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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
rem bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup 
uymadığını, son depremde meydana gelen can ve yıkılan bina sayısını tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 5-26 Haziran 1991 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 78 inci Ulusla

rarası Çalışma Konferansında kabul edilen sözleşmeler ve tavsiye kararları ile ilgi
li olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sıra
sında, Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tez-
teresi (3/360) 
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Sayfa 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLE** 6,44 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu tasarıları ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) 

. (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) 6:42,44:122 

A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 7,44 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 7:42,44:63 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 7:42,44:64 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI 64 
1. — Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 64:122 
2. — Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı'•_ 64:122 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ) nin, 1991 yılında, ilgili Devlet Bakanlığı için te
min ve teslim ettiği, pul, sarf ve etiket harcamalarıyla ilişkili olarak, Devlet eski Bakanı Musta
fa Taşar'ın durumunun, TBMM'nin takdirine sunulmasının uygun görüldüğüne dair Başba
kanlık Teftiş Kurulu inceleme raporu ile, onayının TBMM Başkanlığına sunulduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve 

Meclis soruşturması önergelerinin, sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzayla 
verilebileceğine; 

Böyle bir önerge olmadan, TBMM Başkanlığının, söz konusu rapor ve evrakla ilgili ola
rak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına; 

Ancak, milletvekillerinin bilgi edinebilmeleri bakımından, konunun, Genel Kurula sunul
masına ve evrakın, milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiği
ne ilişkin Başkanlık teskeresi. 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Ulaştırma Bakanlığı, 
Telsiz Genel Müdürlüğü, 
1992 malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesapları ve 
Çevre Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile, 
Çevre Müsteşarlığı 1990 malî yılı kesinhesabı, 
Kabul edildi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun, (1/358, 3/325) (S. Sayısı 
: 53) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonucun
da kabul edildiği açıklandı. 

21 Mart 1992 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 02.50'de son verildi. 

Cengiz Üretmen 
Manisa^ 

Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
213.1992 Cumartesi 

Sözlü Sav Önergeleri 

1.— Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen asbest 
yataklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257)(BaşkanIığa 
geliş tarihi : 183.1992) 

2. — İçel Milletvekili Ali Er'in Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen bir ka
rara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/25 8)(Boşkanlığa geliş tarihi: 193.1992) 

3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Kö
yünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/259) (Başkanlığa geliş tarihi :. 193.1992) 

4. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenlerine ve 
alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 193.1992) 

5. — NevşehirMilletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki bazı iddi
alara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) (Başkanlığa geliş tarihi : 193.1992) 

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan üyelik indirimin
den dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 
(Başkanlığa geliş tarihi 193.1992) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, İş Kanununa muhalefetten kesilen cezaların Ba

kan onayı ile kaldırıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/102) (Başkanlığa geliş tarihi : 193.1992) 

Meclis Arasttrmast Önergesi 
1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölgesinde 

yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını, son depremde 
meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/41) (Başkanlığa geliş tarihi : 193.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Boşkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 
1992 malî yılı genel ve katma bütçeli idareler kanun tasarılarıyla, 1990 kesinhesap kanunu 

tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. Ancak, görüşmelere geçmeden önce Baş
kanlığın sunuşları vardır; okutacağım : 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1., — Muş Müktueküi Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölgesinde yapılan 

kamuya ait binalar m Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığım, son depremde meydana gelen can 
kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

BAŞKAN — Bir adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son zamanlarda peşpeşe yaşanan, doğuda çığ felaketleri, Zonguldak'ta grizu faciası ve 

Erzincan depremi, halkımızı büyük bir yasa boğmuştur. 1992 yılıyla birlikte bu peşpeşe gelen 
felaketleri talihsizlik olarak veya takdiri ilahi gibi soyut ifadelerle açıklamanın hiçbir mantığı 
yoktur. Eğer yerleşim birimleri, çığ düşme olasılığı yüksek yerlerden kaldırılsaydı, eğer bir asır 
öncesi teknikler yerine kömür ocaklarımızın altyapılarında grizu patlaması facialarını önleye
cek bir modernleşme sağlansaydı, eğer tarih boyunca büyük sarsıntılar geçirmiş, sayılı felalet-
lere sahne olmuş Erzincan'da, ta 1940 ve 1975 yıllarında yürürlüğe girmiş depremle ilgili yasa 
ve yönetmeliklere uygun kentleşme ve yapılaşmaya gidilseydi, bu felaketlerin hiçbirisi olmazdı. 

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olan Erzincan ve çevresinde büyük acı ve ıstı
raplar yaşanıyor. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı yanında büyük korku ve telaşla birlikte geceyi 
sokakta, çadırlarda geçirmeye çalışan çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar binlerce insan... 1939 yılında 
bir büyük deprem daha yaşanıyor Erzincan'da... Kimi kayıtlara göre 32 bin, kimi kayıtlara 
göre 39 bin insan hayatını kaybediyor. Şehir yerle bir oluyor, haritadan siliniyor. 

7.8.1940 tarihinde çıkarılan bir yasa ile deprem fay hattı üzerinde bulunan şehir merkezi 
istimlak edilerek, şehir fay hattına uzak bir yere kuruluyor. 1939 yılında büyük bir felakete 
yol açan 7,9 şiddetindeki bu depremden sonra Bayındırlık Bakanlığınca bir "Deprem 
Yönetmeliği" hazırlanmış, böylece yapıların depreme dayanıklı olarak nasıl yapılacağı belir
lenmiş. 1948 yılında konunun uzmanlarının katıldığı bir kongre toplanmış. 

Kongrede ileri sürülen görüşlere uygun olarak 1965 yılında (yani 17 yıl sonra) yeni bir yö
netmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmelik son şeklini 1968 yılında alabilmiş ve ancak 1975 yılın
da Resmî Gazetede yayınlanabilmiştir. 

— 5 — 
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9 Haziran 1975 tarihinde tmar ve İskan Bakanlığınca yayınlanan "Afet Bölgelerinde Ya
pılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" ile, deprem bölgelerinde yapılacak yapıların hangi özel
liklere haiz olacağı belirlenmiştir. Sözü geçen yönetmeliğin 6 ncı maddesinde "Birinci ve ikinci 
derece deprem bölgelerinde B 225'ten düşük nitelikte beton kullanılmaz, tüm deprem bölgele
rinde vibratörsüz ve betoniyersiz beton kullanılmaz" deniliyor. 

Eğer bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun binalar yapılmış olsaydı, felaket bu kadar 
büyük olmazdı. Ortaya çıkan tabloya baktığımızda halkın tek katlı olarak yaptığı binaların 
değil, kamu kurumlarının ve bazı işadamlarının çok katlı olarak yaptığı binaların yıkıldığını 
ve can kaybının buralarda çok olduğunu görüyoruz. Emniyet Müdürlüğü lojmanları, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi lojmanları, Selimoğlu Pasajı, Birlik Çarşısı, Vakıf tşhanı, Maliye lojma
nı, Kooperatif Evleri, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Emlak Bankası, Garanti Bankası, Va-
kıfbank, Etibank binalarının tamamen çöktükleri görülmektedir. Bu tablonun anlamı; asıl so
rumluluğun kamu görevlilerinde olduğu anlaşılıyor. 

1. Bu yüzden; 1939 yılından beri kamuya ait binaların yönetmelik şartlarına uygun yapı
lıp yapılmadığı, 

2. Deprem nedeniyle yıkılan kamuya ait binaların sayısı, 
3. Kamuya ait yıkılan binalardaki can kaybı sayısı, 
4. Yıkılan, kamuya ait binaların yapılış tarihi, müteahhitleri ve kabulü yapanların açık

lanması için bir araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, Anayasanın 98 inci, TBMM 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Muzaffer Demir 
Muş 

Adnan Keskin 
Denizli 

Atilla Hun 
Kars 

Veli Aksoy 
İzmir 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Salman Kaya 
Ankara 

Nihat Matkap 
Hatay 

Ender Karagül 
Uşak 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Cemal Şahin 
Çorum 

Ali Dinçer 
Ankara 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayılan : 25, 26; 48, 46) (1) 

(1) 25, 26; 48, 46 S. Sayılı Basmayazüar 10.3.1992 tarihli 46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılt Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN ~ Değerli milletvekilleri, görüşme programımızın 29 uncu sırasındaki, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın milletvekillerini okuyorum : Refah Partisi Gru

bu adına Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi 
tnceöz; Doğru Yol Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın tsmet Attila, Kırıkkale Millet
vekili Sayın Sadık Avundukluoğlu; Anavatan Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın 
Mustafa Balcılar, Çorum Milletvekili Sayın Ateş Amiklioğlu; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Siirt Milletvekili Sayın Naif Güneş, Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz, An
talya Milletvekili Sayın Faik Altun. ' 

Şahısları adına, lehinde olmak üzere, Bartın Milletvekili Sayın Hasan Akyol, Adana Mil
letvekili Sayın Timurçin Savaş; aleyhinde olmak üzere, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet özdemir. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun efendim. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, takip buyurduğunuz gibi, grup adına kullanılacak 45 dakikalık sü
renin iki veya üç değerli arkadaşımız tarafından kullanılacağı anlaşılmaktadır. Geçmiş tecrü
belerden de görüyoruz ki, önce konuşan değerli arkadaşımız, bu sürenin yarısına veya kendi 
arkadaşıyla arasında vaki anlaşmaya uygun süreyi kullanması lazım gelirken, çok uzun süreyi 
kendileri kullanıyorlar, sonra, ikinci sıradaki arkadaşı da o kadar süreyi kullanmayı kendisi 
için tabiî hak telakki ediyor; bu suretle, 45 dakikalık süre epeyce aşıyor, taşıyor ve programımız 
da süresinde ikmal edilemiyor... 

Benim ricam şudur : Lütfen, aranızda kesin süreleri belirleyin, yoksa ben 20 nci dakikada 
birinci hatibi uyarmak zorunda kalacağım. 

Teşekkür ediyorum. 
Sayın Kemalettin Göktaş, bu açıklamalar istikametinde süreyi iyi değerlendireceğinizi 

umuyorum. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Son günlerdeki çığ felaketi, grizu faciası ve Erzincan depremi dolayısıyla vefat eden va
tandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yüce milletimize de sabırlar diliyorum. Yüce Mev
la'dan, ülkemizi ve aziz milletimizi bu gibi afetlerden korumasını niyaz ediyorum. 

İçinde yaşadığım çağda, devletin temel görevlerinden birisi, vatandaşlarına huzur, refah 
ve banş içinde yaşayacakları bir çalışma ortamını sağlamaktır. Çalışma hayatının barış içinde 
devam etmesi, işçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, dengelenmesi zarureti, ülkemizde, önce 
Çalışma Bakanlığı teşkilatının kurulmasını zarurî kılmıştır. 

— 7 — 
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1946 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı yanında; yine çalışma hayatının zorunlu hale ge
tirdiği sosyal güvenlik problemi, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, Çalışma Bakanlığı bün
yesinde yürütülürken, 1974 yılında ayrı bir bakanlık haline getirilmiş, 1985 yılı başlarında ise, 
3146 sayılı Kuruluş Kanunu ile her iki bakanlık birleştirilmiştir. 3146 sayılı Kanuna göre, Ba
kanlığın kuruluş amacı, işçi - işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek, sosyal güvenlik im
kânını sağlamak yaygınlaştırmak, geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerin çalışma yaşamın
dan doğan hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek olarak belirtilmiştir. 

Bakanlık bu görevi, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile Bakanlığa sadece idarî yön
den bağlı, fakat tüzelkişiliği haiz Ve malî yönden özerk kuruluşlar eliyle yürütmektedir. Ba
kanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında takriben 4 bin, İş ve İşçi Bulma Kurumunda 
takriben 3 bin, Bağ-Kur teşkilatında takriben 3 bin, Sigortalar Kurumunda ise takriben 60 bin 
personel istihdam edilmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi, 1991 yılında, yıl içindeki ek ödeneklerle 
birlikte 166 milyar 185 milyon olarak fiilen gerçekleşmiş; 1992 bütçesi ise 277 milyar 250 mil
yon olarak bağlanmıştır. Geçen yıl gerçekleşen fiilî bütçeyle bu yıl bağlanan bütçeyi karşılaş
tırdığımızda, bu yılki bütçenin yüzde 60 oranında bir. artışı öngördüğü anlaşılmaktadır. Enf
lasyon rakamları dikkate alınacak olursa, yıl içinde Bakanlığın mutlaka ek ödeneği ihtiyacı 
olacağı açıkça görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 sonrası yürürlüğe konulan hukuk düzeni, çalış
ma hayatının, özellikle işçi tarafına hak arama yollarını kapamış, kâğıt üzerinde var görülen 
birtakım hak ve özgürlükler bile, uygulamada işçilerin elinden alınmış ve işçiler, içinde bulun
dukları bu sıkıntıları çeşitli eylemlerle topluma yansıtmaya çalışmışlardır, özellikle son zaman
larda, gerek kamu, gerek özel işyerlerinde toplu işçi çıkarılması olayları sosyal patlamalara mün
cer olabilecek boyutlara ulaşmıştır. Misal olarak, seçimden önce, Karadeniz Ereğlisi'ndeki mi
tinglerde, ANAP yönetiminin Erdemir'de işten çıkardığı yedi ilâ yirmiüç sene bu tesiste çalış
mış 610 işçiye, "Biz iktidara gelirsek, geçmiş haklarınızla, dokuz gün sonra işbaşında olacaksınız" 
diyen Sayın Demirel ve Sayın İnönü, acaba bu işçilere işbaşı yaptırmış mıdır? Hiç sanmıyo
rum. Değil bu işçilere işbaşı yaptırmak, şimdi Hükümetin Sanayi Bakam, yeni işçi kıyımlarına 
hazırlık yapmaktadır. Çalışma hayatında, bu sıkıntıların -giderileceği yerde- büsbütün artırıl
masına zemin hazırlayacak çalışmalar yapılmasının ye bir yandan işçi güvencesi tasarısıyla iş
çiye göz kırpan Çalışma Bakanının davranışının yanında, bir yandan yeni işçi kıyımlarına ha
zırlanan Sanayi ve Ticaret Bakanının, ona tam ters davranışının sadece Hükümetin değil, ül
kenin başına onarılmaz yaralar açacağını, çalışma barışını temelinden sarsacağını hatırlatma
yı, Refah Partisi Grubu adına bir vazife sayarım. 

Dolayısıyla, çalışma hayatındaki sıkıntıların giderilmesi için çözümlenmesi gereken sorun, 
sadece, temel, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri sınırlayan 1982 Anayasası, buna bağlı 
olarak çıkarılmış bulunan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu değil, hatta 1475 sayılı tş Kanunundaki eksiklikler değil; tüm bunlara ilave
ten, öncelikle Hükümetin kendi bünyesi içerisindeki tutarsız ve çelişkili uygulamalardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 1982'deki askerî yöne
tim tarafından çıkarılmıştır. Sendika Kanunu ile, sendikaya üyelik şartlan ağırlaştırılmış sen
dikaların faaliyet alanları ve amaçları daraltılmış ve sendikalara baskı ve yasaklar getirilmiştir. 

