu laflar benim değil, bunlar Sayın Başbaka
nındır. Ben şimdi soruyorum: Bunu ne zaman yapacaksın, nasıl yapacaksın? Yapabilecek mi
sin? Eğer yapamayacaksan ne diye bu beyanları verdin? 

20 Temmuz 1989 beyanı; "160 bin kişi geldi, Bulgarlar zannetti ki, sayı arttıkça Türkiye 
kapılarını kapatacaktır; ama şimdi konuşalım istiyorlar" 20 Temmuzdan sonra, aradan, ağus
tos, eylül; yani 70 gün geçmiş; ama, orta yerde kimse yok. "Bulgar zulmü 93 Harbinden beri 
var, bir gün gelecek hesabını mutlaka soracağız" 

21 Temmuz 1989, Malatya beyanı: "Asrın sonuna doğru, Türkiye'nin, 70 milyon nüfusuy
la, bastığı yeri titreten bir ülke haline geleceğini ifade ediyoruz. Bir gün gelecek, bu hesabı mut
laka soracağız, Sadece bugünün değil, daha evvelki günlerin de hesabını soracağız." Bunlar 
Türkiye'de söyleniyor. Halk da bakıyor, ve "Acaba bu hesabı nasıl soracak? Hakikaten bu he
sabı soracak durumu varsa, bizden niye bir fedakârlık istenmiyor?"diye düşünüyor. Bir feda
kârlık istesin, fedakârlığı yapalım; bu hesabı sorsun da, bu durumdan kurtulalım. 

"Bu hesabı nasıl soracaksın?" diye biz de şimdi kendisine Meclis olarak soruyoruz; bu
nu, muhalefet olarak soruyoruz; hiç olmazsa bunu ben, kendi Grubum adına soruyorum ve 
"Nasıl soracaksın bu hesabı? Bunu derken neye dayandın da söyledin?" diyorum. Sabrımız 
taşarsa, bunun mesuliyeti bize ait olmaz. 

Şimdi, dönüyorum Kapıkule'ye, 17 Haziran 1989... Sayın Başbakan, Kapıkule'de, cipin 
üstünde; meydanda aşağı yukarı 2 500 kişi var. "sizlere kucağımızı açtık. Yapılan zulümler, 
Allah'ın izniyle sona ermiştir. Bundan sonra da, orada kalanların hepsini geri alacağız. Türki
ye'den ödleri patlıyor. Onun için, korkak insanların yapacağı, zulümdür." 
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ödleri falan patladığı yok adamların... Ödleri patlasa böyle bir şey yapmazlar. (ANAP 
sıralarından anlaşılamayan bir müdahale) Ben Türk miUiyetçisiyim. Bun, bunların Türkiye'yi 
ne hale getirdiğini söylüyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Hangi arkadaş müdahale eden?.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben, bunların hainliğini, bunların alçaklığını, bu 

işin cinayet olduğunu söyledim; şimdi de bu tarafını söylüyorum. Bunları ben alkışlayayım mı? 
Ben şimdi soruyorum; bu.beyanları verene soruyorum: Peki, ne yaptın?.. Haydi... 

BAŞKAN — Başından beri, tahammülü olmayan arkadaşların dışarıda istirahat etmele
rini rica ediyorum... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) —-Sayın Başkan, görevinizi yapınız; süreyi çok ai-
tı, Danışma Kurulunun kararını uygulayınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben vazifemi bilirim Sayın Pehlivanlı, thtar edeceğim za
manı da bilirim. 

Sayın Demirel, toparlamanızı rica edeceğim; çünkü, bugün gösterilen suhuletin azamisi 
gösterilmiş ve konuşmanız 35 dakikayı da geçmiş durumdadır. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Beni konuşturunuz... Beni konuşturunuz... Be
nim söylediğim sözlerden, eleştirdiğim heyetlere de yarar vardır. Binaenaleyh, beni konuştur-
mazsamz... (DYP sıralarından "Bravo".sesleri, alkışlar) Ben zaten, bunları konuşacağım, bul
duğum her yerde konuşacağım. 

ALAETTÎN FIRAT (Muş) — Tforım saat Oldu... 
BAŞKAN — Sayın Demirel, ben burada Başkanım; şüphesiz, bugünkü tatbikatı devam 

ettirmek mevkiindeyim ve inanıyorum ki, bu konuşmanız bir saati aşacak ve daha ilerisine de 
kayacaktır, yine da bunların hepsinin ifade edileceği kanaati bende hâkim değil. O itibarla, 
toparlamanızı rica ediyorum. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bunları ben söylemedim, bunlara arkadaşlarımız 
tahammül etsin. Eğer hoşlarına gitmiyorsa, bu sözler benim değil. * 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Konuşmayın, çareyi gösterin. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bakınız ne diyor; "1 milyon da, 2 milyon da yol-

lasalar, onlar korkmalıdırlar. Çünkü, Türkiye nüfusu 56 milyon, 2 milyon kişi daha gelirse 
58 milyon olur." 

Devam ediyor; "Açtım kapıyı. Türkler kapıyı kapattılar diye' bir sürü yalanlar söylüyor
lar; açtım kapıları, haydi göndersin bakalım. Zaten eski devirden kalma bir adam, son günleri
ne geldi; ama, bana ve Evren Paşaya çok yalanlar söyledi." 

Devam ediyoruz: "Gönderilen Türklere, bir taraftan da 'Gidiyorsunuz; ama orada aç 
kalacaksınız' şeklinde telkinler, yapıldığını söyleyen Sayın özal, 'Türkiye'nin ekonomik duru
munun Bulgaristan'la mukayese bile edilemeyeceğini' vurguladı." Peki niye gitti bu 35 bin ki
şi? Bunların hepsi casus mu? Niye gittiler? Türk halkına, "Burası, cehennemdir "diye devletin 
radyo ve televizyonundan her vesileyle takdim ettiğiniz Bulgaristan'a niye geri gittiler? 

O zaman, ne oldu Türkiye'deki demokratik rejimin üstünlüğü ve ne olduğu Türkiye'nin 
güçlülüğü, kudretliliği? 3 bin kişi, 5 bin kişi değil bu, 35 biıi kişi... Bunu herkes vicdanında 
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tartsın. Açıklıkla söylüyorum; böyle şey olmazI Eğer benim vatandaşım vicdanen buna isyan 
etmiyorsa, acaba neye isyan edecek? 

BAŞKAN — Sayın Demirel, tekrar rica ediyorum; 40 inci dakikayı tamamlamış bulunu
yoruz. Toparlayınız; lütfen, Başkanlığı müşkül durumda bırakmayınız. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — İsterseniz konuşmayı bırakırım Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından "Bırak" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — îçtüzük öyle emrediyorsa, öyle olacak Sayın Demirel. Bunu, grup başkanla
rının daha önce düşünüp Danışma Kuruluna getirmeleri gerekirdi. Başkanlığın burada bir su-

- çu yok. Gerekli müsamahayı bütün titizliğimizle gösterdik ve bunun da bir saate kadar dahi 
sürse, biteceği kanaatinde değilim; siz de bu kanaatte değilsiniz. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Burada, Meclisin saatleri aslında bundan daha 
önemli şeylerle doluyor değil. Bu ise, fevkalade önemli bir konu. Herkese birer saat süre verin. 

BAŞKAN — Ben veremem ki efendim. Buna daryşma Kurulu karar verecek, süreyi o 
tespit edecek, tçtüzük, "20 dakika" diyor. Bu itibarla, toparlanmasını rica edeceğim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Saygılı ol; haksızlık yapma. 
SÜLEYMAN. DEMtREL (Devamla) — Bakınız ne oluyor? 21 Haziran günü, Başbakan 

özal, bir soru üzerine, sınırı kapatmayı düşünmediklerini belirterek, "Hayır, kesin olarak ha
yır. Bulgarlar, 1950'de olduğu gibi, hududu kapatacağımızı zannetmesinler, ondan sonra da 
Türklere dönüp, 'Türkiye sizi almıyor' diyeceklermiş... biz de o blöfü gördük." 

Sonra ne oluyor? 16 Ağustos Çarşamba günü, Karaman'da "Biz hududu kapatmadık, 
kapatmayacağız. Biz oradan gelenlere kapımızı açacağız, zamanı gelince de bunun hesabını 
soracağız. Zaten, Bulgaristan ürküyor, ürküp duruyor. Biz bugün, bastığı yeri titreten bir ülke
ye dönüştük; aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." 

22 Ağustos 1989: "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir ülke, beş altı ay içerisinde -tam 
bilemiyoruz, ama-1,5 - 2 milyon kişiyi kabul edemez; hududu kapattık." Buraya kadar, "Hu
dut açık, her geleni alacağız..." ve 16 Ağustos günü, "Kim diyor hududu kapatacağız diye?.." 
Ama, 22 Ağustos günü, "Kim bu işin altından kalkabilir ki, biz kalkalım? Kapattık hududu" 
diyor. 

Şimdi soruyorum; niye hudut kapısını açtınız? Açtınız... Sebepleri burada yazılı, niye aç
tığınızı söyledim. Niye kapattınız? Madem kapatacaktınız, niye açtınız?.. 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — tnin de, cevabını söyleyelim.. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu suali soracağız size. (ANAP sıralarından gü

rültüler) Devlet idaresi, bu... İşte bu... Gelin bu suale cevap verin. 
"Efendim biz 300 bini aşacağını tahmin etmiyorduk; ama, aştı ve onun için de kapat

tık..." "1,5 milyon gelsin, alalım" dediniz?.. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Size göre çözüm nedir Sayın Genel Başkan? Savaş 
mı ilan edelim? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, açık söyleyeyim: Gelenlerin hali perişan, 
orada kalanların hali perişan. Eğer tahammülünüz olursa bunları size izah edeceğim; ama, 
tahammülünüz yok... 
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BAŞKAN — Tahammül meselesi değil bu Sayın Genel Başkan... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Yqk, tahammül edemezsiniz... 
BAŞKAN — Sayın Genel Başkan, olarak, zatı âlinize suhuletin azamisini gösterdim. Lüt

fen, beni müşkül durumda bırakmamanızı özellikle rica ediyorum. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, sonuca geliyorum... 
BAŞKAN — İçtüzük hükümlerini tatbik edeceğim demiyorum; ama, rica ediyorumı.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sizi, tçtüzük hükmünü tatbik etmeye mecbur et

mem; 'İsterseniz inerim* dedim... (Gürültüler) 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — Ayrıcalığınız yok; herkesin geçtiği köprüden siz de geçeceksiniz. 
BAŞKAN — Bu itibarla, toparlayınız. Bir iki defa de toparlama.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sayın Başkan, şimdiye kadar bağlardım... 
Değerli milletvekilleri, yüz seneyi aşan zamandır Balkanlardan göç geliyor. Bir defası müsr 

tesna, Berlin Muahedesi sonrasında yine Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin bir kısmı, orada 
kalan mallarımızı belki kurtarabiliriz diye oralara gitmişler, sonra yine buralara gelmişlerdir. 
Onun dışında, Rumeli'den gelip de Rumeli'ye dönen, Balkanlardan gelip de Balkanlara dönen 
hiç kimse yok. Yüz senede ilk defa oluyor ve bu, sizin devri iktidarınızda oluyor; Sayın özal'ın 
devrinde oluyor; başka şeyler de olduğu gibi, burada da oluyor. 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Senin devrinde kaç kişi geldi? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 35 bin kişi geriye döndüyse, bu, hicap vericidir; 

bizim tezimizi zayıflatır. Biz, "Onlar, oradan, zulümden kaçıp geliyor" diyorduk, Bulgar ise 
"Turist olarak gidiyorlar; benim zulüm falan yaptığım yok. tşte, adamlar gittiler ve geri geldiler" 
diyor. Bu, oradaki Türklerin ümidini kırar. Yalnız oradakilerin değil... 

- Şimdi ise, "Efendim niye siz devri iktidarınızda oradaki Türkleri getirmediniz?" dene
cektir... 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Hah... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "Hah" diyene hemen şunu söyleyelim.... 
BAŞKAN — Efendim, oralara girmeyelim... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Eee, bunu söylemezsem... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Toparlayınız... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Niye getirmemişiz? Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin, "Balkanları boşaltma" diye bir politikası yoktur. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) Yoktur böyle bir politikası. Ama, şunu söyleyelim: Burada dalgalanan bayrak, Türklük 
idealine bağlı ve dünyanın neresinde olursa olsun, dara düşen herkesin bayrağıdır, burası da 
herkesin vatanıdır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Komünizm cehennemi" dedik, Peki, 35 bin kişi niye bu cehenneme gitti? Bunu izah et
mekte de güçlük çekeriz; "Müslüman Türkler" yerine "Bulgar müslümanları" iddiaları ile 
karşı karşıya kalırız. Biz onlara "Müslüman Türkler" dedik, geri gittiler; gelenlere ise, "Bun
lar zaten Bulgar Müslamanlarıydı" diyecek. 

Şimdi, sonuç şu: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, büyük iddia ve gürültülerle açtığı kapı
ları 85 gün sonra kapatarak, bütün iddialarını çürütmüş ve devlet itibarını zaafa uğratmıştır. 
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Madem kapatacaktı, açmamalıydı. "Kapatmayacağım" diye açmıştır. Bu göçün boyutlarını 
görememiş ve hiçbir tedbir de almamıştır. Gelin, gelin, gelin" dendi ve geldiler. Buyurun 120 
bin kişi Bursa'ya, 15 000 kişi Erzurum'a, 10 000 kişi Erzincan'a, ondan sonra S00 kişilik, 1 000 
kişilik, kendi adamına iş verecek yeri olmayan küçük bir kasabaya... Bunları, böyle, Türkiye'
nin her tarafına serpiştirdiniz. Ayrıca, Erzurum'da dünya kadar işsiz insan var. Oraya gönder: 
diğiniz İS 000 kişi ne yapacak? Rastgele gönderdiniz; ne program, ne de iskân planı var. 4 ay 
zarfında 40 bin tane ev rahatça yapılabilirdi... 

AVNİ AKKAN (Trabzon) — Daha kaç saat dinleyeceğiz Sayın Başkan? 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Yapsaydınız 40 bin tane ev. Bunu altı ay evvelden 
sezip, ona göre bir yerleşim planı hazırlasaydınız. Hayır, bunların hiçbirisi yok. 

Hükümet etmek demek, olayları önceden görmek demektir. Hükümet, uluslararası ze
minlere gidememiştir; destek arayamamıştır, bulamamıştır. Türkiye, bundan daha kudretli bir 
konu da bulamaz. Dış itibar övünmesi, boş laftan ibaret kalmıştır. Bu konudaki bir millî bir
likten, millî destekten de yararlanamamıştır. Kendi icraatıyla kendisini savunmak yerine, geç
mişi yerme stratejisinden hareketle, tarihî olayları ağır şekilde tahrif etmektedir. 

MEHMET YÜZÜCÜLER (Aydın) — Yeter, Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Toparlıyor efendim, toparlıyor... Biraz sabırlı olun. Bitiyor efendim, bitiyor... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Zamanı, yeri, şartları, birbiriyle kıyaslanamaya
cak olayları birbiri ardınca sıralamakta; her birini öbürüne karıştırmakta ve başarısızlığım ört
meye çalışmaktadır. v 

Bulgaristan'daki hazırlığı önceden sezememiş, bilememiş, görememiş, tedbirini alamamış, 
v planlar, programlar hazırlayamamış, büyük ümitlerle buraya gelen, toprağı öpen, bayrağı öpen, 
senelerce Bulgar zulmüne maruz kalıp da Türklüğünü, Müslümanlığını muhafaza etmiş 300 
bin kişiyi, bu insanları, "Acaba yeniden o tarafa gitsek mi?" gibi birtakım şüphelerin içine 
sokmuştur. 35 bin göçmenin geriye gitmesi de Türkiye'nin çok aleyhine olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dünyanın neresinde olsa, sadece bu icraatından dola
yı, bir hükümet, on defa düşer... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Allah Allah! 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — On defa düşer... Bir defa da değil. Siz isterseniz 
oturmaya devam edin; yalnız -istediğiniz kadar oturmaya devam edin- bunun hesabını ne mil
lete ve ne de vicdanlarınıza karşı veremezsiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.48 

• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma SaaÜ : 20.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — 10 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

3. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Baskanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve Konya Milletvekili Vefa Tanvt ile 24 arkadaşının; Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları 
göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endi
şeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut Ozal hakkında gensoru afümasma ilişkin önergesi (11/6) (Devam) 

BAŞKAN — Hükümet yerini almıştır. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayıp Güneş Gürseler; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Türk Milletinin omuzlarında büyük bir acı olarak.son 
günlerde bu Hükümet tarafından ortaya konulmuş olan Bulgaristan göçmenleri sorunu üze
rinde verilen gensoru ile ilgili, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Balkanlar, etnik yapı bakımından iç içe girmiş kültürel gelenekleri 
ve inançlarıyla, çok zengin özellikler gösterir. Tek ırktan oluşan bir Balkan ülkesi yoktur. Bal
kanlardaki bu etnik grupların varlıklarının korunması, bir yığın ikili ve uluslararası anlaşma
larla sağlanmış olmasına rağmen, yüzyılımızın sonunda, bu etnik grupların yok edilmesi için 
sistemli şekilde asimilasyon sürdürülmektedir. 