Devlet hem en büyük işveren, hem de sendikaları denetleyen organdır. Devlete ait KİT'le
rin üyesi olduğu Kamu işveren sendikaları, aynı çatı altında TİSK üyesidir. Böyle bir durum, 
devletin saygınlığını zedelediği gibi, işveren ve bürokrasinin ittifak içerisinde olmasına ve den
genin işçilerin aleyhine bozulmasına neden olmaktadır. 

. ' — 8 — ... 
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Sendikalar Kanunu ile, seçme ve seçilme hakkı kısıtlanmıştır. Yine, 1982 Anayasasıyla çı
karılan 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile, güçlü sendikacılığı önle
mek için barajlar konulmuş, böylece sendika tekelleri oluşturulmak istenmiştir. 

Grev hakkı kısıtlanarak, özgür toplu pazarlık hakkı ortadan kaldırılmıştır. Grev yapılma
sını önlemek için bürokratik işlemler artırılmıştır. Grev esnasında -işçilerin heyecanlanmasını 
dahi yasaklayan- mülkî amirlerce alınarak tedbirler tüzüğü hâlâ yürürlükte olup, Bakanlığın 
bu konuda çalışma yapmaması düşündürücüdür. Gerek 2821 ve 2822 sayılı Yasalar, gerekse 
çalışma mevzuatında yer alan tüzük ve yönetmelikler tekelci bir anlayışla düzenlenmiştir. San
ki ülkede, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türk-Iş dışında başka işçi ve işveren 
kuruluştan yokmuşçasına, tüm kurumlara (Yüksek Hakem Kurulu, Millî Prodüktivite Merke
zi, Sosyal Sigortalar Kurumu) işçi ücretlerinden kesilen paraları, Agarî Ücret Tespit Komisyo
nu, demokrasinin çoğulculuk ve katılımcılık ilkeleri yok sayılarak, tek sendika temsil edilmek 
suretiyle, işçilerin bir bölümü temsil hakkından yoksun bırakılmıştır. 

1475 sayılı tş Yasasının yeniden gözden geçirilmesi, bu arada, iş güvencesiyle ilgili mevzu
atın, özellikle tş Kanununun 13, 17 ve 24 üncü maddelerinin çağdaş anlamda iş güvenliğini 
sağlayacak tarzda yeniden ele alınması gerekmektedir. 

İşçi sağlığı açısından, işyerlerimizin büyük bir çoğunluğu elverişsiz durumdadır; yeterli 
denetim yapılmamaktadır. Bu nedenle, birçok sakatlanmalar ve meslek hastalıklarına sebebi
yet verilmektedir, tş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, işyerlerinde alınacak 
tedbirler ve uygulamalar açısından, işçi ve işverenin gerektiği şekilde eğitilmesi gerekmektedir. 
tş müfettişlerinin daha yaygın ve daha fazla denetim yapması gerekmektedir. 

Anayasanın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine dayanılarak, tarım ve orman işçilerinin 
1475 sayılı tş Kanunu kapsamına alınmaları gerekir. Son günlerde işten çıkarmaların korkunç 
boyutlara ulaştığını müşahede etmekteyiz. Binlerce işçi ve ailesi ekmeğe muhtaç duruma düşü
rülmüştür. tşçi çıkarmalarında, işçisinin, işverene karşı bir güvencesi yoktur Oysa, Avrupa ül
kelerinde, işçinin işten çıkarılması durumunda iş güvencesi vardır. Bu nedenle, iş aktinin feshi
ne karşı bir işçinin iş güvencesi olmalı ve Bakanlığın iş aktinin feshine dair hazırladığı kanun 
taslağının bir an evvel Parlamentoya getirilmesi lazımdır. 

Çalışma Meclisi ise 11 yıldır bir defa toplanmıştır; bir an evvel toplantıya çağırılmalıdır. 
Ayrıca, toplantı, her işçi konfederasyonunun katılımı sağlanacak şekilde oluşturulmalı ve 

her yıl çalışması sağlanarak, bu meclisin sadece mevzuatla ilgili değil, endüstriyel ilişkilerin 
geliştirilmesi ve sorunların aşılmasında da önemli rol oynayabileceği göz önünde bulundurul
malıdır. 

Enflasyonun yüzde 70'Ierde seyrettiği bir ülkede Asgarî Ücret Komisyonunun iki yılda bir 
toplanması yanlıştır. Bugün asgarî ücret net 514 bin Türk Lirasıdır. Bu parayla bir işçinin ge
çinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Asgarî Ücret Komisyonunun her yıl düzenli bir şekilde 
toplanması gerekir. 

Hükümet programında asgarî ücretten vergi alınmayacağı açıklanmıştı. Bugüne kadar as
garî ücretten vergi alınmaması için gerekli çalışma yapılmadı. Asgarî ücretten verginin mutla
ka kaldırılması gerekir. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu bir an evvel toplantıya çağırılmalı ve işyer
lerinde sakatları çalıştırma oranının mutlaka artırılması sağlanmalıdır. 
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Yurt dışında takriben 2,5 milyon işçimiz vardır. Sosyal ve eğitim yönünden durumlarının 
daha yakından takip edilmesi lazımdır. Birçok işçi çocuğumuz uyuşturucu esiri olmuştur. Ora
lardaki işçi çocuklarımızın dinî yönden eğitimi için daha titiz davranılması lazımdır. Ayrıca, 
Ortadoğu ülkelerinde çalışan işçi vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yönden haklarının alın
masında daha ciddî bir şekilde davranılması gerekir. 

Ülkemizde tahminen 6 milyon işsiz bulunmaktadır, tşsizlik sigortasının uygulanmasına 
bir an evvel geçilmesi lazımdır. Hükümet programında olmasına rağmen, hâlâ bir çalışma ya
pılmamıştır. tş ve tşçi Bulma Kurumumuzun işsizliği çözme yönünde bir konumu yoktur; sa
dece aracı kuruluş durumundadır, tş ve tşçi Bulma Kurumunun, işsizliği önlemede etkin ola
bilmesi için yeniden yapılanması lazımdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu yasalarında yapılan 12 Eylül düzenlemeleri hâlâ devam etmek
tedir. Yüksek prim ödeyen işçilerden ve emeklilerden, ilaç paralarına yüzde 10 ve yüzde 20 gibi 
katılım payı alınmaktadır. İşçilerimiz ve emeklilerden ilaç katılım payının kaldırılması gerekir. 

Sosyal Sigortalar Genel Kuruluna mevcut işçi konfederasyonlarının birinin değil hepsinin 
çağırılması gerekir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ise, içler acısıdır. Vatandaşımız hastanelerde mua
yene olabilmek için saatlerce, hatta günlerce beklemektedir. Bir film çekimi için aylarca sonra
ya gün verilmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu, mutlaka, araç gereç yönünden tam mücehhez 
bölge hastaneleri kurmalıdır. „ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1971 yılında kurulan Bağ-Kur, esnaf ve sanatkârımı
za, nimet değil, eziyet kuruluşu olmuştur. Maliyeye mükellef olan her esnaf Bağ-Kur'a üye ya
pılmıştır. Bugüne kadar tatbik edilen yanlış uygulamalar yönünden, bu kuruluşumuz büyük 
bir çıkmazın eşiğindedir. Ülkemizde 2 milyon 300 bin Bağ-Kur'lu vardır. Ayrıca 623 bin Bağ-
Kur emekli ve dul ve yetimi vardır. 

811 720 kişi düzenli olmayan aralıklarla prim ödüyor. Düzenli prim ödeyen Bağ-Kur'lu 
sayısı ise 36 bindir. Şayet 2 milyon 300 bin kişiden 36 bin kişi düzenli prim ödüyorsa, bir yerde 
hastalık vardır ve o hastalık bana göre Bağ-Kur'ün kendi bünyesindedir. Devlet vatandaşa gü
ven verdiği müddetçe, vatandaş devlete karşı olan yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçın
maz. Maalesef bu güvenceyi, Bağ-Kur, esnafımıza verememiştir. Esnafın Bağ-Kur'dan, azalan 
güven duygusundan dolayı beklentisi de azalmıştır. 

Bağ-Kur'lu hasta olunca sağlık ocağından başka bir yerde muayene olamıyorsa, sağlık oca
ğından aldığı reçeteyi eczaneden parası karşılığı alıyor ve Bağ-Kur'dan bu parayı alamıyorsa, 
emekli olunca kıdem tazminatı alamıyor ve emekli olunca 310 bin Türk Lirası gibi gülünç bir 
maaş alıyorsa; esnaf, yükümlülüğünü yerine getirmeyecektir. 

Bağ-Kur affının prim ödemede bir düzen getireceğine inanmıyorum. Hele, Bağ-Kur prim
lerine yüzde 90 civarinda zam yaptıktan sonra, yine düzenli prim ödeyen kişi sayısı 36 binlerde 
kalacaktır. Bağ-Kur'da düzelme bekleniyorsa, Bağ-Kur'u esnafa karşı mutlaka cazip hale ge
tirmeniz lazımdır. Bunun için : 

1. Bağ-Kur'lu mutlaka sağlık hizmetlerinden bir SSK işçisi gibi yararlanmalıdır. 
2. Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına SSK emeklilerine emsal bir ayarlama getirilmelidir. 
3. Bağ-Kur emeklesine kıdem tazminatı verilmesi için kıdem tazminatı fonu kurulmalıdır. 
4. Bağ-Kur'da basamak sayısı 24'tür. Basamak sayısı 16'ya düşürülmeli ve basamaklar

da kalma süresi ödenen prime göre ayarlanmalıdır. 
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Bağ-Kur için hazırlanan yasa tasarısının çözüm olacağı inancında değilim. Hükümet bu 
tasarıyı mutlaka yeniden gözden geçirmelidir. Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 60 zam 
yapmakla birinci basamaktaki bir emeklinin maaşı 310 874 Türk Lirasına, üçüncü basamakta
ki bir emeklinin maaşı 381 164 Türk Lirasına ve altıncı basamaktaki bir emeklinin maaşı da 
486 601 Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bu maaşlarla bir ev kirası dahi karşılanmaz. 

Buna karşılık primlerde yapılan son zam oranlarına bir göz atalım : Birinci basamaktaki 
Bağ-Kur'lunun primi 54 144 Türk Lirasından 96 400 Türk Lirasına, üçüncü basamaktaki Bağ-
Kur'Iunun primi 63 168 Türk Lirasından 128 533 Türk Lirasına -burası yüzde 100'ü de geçiyor-
altıncı basamaktaki Bağ-Kur'lunun primi 99 264 Türk Lirasından 176 733 Türk Lirasına yük
seltilmiştir. Görüldüğü gibi, maaşa zam yüzde 60, prime zam ise yüzde 90'ı aşıyor. Her ne ka
dar yukarıda, sorunların çözümleriyle ilgili önerilerimiz varsa da, sorunlar ülkenin ekonomik 
gerçekleriyle orantılıdır. Ülkemizde uygulanan ekonomik politikaların gereği, sorunların çö
zümlenmesi mümkün görülmüyor. Sadece uygulamadaki başarıya göre bir miktar azalabilir. 
Zira, faizci kapitalist sistemlerin idamesi sömürüye dayalıdır. Batı, aynı sistemi uyguluyor; ama, 
onlar az gelişmiş ülkeleri sömürmekle sistemlerini devam ettirebiliyorlar. Bizde ise devlet, va
tandaşını haksız zam ve vergiyle sömürerek sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Bu ise, vatandaşa 
huzur ve saadet getirmediği gibi, gün geçtikçe refah seviyesinin düşmesine neden oluyor. 

Uygulanan faizci kapitalist sistemden vazgeçilip, adil ekonomik sistemin uygulanmasıyla, 
halkımıza huzur ve saadetin geleceği inancıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi-
nin ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Göktaş, hem konuşmanızdan hem de süreye dikkatinizden dolayı te
şekkür ediyorum. " 

Sayın tnceöz; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan , sayın millet

vekilleri, Çalışma Bakanlığının güzide mensupları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına ilave görüşlerimizi ifade etmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlerinin başında, çalışma yaşamını düzen
leyici ve işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlamlaşmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu 
önlemleri alması işçi sağlığını ve iş güvenliğini, işçilerin meslekî eğitimlerini ve sakatların mes
lekî rehabilitasyonunu sağlayacak önlemleri alması, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleş
mesi için gerekli önlemleri alması gelmektedir. 

Hükümet programındaki vaatlere bir göz atacak olursak, bunların gerçekleşmesi konu
sunda, iyi niyetler kompozisyonu içinde güzel vaatleri görüyoruz. Bunları, konuşmalarımın 
içinde, sırası geldikçe beraber irdeleyeceğiz. 

Konumuz bütçe olduğu için, önce, bütçenin çerçevesine bir göz atalım ve "1991 yılındaki 
orana göre rölatif olarak artırılmış gibi gözüken 1992 yılı bütçenizdeki 227 milyarla, geçen yıl
lara göre farklı neler yapılabilir?" bunu bir inceleyelim... 

Geçen yıl Maliye Bakanlığının 128 milyar olarak tespit ettiği, ancak Komisyonda 166 mil
yara çıkarılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçesi bu yıl yüzde 60 gibi artmış 
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gözükse de, artmış enflasyona göre kıyaslanınca, geçen seneden farklı vaatlerinizi yerine getir
meniz için yeni ödeneklerin gerekli olduğuna inanıyoruz. Vaatleriniz de, ufak meblağlarla hal
ledilecek gibi değildir. İsterseniz birkaç örnek verelim : 

Hükümet Programının 34 üncü sayfasındaki, "İşsizlik sigortası kurulacak ve aşamalı olarak 
uygulanmasına geçilecektir" sözünün gerçekleşmesine yürekten katılıyoruz. Ne var ki, siz, mevcut 
işçilerin sigortalanmasını tam gerçekleştirememişsiniz ki, işsizlere sıra gelsin!.. Sigortasız, sos
yal güvenceden yoksun, kötü çalışma şartlarında çalışan, rakamın hiç de küçük olmadığını san
dığım bir kesimin, önce haklarını koruyun. Konuşmamın başlangıcında belirttiğim görevleri
nizin içinde, bu esas zaten var. 

Diğer bir vaadinizde, "Sabit gelirlilerin maaşları, enflasyonu karşılayacak bir biçimde dü
zenlenecek, bu kişilerin ve ailelerinin rahat bir nefes alması sağlanacaktır" diyorsunuz. 

Dört ay geçti... Bu vaadiniz üzerinden kaç dört ay daha geçecek ve sabit gelirlilerimiz ne 
zaman rahatlayacaktır?.. 

Diğer bir vaat: "Memur ve emekli hukuku yeniden gözden geçirilecek, çalışanlarla, on
ların emeklileri arasındaki farkın açılması önlenecektir." demişsiniz... 

Bu vaadinizin de takipçisiyiz. 
"Süper emeklilerin durumları gözden geçirilecektir" demişsiniz. 
Geçmiş hükümetin devlet adına yaptığı ve vatandaşımızın devlete olan güvenini sarstığı 

süper emekliler sorunu hâlâ çözüm bekliyor. Zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çeşitli vaatlerle vatandaş kandırılmış, benim de görev yaptığım yerde bulunan Şeker 
Fabrikasından pek çok yakın tanıdığım, o zamana göre verilmesi gereken miktarı temin için, 
kimi arabasını, kimi hanımının bileziğini satarak, birikmiş tasarruflarını, devlete inanarak ver
mişlerdir. Bir müddet sonra Anayasa Mahkemesi tarafından bu karar bozuldu; ama, Hükü
met, vurdumduymazlık içinde bu insanlarımızı mağdur etmeye devam etmiştir. Yeni bir dü
zenleme ile vaatlerini yerine getirebililerdi. Siz geldiniz, siz de "durumları gözden geçireceğiz" 
diye yuvarlak laf ediyorsunuz; devletin itibarını sizin kurtarmanızı beklerken, siz de aynı yolda 
olduğunuzu gösteriyorsunuz. Sizi bir defa daha, bu haksızlığı acilen düzeltmeye davet ediyo
rum. O zamanki verdikleri parayla, bu insanlarımız, araba alabiliyor, az bir para ilavesiyle ev 
bile alabiliyorlardı. Bu seviyede fedakârlık etmişlerdir... 

özetle, hükümet programınızın size ait kısmında 13 adet vaadiniz var; hangilerini gerçek
leştireceğinizi merakla bekliyoruz Sayın Bakan. Tabiî, bu arada sadece, kadın ve erkeklerin 20 
ve 25 senede emekli olmalarını kanunlaştırdınız. Tabiî, bu konudaki görüşlerimizi de kanun 
görüşülürken arz etmiştik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın, Bakanlığın sürekli kurullarından olan 
Çalışma Meclisinden herhalde haberi yok! Başbakanımızdan gelen alışkanlık herhalde;- hep 
laf üretmekten, başka bir işe sıra gelmiyor! 

Çalışma Meclisini teşkil eden üyeleri, isterseniz hatırlatayım : Çalışma Meclisini Çalışma 
Genel Müdürlüğü, İşçi Sağlığı Dairesi Başkanı, bakanlıklardan ve DPT'den birer temsilci, üni
versitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, işçi sağlığı, iş sağlığı, iş 
güvenliği ve iş mühendisliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan yükseköğretim kurum
larından seçilecek beş öğretim üyesi ve en fazla işçiyi ve işvereni temsil eden konfederasyonlara 
her iş kolundan seçilecek işçi ve işverenler oluşturur. 
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Dikkat edilirse, böyle bir Mecliste çok politika üretilir; örneğin, adil bir ücret politikasını, 
işsizlik sorununu, iş ve işçi güvenliği konularını, sizin her zaman belirttiğiniz reformist düşün
celeri bu mecliste üretebilirdiniz; bundan sonra da üretebilirsiniz. 

Bizde müesseseler kâğıt üzerinde düzenli kurulur; ama, işletilmezler. İşletilince de maale
sef çifte standartlar uygulanır, örnek mi?.. Konfederasyon statüsüne tabi bütün işçi kuruluşla
rından birer temsilci girmesi gerekirken, bu Meclise, Hak-tş Konfederasyonu, nedense çağırıl-
maz. Siz de aynı hatayı yapmayasınız diye ikaz ediyoruz. 

Diğer bir kurulunuz var : Sakatlan Koruma Millî Koordinasyon Kurulu. Bu kurul da şim
diye kadar ne yapmıştır?.. Bunun üyeleri de çok değerli elemanlardan oluşmaktadır, aynen ça
lışma meclisi gibi. Bunları saymaya zamanım yok. Çok önemli kararları buradan da çıkarabi
lirsiniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; neden bunları sayıyorum?.. "Fikirlerinizden istifade 
edeceğiz, bizlere yardımcı olun" diyorsunuz da, onun için hatırlatıyoruz. İyi şeyler yaparsınız 
alkışlarız; yeter ki, yapın. İnsanımız, enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, sağlık sorunları gibi 
başka depremlerle her gün iç içedir; depremi sadece, maalesef üzüntüyle karşıladığımız ve ya
şadığımız Erzincan'da görmeyin; bunlara da acilen müdahale edin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "bakanlık olarak istişare edeceğiz, ona göre kararlar 
çıkaracağız" diyorsunuz ve Sayın Bakanımız bu konuda, kendi fikirlerine göre, tartışmadan, 
incelemeden, toplu işçi çıkarmaları hakkında bir konsensüs oluşturmadan, ortaya çıktı. Bu, 
biraz önce arz ettiğim çalışma meclisinde neden ele alınmadı? Bu meclisten daha iyi bir netice 
çıkabileceğini tekrar vurguluyorum. 

İşçi Sağlığı Dairesi Başkanlığınız, hangi meslek hastalığı meselelerine eğilmiştir? 
Ankara'daki meslek hastalıkları hastaneniz kapatılmış vaziyettedir. Ne zaman faaliyete ge

çireceksiniz? 
Yurt dışı kuruluşlarınız, yani 11 adet çalışma müşavirliğiniz, 24 adet çalışma ataşelikleri

niz, işçilerimize yeteri kadar hizmet verebiliyor mu? 

Plan ve Bütçe Komisyonunda pek çok vaatleri dinledik; hepsinin yakın takipçisi olacağız. 
Tfekrar ediyorum : İyi niyet, iyi düşünceler ayrıdır; icraat ayrıdır. Hazreti Mevlana'nın, "oldu
ğun gibi görün, göründüğün gibi ol" sözündeki gibi, yapabileceklerinizi söyleyin. "Sosyal devleti 
gerçekleştirmek zorundayız" diye hükümet programınızda belirtiyorsunuz; ama, gidişatınız ma
alesef tam aksi istikamettedir, örnek mi?.. Çiftçi affı ve vergi affında uygulamış olduğunuz 
çifte standart... 

Bakanlığınız içinde önemli bir yer işgal eden SSK hakkında da maruzatım olacaktır. 
SSK'nın, ülkemiz sağlık hizmetlerinde çok önemli ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu takdir eder
siniz. Kurum, halen, yaklaşık 20 milyon vatandaşımıza, 25 206 yatak kapasitesiyle, 103 hasta
ne, 129 dispanser, 8 diş tedavi ve protez merkezi ve 159 sağlık istasyonuyla, sağlık hizmeti ver
mektedir. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, ve SSK hastaneleriyle ilgili, gün geçmiyor ki basında 
bir haber çıkmasın. Polikliniklerdeki yığılmalar, sıkışıklıklar, bir hastanın muayenesi ve ilacını 
alması için tam 6 kuyruğa girdiği bir sistemde, tabiî ki bu şikâyetler öncelikle yer alacaktır. 

SSK camiasından gelen birisi olarak, problemlere vakıfım. En çok şikâyet edilen şeylerden 
bir örnek verelim : Bir vatandaşımız, "odaya girmemle çıkmam bir oldu, doktor uzaktan sordu, 
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ilaç yazdı; konulan teşhise, verilen ilaca nasıl güvenebilirim" diyor. Bu sözleri sık sık duyuyo
ruz. Tabiî, problem bir boyutlu değil. Nasrettin Hoca'nın, "sen de haklisinden de haklısın" 
esprisi içinde, karşı tarafın da haklı olduğu noktalar var. tşte bu kördüğümü bu Yüce Meclis 
çözecektir ve öncelikle görevli olan Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının çözmesini bekli
yoruz. Lütfen, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, geçmişteki kavgalarını bıraksınlar, in
sanlarımızı perişan etmesinler. 

Bir an evvel temel sağlık yasasına ve yurdumuzun şartlarına uygun merkezî sağlık organi
zasyonuna gidelim; bunu elbirliğiyle yapalım. Bu konuda da atılacak olumlu adımların des
tekçisi oluruz. 

40 trilyonu aşkın bütçeye sahip olan SSK, başlı başına ayrı bir organizasyondur; pek çok 
imkânları, birikimi vardır. Politik mülahazalarla, geçmişte, hatırlıyorum, beş sene içinde tam 
4 tane genel müdürü değişti. Kurum içinde, yıllarını vermiş değerli elemanlarıyla, çok iyi bir 
organizasyonun kurulacağına inanıyorum. Devlet olsun, hangi müessese olursa olsun, işi ehli
ne vermeli, tşi ehline vermeyerek, bu yanlışı yapanlar, hiçbir zaman muvaffak olamamışlardır 
ve olamazlar da. Ben, bu sözlerimle, şimdiki yönetimi kastetmiyorum, genel olarak konuşuyo
rum. inanıyorum ki, bu malî potansiyelle, iyi bir organizasyonla, SSK'daki sıkıntılar ve halkı
mızın sıkıntıları giderilecek; SSK'nın asıl amacı, varlık sebebi olan, işçiye en iyi şekilde hizmet 
de pekâlâ bu şekilde mümkün olabilecektir. Eğer Sayın Bakan da, bu konuda, mevcut Bakan
lık organlarını gereği gibi çalıştırırsa, çok iyi hizmetlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son zamanlarda SSK ve Bağ-Kur primlerine getirilen 
aflarla, sosyal demokrat olduğunu yıllarca iddia eden, patron ve holdinglere karşı işçileri ko
ruduğunu savunan Sayın Bakan ve tabiî diğer bakan arkadaşları da, aynı yoldalar; tabiî doğru 
istikamette olmaksızın... Tam bir liberal ekonomik politikanın koyu takipçileri olarak bahse 
konu malum çevrelerin hizmetlerinde olmuşlardır. Siz, kimin malını kime karşı affediyorsu
nuz?!.. İşçinin müessesesi hakkında onun adına nasıl hüküm verebiliyorsunuz?.. Affedilen mik
tarlar da trilyonlar ölçüsündedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tıbbî cihazlar yönünden SSK camiasına diyecek yok; 
ancak, yardımcı sağlık personeli, ebe, hemşire, hastabakıcı ve bazı bölgelerde, özellikle taşra
da, özel uzmanlık dallarında sıkıntılar hâd safhadadır; bunlar da malumlarınız. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, poliklinik hizmet binalarının esas bina dışa
rısına çıkarılarak bir rahatlatma getirileceğini belirtmişlerdi; bunu olumlu olarak karşılıyorum. 
Ayrıca, yine Plan ve Bütçe Komisyonunda belirttiğim gibi, eczaneler de ayrı bir sıkıntı kayna
ğıdır, bu bahsettiğim altı kuyruktan önemli bir tanesi de eczane kuyruğudur; bunun da dikka
te alınmasını öneriyorum. 

SSK'da doktor dağılımındaki dengesizliğin, yetersizliğin bence en önemli sebebi, doktor 
istihdamının Sağlık Bakanlığı tarafından yanlış yapılmasıdır. Şöyle bir durum var : Sağlık Ba
kanlığının ve SSK'nın hastaneleri adet olarak nazarı itibare alınıyor ve mecburî hizmetteki dok
torların dağıtımı buna göre yapılıyor. Oysaki, devlet hastanelerinin sayısı -malumuâlinîz, bir 
kazada dahi bulunması gerektiğinden- fazladır. Bugün, bazı SSK hastanelerimiz binlere varan 
yatak kapasitesine sahip. Demek istediğim şuduk ki; eğer hastane baz alınarak doktor dağılı
mı yapılırsa, bu adaletsizlik ve dengesizlik zaten doğacaktır, bunun başka çıkar yulu yoktur. 

. Geçmişte, bir genel müdürle görüştüğümüzde, kendisi, bu yanlışlığın giderileceğini söyledi. Şu 
anda hangi aşamada veya hangi uygulama yapılıyor, bilemiyorum; ama, yatak sayısına göre 
paylaşım yapıldığı zaman, doktor sayısı da yeterli vaziyete gelebilecektir. 
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Tabiî, bu arada başka önerilerimiz de var : Böylesi bir malî potansiyele sahip olan SSK'nın 
kendi imkânlarıyla da doktor temin etmesi ve istihdam etmesi de söz konusu olabilir. Bunların 
acilen değerlendirilmesi gerekir. Tabiî ki, vatandaşımızın biraz önce arz ettiğimiz şikâyetlerini 
sık sık duymak istemiyorsak, böylesi noksanlık ve yanlışlık olan noktaları düzeltmeliyiz ki, 
şikâyetler bir an evvel ortadan kalksın. Yani, aciliyet kesp eden hususları önce arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, 3 dakikanız var efendim... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer bir husus olarak, iş ve işçi güvenliği ve sağlığı 

konusunda, model olarak aldığımız Batı'nın çok çok gerisinde olduğumuzu belirtmek istiyo
rum; bu konuda da çağdışı konumdayız. Bizler, önce tedbirlerin en iyisini alıp, sonra takdire 
bırakmak durumunda olmalıyız; inancımız budur. "İş güvenliğinde,' devlet, işveren ve işçi 
sacayağıdır" tabirini kullanacağım. Bu sacayağından bir bacağın olmaması, bu konudaki ba
şarısızlığı doğurmaktadır. Burada, devletin ve işverenin ihmali küçümsenemeyecek ölçüde bü-
yüyktür. İşyerlerinin, işyeri hekimliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki ihmallerine Ba
kanlık daha ne kadar müsaade edecektir?.. Ben de bir zamanlar işyeri hekimliği yaptığım için, 
bu konulan da pekâlâ biliyorum. 

Diğer bir konu; 2147 ve 3201 sayılı yurt dışındaki işçilerle ilgili kanunlardaki kesin dönüş 
konusundaki müeyyidelerden kesin dönüş şartına karşı büyük şikâyetler mevcuttur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu andaki durumumuza bir bakalım : Köyden şehire 
göç durmamış; insanlar büyük şehirlerde, kitleler halinde, kontrolsuz bir halde, gayri sıhhî, 
gayri insanî şartlarda yaşıyor; genç bir nüfusumuz var ve bunlara verecek istihdam kapasite
miz yok; lise ve üniversite mezunu diplomalı işsizler ordusu mevcut; sizleri de bizleri de bu 
konuda rahatsız ediyorlar. "Rahatsızlık'' dedim... Vallahi, inanın, insanın içi parçalanıyor, vic
danen rahatsızlık duyuyoruz. Problem, işsize iş bulmak, iş bulmuş olanları da, çekinmeden 
söyleyebilirim, kölelik statüsünden yukarı çekmekte. Bunların gayretleri içerisinde olun lütfen. 