Yugoslavya gibi, ülkelerindeki etnik gruplarla dengeli bir yönetim kurmuş olan devletler 
yanında, Bulgaristan gibi, bu dengeyi hep kendi lehine bozan ülkeler de vardır. Ülke içindeki 
etnik dağılımı en çok değiştirmek isteyen ülkelerin başında, Bulgaristan gelmektedir. 

1984 yılından başlayarak, Türkiye, Bulgaristan ile, orada yaşayan Türk ve Müslüman azın
lığın sorunlarından kaynaklanan bir gerilimi yaşamaktadır, Bulgaristan, 21 inci Yüzyılın eşi
ğindeki dünyamızda, insan haklarını hiçe sayarak, soydaşlarımıza karşı yoğun baskı uygula
masına girişmiştir. 

1984 yılı aralık ayında, Bulgar yönetimi, ülkesinde yaşayan 2 milyon dolayındaki Türk 
ve Müslüman nüfusun adlarını zorla değiştirmeye, Türkçe konuşmalarını ve dinî vecibelerini 
yerine getirmelerini engellemeye başlamıştır. Bunu gerçekleştirmek için, yerleşim bölgelerini 
ordu birliklerince ve milis örgütlerince kuşatmış ve devlet gücüyle, Türk adlarını Bulgar adla
rıyla değiştirme işlemini üç dört ayda tamamlamıştır. Bu süreç içinde, soydaşlarımıza, akla ge
len her türlü baskı uygulanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, bu olay karşısında Türk Hükümetinin tutumu, ilgisizliği, bilgisizli
ği, olayların büyümesinin en önemli etkenlerindendir. Ad değiştirme olayını, Hükümet, dış 
basından öğrenmiştir; istihbarat örgütü yetersiz kalmıştır. Bu iş Bulgaristan'da başladığı an, 
Hükümet, tepkisini koyamamıştır. Konu ortaya çıktıktan, Hükümet bunu dış basından öğren
dikten sonra, tepki sürekli olarak uluslararası platformda dile getirilmeye, ekonomik ilişkileri 
en alt düzeye indirme, dışalımı düşürme, Bulgaristan'dan geçirilen TIR'ların denizyoluna kay
dırılması gibi politikalar uygulanmaya çalışılmış; fakat, bütün bunlar, Bulgaristan karşısında 
başarılı olmaya yetmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1984'ten bu yana geçen son beş yıl, Bulgarların yara
rına akıp gitmiştir ve özal Hükümeti bu beş yılda Bulgaristan karşısında hiçbir şey yapama
mıştır. Bulgaristan, Müslüman Türk çocuklarının beyinlerini yıkamaya devam etmiştir. Halen 
de Türk çocukları üstünde çok yönlü ve yoğun bir Bulgar'la benzeşme propagandası yürütül
mektedir ve bunu gerçekleştirmede de her şey mubah sayılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan bütün bunları neden yapıyor? Gerçekleştirmeye çalıştığı 
nedir? Bakınız, resmî rakamlara göre, Bulgaristan'daki Türkler, toplam nüfusun yüzde 15-20'sini 
oluşturuyor; bu da, en azından 2 milyonluk bir nüfus demektir. Yani, Bulgaristan nüfusunun 
önemli bir bölümü Türklerden oluşmaktadır. Bulgar kökenlilerde nüfus artışı sıfırdır, Türkler
de ise bu artış yüzde 2,8'dir. tşte, Bulgaristan yetkilileri bu hızlı artışın yaratacağı tehlikelerden 
korkmaktadır. Bulgaristan içindeki etnik gruplar arasında en hızlı çoğalan durumda olan Türk
lerdir ve Türkler, çalışkanlıklarıyla, okumaya düşkünlükleriyim toplum içinde yükselmekte
dirler. Bunlar üzerinde ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, etkin olunamamaktadır. Ayrıca, bu 
insanların tümünün kafasında bir Türkiye güvencesi vardır; önünde sonunda Türkiye'ye sığı
nıp, zorluklardan, baskılardan kurtulacaklarını ya da Türkiye'nin, kendilerine, Bulgaristan'da 
zulmedilmesine engel olacağını düşünmektedirler. Bu inanç vardır; ama şimdi yar mı? Onu 
biraz sonra tartışırız. 

Sayın milletvekilleri, işte, asıl yapılmak istenen, bu düşüncenin, yani Türkiye güvencesi
nin gerçek olmadığını ispatlamak ve kafalardaki Türkiye hayalini yok etmektir. Bulgaristan, . 
işte bunun yolunu göç olayını başlatmakta buldu. Eğer göç sonuna kadar devam ederse, yani 
2 milyonu da gönderirlerse, zaten sorun yok; olay ve sıkıntı tümüyle bitecek; hiç Türk kalma
yacak. Aksi olursa, yani tümü gidemezse ya da gidenlerin bir kısmı geri dönerse, böylelikle 
hem Türkiye'ye gidemeyip kalanlarda hem de gidip de çeşitli nedenlerle geri dönenlerde Türki
ye güvencesi kalmayacak ve onları Bulgarlaştırmak daha kolay olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, oysa, Bulgaristan'ın böyle davranmasına hiç gerek yoktu; çünkü, 
Türkiye, çevresindeki bütün ülkelerde Türk azınlıklar yaşadığı halde, hiçbir zaman, bu konu
mundan yararlanarak komşuları için sorun yaratma yoluna gitmemiştir; komşularımızdan hiç
birinin ülkelerindeki Türk azınlığın varlığından tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum ya
ratılmamıştır. Türkiye, yayılımcı emeller ya da pantürkizm hayalleri peşinde değildir. Komşu 
ülkelerdeki Türk azınlıklar, Türkiye ile bu ülkeler arasında iyi ilişkiler kurulmasını kolaylaştı
racak birer dostluk köprüsü olarak düşünülmelidir. Türkiye için önemli olan, Türk azınlıkla
rın, bulundukları ülkelerde eşit haklara sahip vatandaşlar olarak huzur ve güven içinde yaşa
malarıdır. Türkiye'nin çabaları da, öncelikle bunu sağlamaya yönelik olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, işte Türkiye'nin geleneksel siyaseti, Türkiye'nin tarihî 
siyaseti, her zaman, yurt dışında kalmış olan Türkleri bulundukları ülkelerde insanca yaşayacak 
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şekilde gözetmek olmuşken, şimdi "Bütün soydaşlarımızı Türkiye'ye kabul etmeye hazırız" 
şeklindeki beyanlar, gerçekçi ve inandırıcı olmayan geçici karar niteliğini aşamamıştır. 

Bulgaristan karşısındaki durumumuz, Hükümetin dış politikasının, dış Türkler konusun
da, planlı, birçok olasılık ve seçeneği göz önünde tutan bir sisteme sahip olmadığının açıkça 
ortaya koymuştur. Bırakınız uzun vadeli plan ve politikaları, kısa vadeli politikaların varlığın
dan dahi söz edemezsiniz. Hükümet, planlı dış politika yerine, patlak veren her olay karşısın
da, sadece o olaya ait kararlar almaktadır. Nitekim, soydaşlarımızın sorunu 1984'ten beri kay
namaktaydı. Bulgaristan'ın, bir gün Türkiye'yi bugünkü gibi bir sürprizle karşı karşıya bırak
ması her zaman beklenebilirdi; ama uzun vadeli planlanmış bir politika olmadığı için, Hükü
met fenersiz yakalanmıştır; şimdi de çırpınıp durmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyetinin politikası, Balkanlarda Türk varlığının yaşatılması olmalıdır. Batı 
Trakya'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da ve Romanya'da kınla döküle zaten sayıları azalan 
Türk varlığının bulunması, ulusal çıkarlarımız açısından çok önemlidir. Sorun, "Kapımız açık, 
herkes gelsin" demek değildir; önemli olan, Balkanlarda Türk unsuruna insanca yaşayacak 
ortamı hazırlayacak bir ulusal politikanın geciktirilmeden uygulama alanına konulmasıdır. 

Çektiğimiz bütün sıkıntılar, Hükümetin, ne yazık ki çağdaş bir dış Türkler politikasının 
bulunmamasından ortaya çıkmaktadır, önce kapıları açıp, "herkes gelsin, Jivkov da gelsin" 
dedikten sonra, 320 bin soydaşımızın gelmesi üzerine sınırı kapatmak, tümüyle, politikasızlı
ğın ve ortaya çıkan fiilî durum karşısında çaresizliğin bir ürünüdür. Yani, belirlenen bir politi
ka gereği kapı açılmış ve belirli bir noktaya gelince de gene o politika gereğince kapı kapatılmış 
değildir. Rasgele bir kararla kapı açılmış, sıkıyı görünce de kapı kapatılmıştır; olay budur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Geliyor, her gün 500 -1 000 kişi geliyor. Uyuyorsunuz; ha
beriniz bile yok. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Beraber gidelim, geri gidenleri görelim; o davetim var. 

İŞMAÎL ÜGDÜL (Edirne) — Bir şeyden haberiniz yok. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Yalnız, bakın, bir yanlışı düzelmekte yarar var. So
run, kapıyı kapatmak değil, başlangıçta yanlış açılan kapıyı, bir sürü yanlışlıkları sürdürerek 
kapatrnak zorunda kalmaktır. 

Sayın milletvekilleri, özal Hükümeti pes etmiştir; özal Hükümeti, bu politikasızlığı ne
deniyle, Bulgaristan karşısında pes etmiştir; hem de bu kadar büyük sayıda işgücü kitlesini 
ülkeden çıkarmak onun da işine gelmediği halde, Bulgaristan pes etmemiş, özal Hükümeti 
pes etmiştir. 

Çizdiği zikzaklar özal Hükümetini, bu ulusal davayı yönetmekte dış âleme ve soydaşları
mıza karşı inandırıcı olmaktan çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hükümet etmek, ileriyi görmek demektir; olayların ardından sürük
lenmek başıbozukluğu değil. (SHP sıralarından alkışlar) Bugün, Türkiye'deki Bulgaristan göç
menlerinin ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın yaşadıkları ıstırap, 1984 yılının aralık ayında-
kinden çok fazladır. Gözyaşı içinde bir geri dönüş başladı. Gelin, Kapıkule'ye gidelim... Kapı
kule gene kalabalık, gene, dizi dizi küçük otomobiller, gene eşya yığınları, gene insanlar; ama 
bu sefer yüzleri gülen insanlar değil, yüzleri asık, elleri böğürlerinde, canları sıkkın; çünkü, 
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çıkış sıralarını bekliyorlar. Artık, kuyruklar ters yönde, artık Bulgaristan'a geri dönüyorlar. 
Daha dün ne umutlarla geldikleri, "Baba toprağı, anavatan" dedikleri topraklara sırtlarını 
döndüklerini ve bir daha bakmak istemiyormuş gibi davrandıklarını göreceksiniz. Bu tablo, 
hiçbiriniz için sürpriz olmasın; geri dönüş, kimse için sürpriz olmasın. Biz, bir tuzağa düştük; 
özal Hükümetinin yanlış politikası nedeniyle biz bir tuzağa düşürüldük. Bulgaristan'ın bekle
diği, bize diz çöktürmekti, "Yeter artık, yollama" dedirtmekti; Türkiye'de başına gelenlerden 
pişman olan soydaşlarımızın hiç değilse bir bölümünün geri dönüşünü bekliyordu. Bu durum
da, geri kalanlara gözdağı verip, "tşte, güvendiğiniz Türkiye..." deyip onları da susturmak, 
ardından bütün dünyaya, "tşte artık bizde Türk azınlığı diye bir şey kalmadı" diyerek, baskı
lardan kurtulmak istiyordu ve işte şimdi, Bulgaristan Hükümetinin beklediği oldu ve korkunç 
geri dönüş başladı. Üç aylık turist pasaportundaki sürenin dolması nedeniyle, ekim ayı başına 
kadar 35 bin olan geri dönenlerin sayısının, 100 bin olmasından 100 bini aşmasından korkul-» 
maktadır. 

Türkiye'ye geldiklerinde toprağı öpenler, bayram yapanlar şimdi .geriye dönüyorlar; dö
nerken de, Türkiye'ye olan bütün güvenlerini, saygılarını, bağlılıklarını Türkiye'de bırakıyor
lar. Bakın, dönenlerden birinin söylediği... 

İSMAİL .ÜĞDÜL (Edirne) — Ne atraksiyon değil mi? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Hiç yapmadım o işi... 

' BAŞKAN — Lütfen, Sayın Üğdül... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Laf mı yani?!. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül... Sayın Üğdül... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Haberleri bile yok Kapıkule'den. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen efendim... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Şöyle diyor : "Evimiz vardı, evimizin bahçesi vardı. 
Sebzemizi ekerdik. İhtiyarların parası ihtiyarlara, bizim paramız da bize yeterdi. Kızımız çok 
başarılıydı, okulda üstün başarılı bulmuşlardı. Sonra, kalktık geldik; sebeplerini biliyorsunuz, 
hep yazıldı, çizildi. Geleli iki ay oldu. Safaköy'e gittik, ev tutalım dedik; 250 bin lira kira, bir 
milyon lira depozit istediler. Kahvede duydum, bizden önce kiralar 70 bin liraymış, depozit 
falan da istemiyorlarmış. Biz geldik böyle oldu... Sonra, kızımızın Türkçesi iyi değil diye birin
di sınıftan başlatmak istediler; halbuki, benim kızım üstün zekâlı, öteki derslere bakmıyorlar. 
Boşu boşuna iki yıl kaybedecek. Biz zar zor iş bulduk; ama ikimiz kazanırız 300 bin, kira ister
ler 250 bin. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?" Bunu giderken söylüyor; haklı veya haksız, ama 
bunu Türkiye'yi umut görerek gelenler, giderken söylüyor. Orada da neler söylüyor... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Sizlerden birisi yazmış bunu. 
ŞENER İŞLETEN (Edirne) — Kardeşim, çocukları orada. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Alakasız bütün bunlar... 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Türkiye'de çektiği sıkıntı, sahipsizlik ve yokluğun bas

kısıyla, parçalanmış ailesinin özlemiyle yıkılmış olarak geri dönen soydaşımız, sınırı geçip Bul
garistan toprağına ayak basar basmaz, Bulgar'ın her isteğini kabul ediyor. Bakın neler olu
yor : önce, isim değişikliği tekrar yapılıyor, Bulgar isimini kabul eniğine dair beyanı alınıyor 
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ve daha da önemlisi, bir şey daha yapılıyor, soydaşlarımızdan, "ileride herhangi bir göç anlaş
masının imzalanması halinde, hiçbir şekilde Türkiye'ye dönmeyi talep etmeyeceğine" dair im
za alınıyor. Gidenden, geri dönenden, "Göç anlaşması olsa bile ben Türkiye'ye gitmeyeceğim" 
diye imza alınıyor. Radyo ve televizyona çıkarılıp, Türkiye aleyhinde konuşturulduklarını za
ten biliyorsunuz; ama hatırlayınız, geldiklerinde onları biz çıkarıyorduk radyoya, televizyona, 
"Akrabalarımız gelsin. Geliri biz Safaköy'deyiz, biz Bursa'dayız" dedirtiyorduk; şimdi Bul
garim yaptığını görüyorsunuz. 

Peki, neden böyle oldu? Balkanlarda yaşayan tüm soydaşlarımızın Türkiye'ye bağlılıkla
rını, sempatilerini yok eden, milliyetçilik duygularını sarsan sonuca nasıl ulaştık? Bunun so
rumlusu kim? 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Orada oturuyor. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — ANAP Grubunun değerli üyeleri, sayın milletvekille

ri; yerel seçim öncesinde bu kürsüden yaptığım bir konuşmada, özal Hükümetine eleştirileri
mi yöneltirken, Türkiye'de yeni bir yönetim anlayışının, Sayın özal'in başında bulunduğu Hü
kümetle Türkiye'ye kabul ettirilmeye çalışıldığını söylemiş ve demiştim ki, "Hükümet konut
tan yönetiliyor; Hükümet kardeşle, yeğenle, bacanakla dolduruldu; ama bu Türkiye'ye yakı
şan bir yönetim değil. Buna da siz izin verdiniz." Haklılığım, 26 Mart seçimlerinin sonunda 
belli oldu. Sayın özal, Hükümet, halkın verdiği-mesajı aldı. Artık, tatil günlerinde bile Başba
kanlığa gidiyor. Kardeşler, yeğenler, bacanaklar Hükümetten çıktı; ama iş işten geçti. 

Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız olayı karşısında Sayın özal'in takındığı tavır, as
lında yerel seçimlerde vatandaşın gösterdiği tepkiyi hâlâ anlamadığını ya da anlamak istemedi
ğini ortaya koymuştur. Bakın, göç olayı başladıktan sonra, 50 gün, Bakanlar Kurulu toplan
madı, kimseye bilgi verilmedi. Sayın Başbakan, "Sınırları açıyorum" derken de, "Kapatıyorum" 
derken de kimseye sormadı ve kendi kendine karar verdi. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olarak içine düşürüldüğümüz şu durumun sorumlusu sizler değilsiniz; ancak oylarınız
la Sayın özal'ı desteklemeye devam ederseniz, bu sorumluluğa iştirak edeceksiniz; fakat bütün 
bu olanları, bu ıstırabı, bu gözyaşını içinize sindirebilecek misiniz? Sanmıyorum. (SHP sırala
rından "Alışırlar, alışırlar" sesleri) 

Sayın Başbakan, o geniş ve rahat tavrını o kadar pervasızca sürdürüyor ki, biliyorsunuz, 
göç edenlerin sayısı 300 bine yaklaşırken ve bir yandan da güneydoğu olayları hızla tırmanır
ken, Bakanlar Kurulu falan gündemde yok, Bodrum'a tatile gitti! 

Kimsenin tatil yapmasını falan eleştirmiyoruz. Hakkı olan, imkânı olan gider, tatilini ya
par; ama Türk toplumu, ülkede bu kadar önemli olaylar varken, Başbakanın tatilini yarıda 
kesmesini, Bakanlar Kurulunu sürekli toplantı halinde tutmasını bekler. Bu, bir güvencedir. 
Sorunların sahibi olduğunu, sorumluların işbaşında olduğu, böyle gösterilir. Hatırlayınız, şu 
rehine olayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tatilini kesti, Beyaz Saraya döndü. Yani, 
diyemezsiniz ki, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanının, tatilde bulunduğu yerden bu olaya 
müdahale etmesi mümkün değildir; haber alamaz, onun için döndü." Değil; her olanak var. 
Verilmek istenen mesaj nedir? Halka şunu diyor : "Bu olay önemlidir, bu olay ciddîdir; ben 
bunun ciddîyetini anladım; devletin başındayım, yerimdeyim; bana güvenin." Bu bir mesajdır. 
Devlete güven için bir mesajdır; ama bizim verdiğimiz mesaj, sürekli, olayları küçümseme, sü
rekli olayları gündemden çıkarma, sürekli, olayları örtme... Ne kadar örterseniz örtün,/ 
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bu işin sonu geliyor. Bu işleri hafife almaya devam ederseniz, artık Türkiye Cumhuriyetini Bul-
garistan bile hafife alır hale gelir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, bu biçimde daha ne kadar yönetilecektir? Daha ne kadar 
yönetilebilİr? Daha doğrusu, buna daha ne kadar izin vereceksiniz? 

Sayın özal'ın gelişigüzel ve ayaküstü kararlarıyla devlet yönetilemez; devlet yönetmek ciddî 
iştir. 

"Onlara Bulgar domuzu derler... Alırız, döve döve alırız... Adamlar eşyaları gönderiyor
lar, insanlangöndermiyorlar... Hiçbir halt yiyemezler... Jivkov sallanıyor aslında... Bastırıyo
ruz... Merak etmeyin, burunlarından fitil fitil getireceğiz... Jivkov'u masaya oturtacağım, ka
fasına vuracağım... Bulgar'ın blöfünü gördük. Türkleri gönderin1 dedim. Onlar bunu bekle
miyordu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Merak etmeyin, imiklerine basa basa alacağız..." 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Kim diyor bunları? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Kime yakışır bu sözler?!. 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOÖLU (Bursa) — Hafiflik!.. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — tşte bu tavır, bu pervasızlık, karar oluşturmada tek 

başına davranma, kendi Bakanlar Kuruluna bile danışmama, Sayın Başbakanı bu sonuca mah
kûm etmiştir. Sıkıntısını da çekmektedir; fakat sonuçtan zarar gören Türkiye Cumhuriyeti Dev
letidir, bu devletin onurudur. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Fark etmez... Anavatan sağolsun. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, böyle bir durumda, Hükümetin 
istifa etmesi gerekir, öyle, gensoruya falan gerek kalmaz. Bir başkası gelir, bu yaraları sarar. 
Bu bir vatanseverliktir;»çünkü bugün içinde bulunduğunuz kötü durumun sebebi, Anavatan 
Partisi Grubuyla, muhalefet gruplarıyla Meclis değildir, millet değildir. Bu işin bir sorumlusu 
var. Sorumlusu da burada; ama bu sorumluluk Türk Milletinin omuzlarındadır ve bu sorum
luluğu Türk Milletinin omuzlarında bırakmaya hakkınız yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Bulgaristan'dan kötü mü? Giden, "kötü" diyor ve siz de burada oturmakla onla
rın söylediklerini kabul ediyorsunuz. Biz, demokrasimizin bütün eksiklerine rağmen, ekono
mimizin bütün kötülüklerine rağmen, Türkiye'yi Bulgaristan'dan kötü kabul etmiyoruz; ama 
siz burada oturarak, geri dönenlerin yarattığı durumla, Türkiye'nin Bulgaristan'dan daha kö
tü koşullarda olduğunu kabul ediyorsunuz. İstifa edin! İstifa etmek vatanseverliktir, milliyetçi
liktir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sadece şu Bulgaristan göçmeni olayı dahi, bir hükümetin istifa et
mesi için, onlarca sebep içerir; ama Sayın Özal, her zamanki vurdumduymazlığı ile, çekilen 
ıstırapları, akan gözyaşlarını görmemektedir; ama Sayın Başbakana bunları duyurmak, dik
katli konuşmasını ya da altından kalkamayacağı sözler söylememesini istemek, bu Meclisin; 
ama öncelikle de ANAP'lı milletvekillerinin görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri bu ıstırabın dindirilmesi için umut, yeni bir göç anlaş
masının yapılmasına bağlanmıştır. Uluslararası baskı ile Bulgaristan'ın yeni bir göç anlaşması 
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imzalamak zorunda kalacağı umulmaktadır, düşünülmektedir. Böyle bir olasılığın gerçekleşe
ceğine şahsen inanmıyorum; çünkü, sıkıntıda olan Bulgaristan değildir; bu durumda, sıkıntı
da olan Türkiye'dir. 

Sayın özal'ın, 1950 yılındaki 250 binlik zorunlu göç olayını örnek aldığını sanıyorum. 
Evet, o tarihte, Türkiye, sınırını kapatmıştır, yani Bulgaristan'ın, 10 Ağustos 1950 tarihli nota
sı üzerine, 155 bin kadar göçmen kabul edildikten sonra, 1951 yılının Kasım ayında sınır kapa
tılmıştır. 

BAŞBAKTAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sınır 20 binde kapatılmıştır. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 155 binde... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Hayır, 20 binde kapatıldı. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Arşivleri açarız Sayın Başbakanım. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Muhatap olma, o anlamaz. 
BAŞKAN — Nasıl kelime bunlar?. O nasıl kelime?.. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Terbiyesizlik ediyor. 
BAŞKAN — Kendini kaybediyorsun galiba... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 10 Ağustos 1950 tarihli nota üzerine 155 bin göçmen 

girdikten sonra, 1951 yılının Kasım ayında kapı kapatılmıştır; yalnız dikkat edin, kapı 1953'te 
tekrar açılmıştır. Şimdi, "Kapıyı açtık, kapattık, göç anlaşması yapılacak" diyoruz. 155 bin 
kişi girip.. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, mümkün olduğu kadar toparlamaya çalışın efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Sağolun. 

Kapı 1953'te tekrar açıldığında, yani iki yıl kapalı kaldıktan sonra tekrar açıldığında ve 
göç anlaşması istendiğinde, göç anlaşması hemen yapılmadı, yapılamadı. Ne zaman yapıldı?.. 
15 yıl sonra yapıldı, yani 1968'de göç anlaşması yapıldı. Onun için, dün kapıyı kapattınız; ya
rın göç anlaşması olacak diye beklemek çok saflık olur. 

Ayrıca, bir şey daha var; biraz önce söyledim, giden insanların, orada kalan soydaşlarımı
zın bütün güvenlerini yıktınız. Türkiye'yi böyle gösterdiniz; gidiyorlar. Kimin göç etmesini bek
liyorsunuz ki?.. O göç anlaşmasıyla kim gelecek?.. Orada Türkiye'ye saygı, orada Türkiye'ye 
güven, orada Türkiye'ye bağlılık bıraktınız mı? Göç anlaşmasıyla kim gelecek?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, özal Hükümetinin hatalı politikası nosucu yarım kal
mış inşaatlarda, henüz açılmamış küçük sanayi sitelerindeki dükkânlarda, çadırlarda, araba 
içlerinde geceleyen yüzbinlerce soydaşımızın sorunlarıyla ilgilenilmiştir; o konuda da, daha fazlası 
yapılırdı, azı yapılırdı gibi eleştiriler getirilebilirdi; ama başından beri eleştirdiğimiz husus bu 
değildir. Çağrıldı, onlara bir ölçüde sonuna kadar sahip çıkılması gerekirdi; ama çıkılmamış-
tır; dönüyorlar. Eleştirdiğim bu değildir. 

Burada bir şeyin aİtını çizmek istiyorum : Bundan önceki gensoru görüşmelerinde, Bele
diyelere her türlü yardım yapıldı" dendi. Peki, hangi belediyeye, göçmenlere yaptığı yardım, 
soydaşlarımıza yaptığı yardım için destek oldunuz? Hangi?.. 
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İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Yardım yapmadı belediyeler, semtlerine bile uğramadılar. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Gel, gel, söyleyeyim : Göçmenlerin Edirne Belediye
sine maliyeti 100 milyon liradır. Bir kere Edirne Belediyesine gittin mi? 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Yardım yapmadılar. O belediye başkanı yalan söylüyor. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Bırak, bırak... 

Kırklareli Belediyesinin harcaması 200 milyon, Çorlu Belediyesinin harcaması 100 milyon, 
buna ben tanığım; oradaki aşevini Genel Başkanımız açtı, Çorlu Belediyesi 230 bin kişiye ye
mek verdi: Maliyeti 100 milyon. Bunu nasıl karşıladı?.. Halkın yardımlarıyla, esnafın yardım
larıyla karşıladı. Size burada Trakya belediyelerini saydım; Bursa'yı da sayarım, diğerlerini de... 

İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Sayamazsın. 

GÜNEŞ GÜRSÜLER (Devamla) — Ama, hangisinin elinden tuttunuz? Hangi belediyeye 
destek oldunuz? 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, lütfen toparlayınız efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Çerkezköy, Saray, Muratlı, Babaeski, Bursa Beledi
yeleri, kendi imkânlarını ve belde sakinlerinin imkânlarını zorlayarak göçmenlerimize yardım 
etmişlerdir. 

İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Etmemişlerdir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — O sizin hüsnükuruntunuz. İşe yerleştirenler kim?.. 
Elinden tutanlar lam?.. Hanginiz ortada gözüküyordunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bana bakarak söylüyor efendim. 

BAŞKAN — Zatı âlinize söylüyorum efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Siz de bana bakarak söylüyorsunuz. Kime bakacağım?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Müzakerelerin uzamasına vesile vermeyiniz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Ve hâlâ bu belediyelerden hiçbirine, " Bir sıkıntın 
var mı?" diye sorulamamaktadır; biraz öncede, Bakan, "Her türlü yardımı yapıyoruz" dedi. 
İspatlayın; "Göçmenlerin elinden tutan, soydaşlarımızın elinden tutan belediyelerin birine yardım 
yaptık" diye ispatlayın... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Belediyeler yardım yapmadılar, kırk para yardım yapmadı
lar; şov yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın ÜğdUI, yapmadığını iddia ediyorsunuz, işittik. Lütfen... Kâfi efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başbakan şahittir. 

BAŞKAN — Sayın ÜğdUI, beni müşkül durumda bırakmayın, efendim. (SHP sıraların 
"At onu dışarı Sayın Başkan" sesleri) 
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GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Sayın Başkanım, ben de bitiriyorum efendim. Bir şey 
daha söyleyerek sözlerimi bağlıyorum. 

Şu, anlayışınızın göstergesidir. Şu anlayış, devletin mülkî yöneticilerine kadar sirayet et
miştir. Bakın, bugünkü bir gazete de var, bir kaymakam ne diyor, "Göçmen..." 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, muhatabınız Sayın Üğdül değil, Genel Kuruldur. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Biliyorum efendim. 

BAŞKAN — Toparlayınız. Sürenizi hayli aştınız. Rica ediyorum... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Bakın, kaymakam, odasına gelen, "Açız, işsiziz" di
yen soydaşlara ne söylemiş : "Şu anda size yardım edecek durumda değilim. Devlet bana gön
derirse, ben de size veririm. Siz Bulgaristan'da sesinizi çıkarmadan kuzu kuzu oturdunuz, son
ra da topraklarınızı, malınızı, mülkünüzü, size ait olan her şeyinizi bırakıp geldiniz. Halbuki, 
orada kalıp mücadelenizi verecektiniz, haklarınızı savunacaktınız; çünkü orada haklarınız var. 
Nasıl buradaki yabancıların hakları varsa, sizin de orada haklarınız var. Mücadele edecek, hak
larınızı alacak ve bey gibi yaşayacaktınız; sizleri atacak değillerdi ya." 

tşte sizin bu zihniyetiniz, yöneticileri de bu noktaya getirmiştir. 

Biraz önce söyledim, şu Bulgaristan olayının geri dönüş olarak başladığının ilk günü, hal
kına karşı kendini borçlu hisseden, gelen insanların gözyaşında, gelen insanlann felaketinde 
payı olduğunu bir nebze olsun düşünen, vicdanı titreyen bir hükümet, istifa ederdi; ama yok... 
Ama, sizin bir politikanız vardı; Sayın Dinçerler hatırlayacaklar, kendilerinin Başkanı olduğu 
Dışişleri Komisyonunuda yapılan toplantıda, arkadaşlarımızın sorusu üzerine, Sayın Dışişleri 
Bakanı, '-H00 binden fazla beklemiyoruz" demişti. Politikanız odur. Kafanızda bir rakam koy
dunuz; ama kiminle? İçerinin istihbaratım yapmadan, kimseye danışmadan, kendi kendinize 
bir rakam koydunuz, o rakam g/çince de ortada kaldınız. 

•Sayın özal, Sayın Başbakan, yerel seçimlerdeki ağır yenilginin sıkıntısını alamadığı için, 
yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde halkın desteğini sağlamada bu olayı gerekli gör
düğü için, soydaşlarımızın sırtından kumar oynamıştır, kumar oynamaktan çekinmemiştir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Kimseye danışmadan; Bakanlar Kuruluna, kendi grubuna danışmadan 
aldığı bir kararla kumar oynamış, kumara da Bulgaristan'daki soydaşlarımızı basmıştır; an
cak, sonuç iç açıcı değildir; ceremesini de ulusça çekiyoruz. Bir başbakanın, kendi ülkesini, 
kendi halkını, kendi soydaşlarını ve ülkesinin çıkarlarını bu kadar hafife alması kabul edile
mez. Gensoruyu destekliyoruz; ama bırakın gensoruyu, istifa edin; burada oturmanız, Bulga
ristan'daki soydaşlarımız için; geri döneni için, orada kalan için, buraya da gelen, bin türlü 
sıkıntıyı inşaat köşelerinde, saçak altlarında çekenler için yüzkarasıdır. Onları rahatlatın; içi
nizden başkaları gelsin, bu işi düzeltsin. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Onural Şeref Bozkurt; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan saygı
değer milletvekilleri; Doğru Yol Partisi mensubu değerli milletvekillerince verilen ve huzurda 
görüşülmekte olan gensoru hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. 
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Her şeyden önce, gensoru müessesesinin, Anayasamız ve İçtüzüğümüz karşısında, Türki
ye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde fevkalade önemi haiz bir denetim yolu olduğunu ifade 
çtmekle sözlerime başlamak istiyorum. Bu müessese gerektiğinde hükümetin düşmesi sonucu
nu dahi intaç edebilecek bir müessese olarak, bizim mevzuatımızda fezkalade müessiriydi ha
iz bir müessesedir. Böylesine önemli bir müessesenin, önemi ile mütenasip bir biçimde değer
lendirilmesi, sağlam ve doğru bilgi ve belgelere dayalı iddia ve ithamlarla ortaya çıkılması ge
rektiği de her türlü izahtan uzak bir husustur. Saniyen, siyasal spekülasyon amacıyla, gerekli 
olup olmadığı iyice tartılmadan, tartışılmadan ve sık sık kullanılmaya tevessül edilmesi halin
de, bu müessesenin zıyaa uğrayacağı, kıymetini, değerini, müessiriyetini kaybedeceği de yine 
izahtan uşak bir husus olmak gerekir. 