Geçmiş iktidar döneminde, "ben zengini severim*' ifadesi vardı, siz de "işçiye karşı, bele
diye başkanım severim" ile başladınız; Allah sonunu hayır eyleye. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özetle bu bütçeyle çok şey vaat eden Hükümetin bu 
bakanlığının da başarılı olacağına inanmıyoruz; başarılı olmasını arzu etmemize rağmen. Çünkü, 
dört aylık bir testte olumlu puanları düşük. Başarılı olmalarını, biraz önce de arz ettim, istiyo
ruz; çünkü, her zaman, kazanan, milletimiz olacaktır. 

Bir espriyle bitireceğim sözlerimi. Sizi izlemeye; ama adım adım izlemeye devam edeceğiz. 
Doğruları yapın lütfen. 

Bütçenin, memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın tnceöz, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmet Attila; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi üzerine Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, grizuda, çığda ve depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza 
AUahtan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diler, bir daha böyle felaketler 
göstermemesini Ulu Mevlada'dan niyaz ederim. 
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Çağımızda sosyal güvenlik, herkesin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını kapsayacak tarzda, 
bugünlerinin ve yarınlarının devlet tarafından güvence altına alınması demektir. Sosyal güven
lik anlayışı, sosyalojik ve ekonomik değişmelere paralel olarak hızlı bir değişme göstermekte
dir. Sosyal güvenliğe verilen önem toplumlarda giderek artmakta ve bunun tabiî sonucu olarak 
da, sosyal güvenlik, toplumun her kesimine yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu asrın başlarında dünyada sosyal meseleler deyince, sadece sivil ve asker kamu görevli
leriyle, endüstri işçilerinin çalışma, şartları ve ücretlerinin düzenlenmesi gelirdi. Bugün ise, sosyal 
politikalar artık toplumun tamamını kapsamaktadır. Kapsam bakımından da, sosyal politika
lar, büyük ölçüde genişlemiştir. 

Günümüzde sosyal güvenlik, fizikî, iktisadî ve sosyal unsurların yanı sıra, umut ve güven 
duygusu ile fırsat eşitliği gibi psikolojik unsurları da kapsamına almıştır. 

Dünyada ülkelerin gelişmişliği, artık yalnız ekonomik kalkınmışlık değil, aynı zamanda 
sosyal güvenlik imkânlarının seviyeysiyle de ölçülmektedir. O bakımdan, sosyal güvenlik, çağ
daş toplumlar için vazgeçilmez bir mahiyet arz etmektedir. Ülkemizde sosyal güvenliğin ne du
rumda olduğuna genel olarak bakmak istiyorum. 

1992 yılı programında yayınlanan istatistiklere göre, ülkemizde 41 milyon 199 bin kişi sos
yal güvenlik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bunlardan 7 milyon 153 bini aktif sigortalılar, 
300 bini isteğe bağlı sigortalılar, 626 bini tarım sigortalıları, 3 milyon 68 bini emekli, malul, 
dul ve yetimlerdir. 29 milyon 848 bini ise, bunların bağımlıları, yani aile fertleridir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile; özel sandıkların verdiği sosyal 
güvenlik hizmetleri kapsamındaki bu vatandaşlarımız dışında, sosyal güvenlikten yoksun, yak
laşık 20 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Türkiye için sosyal güvenlik konusunda en önemli 
problemlerden biri, bu noktada toplanmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ülkemizde, sosyal güvenliği olmayan kesimler ara
sında tarımda çalışanlar başta gelmektedir. 1984 yılı başında yürürlüğe giren 2925 sayılı Tarım 
işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile tarımda çalışan vatandaşlarımız sosyaL güvenlik kapsamına alın
mak istenmiştir; ancak, bugüne kadar alınan sonuçlar, çalışmaların yetersiz kaldığını açıkça 
göstermektedir. Nitekim, 1990 yılı sonu itibariyle, yani yedi yılda, 2925 sayılı Kanuna göre.SSK 
kapsamına alınan tarım işçilerinin sayısı sadece 74 407,2926 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur kap
samına alınan çiftçi sayısı ise sadece 752 075'tir. • 

2926 sayılı Kanuna göre, işçilerimizin sosyal güvenlik kapsamına alınması, yurt düzeyin
de, 1984 yılında başlamak üzere 10 yılda tamamlanacaktır. Buna göre, 13'ü 1.3.1991 tarihin
den itibaren olmak üzere, 2926 sayılı Kanunun uygulandığı il sayısı, Bakanlar Kurulu kararıyla 
55'e çıkarılmıştır. Ancak, il sayısının artırılması bir şey ifade etmemekte, uygulamanın başla
tıldığı illerde, Bağ-Kur'un içinde bulunduğu güçlükler nedeniyle, çiftçilerimiz, kapsama alına
mamaktadır. Şöyle ki : 1990 yılında 752 bin olan Bağ-Kur üyesi çiftçi sayısı, bir önceki yıla 
göre sadece 41 bin artmıştır. 

• . - • ' ) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca, Bağ-Kur'un yeniden yapılandırılmasını ön
gören bir kanun değişikliği için gerekli çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu çerçevede, 2926 
sayılı Kanunun uygulamadaki aksaklıkların giderilmesini ve bu dönemde çiftçilerin Bağ-Kur 
kapsamına alınmasına hız verilmesini bekliyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik sistemimizin önemli problemlerinden 
birisini de sigortasız çalışanlar oluşturmaktadır. Fazla uzağa gitmeye hiç gerek yoktur. Çevre-

„ nizdeki işyerlerine uğradığınızda, Ankara'da, özellikle sanayi çarşılarını ve sitelerdeki mobilye 
atölyelerini dolaştığınızda, çok kısa sürede, yüzlerce kaçak işçiyi tespit etmeniz, her zaman müm
kündür. Kaçak işçi meselesi, hem çalışanların sosyal güvenlikten yoyksun kalmasına hem de 
prim ve vergi kaçağına sebep olmaktadır. Bu durum, gelişen Türkiye'ye hiç de uygun düşme
yen, içler acısı bir manzara oluşturmaktadır. Sadece denetimle bu problemleri çözmek müm
kün bulunmamakla beraber, denetimsiz de bu yolda mesafe almak imkânsızdır. Bakanlığın 
ve SSK'nın müfettiş kadrosu son derece yetersizdir. İşçilerimiz, maalesef denetimsiz, başıboş 
durumdadır. Yıllarca bir müfettişin uğramadığı işyeri sayısı çok fazladır. Bu bakımdan, Ba
kanlığın ve SSK'nın müfettiş kadrosunun süratle artırılmasını, denetimlerin de, aynı zamanda 
yol gösterici ve özellikle de eğitici mahiyette sürdürülmesini bekliyoruz. Hükümetimizin prog
ramında yer alan, "sosyal güvenlik ağı, bütün vatandaşları kapsayacak şekilde hızla 
genişletecektir" hedefi doğrultusunda, bu konuya büyük hassasiyet gösterileceğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milyonlarca vatandaşımız sosyal güvenlik kapsamı dı
şında iken, kapsam içindekilerin de bu alanda çok önemli sorunları bulunmaktadır. Koalisyon 
Hükümeti, maalesef, sosyal güvenlik kuruluşlarında, fevkalade kötü bir miras devralmıştır. Geç
tiğimiz dönemde -özellikle bir döneminde- SSK'nın, kamu kuruluşlarıyla özel sektör işverenle
rinden tahsil edemediği milyarlarca lira tutan prim alacağı varken, bunların toplanmasını kolay
laştıracak tedbirler almak yerine, birtakım muhasebe oyunlarıyla prim tahsilatı çok yüksek gös
terilmiş; hatta bu kürsüden de aynı mahiyette oranlar verilerek Yüce Meclis yanıltılmıştır. 

Bağ-Kur'un içinde bulunduğu sıkıntı ise, işbaşında bulunan o dönemin bakanınca yıllar
ca göz ardı edilmiş, kurumca teklif edilen yasa değişikliği hazırlıkları ya raflarda ya da sumen 
altında tozlandırılmıştır. Bağ-Kur'un bu teklifleri maalesef hiçe sayılmıştır. Bugün hem SSK 
hem de Bağ-Kür'da milyonlarca vatandaşımızın çektiği sıkıntıda, geçmiş dönemin -özellikle 
vurgulamak istiyorum- bir döneminin gerçekten çok büyük kusuru ve ihmali vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni Hükümet, işbaşına gelir gelmez sosyal güvenlik 
kuruluşlarının sorunlarına neşter vurmuş; özellikle SSK ve Bağ-Kur'da prim tahsilatını artır
mayı amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. Prim borcu aslını ödeyen işverenlerin ve Bağ-Kur 
üyelerinin gecikme zammı ve faiz borçlarının affedilmesini öngören kanunlar sayesinde, geç
miş yönetimin ilgisizliği veya yanlış uygulamaları sonucu primlerini ödeyememiş bulunanlara 
yeni bir kolaylık ve ödeme imkânı getirilmiştir. Bundan sonra, kurumların gerçektek reorgani-
ze edilmesini sağlayacak ve köklü tedbirler öngören yasal değişikliklere sıra gelmiştir. Az önce 
de ifade ettiğim gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bu konuda etraflı bir hazır
lık yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kanun tasarısının bir an önce Bakanlar Kurulundan 
geçirilerek Yüce Meclisimize sunulmasını bekliyoruz, çünkü, Bağ-Kur'un bu şekilde devam et
mesi artık imkânsız hale gelmiştir. Benzeri bir çalışmanın da SSK'da yapılmasına ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

Bütün bu düzenlemelerle, SSK ve Bağ-Kur'un, malî imkânlar bakımından güçlü, hakikî 
manada birer sosyal güvenlik kuruluşu haline geleceklerine, sigortalılar ve aile fertlerine üstün 
seviyede hizmetler vermeye başlayacaklarına inanıyoruz. 

Hükümetimiz, devralınan güçlüklere rağmen, yılbaşında emekli dul ve yetimleri mağdur et
memiş, emekli aylıklarına" SSK'da ortalama yüzde 32. Bağ-Kur'da yüzde 60 oranında zam yapmıştır. 
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Bu durumu takdirle karşılıyoruz, özellikle, Bağ-Kur'da aylıkların diğer kurumlardan daha düşük 
olduğu dikkate alınarak, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın daha yüksek tutulmasından 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Kurumların durumlarının düzeltilmesiyle, yapılan zamlara rağmen yeterli olmayan emek
li aylıklarının daha iye seviyelere getirileceğine inanıyoruz. Aynı şekilde, vatandaşlarımız, SSK 
ve Bağ-Kur sağlık hizmetlerinin daha problemsiz hale getirilmesini beklemektedirler. 

Bugün, çalışanlar ve emekliler arasındaki huzursuzluğun en önemli sebeplerinden birisi 
de, sosyal güvenlik kuruluşlarının uyguladığı norm ve standartlardaki farklılıktır. Bu kuruluş
ların birleştirilmesi, üyelerinin farklı şartlar içinde bulunmaları sebebiyle, zor olmakla bera
ber, sağlanan hak ve menfaatlerde azamî ölçüde beraberliğin temini mümkündür ve bu son 
derece önemlidir. Yıllardan beri söylenen, ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen bu hususun te
mini için, kuşkusuz, oldukça uzun ve ayrıntılı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Hükümetimiz dö
neminde bu hususa da el atılmasını yürekten arzu ediyoruz. Çünkü, toplumda huzurun sağ
lanmasının en önemli unsurlarından birisi de, sosyal güvenlikte adalet ve hakkaniyetin sağlan
masıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın me
selelerine de kısaca temas etmek istiyorum! Hükümetimiz, dış politika alanında son derece ak
tif ve çok yönlü bir strateji izlemektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın meseleleriyle ilgili 
olarak da aynı aktivitenin gösterileceğine inanıyoruz. Aslında, haysiyetli bir dış politika, güçlü 
ekonomi, itibarlı devlet, yurt dışındaki vatandaşlarımızın problemlerinin çözümünü de kolay
laştırmaktadır, Hükümetimizce, yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hak
kı, çifte vatandaşlık, askerlik gibi meseleleri, kısa sürede çözülebilecek konulardır. Bu konu
larda ilgili bakanlıkça başlatılan ve sürdürülmekte olan çalışmaları memnuniyetle karşılıyo
ruz. Bu arada, vatandaşlarımıza daha iyi sosyal güvenlik hakkı, meslekî eğitim imkânı sağlan
ması konusunda gerekli girişimlerde bulunarak, olumlu sonuçlar alınacağına inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin milleti
mize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Attila, teşekkür ediyorum. 
Sayın Avundukluoğlu, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 25 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmama baş
lamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın temel işlevi, 20 ekim 1991 seçimlerinden önce üzerin
de en fazla konuşulan konuları içermektedir. Bu konular, 20 Ekim sonrasında oluşan Meclis 
aritmetiğinde bir araya gelen ve koalisyonu oluşturan Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin de üzerinde en fazla anlaştıkları konulardır. Bu konular, ana başlıklarıyla; özgürlük
çü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik rejimi oluşturmak, bir başka deyişle, Paris Şartı
nın da öngördüğü katılımcı demokrasinin tüm koşullarının, insan haklarının, kişi hak ve hür
riyetleriyle sendikal hakların, ülkemizde de en ileri ülkelerde görülen oranda yer almasını sağ
lamak, sosyal devleti oluşturmak, işsizliğe çare bulmak, yurt dışında çalışan işçilerimizin hak 
ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek gibi konulardır. Zaten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının görevi de, çalışma hayatını ve işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve 
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sosyal güvenlik imkânlarını sağlamak, bu imkânları yaygınlaştırmak ve geliştirmek ve işçi sağ
lığı ve iş güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma haya
tından doğan hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, iş istatistiklerini derlemek ve yayınla
maktır. 

Bakanlığın görevleri bunlar olmasına karşın, bu görevi yerine getirmekle görevli kişilerin 
zihniyetleri bu konularda tabiî ki etkili olmaktadır. Bu konular, uygulamada, iktidarda bulu
nan siyasî teşekkülün zihniyet ve ideolojisine göre şekil almaktadır. Bu anlamda da, 20 Ekim 
1991 tarihi, ülkemizde, demokrasiye geçiş tarihi olduğunu bir kere daha göstermiştir. 

20 Ekim 1991 tarihinden önceki iktidarın zihniyetini daha dün bir kere daha gördük. 20 
Mart tarihli gazetelerde çıkan bir haberde Sayın Cumhurbaşkanının bir açıklamasını okudum. 
Haber aynen şöyle : "özal , bir kabul sırasında yaptığı konuşmada, Hükümeti, popülist yakla
şımlar içinde olmakla suçladı, sosyal devlet uygulamalarının modasının geçtiğini ileri sürdü. 
Erken emeklilik ve SSK prim affı yasalarını sert biçimde eleştirerek "popülist yaklaşımlarla 
Türkiye geriye gidiyor, işçiye de ver, memura da ver... Bu değirmenin suyu nereden geliyor?.. 
Çalışmadan, ter dökmeden bir kazanç meydana geliyorsa, bu, başkasının cebinden çıkıyor de
mektir. Onlar da çalışmamaya bakıyor dedi" 20 Ekime gelinceye kadar sekiz on yıl iktidar 
olan siyasî teşekküle başkanlık etmiş zatı muhteremin zihniyeti bu. Bu zihniyet, işçinin, me
murun, dar ve sabit gelirinin, değirmenin suyuna kaptırılıp akıtılması zihniyetidir. Burada acı 
olan, 1983'te, milletin, kendi partilerinin yasaklandığı dönemde, bu zihniyetin, orta direk diye 
adlandırdığı bu dar ve sabit gelirli kesime, işçiye, memura, "sizi kalkındıracağız" sözü vermesi 
ve bu kesimin oyunu almasıdır; ama şimdi bu kesim, değirmene de, suyuna^da el koymuştur! 
İşçi de, memur da zaten çalışmadan, ter dökmeden hak istemiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben uzun yıllar işçi ve sendika avukatlığı yaptım. 20 
Ekimden önce değirmenin suyunun nereden gelip, nereye aktığına bir misal vereceğim. 

Kırıkkale'de, savunma sanayiimizin temelini oluşturan Makine Kimya Endüsrisi Kurumu 
fabrikaları var. Bu fabrikalarda 1980'de 17 bin civarında işçi çalışıyordu, şu anda 6 bin işçi 
çalışıyor. 20 Ekimden önce, buranın teknolojisinin gerilediği, bu nedenle de kapatılması ge
rektiği, zamanın iktidarınca söyleniyordu ve kapatılmaya da başlanmıştı. Oysa, Makine Kim
ya Endüstrisi öyle bir tesistir ki, kendi teknolojisini kendisi yenileyecek ünitelere ve elemanlara 
sahiptir. Kaldı ki, teknoloji yenilenmesi, böyle bir tesisin, daha ileri teknolojiye sahip başka 
şirket veya kuruluşlarla işbirliği yapymasıyla gerçekleşecek bir iştir. Bu, tüm dünyada böyle
dir; ama, bizim istibdat yıllarımızda, aklın ve bilimin kabul ettiği hiçbir şeye önem verilmediği 
ve her şey, müstebitlerin çıkarlarına, uygun düşecek şekilde yürütüldüğü için, bakınız, 17 bin 
işçinin çalıştığı Makine Kimya Kırıkkale fabrikaları nasıl 5-6 binlere düşürülmüş, sonra da tek
nolojisinin gerilediğinden söz edilerek kapatılmaya götürülmek istenmiştir. 

Millî savunmamız için zırhlı araç gerekmiştir... Ben, zamanın Makine Kimya Endüstrisi 
yetkililerine tek tek sordum, bu zırhlı aracı Makine Kimya fabrikalarında yapabilir misiniz di
ye. Verdikleri cevap tek kelimeyle "evet" oldu. Ama, istibdat döneminde, MKE'nin yapabile
ceği bir imalat, o güne kadar yalnızca inşaat işiyle uğraşmış bir şirkete 2,5 milyar dolara ihale 
edilmiştir. Bu olay öyle ilgi çekicidir ki, ihaleyi alan şirketin ufacık bir imalathanesi bile yok
tur! Bu şirket, Gölbaşı'nda boş bir tarla almış ve bir Amerikan firmasıyla buraya fabrika yap
mışlardır; şimdi de imalata başlamışlardır. Tabiî, bunun doğal sonucu da, 1 800'lü yıllarda, 
yani yeni icatlar döneminde olduğu gibi, ortaya bir araç çıkmıştır; ama araç yürümemektedir! 
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Sosyal devlete karşı çıkan zihniyetin sekiz on yıllık iktidarlarındaki uygulamalardan bu 
yalnızca bir tanesidir. Oysa, bu ihale MKE'ye verilseydi, bu parayla, hem, MKE, teknolojisini 
yeniler ve yeni atılımlara açık olurda, hem de 17 bin işçinin çalıştığı fabrika 5-6 bin işçinin 
çalıştığı bu duruma düşürülmezdi. 

Gene buna benzer bir başka ihale de, Elmadağ'da kurulan roket fabrikası için olmuştur. 
Oysa bu roket fabrikasının karşısında MKE'ye bağlı bir başka roket fabrikası daha vardır ve 
yıllardır bu işi yapmaktadır. 

Gene MKE'nin Polatlı'daki, Ortadoğu'nun ve Balkanlar'ın tek tekstil fabrikası kapatıl
mıştır, inşaat ve kazı makineleri fabrikası kapatılmıştır. 

Bunların hepsi de başarılı fabrikalardı; bu fabrikalarda Türk işçisi, memuru ve mühendisi 
çalışıyordu. .,'..- -

Sosyal devletten nasipsiz kişiler, Türkiye'yi bu hale getirmişlerdir. Artık bu devir kapan
mıştır; kalıntılarının çabaları da fayda vermeyecektir. Onun için, ihtilal dönemi Anayasamız, 
hükümet programında da belirtildiği üzere, zaman geçirilmeden değiştirilmelidir. Bu baptan 
olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan, koalisyon protokolü ve hükümet 
programına uygun, çalışma yaşamını düzenleyen kanunlarda, Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) 
standartlarına da uygun değişiklikler yapma çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor ve destek
liyoruz. 

Şunu da belirtmek isteriz ki, ILO szöleşmeleri açısından, özgürlükçü ve katılımcı demok
rasinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu nedenle, ILO'nun, 87 sayılı 
sendika özgürlüğüne ilişkin; 151 sayılı, kamu hizmetinde örgütlenme hakkını sağlamaya iliş
kin; 135 sayılı, işletmelerde işçi temsilcilerinin korunmasına ilişkin ve 158 sayılı, iş ilişkisinin 
işveren tarafından sona erdirilmesine ilişkin sözleşmeleriyle ilgili çalışmaların en kısa zaman
da tamamlanarak, konunun, Yüce Meclis çatısı altında tartışmaya açılmasını istiyoruz. Bu söz
leşmelerle ilgili tartışmalar sırasında, ILO'nun diğer sözleşmelerinin de gündeme geleceği tabi
îdir. Ancak, her şeyden önce, Hükümetimizin programında da yer alan katılıma demokrasi
nin gerçekleşebilmesi için, kamu görevlilerine de örgütlenme hakkı verilerek, sendikalaşmaları 
sağlanmalıdır, tşte bu şekilde, toplumdaki her kesimin, örgütleri vasıtasıyla seslerini duyurma
ları ve katılımcı demokrasinin unsurları olmaları sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurumuzla ilgili 
olarak 18 ar al ak 1989 tarihinde açıklanan komisyon görüşünde de belirtildiği üzere, memleke
timizde, yüksek oranlı işsizlik, istihdam sorunları, sendikal haklar konusunda mevzuat ve uy
gulamadan doğan ve benim de yukarıda açıkladığım ILO ile mevcut sorunlar, sosyal güvenlik 
mevzuatının ve uygulamasının yeterince gelişmemiş olması, düşük emek-maliyeti gibi konular, 
AT üyeliği açısından sorun olmaktadır. Bunlar, yukarıda da belirttiğim ISAralık 1989 tarihin
deki komisyon raporunda açıkça belirtilmektedir. Bu nedenlerle de, Avrupa Topluluğu ve ILO 
normlarına uygun değişikliklerin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Gerekli desteği vereceğiz. 

Ayrıca, iş Yasamızın 33 üncü maddesi, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu vasıtasıyla en geç 
iki yılda bir asgarî ücretin tespitini öngörmektedir. Her ne kadar asgarî ücret 1991 yılında be
lirlenmiş ise de, günümüz koşullarında, yürürlükteki asgarî ücretin değerini yitirdiği bir gerçektir. 

Bu nedenle, 1992 yılında Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun toplantıya çağrılarak asgarî 
ücretin yeniden tespitini, asgarî ücretten kesilerek vergi yükünün azaltılmasını ve giderek, ta
mamen kaldırılmasını istiyoruz. Bu konudaki çalışmalara da destek vereceğiz. 

— 20 — 



T.B.M.M. B : 57 21 . 3 .1992 0 : 1 

Yıllardan beri çıkarılamayan ve İş Kanununda da çıkarılması öngörülen, kapıcılarla ilgili 
tüzük de bir an önce hazırlanıp toplumumuzun bu mağdur kesiminin de koruma altına alın
ması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, çalışanların 
sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. İşyerlerinde sağ
lığa zararlı etkenlerin ortadan kaldırılmasını, işçilerin bedensel ve ruhsal yeteneklerine uygun 
işlerde çalıştırılmasını ve işçinin işe uyumunun sağlanması için gerekli çalışmaların bir an önce 
yapılmasını istiyoruz. Bunun için, işyerlerinde denetimlerin sıklaştırılması, işyerlerindeki olumsuz 
durumlar için öngörülen yaptırımların günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Anayasamızın, "Çalışma hakkı ve ödevi" başlığını taşıyan 49 uncu maddesi, "Devlet, iş
sizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır" hükmünü 
taşımaktadır. Bu hüküm gereği, devlet zaten işsizliği önlemekle yükümlüdür. Bu nedenle, yeni 
istihidam alanları yaratmak suretiyle işsizlik kesin, olarak çözüme kavuşturulmalıdır. 

İşsizlik bugün tüm toplumumuzu ilgilendiren sosyal ve siyasal bir sorun halindedir. Her 
ne kadar, işsizliğin çözümü, doğrudan ekonominin büyümesi ve yatırımların artmasına bağlı 
iso de, bu konuda tüm kesimlerimizin ortak çalışmalarına da ihtiyaç duyulduğu kanaatinde
yiz. Bu yöndeki her türlü çalışmaya tam destek yeriyoruz. İşsizliğin giderilmesi konusunda Hü
kümetimizin bugüne kadarki çalışmalarını desteklemiştik. Hükümet programına da geçen, iş
sizlik sigortası konusundald çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Aslında, işsizlik sigortası 
konusu, ülkemizde 1959 yılından bu yana konuşulmasına, hatta kalkınma planlarında yer al
masına ve bugüne kadar bu konuda birçok yasa tasarısı da hazırlanmasına rağmen, bir türlü 
gerçekleştirilememiştir. Muhakkak ki, işsizlik sigortasına geçiş, kademeli olacaktır. İşsiz kal
mış işçiye, yeni bir iş teminine kadar geçecek sürede, mesleğini geliştirme ve hatta değiştirme 
eğitimlerinin, sigorta kapsamında ve ücretsiz olarak sağlanması gereklidir. Çalışma ve sosyal 
Güvenlik Bakanlığımızda başlatıldığını öğrendiğimiz bu çalışmalara hız verilmesini, konunun 
gündeme getirilmesini beklemekteyiz. 

Geçmiş dönemin olumsuz politikaları sonucu işlevini ve görevini kaybeden İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun, yeniden yapılandırılması gerekmektedir. İşte bu sebeple, Kurumun, işsize iş 
bulma gibi basit bir uygulama kurumu olmaktan çıkarılarak, işgücü piyasasında etkin ve ça
ğın gereklerine uygun bir kurum haline getirilmesi gerekmektedir. 

İş analizlerine dayalı meslek standartları hazırlanarak, mesleklere uygun vasıflar işgücü 
piyasasının ihtiyaçlarına göre belirlenmeli ve bir meslek standartları ve sertifikasyon sistemi 
oluşturulmalıdır. Bilindiği üzere, yurt dışında yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız bulunmakta
dır. Bunların büyük çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerinde ve bunun da en büyük bölümü Al
manya'da bulunmaktadır. Şu anda Almanya'da 1,6 milyondan fazla vatandaşımız yaşamakta 
olup, bunun 626 bini işçi diğerleri ise çalışanların aile mensuplarıdır. 

Batı Avrupa ülkelerinin tümüyle, hem ikili hemde çok taraflı temel sosyal güvenlik sözleş
meleri çerçevesinde sıkı ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu ilişkilerin ve işbirliğininin, vatandaşla
rımızın o ülkelerdeki sosyal haklarını mümkün olan en iyi şekilde koruyabilmek istikametinde 
sürekli olarak geliştirilmesine de çalışılmaktadır. 

Ülkemiz, yukarıda belirttiğim gibi, belli başlı ILO sözleşmelerine ve bu arada, temel sos
yal standartlar tesis eden 102 sayılı Sözleşmeye taraf olduğu gibi, Avrupa Konseyi Çerçevesin
deki en önemli sosyal sözleşmelere de taraftır. Bunları sıralamak gerekirse Avrupa Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlik Kodu, Göçmen İşçilerin Hukukî Statüsü
ne Dair Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartıdır. 
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Avrupa Sosyal Şartında öngörülen sosyal kriterler, çağdaş ve demokratik toplumlarda esasen 
sağlanması gereken haklardır. Nitekim, bu konudaki her türlü mevzuat değişikliğini gerçekleş
tirmek, Hükümet Programında da yer almaktadır. Avrupa sosyal Şartına taraf olan ülkelerde 
2,5 milyona yakın Türk vatandaşı yaşamakta ve çalışmaktadır. Gerek ikili, gerekse çok taraflı 
sözleşmelerle elde edilen bu hakların takibi hususunun ve yurt dışındaki işçilerimizin daha iyi 
ortamlarda yaşamasını sağlayacak çalışmaların Bakanlıkça yürütüleceğine inanıyoruz. 

Sözlerime son verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçemizin hayırlı olması
nı Cenabı Allah'tan diliyor. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Avundukluoğlu, teşekkür ediyorum. 
Anavatan partisi Grubu adına Sayın Mustafa Balcılar; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 1992 malî yılı bütçesi üzerinde, sosyal 
güvenlik konularında, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum : Yüce Heyetini
zi saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede sosyal güvenliğin hangi durumda olduğunu tespit etme
den, nelerin yapılması gerektiği konusunda bir kanaat sahibi olabilmemiz mümkün değildir. 
Dolayısıyla, öncelikle, ülkemizdeki sosyal güvenliğin durum tespitini yaptıktan sonra, yapıl
ması gereken konular hakkında görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Sosyal güvenliği, önce çok özet bir şekilde tarif etmeye kalkarsak, fertlerin, insanın uzun 
vadede, ekonomik ve sosyal rizikolara karşı teminat altına alınmasıdır şeklinde tarif etmemiz 
mümkün olabilir. Ülkemizde, bu teminatı sağlamak amacıyla, cumhuriyet hükümetleri tara
fından, sosyal güvenlikle ilgili sigorta kanunları çıkarılmıştır. Bunlar, yaş itibariyle, 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nunudur. Bu sosyal güvenlik sigorta kanunlarını, ülkemizde, emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur 
teşkilatları uygulamaktadır. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımızdan, aktif çalışanlar, aylık alanlar ve bağımlılar itibariyle, 
Emekli Sandığından 8,5 milyon civarında, SSK'dan 19 milyon civarında, Bağ-Kur'dan -tarım 
da dahil- 13,5 milyon civarında ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş 
bulunan özel sandıklardan da 300 bin civarında kişi istifade etmektedir; genel toplam 41 mil
yondur. 1983'e kadar, cumhuriyet hükümetleri tarafından sosyal güvenlik imkânı sağlanan va
tandaş sayısı 23 milyondur; yani Anavatan İktidarları sosyal güvenlik kapsamı içerisindeki va
tandaş sayısını 23 milyondan, 41 milyona çıkarmıştır. Bu 41 milyonu toplam nüfusa oranladı
ğımız zaman, yüzde 73 civarında bir rakam çıkmaktadır; 1983'te bu oran yüzde 48 idi; yani 
Anavatan İktidarları döneminde yüzde 48'den yüzde 73'e çıkarılmıştır. Tabiî, Anayasanın 60 
inci maddesi "Sosyal güvenlik, vatandaşın, ferdin hakkıdır ve bu hakkı, hükümetlerin, devle
tin sağlaması sorumluluğu, yükümlülüğü vardıf" der. Herhalde hedefin yüzde 100 olması ge
rekir ve cumhuriyet hükümetlerinin birinci hedeflerinin, bu oranı yüzde 100'e çıkarmak olma
sı gerekir. 