Maalesef, son zamanlarda, arz etmeye çalıştığım sakınca, yine Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde fçtüzük ve Anayasa çerçevesinde mevcut bulunan diğer denetim yolları; yani sözlü so
rular, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru için, maalesef sık sık göz ardı edil
meye başlanmıştır. Diler ve temenni ederiz ki, bu husus, aynıyla gensoruya da sirayet etmeye. 

Değerli milletvekilleri, dikkat Duyurulduğunda kolayca tespit edilebileceği gibi, gensoru 
önergesinin üzerine bina edildiği esas konu, Bulgar Hükümetince ortaya konulan, uygulanan 
zorunlu göç, hareketinin Hükümetimizce hafife alındığı; başlangaçta, gelen soydaşlarımızın, 
vize aranmaksızın, olduğu gibi kabul edilmek suretiyle tedbirsiz dâvranıldığı; soma da, tam 
tersine bir politika tatbik edilerek, -burayı sayın önerge sahiplerinin kendi ifadeleriyle arz et
meme lütfen izin verin- "sınırlarımızın, gelen soydaşlarımıza kapatıldığı" tekrar ediyorum, sı
nırlarımızın gelen soydaşlarımıza kapatıldığı ve keza "işin başında dünya kamuoyunu da yanı
mıza alarak kapsamlı bir göç anlaşması yapma imkânının mevcut olmasına rağmen, bu imkâ
nın kullanılmadığı; Bulgaristan'da Müslüman Türk azınlığa uygulanan asimilasyonun ve ni
hayet, bu zorunlu tehcir hareketinin dünya kamuoyuna yeterince anlatılamadığı, ifade 
edilemediği" noktalarında toplanmaktadır. 

Bu itibarla, izninizle, huzurunuzda, gensoru önergesinde yer alan ve gensoru önergesinin 
esas itibariyle üzerine bina edildiği bu hususlann varit olup olmadığı noktasını tespit etmeye 
çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, evvelemirde şunun herkesçe kabul edilmesi gerekir ki, Bulgaristan 
Hükümetinin, orada yaşayan soydaşlarımıza uyguladığı asimilasyon ve hatta zaman zaman je-
nosite kadar varan ölçüdeki zulüm ve işkence, bugünün, son birkaç yılın ya da hatta hatta son 
on onbeş yılın meselesi değildir. Bu mesele, kökü ta bir asır öncesine kadar dayanan ve o gün
den bu yanan kademe kademe tatbik edilen bir sorunun ifadesinden başka bir şey değildir. 
(DYP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

Neden güldüğünüzü Sayın Genel Başkanınız, zaten konuşmalarında kendileri de ifade et
meye çalıştılar, redd-i miras ettiler; redd-i miras ettiler; ama lütfedin, gülmeden izleyiniz, mira
sı kabul etmek durumunda olduğunuzu sizler de göreceksiniz... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Ayıp ayıp... Bilmiyorsun, olayı çarpıtı
yorsun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu trajedi, bu asimi
lasyon, bu jenosit, gerçekten, bir asırdan beri söz konusudur. 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı 
sonunda imzalanan Berlin Anlaşmasıyla, bugünkü Bulgaristan toprakları üzerinde bir Bulgar 
Prensliğinin vücut bulduğunu hepimiz tarih kitaplarından da biliyoruz.,. 
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BAŞKAN — Efendim, dinlemek mevkiindesiniz. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Neyi?.. Yanlışı da mı dinleyeceğiz? 
BAŞKAN — Evet, yanlışı da dinlemek mevkiindesiniz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Zırva, tevil götürmez. 
BAŞKAN — Yanlışı sen takdir edecek değilsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi takdir edecek. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Ben Meclisin üyesiyim. 
BAŞKAN — Milletvekili Meclisin parçasıdır, kabul ediyorum; ama sükûnetle dinleyecek. 
Devam edin Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Berlin Anlaşması so
nunda vücut bulan Bulgar Prensliğinin, ufak bir tarihî incelemeyle de kolayca tespit olunabile
ceği gibi, giderek, 1885'te Doğu Rumeli Vilayetinin ilhakı ve 1913'lerde Balkan Savaşları sonu
cu yapılan ilhaklar, bu ülke sınırları içerisinde, Anavatanlarından koparılmış bir Müslüman 
Türk azınlığın yaşaması zorunluluğunu ortay çıkardığını hepimiz bilirikz. özellikle... 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — Emin Oktay, lise 3... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben sizi sükûnetle din
ledim. Sizin sorularınıza, laflarınıza mukabele etmekte pek geri kalmayacağım da, bu Meclis
çe yakinen bilinir; ama izin veriniz, meseleyi, burada bir siyasal spekülasyon konusu yapma
dan, "Benim siyasî partimin lehinedir" veya "öbür siyasî partinin aleyhinedir" gibi bir dü
şüncenin ve telaşın içerisine girmeden, olduğu gibi ve opjektif bir biçimde tespit etmekte; ikti
darıyla muhalefetiyle hepimiz için yarar vardır, tzin veriniz, ben onu yapmaya çalışıyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET HALlT DAĞLI (Adana) — Üzme bizi Şeref... 

BAŞKAN — Vakit ilerledikçe, bakıyorum rehavete giriyorsun. Yakışmıyor, hiç yakışmı
yor ve üzülüyorum. 

Bakınız, Sayın Genel Başkan Demirel konuşurken hiç kimseye fısıltı yapma imkânını bile 
vermedim. Bundan sonraki hatiplere de aynı muameleyi yapacağımı bilesiniz. "Bravo" demekle 
de mesele halledilmiyor. 

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim hakkını müdafaa edeceksiniz, hem de Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde konuşan hatibi hafife alacaksınız!... 

Devam ediniz Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Özellikle 1944 yılında bu ülkede teessüs eden 

komünist rejimin, işbaşına gelişini izleyen ilk yıllardan itibaren, ülkesinde yaşayan Müslüman-
Türk azınlığa karşı fevkalade hasmane bir tutum izlediği ve sergilediği, herkesçe bilinen ger
çekler arasındadır. 1946'Iarda Türklere ait cemaat okullarının devletleştirildiği, 1959'Iarda ise, 
bu okulların "Bulgar okullarıyla birleştirilmesi" adı altında kapatıldığı da yine, hepimizin bildiği 
gerçeklerdendir. 

1876'da yani, takriben Bulgar Prensliğinin vücut bulduğu tarihlerde, Bulgaristan'da 4 800 
caminin ve 680 tekkenin olduğu kayıtlarla sabittir. Bugüne kadar tekkelerin tamamının ve 4 
bin caminin yıkıldığı ve Türk mezarlıklarının buldozerlerle yerle bir edildiği de, yine hepimi
zin bildiği gerçeklerdendir. 
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Değerli milletvekilleri, isterseniz, aradaki yıllar için de bazı ifadeleri kullanmak isterim. 
Bakınız, elimde bir kitap var, 1973'terden bahsediyor. 1973'lerde, Bulgaristan'da Müslüman-
Türk azınlığa, ibadetlerini yapabilme yolunda ciddî engeller çıkaran Bulgaristan'ın, uluslara
rası bir platformda (Daimî tslam Konseyinde) bir tslam ülkesi tarafından durumunun ete alın
ması gerektiği ifade edildiğinde; zamanın Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin ifadelerini okursam, 
sanırım, asimilasyonun ve hatta hatta jenositin bu aradaki yıllarda da mütemadi bir şekilde 
devam ettiğini sizler de bir vesikadan tespit etme imkânını bulursunuz. 

Bakınız, Dışişleri Bakanlığını temsil eden bir zatı muhteremin ifadesi: "Bulgaristan'daki 
Müslüman Türk unsuru ciddî bir tehlike karşısında değildir. Bulgar komünist devlet yönetici
lerinin almış oldukları kararlar da, esasen, sakal, bıyık, mahallî potur, fes ve giyim şekillerine 
ait olup, layık bir devlet olan Türkiye, bu meselenin, bu kongrede müzakere edilmesine taraf
tar değildir." Burada iki gerçek vurgulanmaktadır : Bir tanesi, Bulgar Hükümetinin, her ne 
kadar, Dışişleri Bakanımız tarafından fes ve potur giyme olarak tesmiye ediliyorsa da, Bulga-

, ristan'ın, orada yaşayan Müslüman-Türk azınlığın ibadet hürriyetini engelleyici istikamette ta
vırlarda bulunduğunun varlığı; ötekisi, geçmiş hükümetlerimizin, maalesef bu tür uygulama
ları görmemezlikten gelmeleri hususudur. 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — O zamanki Dışişleri Şakanı kimdi? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bu açıdan bakarsanız, biraz evvel Sayın De-
mirel'in konuşmasında ağırlık taşıyan, bugünlerin vebalinin geçmişteki hükümetlere yüklene
ceği yolunda başlayan müdafasının da hangi anlama geleceğini, değerli milletvekillerinin tak
dirlerine ve istidlîalerine tevdi ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, zulüm ve baskının tırmanmaya başladığı yıllar, özellikle 1970 son-
rasıdır ve 1984 yılında da baskı ve zulmün, isim değiştirme şeklinde, Bulgar ismi almaya zorla
ma şeklinde açık açık sergilenmeye başladığı da, yine hepimizin bildiği gerçekler arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, nihayet, 1989 yılında yaşadığımız zorunlu göç harekâtıyla bu baskı 
ve zulüm, vahşet derecesine yükselmiştir. Bu zulmün içinde işkence vardır, kan vardır, sürgün 
vardır, katliam vardır, ırza geçme vardır; tutuklamalar, sürgüne yollamalar vardır. Hulasa, in
sanlıkla bağdaştırılması mümkün olmayan ne gibi bir davranış varsa, o vardır ve -izin veriniz, 
tek bir cümleyle arz etmeye çalışayım- bir insanlık trajedisi vardır. 

Değerli milletvekilleri, öte yanda da neler vardır?.. Onları da arz etmek istiyorum : 1919 
Neuiliy On Antlaşması, 1923 Lozan Antlaşması, 1925 Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması, 1947 
Paris Barış Antlaşması, 197S Helsinki Nihaî Senedi, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesi... 

Eğer ben însan Hakları Evrensel Beyannamesini ifade ettiğimde "Bak, bak" gibi hayreti
nizi mucip oluyorsa, sizin bu beyannameye pek fazla aşina olduğunuzu hatırlatmama da lüt
fen müsaade buyurunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hareketlerinizi milletvekili gibi, yapın, artist gibi değil. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, öte yanda Bulgar Ana
yasasının hükmü vardır. Bulgar anayasasında, ülkelerinde yaşayan Müslüman-Türk azınlığın 
da insan olarak temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu ifadesi vardır. 
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Değerli milletvekilleri, kızıl terör militanlarından kara mafya babalarına, uyuşturucu madde 
trafiğinden mal ve döviz kaçaklığına kadar hemen her kirli olayın altında Bulgaristan vardır. 
12 Eylül öncesi yaşanılan kaosun altında mevcut bulunan ayaklardan bir tanesi de Bulgaris
tan'dır ve de hepsinin altında -izninizle değerli bir yazarımızdan naklen ifade etmeye çalışaca
ğım gibi- bütün dünyanın gönlünde yatan, Türk'ün yeniden Gobi Çölü'ne döndürülmesi, sü
rülmesi hayali vardır. Karlofço'dan beri bu böyledir. Balkan ve Birinci Cihan Harpleri, Yunan
lıların İzmir'e çıkışı, hep bu planın safhalarındandır. 12 Adanın gidişi, Kıbrıs'ın bütün olanla
ra rağmen, Yunan ağırlığında bir statüye götürülmeye uğraşılması, 12 Eylülden önceki Türki
ye'ye içeriden ve dolaylı yoldan savaş açılması, hep bu planın birer merhalesini teşkil etmektedir. 

"Ne biçim iştir bu? Rodoplarda Türkler katledilir, Türkiye'de insan hakları" diye Avru
pa ayağa kalkar; Batı Trakya'da Yunanlılar Türklere zulmeder, "Türkler barbardır" diye Av
rupa ayağa kaldırılır; Kıbrıs'ta Türkler katledilir, bütün dünya ayağa kalkar "Türk Ordusu Kıb
rıs'ı işgal etti" diye. Rodoplardan Suriye'ye kadar her yerde Türkler katlediliyor. Rodoplardan 
Batı Trakya'ya, Musul'dan, Kerkük'ten, Urumçi'ye kadar Türklerin diline dinine, varlığına, 
canına, ırzına hücum ediliyor, sonra bütün dünya, Fransız Komünist Partisinden, Amerika Bir
leşik Devletleri Temsilciler Meclisine kadar, "Türkler seksen sene önce Ermenileri kesmişlerdi" 
diye ayaklanılıyor ve ne garip tecellidir ki, Ermeni komitacıların seksen sene önce Van'da, Di
yarbakır'da kesip biçtiklerinin çocukları da şimdi onlarla beraber; yani babalarının, dedeleri
nin katilleriyle bir olup, Türkiye aleyhine eyleme giriyorlar... Ne iştir bu?" derken, bu değerli 
yazarımız gerçekten haklıdır ve "Ne iştir bu?" diye sormak lazımdır, tşte, bu soruya verilecek 
tek cevap vardır : Bütün dünyada şu veya bu ölçekte mevcut bulunan Türk karşıtlığı. 

Değerli milletvekilleri, megalo-idea, "Büyük Bulgaristan" hayali nedir ve kime karşıdır, 
lütfen bir düşünün ve tespit etmeye çalışın. Mesket Türklerine, Azerbaycan'a,^Özbekistan'a bir 
bakınız ve öte,yanda, Kırımlı Türkler ne durumda, bir görünüz. Yarın onlara neler yapılacak
tır; neler yapılacaktır da, şimdiden tezgâhları hazırlanmaktadır, lütfen onu tespit etmeye çalışınız. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar, Bulgaristan'da yaşayan Müslüman Türk azınlık ve 
de Türkiye Cumhuriyetinden, Bulgaristan'ın zorla eritme kampanypasına neden olabilecek her
hangi bir davramş sadır olmamıştır; orada bulunan Türkler, dürüst ve çalışkan insanlar ola
rak, yaşantılarını o mütevazı ve hatta zor şartlar içerisinde sürdürmekten öte bir davranış içeri
sine girmemişlerdir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 35 bin kişi niye geri döndü, onu anlat. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Müsaade ederseniz onu da arz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, özellikle 1970'lerde ortaya çıkmaya başlayan baskı hareketleri kar
şısında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, komşusu Bulgaristan ile iyi komşuluk ve dostluk 
ilişkilerinin -altını çizerek arz ediyorum- bu problemlerin de zaman içinde kaybolmasına yol 
açacağı iyi niyet düşüncesiyle ve açık bir tepki koyma yoluna gitmeden karşılamışlardır; hatta 
kimi zaman bu olayları kendi kamuoyumuzdan dahi saklama cihetine gitmişlerdir; ki bırakı
nız dünya kamuoyuna iletmek gibi bir davranış içerisine girsinler... Geçmiş hükümetler döne
minde izlenen ve iyi niyetli olduğundan kuşku duymadığımız bu davranışın, zamanla Bulga
ristan'ın bu tutumlarına Türkiye'nin tepkisiz kalacağı şeklinde bir kanaatin doğup yerleşmesine 
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yol açtığım düşünmek de istemiyoruz. Bu hususu ifade ederken, kesinlikle kimseyi eleştirmek 
ya da suçlamak niyetimiz de yoktur; ama amacımız, Türkiye'nin şimdiye kadar konuya fevka
lade iyi niyetle yaklaştığını ve bu yaklaşımının, onun, gerektiğinde tepkisiz kalacağı anlamın
da yorumlanmaması gerektiğini ifade etmek içindir. Nitekim, 1984 olayları ortaya çıkar çık
maz, işbaşında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan'ı çeşitli defalar uyarmış 
ve kapsamlı bir göç anlaşması yapmaya davet etmiştir. 

öte yandan, konu, Türkiye'nin katıldığı her uluslararası platformda dile getirilmiş ve tüm 
dünya ülkelerinden, Bulgaristan'ı, uygulamakta olduğu bu davranıştan vazgeçirmeye yönelik 
girişimlerde bulunmaları ve tepki göstermeleri talep edilmiştir. Bu cümleden olarak, NATO 
Kuzey Atlantik Asamblesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Topluluğu, Parlamentolararası Birlik, İs
lam Konferansı örgütü, İnsanî Boyut Konferansı gibi kuruluşlar ve toplantıların bu konulara 
ilgileri şiddetle ve önemle çekilmiştir. Ayrıca, uluslararası basın kuruluşları ve basın organları, 
insan hakları kuruluşları, siyasî partiler, dış politika kuruluşları da, ilgisi çekilenler arasında
dır. Elden geldiğince, yabancı televizyon, gazete ve dergiler nezdinde de gerekli girişimlerde 
bulunulmuş; uluslararası düzeyde yapılan karşılıklı temas ve ziyaretlerde konu bütün boyutla
rıyla gözler önüne serilmiştir..Sonuçta, Bulgaristan'ın, dünya kamuoyunda fevkalade büyük 
bir yalnızlık ortamına çekildiği ya da mecbur kaldığı da, yine bilinen gerçekler arasındadır. 