Sağlık sigortası kapsamında şu anda 31 milyon civarında vatandaşımız vardır. 1983'te bu 
rakam 23 milyon civarında idi. Yani, sekiz yıllık Anavatan iktidarları döneminde, sağlık sigortası 
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kapsamındaki vatandaşlarımızın sayısı 23 milyondan, 31 milyona çıkmıştır. Burada, Bağ-Kur 
sağlık sigortası, önemli yer teşkil etmektedir. Bağ-Kur'un kurulduğu yıl olan 1971 ve uygula
maya başladığı 1972'dcn itibaren, Bağ-Kur sigortalılarının ve esnaf teşkilatlarının talepleri "Biz, 
ancak 20-25 sene sonra bu sosyal güvenlik kuruluşundan istifade edeceğiz : O süre içerisinde 
devamlı verici olacağız. Aktif hayatımızda bu kuruluştan istifade edebilmemiz lazım ki, kuru
luşa, primlerimizi daha fazla ödeyelim ve kurumun faydalı olduğunu görelim " şeklinde olmuştur. 

1985 yılında, Anavatan iktidarı döneminde, biz, Bağ-Kur Sağlık Sigortası Kanununu çı
karmak suretiyle, sigortalıların ve esnaf teşkilatlarının taleplerini karşılayabilmiş durumdayız. 
Bu, pilot bölge uygulamalarıyla tüm yurtta yaygınlaşmıştır. 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar, Da
nışma Meclisi tarafından 1983 yılında çıkarılmış ve Anavatan iktidarının hükümet olduğu 
1983'ten itibaren, sıfırdan uygulanmak durumunda kalınmıştır. 

2926 sayılı Kanunla da, bugün, 55 vilayete, pilot bölge uygulamalarıyla ulaşılmıştır; her
halde hedef tüm yurt olmalıdır. 

Koalisyon Hükümetinin birinci hedeflerinden birisi de, keza, biraz önce ifade ettiğim gi
bi, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması prensibinden hareketle, bu pilot bölge uygulamasını tüm 
yurda yaymaktır. Tabiî, 2926'ya tabi olan sigortalıların sayısına baktığımız zaman, 750 bin ci
varında düşük bir rakam gözükmektedir; buradaki espri de 1479'daki espridir; yani, sigortalı, 
ben aktif hayatımda da bu kuruluştan bir şeyler alabildiğimi görmek isterim demektedir. Bu
rada, sigorta kuruluşuna ilgiyi artırmanın ve bu rakamı yükseltebilmenin yolu da, sağlık sigor
tasının 2926'da.da uygulanmasıdır. Biz 1479'da uyguladık, koalisyon Hükümeti de inşallah 
2926'da, yani tarımdaki sigortalılar da bunu uygular ve kendilerini alkışlarız. 

Ülkemizde 2,4 aktif sigortalı 1 emekliyi karşılamakta ve beslemektedir. Hep örnek aldığı
mız gelişmiş ülkelerde bu oran, 1/7'ye, 1/8'e kadar çıkmaktadır. Yani, 8 tane aktif sigortalı 
1 emekliyi karşılamakta ve beslemektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerde emekli olan vatandaşlar, 
emekliliklerinde, aktif hayatlanndaki sosyal yaşantılarını temin edebilecekleri, insanca yaşa
yabilecekleri bir gelire sahiptirler. 

Hükümetin, bu 100 -110 günlük icraatı döneminde çıkarmış olduğu kanunlarla, endişe
miz odur ki, bu 2,4 oranı bire bir gibi rakamlara gerileyecek ve emeklilerimiz, insanca yaşaya
bilecekleri, aktif hayatlanndaki yaşantılarına yakın bir yaşantıyı temin edebilecek bir gelirden 
yoksun olacaklardır. 

ILO ile ilgili 29 tane sözleşme imzalamışız... Avrupa Sosyal Şartı imzalanmıştır, yurt dı
şındaki vatandaşlarımızın sosyal güvenlik problemleriyle ilgili, 15 ülkeyle, sosyal güvenlik an
laşmalarında revizyon çalışmaları büyük mesafe kat etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik kuruluşlarımız sigorta primleri açısından farklılık
lar arz etmektedir. Emekli Sandığında bu oran yüzde 35'tir; SSK'da yüzde 33,5 - 41 arasında
dır; Bağ-Kur'da yüzde 32'dir; 2925'te yüzde 20'dir; 2926'da (tarımdaki Bağ-Kur'lularda) sağ
lık sigortası da olmadığı için, yüzde 15'tir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın kuruluş yılları ve tarihçeleriyle paralel olarak, mevzuat-
larındaki yeterliliği görüyoruz. En eski sosyal güvenlik kuruluşlarımız olan SSK ve Emekli San
dığında, mevzuat itibariyle, gelişmiş ülkelerdeki mevzuatı aynen görebilmek mümkündür; bir 
tek farklılık rakamlardadır. Daha genç sosyal sigorta kanunlarında bu gelişmişliği görebilmek 
mümkün değildir. Kimisinde sağlık sigortası yoktur. Ayrıca, cumhuriyet hükümetleri tarafından, 
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değişik tarihlerde, ihtiyaçtan karşılamak amacıyla çıkarılan bölük pörçük kanunlardan dolayı, 
norm ve standart farklılıkları söz konusudur, emekli aylığı bağlama yüzdeleri farklıdır, ayrı 
bakanlıklara bağlıdırlar; birisinde itibarî hizmet süresi vardır, diğerinde yoktur; destekleme primi 
506'da vardır, diğerlerinde yoktur... Bunun gibi bir sürü örnek verebilmek mümkündür. 

Sayın Bakanın da Plan ve Bütçe komisyonunda ve diğer platformlarda ifade ettiği gibi, 
ülkemizde bir temel sosyal güvenlik kanunu çıkarılması gereği söz konusudur. Anavatan Parti
si olarak bu konuda ciddî hazırlıklarımız vardır ve gerek komisyonlarda ve gerekse Genel Ku
rulda, bu konuya Hükümetin sıcak bakması halinde, oyumuzla yardımcı olmaya hazır oldu-
muzu ifade ederim. Bu kanun çıktıktan sonra iş hayatına başlayacak olan işçi, memur, esnaf, 
köylü her vatandaşın bu sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olması ve bu şekilde, herkesi bir ska-
lada toplayan, nimet-külfet dengesine dayalı, aktüarya hesaplan doğru yapılmış, norm ve stan
dart eşitlikleri sağlanmış, en alt göstergeden, fakrü zaruret içerisindeki vatandaşlarımızın prim
lerinin bir kısmının veya tamamının devlet tarafından ödendiği, her isteyenin, emekli olduğu 
zaman reel olarak almak istediği maaşa göre istediği basamağı seçebilme imkânının olduğu 
bir sosyal güvenlik temel kanununa, Anavatan Partisi olarak, oyumuzla, her şeyimizle katkıda 
bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ederim. 

Ülkemizde, çalışma bakanları şanslı bakanlardır; çünkü, bürokratik kademesi fevkalade 
yetişmiş elemanlardan müteşekkildir. Hükümet bu konuya sıcak bakarsa, bürokrat arkadaşla
rımız, çok kısa sürede, pratik, uygulamada problem yaratmayacak bir kanunu önlerine koya
bilirler. 

Değerli milletvekilleri, Koalisyon Hükümeti, bu 110 - 120 günlük icraattan döneminde, 
sosyal güvenlikle ilgili bazı kanunlar çıkardılar. Bunlardan iki tanesi, SSK ve Bağ-Kur'la ilgili, 
terkin dediğimiz, anaparanın ödenmesi halinde, faiz ve gecikme zamlarının affedilmesiyle ilgi
li uygulamadır. 

Biz, 1985 ve 1987 yıllarında, Bağ-Kur'da ve SSK'da bu konuda düzenlemeler yaptık; o 
tarihlerde de, kanunlar, komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülürken, değişik arkadaşlan-
mızın, anaparanın ödenmesi halinde, faiz ve gecikme zammının ertelenmesi değil de, terkin 
edilmesi, yani affedilmesi yönünde talepleri oldu; fakat, biz o tarihte, belli pransiplerden dola
yı bunu kabul etmedik. Ayrıca, anamuhalefet olarak, Bağ-Kur'un rehabilitasyonuyla ilgili bir 
kanun teklifi hazırladık -zaman darlığından detayına girmeyeceğim- ve burada da, terkinle il
gili hükmü, sorumlu bir muhalefet olarak koyamadık; sadece, anaparanın ödenmesi halinde, 
faiz ve gecikme zamlarının ertelenmesiyle ilgili, 1985 ve 1987'dekine paralel bir düzenleme yapma 
durumunda kaldık. Bu anlayışımız, Bağ-Kur'lumuzu ve SSK'lınuzı sizden daha az sevdiğimiz
den kaynaklanmadı; ama, 1985 - 1987'deki kanunlar ve bu kanunlar çıkarken birtakım endişe
lerimiz vardı. Bu afları, vatandaşta, ileriye dönük olarak, prim ödeme alışkanlığının azalacağı 
bir uygulama olarak görüyoruz ve aynı zamanda, bu aflarla primini zamanında ödeyenin ce
zalandırıldığını, mağdur edildiğini düşünüyoruz. 

Endişemiz odur ki, bu kanunlar çıktıktan sonra, Bağ-Kur'lu ve SSK'lı olan vatandaşlan-
mız -ki, bu vatandaşlarımız genellikle esnaftır- "ben bankadan faizle para kullanıyorum ve 
banka müdürünün ağız kokusunu dinliyorum. Onun yerine, Bağ-Kur'a primlerimi ödemem, 
dolayısıyla oraya faiz vermiş olurum. Nasıl olsa, benim sigortalılık dönemim içerisinde, 
20 - 25 yıl içerisinde seçimler olur; bu seçimlerden bir tanesinde, hiçbir parti seçim kazanamaz; 
birinci partiyle ikinci parti arasında yüzde 3'lük bir fark olur; seçimi kazanamayan iki parti, 
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birbirlerine her türlü tavizleri vermek suretiyle bir koalisyon hükümeti kurarlar ve seçmene 
selam olsun diye, anaparanın ödenmesi halinde, faiz ve gecikme zamlarını terkin etmeyle ilgili, 
şu andaki Hükümetin çıkardığı kanuna benzer bir kanun çıkarırlar ve ben de, pula dönmüş 
olan anaparayı ödemek suretiyle, sosyal güvenliğimi devam ettiririm" düşüncesine ve zehabı
na kapılır... 

Endişemiz odur ki, ileriye dönük Bağ-Kur ve SSK'da prim tahsilatlarında fevkalade düş
meler olacak ve aktüeryalan kırmızı bakiye vermeye başlayacaktır. 

Biz, ileriye dönük bu endişelerimizi düşünürken, -çok enteresandır, dün bir bilgi aldım-
kurulduğu tarihten bu yana aktüeryası fevkalade iyi durumda olan ve bizim zamanımızda sü
per emeklilere 1 trilyon gibi, üst gösterge tablosundan dolayı keza, yüksek rakamlarda ödeme
ler yapma durumuna rağmen aktüeryası kırmızı bakiye vermeyen SSK 110 - 120 günlük devri 
iktidarınızda, emekli maaşlan ödemelerini yapabilmek için, Ziraat Bankasından, kuruluş tari
hinden beri ilk defa, faizli para almıştır. Bu başarınızdan! ve becerinizden! dolayı sizi kutla
rım, tebrik ederim! 

Değerli milletvekilleri, ILO ile ilgili bazı kavram kargaşaları var. Sözleşmelerin detayları
na girmeden, bu kavram kargaşası hakkındaki görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

ILO'da 172 tane sözleşme vardır. ILO genel kurulları toplanırlar, dünyadaki, çalışma ha
yatıyla ilgili ve sosyal güvenlikle ilgili ideal kıstasları belirlerler. Bunlara "sözleşme" diyoruz. 
Bu sözleşmelerden ülkemiz 28 tanesini imzalamıştı. Geçen dönem 4 tanesini daha Hükümeti
miz sevk etti, komisyonlardan geçti; fakat, bir tanesi kanunlaştığı için bu rakam 29'a çıktı; 
3 tanesini zannediyorum Hükümet yeniden sevk edecektir veya etmiştir. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, "ülkemiz çok az sayıda 
ILO sözleşmesi imzalamıştır" dedi; buna örnek olarak da, Kenya 46, Mısır 58, Yunanistan 65, 
Meksika 73, Fransa 114 şeklinde rakamlar verdi. Ben de kendisine başka rakamlar vereyim : 
İzlanda 16, Libya 27... önemli, gelişmiş ülkelerden örnekler vermek lazım : Kanada 27, dünya
nın devi Japonya devi Japonya 39 ve dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri 10 de
vam edip gidiyor... 

Buradaki espri şu : ILO'nun sözleşmelerini ülkeler, millî şartlarına uygun olmaları kaydı 
şartıyla imzalarlar. İmzalamadığı bir sözleşme için, herhangi bir ülkeyi, ILO'nun, kara listeye 
alma, kontrol altına alma veya takip etme zorunluluğu, görevi, yetkisi söz konusu değildir. 

Ülkeler, kendi millî şartlarına uygun olan sözleşmeleri imzalarlar; ama imzaladıktan son
ra da o sözleşmenin hükümlerini uygulamak zorundadırlar. ILO bunu takibe alır. Bir ekstrem 
örnek vermek isterim : Mesela Japonya, haftalık çalışma saatleriyle ilgili ILO sözleşmesini im
zalamamıştır ve "Ben dünyanın ekonomik devi olmayı düşünüyorum; vatandaşımı ILO'nun 
tespit etmiş olduğu haftalık, çalışma saatlerinden fazla çalıştıracağım. Bu sözleşmeyi imzala
mak, benim millî şartlarıma uygun gelmiyor ve imzalamıyorum" demiştir. ILO'nun da, hiçbir 
zaman kendisini ''Niye bu sözleşmeyi imzalamıyorsun?" diye bir baskı altında tutabilmesi müm
kün değildir. 

Değerli milletvekilleri, halk arasında "erken emeklilik" adıyla anılan ve yaş sınırına ba
kılmaksızın emekli olabilme imkânını getiren kanun, Yüce Meclisimizde uzun uzun görüşül
dü. Detayına girmek istemiyorum; ama, özet olarak, sosyal güvenlik kuruluşundan vatanda
şın, özellikle ekonomik açıdan beklediği şudur : Kişi, aktif hayatında bir gelire sahiptir ve bu 
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gelirle bir sosyal yaşantısı söz konusudur. Kişi, emekli olduğu zaman, bu aktif hayatındaki 
sosyal yaşantısına yakın bir yaşantıyı temin edebilecek bir gelir arzu eder. Devletin de, cumhu
riyet hükümetlerinin de bu konuda düzenlemeler yapma görevi ve sorumluluğu vardır. 

Konuşmanın başında da ifade ettiğim gibi, bugün ülkemizde 2,4 kişi, 1 emekliyi besle
mektedir; gelişmiş ülkelerde bu rakam 7 veya 8'e çıkmaktadır. Bu düzenlemeyle, muhtemelen 
bu 2,4 rakamı daha gerilere gidecektir. Yani, emekli olan kişilerin, sosyal sigorta sistemi içeri
sinde, bugünkü reel maaşlarının daha altında bir maaş almaları söz konusudur. Emeklilerimi
ze insanca yaşayabilecekleri ve aktif hayatlarındaki sosyal yaşantılarını aynen veya bugünkü 
düzeyinde devam ettirebilecekleri bir finans desteği gerekmektedir. Acaba, Hükümet, bu fi-
nans desteğini nereden bulacaktır? Bunu, Hükümetin ve Sayın Bakanın, kafalarda hiçbir kuş
ku bırakmayacak biçimde ve net bir şekilde açıklaması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, 3 dakikanız var efendim... 
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Anavatan Partisi olarak, vatandaşımızın erken veya geç emekli olmasında değiliz; Türki

ye'nin şartlarına göre, devletin yapabileceği katkıya göre, insanımız, emekli olduğu zaman in
sanca yaşayabileceği, aktif yaşantısındaki sosyal yaşantısını devam ettirebilecek bir gelire han
gi yılda sahip olabiliyorsa o yıl emekli olsun. Bu, 15 yıl da olabilir, 5 yıl da olabilir, 10 yıl da 
olabilir; ama netice itibariyle, emekliliğinde, hiç kimseye avuç açmadan geçimini temin edebi
lecek bir paranın eline geçmesi arzusundayız. Hükümet bunu 10 senede sağlayabilecekse, beni 
de ikna edebilecekse, biz onun yanındayız; ama endişemiz odur ki, emeklilerimiz, ileriye dö
nük, reel gelirleri itibariyle fevkalade kötü durumlara düşeceklerdir. Devlete küsen bir küskünler 
ordusu yaratacağız endişelerini taşıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir vatandaşın, 19.3.1992 tarihli Hürriyet Gazetesi
nin " Serbest KürsüMsünde çıkan bir mektubu var; çok süratli bir şekilde okuyacağım : "Mağdur 
edilmiş bir süper emekliden Başbaban Demirel'e açık mektup... 20 Ekim 1991 Milletvekili Ge
nel Seçimlerinden sonra kamuoyundaki genel kanı, Sayın Demirel'in değiştiği ve eski Demirel 
olmadığı doğrultusunda idi. Maalesef geçen günler göstermiştir ki, Demirel değişmez. İnsanın 
68 yıllık huyunu değiştirmesinin olanağı yoktur; ancak günün şartlarına uymaya çalışır. Bu 
kanıya nereden vardın? diyeceksiniz. Ben, süper emekli bir işçiyim ANAP Hükümetinin çıkar
mış olduğu bir kanun gereği, dar imkânlarım içerisinde 4 milyon 200 bin lirayı tedarik edip, 
bu haktan yararlandım. Daha sonra, bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesi kanunu iptal etti. 
O günkü muhalefet partileri olan, bugünün iktidar ortağı iki parti, DYP ve SHP kıyameti ko
pardılar. Hakkımızın yendiğini, aynı statünün devam etmesi gerektiğini savundular. Hatta, Ana
yasa Mahkemesine kadar gittiler. Her iki parti de, seçim beyannamelerine devletin süper emekliye 
olan borcu ödenecektir şeklinde maddeler koymuşlardı. Gün geldi, her iki parti koalisyon or
tağı olarak hükümet kurdu. Muhalefette iken yukarıda belirttiğim şekilde tavır koyan sayın 
parti yönetim kadroları, iktidara gelip hükümet programını yazdıklarında, süper emekliler için 
şu beş kelimelik cümle ile işi geçiştirmişlerdir : Süper emeklilerin durumu gözden geçirilecek
tir. O günden bugüne kadar da işin kapağını hiç kaldırmamışlardır. İşte bunun için diyorum 
ki, Sayın Demirel değişmez. Çünkü, dün dündür, bugün bugündür. Mehmet Alpay Araslı, Sü
per tşçi Emeklisi, Adana" 

Süper emeklilikle ilgili çok şey söylemek mümkün. Bu kanun çıkarılırken, komisyonlarda 
ve Genel Kurulda hiç kimse de itiraz etmemiştir; dolayısıyla da, bir kabahat varsa, bütün Mec
lisindir ve bütün partilerindir. 
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Biz, Anavatan Hükümetleri olarak, iki defa, Anayasa Mahkemesi kararına ters düşme
den, mağduriyetleri büyük ölçüde çözme gayreti içerisinde bir düzenleme yaptık. Hükümetin 
ortaklarının kamuoyuna bu konuda vaatleri vardır. Acaba, Anayasa Mahkemesi kararlarına 
ters düşmeden, nasıl bir düzenleme getirecekler; hep beraber takip edeceğiz. 

Bu düşüncelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, teşekkür ediyorum. 
Sayın Amiklioğlu, Anavatan Partisi Grubu adına, ikinci bölümde konuşmak üzere söz 

almışlardır. 
Buyurun Sayın Amiklioğlu. 
Sayın Amiklioğlu, süreniz 18 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA AMİKLİOĞLU (Çorum) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde ve çalışma hayatıyla ilgili konularda görüşle
rimi arz etmeden önce yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlerini kısaca özetlemek gerekirse; çalışma 
hayatını düzenlemek, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı 
önlemleri almak, çalışma hayatında mevcut ve muhtemel sorunları araştırmak, çözümlenme
sine yardımcı olmak, ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü ve tam istihdamı sağlamak, 
çalışanların hayat seviyelerini yükseltici önlemleri almak, çalışma hayatını denetlemek, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin sorunlarını çözmek, hak ve menfaatlerini korumaktır. 

Bu önemli görevleri yerine getirmek üzere takdim edilen bütçe ise 277 milyar 250 milyon 
Türk Lirasıdır. Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan cüzi bir artışla, Bakanlık bütçesi, toplam 
279 milyar 900 milyon liraya ulaşmıştır. Bu kadar dinamik, kişisel ve kitlesel hak ve menfaatla-
ra yönelik böyle bir Bakanlığın bütçesinin yetersizliği üzerinde çok durmak gerekir. Zira, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının birleşmesi sırasında, başlangıç ödenekleri çok düşük 
olduğundan, baz olarak hep bu ödenekler alınmış, dolayısıyla sadece cari harcamalar göz önünde 
tutulmuştur. Hangi hükümet işbaşında olursa olsun, çalışma hayatının bu dinamik yapısına 
ve uluslararası ilişkilere uyum sağlayabilmesi için, öncelikle Bakanlık bütçesinin yeterli seviye
ye getirilmesinde mutlak zaruret vardır. 

Bakanlık, sendikal hak ve özgürlükler ile toplusözleşme hakkının en geniş biçimde uygu
lanmasını sağlayıcı önlemleri almak zorundadır.. Hukuka saygılı, özgür ve demokratik düze
nin faziletlerinden birisi de, örgütleşmeye müsaade etmesi ve hatta bunu özendirmesidir. Son 
yıllarda sendikal örgütleşmede olumlu gelişmeler gözlenmişse de, şüphesiz bu oran yeterli ve 
doyurucu değildir. Bakanlıkça yayımlanan işkolu istatistiklerine göre, kayıtlı 3 606 170 işçiden 
ancak 2 192 792'si sendikalıdır. Yani, işçilerimizin yüzde 61'i sendika üyesidir. 

1991 yılı içinde, 13 169 işyerinde toplam 1 milyon 89 bin işçiyi kapsayan 5 030 toplu iş 
sözleşmesi bağıtlanmıştır. 686 işyerinde, 164 968 işçiyi kapsayan 398 grev yapılmış, bunun so
nucunda 3 809 354 işgünü kaybı olmuştur. 183 işyerinde, 60 936 işçiyi kapsayan 25 lokavt uy
gulamasına gidilmiş, bunun sonucunda da 1 188 719 işgünü kaybı olmuştur. 

Hükümetlerimizin işbaşında olduğu dönemlerde, sendikal hak ve özgürlüklerin en geniş 
bir sekide kulllanılması için her türlü özen gösterilmiş ve çalışma hayatının uyumlu bir yapıya 
kavuşturulmasına çalışılmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Moğultay'ı, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda büyük bir dikkatle dinledim, özellikle, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda mevcut Başkanlığın yeni yapıya kavuşturulması hususundaki ve yurt dışı teşkilatı
nın yeni organizasyonundaki beyanlarına teşekkür ediyorum. O çatı altında uzun yıllar görev 
yapan bir arkadaşınız olarak, bu yöndeki sıkıntıları yakinen biliyorum. Bu itibarla, kendileri
ne, işçi sağlığı ve iş güvenliği birimiyle yurt dışı teşkilatının reorganizasyonunda her türlü yasal 
desteği vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim. 

Bu arada, fedakârca görev yapan iş müfettişleri ile ülkemizin bir yüz akı kuruluşu olan 
İşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Enstitüsünün müstakil bir kuruluş olarak yeniden yapılanmasında 
büyük bir zururet vardır. . 

Kamuoyunda tartışılan, işçilere iş güvencesi sağlanmasını amaçlayan yasa tasarısına pren
sipte karşı değiliz; ancak, bu düzenlemeler yapılırken, aceleye getirilmemesi ve ülkemizin ger
çeklerinin göz önünde tutulması gerekmektedir. "Hükümet -işçi - işveren" üçlüsünün her ko
nuda olduğu gibi bu konuda da asgarî müştereklerde birleştikten ve konu kamuoyunda en ince 
ayrıntılarına kadar tartışıldıktan sonra bir sonuca varılması, çalışma hayatının ahengi bakı
mından zorunlu görülmektedir. 

Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı, üye ülkelerde çalışma şartları
nın iyileştirilmesini sağlamak amacıyla çaba göstermekte ve bu çerçevede sözleşme ve tavsiye 
kararlan kabul etmektedir. Türkiye, şimdiye kadar ILO sözleşmelerinden 29'unu onaylamış 
bulunmaktadır. Birçok sözleşme de, bazı hükümler sebebiyle henüz onaylanmamış olmasına 
rağmen, iç hukukumuza bakıldığında, bu sözleşmelerde yer alan birçok hakümlerin yansıtıl
mış olduğu görülür. Asıl olan, daha çok ILO sözleşmesini onaylamaktan ziyade, uygulamayı, 
sözleşme hükümlerine uygun hale getirmektir. Nitekim, Hükümetimiz döneminde birçok ILO 
sözleşmesinin onaylanabilirliğiyle ilgili çalışmalar sürdürülmüş, bunlardan bir kısmı, Sayın Bal-
cılar'ın da ifade ettiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Bu çalışmalar yapı
lırken, ülkemizin gerçekleri, ekonomik ve sosyal durumlar daima göz önünde bulundurulmalıdır. 

Hükümetimiz döneminde tam üyelik için başvurduğumuz Avrupa Topluluğunda uygulan
makta olan çalışma mevzuatı ile ülkemiz mevzuatı arasındaki yakınlaştırma çalışmalarının ta
mamlanması gerekmektedir. Bu konuda yapılacak çalışmaları da destekleyeceğiz. 

1475 sayılı tş Kanununun 33 üncü maddesi ücretlerin asgarî hadlerinin en geç iki yılda 
bir, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla tespit edileceğini öngörmektedir. Kanunda her 
ne kadar asgarî ücretlerin en geç iki yılda bir belirleneceği öngörülmüşse de asgarî ücret hükü
metlerimizin işbaşında bulunduğu 1989 yılından itibaren her yıl yeniden tespit edilmiştir. Her 
tespitte de asgarî ücret, mutlaka enflasyonun üzerinde artırılmıştır. Bu yıl da Asgarî Ücret 
Tespit Komisyonunun, asgarî ücreti yeniden tespit etmek üzere bir an önce toplantıya çağrıl
masını ve enflasyonun üzerinde bir ücret tespitini beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada kısaca tarım iş kanunu tasarısından da söz 
etmek istiyorum. Tarım ve Orman iş kanunu tasarısıyla ilgili çalışmaların 1950 yılından beri 
zaman zaman yapıldığı bilinmektedir. Ülkemiz tarımının, mevsime dayalı, doğa iklim şartla
rından çok etkilendiği bir gerçektir. Ayrıca, bölgesel özellikler dikkate alınmadan ve tarım sek
töründeki işyerleri birer işletme halini almadan ve bu alandaki gerekli gelişmeler sağlanmadan 
çıkarılacak bir tarım ve orman iş yasasının, uygulamada büyük sıkıntılara sebep olacağı ve 
hatta uygulanamaz hale geleceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu şartlar iyileştirildikten son
ra, tarım ye orman iş kanununun çıkarılmasından yana olduğumuzu da 
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Bu arada, kısaca yurt dışı teşkilatından da söz etmek istiyorum. Halen yabancı ülkelerde 
bulunan 2 milyon 600 bin vatandaşımıza hizmet veren ve 14 ülkede teşkilatlanmış bulunan 14 
müşavirlik, 21 ataşelik ve 2 irtibat bürosu, maalesef, çok kötü şartlar içerisinde görev yapmak
tadır. Son iki yıl içerisinde bu bürolarımıza 20'yi aşkın saldın olmuştur. Bu memurlarımızın 
güvenliğine ilişkin hiçbir önlem, yeterli ödenek olamadığından alınamamış uygun çalışma ko
şulları sağlanamamıştır, özellikle, AT ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ortaklık anlaş
masından doğan haklarının savunulması için, Bakanlığın hukuk danışmanlarına ödenecek parası 
olmadığı gibi, yurt dışında vefat eden işçilerimizin cenazelerini yurda getirmek de yine ödenek 
yetersizliğinden, her defasında bir sorun olmaktadır. Bu itibarla, YİH Genel Müdürlüğüne ye
terli ödenek verilmesi, ülke itibarı açısından bir zarurettir. 