Demek oluyor ki, gensoru metninde yer alan, "Konunun dünya kamuoyuna 
duyurulmadığı" şeklindeki ifadeye katılmak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, dünya kamuoyunun dikkatini konu üzerine çekmeye 
yönelik temasları sonucu, Bulgaristan, 23 Şubat 1988 günü Belgrat'ta imzalanan protokol çer
çevesinde bir diyaloga yaklaşmayı kabul etmiş olmasına rağmen, Türk azınlığın varlığının bu 
devlet tarafından kabul edilmemesi ve inkâr edici bir tutum içerisinde bulunulması nedeniyle, 
bu toplantılardan da bir sonuç alınması mümkün olamamıştır. 

Bu arada Hükümetimiz, Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Konferansı (AGÎK) Kapanış Belgesi 
çerçevesinde Bulgaristan'a verdiği notalarla da, soydaşlarımızın haklarının iade edilmesini çe
şitli defalar uluslararası platformda da talep etmiştir. 

1989 Mayıs ayı sonlarına doğru, baskılara son verilmesi ve haklarının iadesi amacıyla Bul
garistan'da bulunan soydaşlarımızın yaptıkları açlık grevleri ve gösteriler üzerine Bulgar ordu
su ve milis kuvvetlerince ateş açıldığı ve bu suretle çok sayıda Türkün öldürüldüğü, yüzlerce 
kişinin yaralandığı ve tutuklandığı hepimizin bildiği bir vakıadır. 

Olaylar bununla da kalmamış, Bulgaristan Hükümeti, bu tepkilere, bu gösterilere misille
me olarak, bazı soydaşlarımızı Avusturya ve Yugoslavya üzerinden yurt dışı etmeye başlamış
tır. Elbette, Türkiye'nin, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan bu sınır dışı etme olayına bigâne 
kalması düşünülemezdi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de öyle yaptı, bigâne kalmadı. O 
üçüncü ülkeler üzerinden yapılan sınır dışı ameliyesi sonucu oralarda sefil ve perişan duruma 
düşen soydaşlarımız, en kısa sürede ve en seri vasıtalarla derhal yurda getirildi. 

Değerli milletvekilleri, bu aşamada, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un, "Türki
ye'nin, soydaşlarımızı kabul etmek istemediği" şeklinde bir imaj yaratmaya çalışarak ve öylesi 
bir üslupla bizim sınır kapılarımızı açmamızı istediğini ifade eden bir demecini tespit ettik. 
Kendisine, Sayın Başbakan tarafından verilen cevapta, soydaşlarımızın Türkiye'ye gelmek 
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isteyenlerini kabule hazır olduğumuz ve göçün düzenli bir biçimde cereyan etmesini temin ama
cıyla, uluslararası normlara uygun bir göç anlaşması aktine ve Bulgaristan'da kalacak diğer 
Türk azınlığa mensup soydaşlarımızın da, insan haklarına ve statüsüne, AGtK ve diğer ulusla
rarası yükümlülükler çerçevesinde, Bulgaristan hükümetince saygılı dâvranılmasına davette bu
lunulmuştur. Bu yoldaki çağrı, Bulgaristan, tarafından reddedilmiştir. 

Bu arada, Bulgaristan, pasaport yasasında bazı değişiklikler yaparak, soydaşlarımızı, sanki 
Türkiye'ye turistik seyahat imkânına kavuşturuyormuş görünümü altında binlercesini bir ara
da sınır kapılarımıza yığmaya başlamıştır. Soydaşlarımız, kendilerine tanınan birkaç saatlik 
süre içerisinde tüm menkul ve gayrimenkul mallarını, bankalardaki hesaplarını, sosyal güven
lik haklarını terke mecbur bırakılıp, ellerine geçirebildikleri birkaç bez ve çaput ile yollara dö
külmüş, itilmiş kakılmış ve böyle bir durumda soydaşlarımız perişan bir vaziyette sınırlarımıza 
dayanmış kalmışlardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 35 bin kişi niye geriye döndü? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bu, fiilî bir durumdur. Devletimizin, antlaş
ması yapılarak yapılacak olan göçün tahakkuku yolundaki tüm çaba ve girişimleri de maale
sef sonuçsuz kalmıştır. 

Bakınız, biraz evvel huzurunuzda konuşan ve bu gensoru önergesini Yüce Meclise takdim 
eden değerli milletvekillerinin mensubu bulundukları Siyasî Partinin Genel Başkam Sayın De-
mirel'in, göç olayının başladığı tarihlerde Kapıkule'ye yaptığı ziyaretle ilgili olarak Milliyet Ga
zetesinin 16 Haziran 1989 günkü nüshasında aynen şöyle deniyor : "DYP lideri Kapıkule'de 
Bulgar sınırına kadar yürüyerek gitti, soydaşlarımızın Türkiye'ye gelişlerini seyretti; onlara, 
"Türkiye'ye hoşgeldiniz" dedi ve daha sonra..." (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Doğrudur. Doğru olduğu için arz ediyorum. 

"Ve daha sonra açık havada düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan'ın kapsamlı bir 
göç anlaşmasına yanaşmamasını eleştirerek -gazete haberinden aynen arz ediyorum- "Duvarla 
karşı karşıyayız. Gel konuşalım... Yok" dtfdi ve devamla -yine gazete haberinden okuyorum-
"Binlerce insanın sırtlarına denklerini verip, ondan sonra da hududa postalayacaksınız. İn
sanlık işi mi? dedi." 

Evet, saygıdeğer milletvekilleri, Bulgaristan'ın kapsamlı bir göç anlaşması yolundaki tüm 
çaba ve gayretlerimiz karşısında izlediği tutumu, ortaya koyduğu tutumu bizzat Sayın Demi-
rel'in, "Duvarla karşı karşıyayız, gel konuşalım... Yok" sözlerinden daha doğru, daha isabetli 
ve daha anlamlı ifade etmek, gerçekten mümkün değildir; ama sanıyorum, bizzat Sayın Genel 
Başkanlarından sadır olan bu sözlere rağmen, sonradan, Doğru Yol Partisine mensup millet
vekillerince gensoru önergesinde ifade edildiği gibi, "Dünya kamuoyunu da yanımıza alarak, 
uyulması gereken kapsamlı bir %öç anlaşması imkânım kullanamayan Hükümet..." biçimin
deki tanımlamayı, herhalde siyasal spekülasyon yapmaktan başka türlü nitelendirmek de müm
kün değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, o günlerde Sayın İnönü de Kapıkule'ye gitmiştir. Sayın tnönü de, 
Kapıkule'ye yaptığı ziyaret sırasında GUneş-1 otobüsünde düzenlediği basjn toplantısında, -
Cumhuriyet Gazetesinin 14 Haziran 1989 günlü nüshasında görüleceği üzere; ki, gazeteler bu
radadır sayın milletvekilleri, gazeteleri arza da, takdime de hazırım- sınır dişi uygulamasını 
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"sürgün" olarak niteledi. Sayın inönü'nün, "Bu, çağımızda olmaması gereken, insan hakları
na tümüyle aykırı bir harekettir. Yıllardır doğup büyüdükleri yerlerden, insanlara, bir iki gün 
içinde, gelecekleri için hiçbir güvence vermeden, varlıklarını götürebilecekleri, taşıyabilecekle
ri, orada yıllardır biriktirdikleri çabalarının ürününü birlikte alabilecekleri güvencesini verme
den sınır dışı etmek, insanlık dışı bir olaydır. Böyle bir şey ancak harplerde olur" sözlerini 
de tam bir beğeni ve takdirle burada kaydetmek istiyorum. Gerçekten, zorunlu göçün başladı
ğı ö günlerdeki fiilî durumu, "Böyle bir şey ancak harplerde olur" cümlesiyle ifade etmek la
zımdır. Baskın şeklinde başlayan bu fiilî durumu, 20 nci Yüzyılın son çeyreğinde, insanlıkla, 
hukukla, devlet mefhumu ile bağdaştırmak, esasen mümkün değildir. 

O tarihlerde bendeniz ve Anavatan Partili bir milletvekili heyetinin başkanı olarak Kapı
kule ve Dereköy sınır kapılarında incelemelerde bulundum. Soydaşlarımızın, yanlarına alabil
dikleri üç beş çul-çaput ile, elarabasına yüklenmiş bir iki torba ile ve koşar adımlarla, sanki 
bir sel afetinin, sanki bir yangın afetinin önünden kaçarcasına, sınırdan Türk topraklarına ulaş-1 

mak için nasıl çaba sarf ettiklerini gözlerimle gördüm, çırpındıklarını gördüm. Sizler de gör
dünüz, tıpkı Doğru Yol Partisine ve SHP'ye mensup arkadaşlarımızın yakinen tespit ettikleri gibi. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Niye geri gidiyorlar, ona cevap ver? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — İzin verin, arz etmeye çalışıyorum. 

Gerçekten, Sayın İnönü'nün tanımı ile ve ancak belki harplerde söz konusu olabilecek 
böylesi dehşet verici bir manzara karşısında, herhalde, "Ben kapsamlı bir göç anlaşması imza 
etmeden sizi sınırlarımdan içeriye kabul etmem" sözü ya da anlayışı, Türk Devletine yakışma
yacak bir sözdür ve yakışmayacak bir davranıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi soruyorum gensoru önergesinin sahibi olan sayın milletvekillerine : Siz işbaşında 
olsaydınız, "Bulgar'ın -bizzat Sayın Genel başkanınızın ifadesiyle- duvar kesildiği" ya da Sa
yın İnönü'nün tabiriyle ancak harp halinde söz konusu olabilecek böyle bir fiilî durum karşı
sında kapımıza yığılan soydaşlarımıza, Bulgaristan'ın zorla sürgün ettiği, bir baskın harekâ
tıyla sınırlarımıza yığdığı soydaşlarıma, "Hayır, sizi kabul etmiyorum" mu diyecektiniz? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Niye geri gittiler, niye?. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) -— Durum değişti mi şu anda? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Yahut onlara, kapsamlı bir göç anlaşması 
imza etmeden Kapıkule'nin önündeki onbinlere, yirmibinlere, otuzbinlere, "Kalınız, burada 
sefil ve perişan olunuz" mu diyecektiniz? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, eminim ki, sizler, şu anda ben bu sözleri söylerken, her ne kadar 
tepki gösterseniz de, eğer sahibi mesuliyet olarak olaya vaziyet etmek mevkiinde kalsaydınız, 
diyemezdiniz, dememeniz gerekirdi ve biz de demedik, diyemezdik. (DYP sıralarından "Allah 
Allah" sesleri) 

Gelen soydaşlarımızın kaçtıkları o zulüm ve baskı cehenneminden bir an önce kurtulma
ları için ne gerekiyorsa, sahibi mesuliyet olsaydınız, siz ne yaparsanız, neyi yapmanız gerekir
se, biz de sadece onu yaptık ve eminiz ki, onu yapmamız gerekiyordu. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Niye geri gittiler, niye? Ona vevap ver. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, öyle yaptık, öyle yap
tık, kollarımızı açtık, kucağımızı açtık, soframızdaki ekmeğin bir parçasını da onlara ikram 
ettik; bununla da iftihar ediyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hiçbir şey yapmadınız, hiçbir şey yapmadınız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu tepkileri daha gös-
tasmeye devam ederseniz, Sayın Demirel'in "duvar" sözü nerede kaldı, diye sorarım size; Sa
yın inönü'nün, "Böyle bir durum ancak harplerde söz konusu olur" sözünü size tekrar hatır
latırım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bu konuda, o aşamada ne yapılması lazım geliyorsa onu 
yapmıştır; başkaca bir yapacağı da yoktu. Esasen, sizin de, o tarihte muhalefet olarak bize 
önerdiğiniz, bizimkilere inzimam edecek başkaca tedbir de yoktu. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Açarken sordun mu?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Muhalefet etmek, yalnızca, iktidarın yaptık
larını tenkit etmek demek değildir. Muhalefet etmek demek, gerektiğinde iktidara yol göster
mek demektir, gerektiğinde iktidarın noksanını ikmal etmek demektir, gerektiğinde iktidarın 
yanlışını tashih etmek demektir. Herhalde, böylesi bir millî konuda bu muhalefet özelliğinin 
de ağır basması gerekir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Kaç kere teklif ettik... Sen onu Başba
kana söyle. 

ONURAL,ŞEREF BOZKURT (Devamla) — önermediniz. 

Bakınız, 7.6.1989 tarihinde; yani zorunlu göç hareketinin başlayışını takip eden ilk birkaç 
gün içerisinde, Sayın Dışişleri Bakanımızın Yüce Meclis kürsüsünden sizlere arz etmiş olduğu 
konuşmasındaki bir ifadeyi tekrar etmek istiyorum. Sayın Dışişleri Bakanımız, aldıkları ted
birleri ifade ettikten sonra, diyor ki... (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — tkaz etsenize; saati doldu. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Arkadaşlar, müsaade buyurun; biz sizi sa
bırla dinledik. Ben millî iradeyi temsil ediyorum, dinleyeceksiniz beni. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Dışişleri Bakanı o tarihlerde yaptığı konuşmada... 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, siz yemeği Mecliste mi yediniz, dışarıda mı yediniz? (ANAP 
sıralarından alkışlar) lütfen efendim... Mecliste nasıl oturulacağını öğreniniz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — öğreniriz biz, sizden öğrenmeyiz. Nasıl konuşulacağı
nı siz öğrenin. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Dans eder gibi konuşuyor. 

BAŞKAN — Hiç yakışmıyor; ben hiç yakıştıramıyorum. Sadece onu söyleyebiliyorum ve 
üzülüyorum. Lütfen efendim... (DYP sıralarından gürültüler) Efendim, lütfen... 
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Muhalefetler ve iktidarlar yarın yer değiştirir; ama bir gün iktidar olacağınızı, sizin mu
halefet yaptığınız gibi, sizin hatipleri susturduğunuz gibi bir muhalefetle karşılaştığınız takdir
de, o günkü hadiseyi düşünün ve milletvekili sıfatıyla hadiseye bakın. (ANAP sıralarından "Bravo 
Başkan" sesleri) 

Kendinizi nerede zannediyorsunuz Sayın Gürdal? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —- Bir saattir konuşuyor. Yorulduk Sayın Başkan, dinle
mekten yorulduk. 

BAŞKAN — O zaman, dışarı çık! (DYP sıralarından gürültüler) 

Yarın, çocuklarınız bu zabıtları tetkik edecek, hafifliklerinizi okuyacak. Siz yetişebilirse-
niz, belki de.çocuklarınız bu hafifliklerinizden dolayı utanacaktır. Zapta geçiyor hafiflik yap
tığınız. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Bu kelimeyi size yakıştıramıyorum. 

BAŞKAN— Devam ediniz efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Dışişleri Bakanı, hadiselerin, yani... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Dışişleri Bakanı, zorunlu göç hareke
tinin başladığı birkaç gün içerisinde Yüce Mecliste yaptığı konuşmada, Hükümet olarak aldık
ları tedbirleri saydıktan sonra, bakınız, konuşmasını nasıl bitiriyor. "Hükümetimizin alacağı 
tedbirlere inzimamen sayın muhalefetin önerecekleri herhangi bir tedbir var ise, bunu da tüm 
samimiyetimizle değerlendirmeye hazır olduğumuzu burada ifade ediyoruz." 

O tarihten bugüne kadar -Bugün dahil- "Şu tedbirin alınması lazım gelirdi de alınmadı" 
diyebileceğiniz herhangi bir husus var mıdır, söyleyebilir misiniz? Söylediniz mi? (DYP sırala
rından gürültüler "Utan utan" sesleri) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Getirdiniz mi buraya? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, toparlayınız efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkan. (DYP sırala
rından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 1979 tarihli Türk-Bulgar Vize Anlaşması hükümlerini 
uygulamadan soydaşlarımızı ülkemize almak kararının altında, bütünüyle, insanî mülahazalar 
yer almaktadır. Bu yolla, yaklaşık ikibuçuk Ûç aylık bir sürede 313 bin soydaşımız Türkiye'ye 
kabul edilmiştir. Yapılan girişlerde gözlenen önemli bir özellik vardır, o özelliği de Yüce Parla
mentonun bilgilerine sunmayı bir vazife telakki ediyorum. 18-21 yaşları arasındaki gençlere, 
Bulgaristan Hükümeti tarafından pasaport verilmediği gözlenmektedir. Böylece, aileler parça
lanmıştır. Bizim standartlarımıza göre, esas itibariyle, bakmakla mükellef sayılabilecek kişiler 
alıkonulmuş; ama eşler, ana, baba ve çocuklar birbirinden zorla ayrı bırakılmıştır, işte sizin 
mütemadiyen ifade etmeye çalıştığınız geri dönüşlerin altında yatan temel faktör, temel sebep 
de budur. Çocuğu Bulgaristan'da kalmış, aile buraya göç etmiş... 
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Niye hepsi gelmedi? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir insanın, çocuğun

dan, hatta hatta kendisinin hayatını devam ettirmesi için gerekli olan maddî imkânı sağlamak 
durumunda bulunan yetişmiş evladından ayrılması ve varlığını bu suretle devam ettirmesini, 
lütfen, içinizde ve vicdanınızda değerlendiriniz. 

Değerli milletvekilleri, Türk Hükümeti, 22 Ağustos 1989 tarihinden itibaren vizeli giriş 
uygulamasına başlamıştır. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Sayın Başkan, yarım saati geçti. 
BAŞKAN — Efendim, ikaz ettik; toparlanmasını rica ettik. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla)'— Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... (DYP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dinlemekten yorulduk. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Demirel ile başlayan müsamaha... Bu kadar olabiliyor... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Demirel'i 45-50 dakika dinledik. Ben, 

Sayın Demirci'in başkanı bulunduğu gruba mensup 50 milletvekilini değil, 290 milletvekilini 
temsilen konuşuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gü
rültüler) • 

Yani, vizeli geçiş uygulamasına... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, milletvekili adedine göre mi konu

şuluyor? 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Utanmaz herif! 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yüzde 18.14... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Yüzde 21'le oturuyorsunuz orada. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade buyururlarsa', bağ

lamaya çalışıyorum. 
BAŞKAN — Toparlayınız, rica ediyorum, 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Toparlayacağım efendim, müsaade buyur

sunlar. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Bitiriyor. Lütfen... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bu uygulamaya, yani vizeli geçiş uygulama

sına Bulgaristan Hükümetinin... (DYP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) •— Bunu dinledik, başka bir şey söyle. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Arkadaşlar, izin verin, şu müzarekereyi üs

lûbu çerçevesinde götürelim. (DYP sıralarından gürültüler) 
Bu uygulamaya, fiilî olarak Bulgaristan Hükümetinin uğradığı işgücü kaybının ekonomi

sinde husule getirdiği etkiler nedeniyle zorunlu tehciri yavaşlatmaya başlayacağı, pasaport ver
me işlemlerini ağırlaştıracağı ve hatta verilen pasaportların bir kısmının dahi geri alınacağı yo
lunda haberler alınması; diğer bir bakımdan da, Türk Hükümetinin, Sayın Başbakanın deyi
miyle, taşın yerinden oynadığı Bulgaristan'ı kapsamlı bir göç anlaşmasına zorlama düşüncesi 
amil olmuştur. 
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Vizeli giriş uygulaması, Türkiye'ye, göçü daha düzenli ve kendisinin belirleyeceği bir kap
samda gerçekleştirme imkânını vermiştir. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana, 1705'i Edirne 
Kapıkule Gümrük Kapısından, 440'ıda Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısından olmak üzere 
214S soydaşımız daha Türkiye'ye göç etmiştir. Elan günde 100 ilâ 250 soydaşımız da vizeli uy
gulamaya göre Türkiye'ye giriş yapmaktadır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Günde kaç kişi gidiyor? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sizin sorunuz üzerine arz ediyorum : Günde 

100 ilâ 250 arasındaki soydaşımız vizeli uygulamayla Türkiye'ye giriş yapmaya devam etmektedir. 
Demek ki, önerge sahiplerinin önergelerinde ve sayın muhalefet partisi sözcülerinin biraz 

evvel huzurda yaptıkları konuşmalarında ifade ettikleri gibi, "Türkiye soydaşlarımıza sınırları 
kapadı" şeklindeki ifade fevkalade yanlıştır ve doğruları yansıtmaktan uzak bir ifadedir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, vizeli giriş uygulamasıyla, başlangıçta bir baskın şeklinde ortaya 
çıkan zorunlu göç hareketi, daha sonraki elverişli şartlardan istifade edilerek kbntrola sokul
muş bulunmaktadır. Bu suretle, bölünmüş aile sorununun da önemli ölçüde önüne geçilmiş 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, Bulgar Hükümetinin elinde bulunan, istediğini gönderip isteme
diğini göndermeme imkânı ve buna bağlı olarak ortaya çıktığını tespit ettiğimiz şantaj ve rüş
vet yoluyla soydaşlarımızı istismar etme yolu da tıkanmış bulunmaktadır. Yoksa, vize uygula
masıyla,.Türk Hükümetinin Bulgaristan'daki soydaşlarımızla ilgili politikasında en ufak bir 
değişiklik husule gelmemiştir. 

Bu politikanın temelinde, Bulgaristan'da yaşamak isteyen soydaşlarımızın ikili've çok ta
raflı anlaşmalarla sahip oldukları tüm haklarının tanınması ve iadesi, Türkiye'ye gelmek iste
yenlerin ise, kapsamlı bir göç anlaşması tahtında, ama onların hakkının, hukukunun tanınıp 
korunması koşulları yatmaktadır. Bu suretle, Türkiye, soydaşlarımızın maruz kaldığı zulmün 
karşısında, tarihî millî, ahdî ve insanî hak ve görev anlayışının gereklerini yerine getirmektedir 
ve getirmeye de devam edecektir. Bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tutumu, de
ğil bir gensoruya konu teşkil etmek, aksine, takdirle değerlendirilmesi gereken bir tutumdur 
ve bunu burada şerefle ifade etmeyi de zevkli bir vazife telakki ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Üç aydan daha kısa bir sürede, 310 bin kişinin, baskın şeklindeki zorunlu göçe tabi tutul
ması suretiyle aniden yurda girmesi; bunların hemencecik iaşelerinin, ibatelerinin, geçici ve 
daimî yerleşmelerinin ve intikallerinin ve bunların yarattığı pek çok sorunun, çok kısa bir süre 
içerisinde ve muntazaman gerçekleştirilmesi, inanınız, her devletin ve her devlette de her hü
kümetin başaracağı bir olay değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Unutulmamalıdır ki, Tür
kiye'de, göçmen sayısının 110 bine ulaştığı noktalarda pes edilen devirler yaşanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, zorunlu göç hareketinin başlatıldığı dönem ya da mevsim, üstelik 
yurt dışında çalışan yüzbinlerce işçinin tatilini yapmak üzere yurda geldiği bir dönemdir. Kapı
kule'den, zorunlu göç nedeniyle, Türkiye'ye giriş yapan soydaşlarımızın sayısının 270 490 ol
duğu, bunların büyük bir çoğunluğunun da nakil aracından mahrum bulunduğu ve yanların
da, pek kıymet ifade etmemekle beraber, bazı yüklerinin de bulunduğu göz önüne alınırsa, 
keza turistik girişlerin de Kapıkule'den yapıldığı düşünülürse Hükümetimizin böylesine güç 
bir durumu, çok kısa bir zamanda ve en uygun bir biçimde çözümlemiş olması, her türlü tak
dirin üstündedir. 
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Girişlerde, çadırlı kamplara, okullara, pansiyonlara ve yurtlara geçici olarak yerleştirilen, 
sıcak bir yatak ve iaşesi sağlanan soydaşlarımız için, devletimizce, bir yıl süreyle ayda 300 bin 
liraya kadar kira yardımında bulunma imkânı da sağlanmak suretiyle, bu soydaşlarımızın yer
leştirilmeleri konusunda önemli adımlar atılmıştır. 

Çoğunluğu sanayi kesiminde çalışmış bulunan göçmen soydaşlarımız, vasıflı işçi karakte
rini haiz oldukları için, sanayimizin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilmektedir. Tarım kesiminde 
çalışmış olanlar için, devlet üretme çiftlikleri ve şeker fabrikalarının hemen yanlarında göç köyler 
kurularak, buralara yerleştirilmeleri ziraî krediyle desteklenerek üretici hale gelmeleri yolun
daki çalışmalar da fevkalade süratle ilerlemektedir. 

Yüksek tahsil yapmış olanların, Bulgaristan'da görmüş oldukları eğitimin muadeletinin 
tespiti amacıyla ve bu suretle devlet memuriyetine intisap edebilmelerini temin amacıyla ge
rekli yasal düzenlemeler ve uygulamalar başlatılmış bulunmaktadır. Ayrıca, yüksek tahsil yap
mak isteyen gençlere, mevcut kontenjanlara ilaveten, yeni kontenjanlar temin edilmiş ve giriş 
sınavları da geçtiğimiz günlerde yapılarak, okullarına devam etme imkânları sağlanmıştır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 55 dakika oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN -T- Bitiriyor efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Diyordunuz ki, "Açlar, sefiller, perişanlar..." 
Müsaade edin de ne durumda olduklarını size ben arz edeyim. (DYP sıralarından gürültüler) 

tik günlerden itibaren, soydaşlarımız için okuma - yazma, Türkiye'ye adaptasyon, Türk 
kültürü ve beceri kursları açılmış; ayrıca, Bulgaristan'da çalıştıkları yıllar için Sosyal Sigorta
lar Kurumu nezdinde, sigortalarının tanınması ve devamı imkânları temin edilmiştir. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar(I) Tabiî, alkış alacak sözleri ve davranışları alkışlamak bir takdir bor
cudur; bravo, teşekkür ediyorum size. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen efendim... En sonunu okuyun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Topluyorum efendim, bitmek üzere. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Ne toparlaması? Kaç dakika oldu?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Soydaşlarımızın sürekli konut ihtiyaçlarını 
temin etmek için, vatandaşlarımızdan farklı bir muameleye tabi tutulmaksızın, düşünülen yepyeni 
bir projeyle, Hazineye ait arazi üzerinde, altyapısı devletçe gerçekleştirilen ve soydaşlarımızın 
kuracağı kooperatiflerce, toplu Konut kredisinden istifade ettirilerek, yapılacak inşaatlar da çok 
kısa bir zamanda başlayacaktır. Altyapı problemlerini gidermek üzere... 

BAŞKAN —' Sayın bozkurt, son sayfaya gelin, çok rica ediyorum. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bir sayfa kaldı efendim. 
Bu inşaatların altyapı problemlerini gidermek üzere Geliştirme ve Destekleme Fonu mev

zuatında değişiklik yapılmıştır. Bu inşaatlarda bizzat soydaşlarımızın çalıştırılmaları düşünül
mekte ve arzu edilmektedir. Böylece, bu soydaşlarımız, kendi evlerinin kendilerinin istihdam 
tarzı suretiyle yapılması imkânına kavuşmuş olacaklardır. Bilecik'te de bu maksatla bir pilot 
uygulama başlatılmış bulunmaktadır. Şu ana kadar soydaşlarımızın iaşesi ve diğer sosyal ihti
yaçları da, sizlerin zaman zaman tenkit ettikleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonundan 
temin edilmiştir. 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İnanıyor musunuz? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Devlet kayıtlarıyla sabittir; buyurun beraber 
tetkik edelim. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Olduğu gibi yalan. (DYP sıralarından gürültüler) 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, istediğiniz kadar ora

dan "Yalan" diye bağırımz; "Kişiyi nasıl bilirsin? Kendin gibi" zihniyetinden kendinizi hâlâ 
kurtaramadınız. 

Değerli milletvekilleri, kısa bir sürede ve aniden bastıran bu zorunlu göç, devletimizin ve 
milletimizin soydaşlarımıza duyduğu ilgiye yakınlığı açıkça ortaya koyacak bir düzeydedir. Ana
vatan Partisi Grubu olarak, başta Hükümetimiz, ilgili devlet kuruluşları ve kamu görevlileri... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Başkan, bir saat oldu. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Boz kur t... 

Efendim, Sayın Bozkurt'a konuşma imkânı vermezsiniz, en azından 15-20 dakikasını ket-
medersiniz ve ondan sonra da süreden bahsedersiniz... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
DYP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkanım, ben bundan şikâyetçi deği
lim; onlar zafiyetlerinin başka türlü ifade edemezler ki... 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim, rica ediyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Anavatan Partisi Grubu olarak, başta Hü
kümetimiz, ilgili devlet kuruluşları, ilgili kamu görevlileri yurttaşlarımız Kızılay ve diğer hayır 
kurumlarına ve basınımıza konuya gösterdikleri ilgi, destek ve gayretler için medyunu şükra
nız. Gensoru önergesine vereceğimiz oy nüspettir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP 
sıralarından "Müspet dedi" sesleri) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Safa Giray; buyurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, bir hususu tashih etmek istiyo
rum : Vereceğimiz oy menfidir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Efendim, bunca tepkiden sonra Yüce Mecli
sin, terler içinde kalmış... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt... Sayın Bozkurt... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın hatibin ağzından... 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt... Sayın Bozkurt... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sürçilisan olarak çıkmış, "Müspet oy 
vereceğiz" sözünün, sehven çıktığını ve esasen önergenin.reddi istikametinde oy kullanacağı
mızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt... Sayın Bozkurt... Esef ederim, zatı âlinizi ben kürsüye ça
ğırmadım. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — "Buyurun" dediniz efendim. 

BAŞKAN — Hayır, "Buyurun" demedim, "Oradan ifade ettiğiniz, kâfi" dedim. (SHP 
ve DYP şıralarından ayağı kalkmalar, gürültüler) 

Buyurun Sayın Giray. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Hükümet adına, Sa

yın Başbakan konuşacak efendim. 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, şimdi, herkes istediği zaman kürsü

ye çıkabilecek mi? 
BAŞKAN — Efendim, ben izin vermedim. (SHP sıralarından gürültüler) "Oradan söyle

diğiniz kâfidir" dedim, "buyurun" dedim; yani, "Yerinize oturun" demek istedim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Geldi orada konuştu. 
BAŞKAN — Çıktıktan sonra da buradan bağırt yorum, "inin" diyorum ve ondan sonra 

da eseflerimi bildiriyorum. > 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Cezası yok mu? 
BAŞKAN — Ben izin verip kürsüye davet etmedim ve gerekli ifadeyi de kullandım. (SHP 

sıralarından gürültüler) 
Buyursunlar Sayın Başbakan. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Buyurun, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Cezası yok mu efendim? 
BAŞKAN — Efendim, gerekirse veririz. 
Buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından "Zabıtlardan çıkarın" sesleri, gürültüler) 
Efendim, arkadaşlarımız benim beyanımı yanlış anlamış, onu da düzeltti. (SHP ve DYP 

sıralarından gürültüler) 
Efendim, meseleyi bu kadar büyütmeyin; hadise halledilmiştir. 
Buyursunlar Sayın Başbakan. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim... 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (istanbul) — Efendim, ikinci bölümün tutanaktan çıkarılması

nı ifade ederseniz bir itirazımız kalmaz; yarii, Sayın Bozkurt'un ikinci bölümde söylediklerinin 
tutanaklardan çıkarılmasını ifade ederseniz ortada bir şey kalmaz. 

BAŞKAN — Efendim, usulümüzde "tutanaklardan çıkarma" diye bir hüküm yok. Eski 
içtüzükte "tutanaklardan çıkarma" diye bir hük,üm vardı, son tüzükte "çıkarma" diye bir hü
küm yok. 

Sayın Güneş, bu, şundan kaynaklandı: Arkadaşımız aşağıdan, kendi sözünü tashih için 
bir beyanda bulundu, ben de, buyurun oturun anlamında beyanda bulundum, kendileri yanlış 
anlayıp kürsüye çıktılar. Ben, ondan sonra, yanlış anladıklarını, kürsüye davet etmediğimi ifa
de ettim ve ondan sonra da, kürsüye davet etmeden geldikleri için kendilerine eseflerimi bildir
dim. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Efendim, anlıyorum; o kısmı lütfen yok sayalım. 
Genel Kurulda o kısmın yok sayılmasına karar verirseniz... 

BAŞKAN — Efendim, tetkik buyurun, İçtüzükte böyle bir hüküm varsa, beraberce mü
zakeresini yapalım. Benim de milletvekilliği yaptığım 1973'ten önceki dönemlerde, 1924 Ana
yasasına göre takip ettiğimiz eski İçtüzükte, "zabıtlardan çıkarma" diye bir usul vardı; fakat, 
1973 yılında çıkarılan ve halen tatbik ettiğimiz İçtüzüğe göre bu mümkün değildir. Bunun bir
çok örneği de mevcuttur, onları da müsait bir zamanda zatı âlinize gösteririm (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Ama efendim, kürsüye de kendi kendine çıkmıyor ki;.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanhul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakandan sonra zati âlinize söz veririm. 
Buyurun Sayın Başbakan. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, kürsüye kendi kendine mi çıktı? 
BAŞKAN — Efendim, ben izin vermedim diyorum; bunun daha ne münakaşasını yapı

yorsun! (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Buyurun Sayın Başbakan. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Bu talebimizi lütfen tezekkür ediniz. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Kötü bir geleneği başlatıyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Başbakan. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sayın Başkan:.. (SHP ve DYP sıralarından 

gürültüler) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, bir dakika... 
BAŞKAN -r- Oturun efendim, oturun! Söz istiyorsanız, Başbakandan sonra veririm. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Müspeti menfiyi bilmeyen, 290 kişiyi nasıl idare 

edecek?! 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru 
Yol Partisi değerli milletvekilleri tarafından verilmiş gensoru önergesi üzerinde, sözlerimin ba
şında, böyle bir gensoru önergesi vererek bize bir parça daha fazla açıklama imkânı verdikleri 
için, kendilerine teşekkür edeceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) „ 

Şimdi, bu önergenin ilk cümlesi, "Anavatan partisi Hükümetinin işbaşına geldiği günden 
bu yana başlayan ve soydaşlarımızın dilinin, dininin, adının değiştirilmesi yoluyla döruklaşan..." 
diyor. Yani, demek istiyor ki, biraz evvel Sayın Genel Başkanlarının ifade ettiği gibi "Sakın 
daha eskiye gitmeyin. Bu iş, 1984'ten bu tarafa olmuştur." Aslında, Sayın Demirel, demin bir 
arkadaşımızın dediği gibi, reddi-miras ettiğine göre, bu işin tarihçesine bakmamız doğru ola
caktır. Onun için, kendisinin de herhangi bir şekilde üzülmesine ihtiyaç yoktur. Ben tarihten 
de çok fazla bahsetmeyeceğim, merak etmeyin. 

Bulgaristan, Türkiye'nin, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğunun bir vilayeti idi. Bel
ki, Bulgaristan Türklerinin meselesinin diğer dış Türklerden çok daha önemli olması lazım. 
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Ben, bu meselenin gerisine şöyle bir baktım, 1951 senesinden, 1980 yılına gelinceye kadar. 
1951 senesinde bir büyük göç var, zor bir göç... Arkasından da, 1968 senesinde yapılan bir 
anlaşmayla, ilk dönemde aşağı yukarı 154 bin, ikinci dönemde de 116 bin kişi Türkiye'ye gel
miş. Bu arada, birçok hükümet değişmiş, bu meseleyi hükümetler hep millî mesele olarak al
mışlar, hiçbir zaman bir polemik konusu haline getirmemişlerdir. Çünkü, inanıyorum ki, Bul
garistan Türklerinin, diğer dış Türklere göre daha özel bir durumu vardır; çünkü, Osmanlı 
imparatorluğunda Konya nasıl bir vilâyetse, Bulgaristan da öyle bir vilayetti, Tuna bir vilayet
ti, Şarkî Rumeli bir vilayetti. Onun için, bu meseleyi her zaman millî bir mesele olarak gördük. 

Ne olmuş ondan sonra? 1944 senesinde komünist idare gelmiş, Bulgaristan Türklerinin 
ıstırabı büyük çapta artmış. Çok özetlersek, 12 Ekim 1946'da, Türk azınlığına ait cemaat okulları 
devletleştirilmiş; 1944-1948 döneminde, Türklerin toprakları, kamulaştırma suretiyle ellerin
den alınmış ve 1956 yılında, 1 118 Türk okulunun, Bulgar okullarıyla birleştirilerek kapatılma
sına kadar gitmiş hadise; İSO bin Türk öğrenci de bu suretle Türk okullarında okuma hakkın
dan mahrum bırakılmış. En son 1974 senesyade de, Bulgar yönetimi, Bulgar okullarındaki Türkçe 
sınıflarını kaldırmış. Yani, 1974 senesine kadar Bulgar okullarında Türkçe sınıflar var. 

Bulgaristan Hükümetinin, ülkesindeki azınlıkları hedef alan asimilasyon politikasının ilk 
tezahürleri, bu suretle, 1984 senesinden çok önce çıkmaya başlamıştır. Hatta, 1972-1974 yılla
rında, ilkönce kendilerini Türk farz eden Pomakların isimleri silah zoruyla değiştirilmiş, hepi
miz çok iyi biliyoruz ki, bu Pomakların mühim miktarı, 1950'lerde ve daha sonraki yıllarda 
göç etmişlerdir; Balıkesir'de bu Pomakların köyleri vardır. 

Buradan söylemek istediğim şu : 1984 yılına gelince, Bulgar Hükümeti, Bulgar yönetimi 
en son safhaya; yani asimilasyonun en son safhası o lan isim değitirmeye, dinlerinin vecibeleri
ni uygulatmamaya; Bulgarlaştırmanın son safhasına nasıl olmuş da, hangi cesaretle geçmiştir? 
Bunun için bir parça geriye gitmek lazım. 1984 sonuna doğru, bu hadiseler olduğu zaman, 
bilgiler bize gelmeye başlayınca, Sayın Cumhurbaşkanıyla oturduk konuştuk. Sayın Demirel'-
in de biraz evvel bahsettiği gibi, kendilerinin daha evvel Jivkov'la çok teması olmuş, birkaç 
kefe gidilip gelinmiş. 

Sayın Cumhurbaşkanı, "Bu meselenin aslı nedir; doğru mudur, değil midir niçin böyle 
yapılıyor?" diye, Genel Sekreterini 1985 senesinin Ocak ayında oraya gönderdi. Bu görüşmede 
Jivkov'un Genel Sekretere söylediği sözleri zabıttan aynen okuyorum; çünkü, hatırlayacaksı
nız, bu hadiselerin olduğunu duyduğumuz zaman, Bulgaristan'a şunu söyledik : Bir göç anlaş
masıyla, biz bütün soydaşlarımızı almaya hazırız. Eğer siz onları istemiyorsanız, Bulgar yöne
timi onları istemiyorsa, biz bunları almaya hazırız. 

Görüşme sırasında Jivkov cevap olarak diyor ki, "Şimdi göç meselesine gelmek istiyo
rum. Ben Başkan olmadan önce işbaşındaki Bulgar yönetimi, Türkiye'ye göçe karşı idi" Jiv
kov kaç senesinde Başkan olmuş? Zannediyorum 1958'lerde. Sözlerine devam ediyor : "îş ba
şına geldikten iki üç sene sonra bir değerlendirme yaptım ve bu tutumun normal olmadığını 
gördüm. Bizzat biz size teklif ettik, dedik ki, Bulgar Türkleri içerisinde Türkiye'ye göç etmek 
isteyenler varsa, biz bunlara müsaade ederiz. Sonunda ettik de... Süleyman Demirel ve Bülent 
Ecevit ile görüşmelerimizde, her zaman kendilerine şunları söyledim : Diğerleri de göç etmek 
istiyorlarsa, onu da sağlarız. Her iki lideriniz de bunu arzu etmediler. Aynı konuyu Sayın Ev
ren ile de görüştüm, kendileri de buna benzer bir karşılık verdiler." 
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Şimdi, müsaade ederseniz, tabiî, Jivkov çok doğru söyleyen bir adam değil, yalan söyle
me ihtamali çok kuvvetlidir; zaten, çok doğru söylese, bu hadiseler başımıza gelmez. 

Bu mesele nasıl olmuş diye biraz daha baktık. Elimizde, 1966 senesinde, yani 1968 anlaş
ması yapılmadan evvel, Bulgar Dışişleri Bakanı Başev'in Türkiye'yi ziyareti sırasında Sayın Çağ-
layangil ile yapmış olduğu görüşmesinin zaptı var. Bu görüşme zaptının bazı yerlerini, hiçbir 
yorum yapmadan aynen okuyorum : 

Başev diyor ki: "Mesela, parçalanmış aileler dışındaki Bulgaristan Türkleri de göç etmek 
isteyebilir ve Türk temsilciliklerini istila edebilirler. Bu durumda hepimizin hali ne olur? Metin 
konkretize edilirse daha faydalı olur. Mesela Türk Hükümetinin, Bulgaristan Türklerinin hep
sini kabul edemeyeceğinin ifade edilmesi gibi" Yani diyor ki, Metinde öyle bir ibare bulunsun 
ki, Türk Hükümeti hepsini kabul etmiyor... 

FUAT KILCI (tzmir) — Hani yorum yoktu?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Yorum yapmadım, aynen okudum. 

Ekselansla konuştuktan sonra Sayın Bakan da diyor ki : "Arkadaşlarıma, kitle halinde 
bir göçün iki taraf için de imkânsız olduğunu söylemiştim. Bunu belirttikten sonra, parçalan
mış aileler meselesinden bahsedecektik. Bunda ne mahzur gördünüz?" Ve yine Sayın Bakan 
diyor ki : "Bulgar Hükümeti müsaade etmedikçe, Türkiye de kabul etmedikçe, göç olmaz." 
Bulgar Dışişleri Bakanının bir cevabı var : "Bulgaristan Türklerinden bazılarının Türkiye'ye 
göç etmek isteyecekleri bir hakikattir. Bu durumda, münasebetlerimizi bozabilecek bazı olay
lar ortaya çıkabilir. Bulgar tarafı, kendi fikrinin ayrı kaydına da razıdır. Parçalanmış ailelere 
öncelik verileceğini, öteki haller için de hazırlık olduğunu, fakat izin verilmesi gerektiğini ka
yıt gibi. Mesele sarahaten halledilmezse, Bulgaristan'da göç meselesi ve her iki memlekette de 
bunun güçlükleri ortaya çıkacaktır." Sayın Bakanın cevabı şu : "İşi diplomatik veçhesinden 
çıkarıp, realiteye dönelim. Bulgaristan'da bazı Türkler var ve Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bun
ların yığın halinde göçü, Bulgaristan için olduğu kadar Türkiye için de problem yaratacaktır. 
Diğer taraftan, tnsan Hakları, Birleşmiş Milletler şartı, göç hakkını tanımaktadır ve buna ma
ni olunamayacağını söylemektedir. Bu itibarla, göçe hiçbir şekilde razı değiliz demek imkânı
na da malik bulunmuyoruz. 

Şimdi, bu iki hususu ne şekilde kombine edeceğimiz hususu ehemmiyet arz etmektedir. 
Bunun için, teklif ettiğimiz metinde, "Yığın halinde göç her iki memleket için de mümkün de
ğil. Bu sebeple, her iki hükümet, imkân ve menfaatleri çerçevesinde bu işi görüşüp halletmeye 
karar vermişlerdir" diyoruz. 

Biraz daha ileride Bulgar dışişleri Bakanı diyor ki : "Bu açıklamalardan sonra, bizim, 
meseleyi görüş şeklimiz şudur. Bulgar Hükümetinin, göç etmek isteyen bölünmüş aile fertleri
ne müsaade edeceğini; Türk tarafının da, bölünmüş aileler meselesini halletmek istediğini; fa
kat umumî göçü kabul edemediğini bir bildiriyle açıklarız." 

Sıkıştırıyor. 
Sayın Bakanımız, "Bizim için kabul etmemek diye bir durum yok. tmkân ve menfaatleri

mize göre bu konuyu müzakere etmek bahis mevzuudur. Bugünkü şartlarda bu meseleyi iki 
taraf da ortaya çıkarmak istemiyor." 

« 
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Bulgar Dışişleri Bakanı: "Bizim herkese müsaade vermeye hazır olduğumuz bir gerçektir. 
Türk tarafının da 'Bunları kitle halinde kabul edemeyeceğine' dair beyanı var. Diğer yandan 
da, Türk tarafı, bundan önceki göçlerde parçalanmış ailelerin meselelerini halletmek istiyor. 
Bunlar, meselemizin üç unsurudur, bundan netice çıkarmak lazım." 

Biraz daha ileride -aynı konuşma- Çağlayangil diyor ki : "Zannediyorum ki, bir hedef 
yanlışlığı var. Her iki hükümetin gayesi ve bu temaslardan beklediği, Bulgaristan Türklerinin 
meselesini mi halletmektir, yoksa Türk-Bulgar münasebetlerini normal ve iyi yola mı sokmak
tır?.. Esas hedefimiz ikincisidir." 

tyi dinleyin, "İkincisidir..." (ANAP sıralarından "Orayı bir daha okuyunuz" sesleri; DYP 
sıralarından gürültüler) 

ALÎ ESER (Samsun) — Çok ters bir mantık. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Evet, ilave ediyor, "bir de bu meselelerin 

iç politika tarafı var." 
SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Tamamını Okuyun. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Hangisini? 
SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Demin okuduğunuz o kısmın altını, devamını 

okuyun. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Devam edeyim, okuyayım: "Bulgaristan'

daki Türkler meselesi, bu yol üzerinde karşımıza çıkan bir unsurdur..." 
SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Onu istiyoruz, evet. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — O kadar. 
Okuyorum : "Bu konuyu ele alırken ikimizin de iyi nfyetli ve samimî olmamız, birbirimi

ze inanmamız lazımdır..." (DYP sıralarından gürültüler) 
SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Evet, doğru. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bir dakika... Bir dakika... öyle 

değil; okuyorum : "Aksi halde, hiçbir meseleyi halledenleyiz. Mesele şu : 'Türk Hükümeti, 
göçmen kabul edemeyeceğini söylüyor' diyorsunuz; ama ben de, hepsini gönderin desem, bu
nu da siz yapamazsınız..." 

"Nereden biliyorsunuz? Gönderirim hepsini" diyor... 
Zira, "Bulgar sosyal hayatında kargaşalık olurmuş..." 
"Bu gibi tedbirlere ancak zor karşısında başvurulur. Toptan bir göç kararı, memleketleri

miz menfaatlerine değildir." 
tşte, istediğiniz bu. (Gürültüler) 
"Bir de, bu meselelerin iç politika tarafı var. Şuna da eminim ki, Ekselans, beni, kendi 

umumî efkârım karşısında, 'niye soydaşlarımızı kabul etmiyorsun?' diye bir polemik karşısın
da bırakmak istesin." 

N Bursalı ya... (DYP sıralarından "Ne demek?" sesleri, gürültüler) 
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Daha bitmedi.., Daha bitmedi... 
1967 senesinde, gene Sayın Çağlayangil ile Başev görüşmesi zaptından : 
Diyor k i : "Bana dediler ki, (Bursa'da iskft edilen göçmenler) 'siz, Başev geldiği zaman 

deklarasyon yaptığınız, göç olacak diye. Bulgarlarla taahhütname yapıldığı halde, bizi bırak
mıyorlar.' Kendilerine dedim ki, Bulgarlar değil, biz bırakmıyoruz. 

Bulgar Hükümeti, Türkiye ile iyi münasebetler kurmak istiyor dediler. Bulgarlar tarafın
dan göçe müsaade ediliyor dedim. Yani, biz bırakmıyoruz" diyor. 

4 'Nüfusumuz yılda ortalama 1 milyon kişi artmaktadır; 400 bin kişiye de her yıl fazladan 
iş bulmak gerekiyor. Birdenbire, isteyen gelsin, diye göçe kapıyı açamayız..." 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Açıp da senin gibi rezil mi olunsaydı? 
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Doğru, doğru... 
VEFA TANIR (Konya) — Onları biz baştan söyledik ya... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Evet... Evet... 
Şimdi, bunları anlatmamın sebebi, bugünkü meselenin cevabını bulmak değil; Bulgaris

tan, neden bir göç anlaşmasına gelmiyor; size onu anlatmaya çalışıyorum. 
VEFA TANIR (Konya) — Onları biz baştan söyledik. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Biraz daha dinleyin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O belgeler sizde var, Sayın Demirci'de de var, neden bizde 

yok Sayın Başbakan? (Gülüşmeler) 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Siz de hükümette bulunursanız, alırsınız... 
1972 senesinde Halûk Bayülken Dışişleri Bakanıyken, diyor ki: "Bulgar tarafı tehdit edi

yor (Sayın Bayülken'i) 1968 anlaşmasının gizli protokolünü yayınlayabileceklerini..." 
Bir de gizli protokol varmış!.. 
Demirel- Jivkov görüşmesi, S Haziran 1976; Şale Köşkü : 
"Jivkov - Biz, göç istemeyen bir iktidarın yerini aldık. Parti olarak, iktidar olarak bu me-

. selede 180 derece bir dönüş yaptık; siz ise karşı çıktınız. Netice olarak, akrabalık üzerinde an
laştık. (Aynen söylediği bu. Devam ediyorum,) mevcut anlaşma çerçevesi dahilinde, isteyen göç 
edebilir. Son yapılan sayımda (197S yılı sonlarında) Türklerin sayısı 700-800 bin olarak tespit 
edilmiştir. 100-150 bin göç etmek isteyen Türk varsa, benim katiyen itirazım yoktur, hatta 200 
bin varsa, gene itirazım yoktur. 

Demirel - Konuya biz beşerî gözle bakmaktayız. Türkiye'de yakın akrabası bulunan Türk 
soyundan Bulgar vatandaşları göç etmek isterse, buyursun, biz kabul etmeye hazırız, diğerleri
ni değil." 

1978'de Jivkov'la, Sayın Ecevit görüşmesi : 
Jivkov diyor ki: "Göç sorunu yıllardır sürüncemede bırakılıyor. Bu alaşmaya göre, prob

lem halledilmiştir. Devam edemeyiz; ama, makul, dostça ve iyi komşuluk ile bu problemi çöze-
riz. Ama, öyle de olabilir ki, sizin hükümetle anlaşma imzalarız, sonra başka hükümet gelir, 
tutumunu değiştirebilir. Biz, göçmen göndermeye hazırız; 100 bin, 200 bin, 300 bin veya SOO 
bin kişi..." \ 
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Sayın Ecevit, buna hiç cevap vermiyor. Onun söylediği konu, esas itibariyle, "Türk asıllı 
Bulgar vatandaşlarının, çok iyi Bulgarca öğrenmelerinden memnun oluruz; ancak, Türk Dili 
ve kültüründen de yoksun tutulmamalarını arzu ederiz." Söylediği bu. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Türkiye'nin ulusal Balkan politikası nedir? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Jivkov da cevap veriyor : "Sayın Başbakan, 

sözlerinizden anlayamadığım husus, bu konuda ne arzu ettiğinizdir. Demin de açıkladığım gi
bi, ülkemizde, bütün vatandaşlarımız aynı haklardan yararlanıyorlar; ücretsiz eğitim, tedavi 
ve güvenlik hakları gibi... 22 yıldır bu yerdeyim, tik defa siz ileri sürüyorsunuz bu hususları.'.' 
Yine, hiç olmazsa, Türkçe vesaire gibi hususlar öğretilsin diye, ilk defa Ecevit ileri sürüyor. 

Şimdi, son olarak da 25-27 Haziran 1979'da Mladenovla Rahmetli ökçün'ün görüşmesi: 
"Mladenov — Yaklaşık olarak kaç kişinin göçü öngörülüyor? 
ökçün — Sanırım 25 bin civarında olur. 
Mladenov — Bütün isteyenlerin göç etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 
ökçün — Konuyu parçalanmış ailelerin birleştirilmesi olarak düşünmüştüm. 
Mladenov — Daha çok sayıda kişilerin göçü söz konusu olsaydı yeni bir anlaşma yapabi

lirdik." 

Muhterem milletvekilleri, 1984-1985 yıllarında Bulgaristan acaba niye asimilasyonun son 
safhasına, yani isim değiştirmeye geçti? Araştırmayı burada görürsünüz. Çünkü, Türk Hükü
metinin ve gelmiş hükümetlerin, hiçbir şekilde büyük bir göçü kabul etmeyeceğine kanaat ge
tirmiş, büyük bir göçe hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini açık seçik olarak, Jivkov öğren
mişti. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim, bizim analizimiz şudur, o vakit şu sual geliyor : 
Biz, "hepsini kabul ederiz" derken, niye bir göç anlaşmasına gelmedi -evvelce teklif ediyor 
göç anlaşmasını- niye gelmedi? Esas sual burada. Niye acaba, kendisine, hem ben, hem Cum
hurbaşkanımız, "Göç anlaşması yapalım, hepsini almaya razıyız" dediğimiz zaman, resmen 
bize, "Biz, göç anlaşması yapmayız" dediler? (DYP sıralarından "Neden?" sesleri) 

Onu söyleyeyim, niçin olduğunu : Onlar blöf yapıyordu, size blöf yapmışlar... Eskilere... 
FERÎT BORA (Diyarbakır) —• Sen ne yaptın?.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Aslında, göç meselesinde Bulgar'ın fikri, 

anlaşma yapmadan ya hepsini aynen 1950'de 1951'de yaptığı gibi- bedava göndermek... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN — (Zonguldak) — Hayır, hayır.., 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Evet... Ondan sonra... Bir dakika, bitmedi 

daha... Karşı tarafın bunu kabul etmeyeceğini bildiği için gayet de horozlanmış, "500 bin de 
gönderirim, 200 bin de gönderirim, 300 bin de gönderirim" laflarını söylemiş... 

Dikkat ediniz, sebebi gayet açıktır : Bizim kabul etmeyeceğimizi bildiği için bu kadar ra
hat konuşmuş. 

Aslında, Bulgar'ın istediği iki şey var : Ya oradaki Türklerin hepsini asimilasyon politika
sıyla Bulgarlaştıracak veyahut da bunda başarılı olamazsa -ki, onu başarılı kılmadık- o vakit 
ikinci alternatif olarak, hepsini olduğu gibi, Türkiye'ye gönderecek. Biz, vizeyi tatbik etmeden 
bu işe başladığımız zaman bunun böyle olacağını biliyorduk. Çünkü, uzun yıllar, komünist 
rejim geldikten bu tarafa, Bulgaristan'daki Türk toplumu ezilmiş bir toplumdu ve ümitleri yoktu. 
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Size soruyorum : Kapıyı açmasaydık, başta Sayın Demire! olmak üzere, sizler karşımıza 
çıkmaz mıydınız? (DYP sıralarından "Hayır" sesleri) Çıkardınız. "Üç dilim ekmeğimizden 
ikisini yeriz, birini onlara veririz" diyen Sayın Demirel değil miydi? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Niye kapattın kapıyı, niye kapattın? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) - Şimdi geleceğim... 
BAŞKAN — Sayın Demirel, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) - Kapıyı kapatmadık. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Siz politikaya alet oldunuz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Kapıyı niye kapattın? Mesele orada... 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Demirel... Lütfen... 
Sayın Küçükel, affedersiniz, zatı âlinize de söylüyorum efendim. 
Devam edin efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Kapıyı kapatmadık; Bulgaristan'daki taşı 

oynattık. Uzun yıllar, korku belası, "Aman dokunmayın, Türkler orada icatsın; isimleri mi de
ğişiyor, okulları mı kapanıyor..." Hiçbir hükümet bunlarla uğraşmamış. Aksini ispat edenin 
alnım karışlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, hiçbir hükümet, Bulga
ristan'daki Türklerin okulları kapanırken, sınıfları kaldırılırken ve malları ellerinden alınırken, 
bir tek kelime söylememişler. (DYP sıralarından "Niye söyleyememişler" sesleri) 

Neden söyleyememişler, onu da söyleyeyim : Şurada bir mecmua var; 1975 yılında Sayın 
Demirel diyor ki: "Ben, Bulgaristan'la, Jivkov'Ia Babaeski'de buluştum; elektrik hatlarını bir
leştirdik. 50 milyon kilovat/saat elektriği biz satacaktık, 50 milyon kilovat/saat elektriği de 
biz alacaktık. Alış verişti, anlaşma buydu" diyor; ama Bulgara öyle bir muhtaç olmuşuz ki, 
1 milyar 980 milyon kilovat/saat almışız; evet, buraya kadar çıkmış. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dâvos ruhuna benzer bu da. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Doğal gaz aldınız. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Çünkü, bir sene boyunca ödediğimiz para 

ne kadar, biliyor musunuz? Maksimum, tam 268 milyon mark. Bir çoklarını ödeyememişiz, 
Bulgar horozlanmış; ama, 1986'da biz bu işi tamamladık. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Davos ruhu gibi; beraber, döner yediniz orada. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) - 1986'da bu iş bitti; Bulgaristan'la irtibat 

kesildi. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 35 bin soydaş niye geri döndü? 
VEFA TANIR (Konya) — Doğal gaz aldınız, doğal gaz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Eğer irtibat devam edecekse, o, ilk anlaşma 

yapıldığı gibi otur. Yani, aldığım kadar, veririm. Evet, aldığım kadar, veririm. Şimdi, Bulgaris
tan elektriğe muhtaç. Onu biz de biliyoruz. 
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İkincisi, gene 1970 senesinde, -burada zabıtlar var- Sayın Demirel Bulgaristan'ı ziyaret et
miş ve dört gün kalmış. Zabıtlara şöyle bir baktım, Türklerle ilgili hiçbir konuşma yok; araştır-

' dım, yok... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Milliyetçi Demirel!.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla).— Evet, milliyetçi!.. (ANAP sıralarından gü

lüşmeler) 
Konuşulan konu nedir, biliyor musunuz? En başta -zabıtlarda var- Bulgaristan, Türkiye'

ye 700 bin dolarlık kütük tahsis etmiş!... 
Sayın Ecevit'in yaptığı bir başka konuşma daha var. O da, sigara kaçakçılığından şikâyet 

ediyor ve "Aman mani olun" diyor. Devamla "Silah kaçakçılığına mani olun" diyor. 

Gene zabıtta gördüm, birinin sözü var, "Polonya üzerinden bizim boraksımızı reeksport 
suretiyle alıyorsunuz; dosdoğru bizden alın" diyor. 

Bunlar, zayıf bir ülkenin emareleridir; Bulgaristan karşısında fevkalade zayıf bir ülkenin 
emareleridir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

tşte o yüzden sesiniz çıkmamıştır; onlardan dolayı çıkmamıştır. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başbakan, grev sırasında demirler nereden geldi. 

Demirler daha yeni geldi, yeni... (Gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Hariciye vekilinin orada zaptı var; açın zaptı okuyun orada. 
Olayların hangi tarihte başladığı yazıyor orada. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ve bugün Bursa'da, göçmenlere, bundan sonra 
açıkça söyleyeceğiz; madem bu işi siz millî politikadan çıkarıyorsunuz, polemik mevzuu yapı
yorsunuz, bu zabıtlarda Çağlayangirin söylediklerini, Bursa'da, gelen göçmenlere ve hepsine 
açıklayacağız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bursa'da kim yüzüne baktı senin? Kaç kişi dinledi se
ni? (DYP sıralarından "Açıkla, açıkla" sesleri,.gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Evet, açık söylüyorum : Bizim millî politi
kamız, açıkça Bulgaristan Türklerinden ne kadar gelmek isteyen varsa Türkiye'ye almaktır. Bir 
tek şartımız var : Bulgaristan bizimle bir göç anlaşması imzalasın. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Daha evvel yapılmalıydı bu . 300 bin kişiyi bulmadan 
önce yapılmalıydı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bunu sizlere söylemiş, kabul etmemişsiniz... 
Kabul etmemişsiniz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Utan, bir de bakan olacaksın, ne elini kolunu kaldırı
yorsun? (Gürültüler) ı 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Çok değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Gürdal... Sayın Gürdal, lütfen kendine hâkim ol. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Oradaki bakanlar da hâkim olsun kendilerine. (Gü

rültüler) 
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BAŞKAN — Devam edin Sayın Başbakan, devam edin lütfen. 
Grup yöneticilerinden rica ediyorum efendim; sükûneti muhafazada bize yardımcı olsun

lar. Çok rica ediyorum. 

BAŞBAKAN TURGUT ÛZAL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben 
şahsen, bu millî meselenin polemik mevzu yapılmasını hiçbir şekilde arzu etmezdim; ama ma
alesef, hırsla, bu millî meseleyi dahi polemik mevzuu haline getirmiştir. Unutmamak lazım, 
herkes şunu çok iyi bilsin. Türkiye, ikibuçuk ayın içinde, 300binden fazla göçmen ile tkinci 
Cihan Harbinden sonra en büyük göç hareketine m uruz kalmıştır. Bugün, İftiharla söylüyo-
Tum, kanunlarda değişiklikler yaptık, her türlü kolaylığı sağladık, 40 küsur bin soydaşımıza 
iş bulduk. Her aileye 100 • 300 bin lira arasında kira bedeli veriyoruz. Konut yapımına başla
dık; gittikleri bölgelerdeki konut yapımını ayrıca artırıyoruz. Bütün bunları, gücümüz var da 
onun için yapıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, bu ülke, artık, Bul
gar'ın sigarasına muhtaç değildir. 

İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Demir aldınız,.. Demir nereden geldi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Elimde rakamlar var. Karşılıklı olarak itha
latımızda ihracatımızda biz en aşağıya inmişiz. Evet, bugün Bulgaristan'a daha fazla ihracatı
mız var; ama çok az da ithalatımız var. Eski yıllara baktığımız zaman, 100 milyon doların üze
rine çıkmış; buna, elektrik de dahil değil. Bulgar'ın, Türkiye'den sigara kaçakçılığı, attın ka
çakçılığı, silah kaçakçılığı gibi büyük menfaati varmış. 

Bütün bunların yanında, başka bir şey daha var. Döviz yokluğu sebebiyle 70 sente muhtaç 
olduğumuz o devrelerde, Avrupa'dan yapamadığımız ithalatı, dolaylı olarak Bulgaristan'dan 
yaptığımızı ve bu nedenle de yüzde 40 daha pahalı ödediğimizi burada Sanayi Bakanlığında 
oturanlar da bilirler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bulgaristan'ın, Türkiye'deki menfaatini biz kaldırdık, sizler, daha evvelki idareler, bu men
faatin artmasına, oradaki Türklerin ıstırap çekmesi pahasına da olsa devam ettiniz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından "Haydat.." sesleri) 

Ben, bütün bunları vesikalarla huzurunuza getirdim, vesikalarla konuştum. Hiçbir şekil
de... (DYP sıralarından "Oooo..." sesleri, gürültüler) Yorumum var; doğru yorumum da çok 
açıktır: Bulgar, zayıf olduğunuz zaman, karşınızda aslan kesilmiştir, Bütün burada anlatılan 
hikâye odur. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞUJ (Bursa) — Şimdiki gibi... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Hayır... Hayır... Hayır. Bulgar, önünde so
nunda yola gelecektir, hiç merak etmeyin. (DYP sıralarından "Ne zaman?" sesleri) 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — 70 milyon olduğumuzda!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Biz, hududu da kapatmadık; vize rejimiyle 
almaya devam ediyoruz. Eğer bir göç anlaşması yaparlarsa -bakın söylüyorum- orada ne ka
dar gelmek isteyen varsa, hem Türkleri, hem de Pomakları almaya hazırız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağolun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki müzarekereler tamamlanmıştır. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Komisyonlara üye seçimini yapmak ve gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 3 Ekim 

1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.19 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Türkiye'ye atanan yeni ABD Büyükelçisi hakkındaki 
iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Millî Savunma Bakam ve Dışişleri Bakan Vekili İsmail 
Safa Giray'm yazdı cevabı (7/766) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı 

ile dilerim. . 19.7.1989 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. Türkiye'ye atanan yeni ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz'in uluslararası alanda 
"Kriz çözücü" kimliği ile tanındığı, bu şöhretini çeşitli Asya ülkelerinde toplumsal olaylara 
ve krizlere karşı önerdiği askerî darbelerle ve komplolarla kazandığı, CtÂ'nın da içinde bulun
duğu çeşitli istihbarat örgütlerinin koordinasyonundan sorumlu bir kişi olduğu Sayın Dışişleri 
Bakanımızca bilinmekte midir? 

2. Başta Malezya olmak üzere bir çok islâm ülkesi tarafından reddedilen ve bütün dün
yada darbeci ve CtA ajanı olarak tanınan Morton Abramowitz*in Sayın Bakanlığınızca isten
meyen adam ilan edilmesi düşünülmekte midir? 

T C . 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı : İSAP-272-559 29.9.1989 
Konu : Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'm ABD'nin Ankara Büyükelçisiyle ilgili 

soruları hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Md. -7/766-3054/14726 sayılı yazıları. 
llgi'de kayıtlı yazılarıyla Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan Edirne Milletvekili Sa

yın Erdal Kalkan'm ABD'nin Ankara Büyükelçisiyle ilgili sorularının cevapları ilişikte sunul
muştur. • ' ı 

Saygılarımla arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Dışişleri Bakanı Vekili 
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Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'a Yönelttiği 
Soruların Cevapları 

1. Bakanlığımızda, bu soruda yer alan iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir bilgi mevcut 
değildir. Aksine, Büyükelçi Abramovvitz'in ABD Dışişleri Bakanlığı mensubu meslekten bir 
diplomat olduğu bilinmektedir. 

2. Biz, dost- ve müttefik ABD'nin Ankara'da görev yapmak üzere Büyükelçi Abramo-
v/itz'i atamakla isabetli bir seçim yapmış olduğunu düşünüyoruz. Kendisine Hükümetimizce 
agreman verilmiş olan her Büyükelçi gibi Sayın Abramowitz de muteber bir diplomat olarak 
görevini yapmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 

29 . 9 . 1989 Cuma 

Saat: 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 arkadaşının; uyguladıkları siyasî ve ekonomik po
litikalarla, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikle
ri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Ana
yasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/10) 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutum
larıyla; Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Karabük ve İskenderun fabrikalarmdaki grevi teşvik 
ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekono
misini gerekse demir - çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/8) 

3. — poğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Kök- ' 
sal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının; Bulgaristan'daki soydaşlarımı
zın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile Ülkemizin 
geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut özal hakkında Ana
yasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/6) 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 