Bu arada, yurt dışı teşkilatının boş bulunan ve sınavla kariyer memurluğuna seçilmiş bu
lunan sosyal yardıma ve ataşe tayinlerinin de bir an önce yapılmasını Sayın Bakandan temen
ni ediyorum. Aksi halde, her biri ayrı bir değer olan bu kalitedeki elemanlar, diğer kuruluşlara 
geçmeye başlarlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak tş ve tşçi Bulma Kurumundan da söz et
mek istiyorum. 

Ülkemizde tş ve tşçi Bulma Kurumunun, aktif bir iş gücü piyasası kurumu biçiminde ör-' 
gütlenmesi, kesin bir zorunluluktur. Hükümetimiz döneminde başlatılan, kurumun yeniden 
yapılanması programı çerçevesinde çok ciddî mesafeler kaydedilmiştir. Gerçekten kurum, özel 
kesime yönelik plasman hizmetlerini, dikkat çekecek ölçüde artırmıştır. Faaliyete geçirilen te
lefonla danışma servisleriyle, daha hızlı hizmet verilmesine başlanmıştır. 

Uygulanan bilgisayarlaşma projesi, büyük illerimizi kapsayacak şekilde mümkün hale ge
tirilmiş ve genişletilmiştir, istihdam garantili iş gücü kurslarında yetişen ve iş bulan kişilerin 
sayısı, son üç yılda 20 bin kişiyi aşmıştır, tş ve meslek danışmanlarının yetiştirilmesi, Meslekî 
Enformasyon Merkezinin kurulması, Sakatlar Meslekî Rehabilitasyon Merkezinin hizmete ge
çirilmesi, mütevazı, fakat önemli gelişmelerdir. 

Personelin iş içinde eğitimde, Kurum büyük aşama kaydetmiştir. Kurumun son yıllarda 
geleneksel kimliğinden kurtulma ve kabuğunu kırma sürecini hızlandırdığını sevinçle görmek
teyiz. Ancak, istihdamın geliştirilmesi ve işsizlikle mücadele kurumu olarak görev yapması ge
reken bu Kurumun, yeni bir yasaya ve ek malî imkânlara en kısa zamanda kavuşturulması ge
rekmektedir. Unutmamak gerekir ki, etkin bir iş kurumu, sağlıklı bir işsizlik sigortasının ku
ramsal altyapısını oluşturur. Kurumun, bina, yeterli sayıda yetenekli personel, araç ve gereç 
gereksinimlerinin kısa sürede karşılanması için, bürokratik darboğazların ve bir kısım tasarruf 
telakkilerinin de hemen aşılması gerekir. 

Bir kurum düşününüz ki, bilgisayarlaşma projesini, bu konuda ayrı bir birimi olmaksızın 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bir kurum düşününüz ki, OECD, ILO, Dünya Bankası ve ulus
lararası diğer kuruluşlar ile, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle istihdam ko
nusunda çeşitli işbirliği projeleri geliştirip uygularken, yabancı dil bilir uzmanı yoktur, dış iliş
kilerle ilgili bir birimi yoktur. 

Kuruma sağlanan firiansal kaynaklar oldukça sınırlıdır; binalar hizmete elverişsizdir. 
tşgücü oluşkanlığının artırılması, işsizlikle mücadelenin temel gereğidir. Kurumun yeni

den yapılanması programına her kesimin destek vermesi şarttır. 
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Kurumun yasal ve fiziksel yönden yapılanması sürecinin hızlandırılmasını temenni edi
yor, bu konuda gereken desteği vereceğimizi de ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı bütçesinin, işçi ve işverenlerimize, Sayın Ba
kana ve değerli çalışma arkadaşlarına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Mecli
si saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Amiklioğlu, teşekkür ediyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına iki değerli arkadaşım söz istemişler. 
önce Sayın Altun sürenin yarısını kullanacak. 
Buyurun Sayın Altun. -
SHP GRUBU ADINA FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın Bakan, sayın mil

letvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına huzurlarınızdayım. Sözlerime başlama
dan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Günümüz dünyasında, daha önce sahip olduğumuz birçok değer yargısı eskimiş, değişi
me uğramış, yerini yeni anlayışlara bırakmıştır. Bilindiği gibi, bugün dünyada çağdaş olabil
menin temel ölçütleri vardır. Bu temel ölçütler dört başlıkta tanımlanmaktadır : 

Birincisi, demokrat olmaktır. Bunun için, demokrat kafalara, insanlara ve kadrolara ihti
yaç vardır. Demokratik yaşamı işleten, sadece insanı amaçlayan yasal ye temel genel düzenle
melere ihtiyaç vardır. Bir tek kişinin bile hakkının göz ardı edilemeyeceği disiplinlere ihtiyaç 
vardır. Hükümetimizin, çağdaş devlet yaratma konusundaki Hükümet Protokolünde belirle
nen eksiklikleri ve engelleri aşacak çabalar içinde olduklarını görüyor ve daha kararlı olmala
rını istiyor ve onlara güveniyoruz. 

Çağdaş devlet olmanın ikinci temel koşulu, laik olmaktır. Düşüncede, programda, proje
de, uygulamada, dogmalardan arınmış işleyişle gerçeği kucaklamaktadır. Yaşamın, ancak in
san aklı ve emeğiyle kavranabileceği gerçeğini, bunun da tam anlamıyla, yani bilim yoluyla 
gerçekleşebileceğini hiçbir zaman unutmamaktan geçeceğini vurgulamak gerekir. 

Çağdaş devlet olmanın üçüncü koşulu, hukukun üstünlüğünü geçerli kılmak ve onun ku
rullarıyla yaşamı düzenlemekten geçiyor. 

Çağdaş devlet olmanın son temel kuralı ise, saydığım bu temel üç kural kadar önemli olan, 
sosyal devleti geçerli kılmaktan geçtiğini iyi sindirmek gerekiyor. 

Tüm insanlığın kardeşliği, barış içinde bir arada yan yana yaşama arzusu, çalışma hakkı, 
eğitim hakkı, sağlıklı bir yaşam sürme hakkı gibi ortak değerleri kucaklamaktan geçiyor, tş 
güvenliği insan olmanın, insanca yaşamanın vazgeçilmez bir unsurudur; topluma ve devlete 
güvenin, hatta insanın birey olarak kendine güvenin temelini oluşturmaktadır. 

Verimliliğin, iş bölümündeki dayanışmanın ve uzlaşmanın da yolu, iş güvenliğinin sağlam 
hukukî temellerle korunmasından geçiyor. 

Bu dünya hepimizindir ve hepimiz şimdi, düne göre daha global sorunlarla karşı karşıya 
bulunmaktayız. Çatışmacı bir mantık yerine, refahın ve nimetlerin akılcı ve adil bölüşümünü 
olanaklı kılan, dayanışmacı ve üretken bir mantık izlemeliyiz. 

Çalışma ve emeğe sahip çıkmayan ve üretken emeğin değerinin karşılığını vermeyen bir 
toplumun, çağın gelişimine ayak uydurması/bilim ve teknolojik gelişmelerin hızını yakalama
sı olası değildir. 
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Devleti var edenin, ona katkı sağlayanın, onu işletenin, onu güçlendirenin tek kaynağı in
sandır. 

Saydığımız birbirinden ayrılmaz temel ilkeleri, insanımızla, yine sadece insanımız, onun 
mutluluğu için yeniden oluşturalım, yeniden yapılanalım. 

tşimiz ve özellikle Hükümetin işi oldukça zordur. Temelden bozulmuş, tıkanmış bir yapı
yı yeniden oluşturmak, bizim birincil görevimiz olmalıdır ve bunun en samimi belgesi de Koa
lisyon Protokolüdür. 

Birinin sonraya bırakılamayacağı bu temel ilkeler, insanı, sosyal bir varlık olarak gören 
bir sosyal devlet anlayışıyla bütünleştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz yılllarda, "büyüdüğümüz, geliştiğimiz ve itibarımızın 
arttığı" nutuklarını zorunlu olarak dinleyerek bugünlere getirildik. Bugün, büyüyen, gelişen 
ülkemizde, işsiz insanlarımızın, gizli işsizlerle birlikte ortalama sayısı 7 milyondur. On yıllık 
süreçte, emekleri ve alınterleriyle çalıştırılan, bu yaşama zorunlu olanların reel ücretleri, yüzde 
38 oranında ellerinden alınmıştır. 

Sosyal kurumlaşma alanı geliştirilirken, kuruma bağlı kişi sayısı artmamış, eksilmiştir. SSK 
kapsamında olması gerekenin ancak yüzde 35'i kurumla ilişkilidir. Bunların çok büyük oranı
nın prim karşılıkları, yıllardan beri yatıramamıştır. O halde, gelişen nedir, büyüyen nedir? Eğer, 
çalışan kitleler daha az ücret almaya mahkûm edilmişlerse; eğer, çalışanların, sosyal kurum
larla bağlılık oranları aşağıya çekilmişse; eğer, çalışmayanların sayısı, çalışanlardan daha çok 
olmuşsa, emekleri ve alınterlerinden başka satacakları olmayanlar için, gelişmişlikten, büyü
mekten söz etmenin olanağı var mıdır? Her geçen gün daha çok borçlanan, borcunu ödeme
yen, yediğinden kesmek zorunda kalan insanların itibarlarının arttığını söyleyebilir miyiz? 

Toplumsal barışın tek ve temel koşulu, sosyal barıştır; yani, tüm insanlığı kucaklayan ça
lışma barışıdır. Temel yaşama geçme sıkıntısı çeken milyonların bulunduğu toplumlarda, yarı
nın görülüp, hesaplamadığı programsızlıklarla, çalışma ve üretme çağına gelmiş milyonlarca 
insan barındırılmaya çalışılıyorsa, bilinmelidir ki, o toplumun önce çalışma barışı genelde sos
yal barışı yoktur ve bu toplumlar, bir arada yaşama ve gelişme hakkında umut da veremezler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hayatı güzelleştirmek, bilindiği gibi, katılımdan geçi
yor, bir arada olma istencini yaratabilmesinden geçiyor. Bütün bunları yaratabilmek için, de
ğer yaratan tüm insanların, kendilerinin içinde bulundukları süreçlerde, kendilerine dair ka
rarlan ortak almaları gerekiyor. Parlamentosuz dönemlerin, dayatmaların. "Ben söyledim, oldu 
bitti" denilen zamanların nice engelleri önümüzde durmaktadır... 

Hükümetin ve sosyal düzenden sorumlu bulunan Bakanlığımızın işi büyüktür, zordur. Çün
kü, onun işi, emredilerek getirilen, dayatmalarla oluşturulan engelleri tek tek saptayarak, Yü
ce Meclisin önüne, geçmişin ayıplarından arınmak için, sıkıntıları getirmek ve gerekli düzenle
meleri yaparak, bizden destek istemektir. Bu, demokratik bir işlevdir; ancak amacı, işlevinden 
daha büyüktür. Çünkü amaç, toplumsal demokrasiyi oluşturacak eng çiller i aşmaktır. Bu yaşa
mı kurabilmek için, zaman geçirmeden, sendikalar yasasında var olan çağ dışı engellerin de 
kaldırılmasını istiyoruz. Gelişigüzel gerekçelerle grev önleyebilen mantığın kaldırılmasını isti
yoruz. Başta DİSK olmak üzere, antidemokratik dönemlerde gasp edilen, temelde işçilerin de
ğerleri olan, kendi çocukların nafakalarından ayırarak oluşturdukları birikimlerinin karşılığı 
mallarının iadesinin hızlandırılmasını istiyoruz. 
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Memur olarak adlandırılan bordro mahkûmlarımızın, grevli, toplusözleşmeli sendike hak
larının yaşama geçirilmesini istiyoruz. 

Çalışma yaşamımızın ayrı bir yüz karası olan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olup, memur, sayılan; ancak, çalışma koşulları bakımından 1475 sayılı iş yasası hükümlerinin 
en ilkel yorumlarıyla çalıştırılan, kamuda nöbetli ve vardiyalı emekçilerimizin, yeni bir yasal 
statüyle, çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesini istiyoruz. 

Bugünkü, eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz yazılı kurallara göre bile haklarını alamayan bu 
çalışan kesimlerin ortalama sayısı 300 bin kişiyi bulmaktadır. Emekçilere sahip çıkmanın bir 
görev olduğuna ve bu durumlarının düzeltilmesinin gerektiğine önemle işaret ediyor ve istiyoruz. 

Biz, en az, işadamının, yatırımcının korunduğu kadar, emekçilerimizin, geleceğimizi ku
ran ve taşıyanlarımız olan işçi ve memurlarımızın korunduğu, adam yerine konduğu bir Türki
ye istiyoruz. Biz, ne maden ocaklarında inleyen insanların, feryatlarını, ne de Çankaya'dan, 
"zengini sevelim" sloganlarını duymak istiyoruz. Biz, üretken işçiyle, üretken olmayan işçi gi
bi, çalışma literatürümüze yeni giren çağ dışı tanımlamaların kaldırılmasını istiyoruz. 

Biz, -12 Eylülün çalışma barışımıza getirdiği öylesine büyük darbeler var ki- yasa tanı
maz, hak tanımaz TRT yöneticilerinin uygulamalarından toplumumuzu kurtarmak istiyoruz. 

TRT'de "istisna akti" ile çalıştırılan bu insanlar, sekiz saatin üzerinde mesai yapmakta
dırlar ve bir iş kazası karşısında hiçbir güvenceleri yoktur, tstisna akti ise, günün yalnız bir 
saati için çalıştırılan şahıslarla ilgilidir. Kaldı ki, TRT'de şu an bile 850 kişi, sekiz saatin üze
rinde, "istisna akti" altında çalıştırılıyor. 

Bir iş kazası karşısında bir kuruş tazminat alamayacak bu çalışan insanların ailelerini pe
rişanlık tablosu içerisine terk edilmiş olarak görmek istemiyoruz. 

Günümüzde, bir evde sıradan çalışan işçinin, işçi kadının bile SSK'ya tabi olma zorunlu
luğu varken, devletin en önemli kurumlarından biri olan TRT'de çalışanlara reva görülen bu 
çalışma ayıbının hemen kaldırılmasını istiyoruz. 

TRT ve kamuda 12 Eylül döneminde işlerinden çıkartılan yüzlerce, yetişmiş birikimli in
sanların, işlerine iadesini istiyoruz. 

Bu çok önemli görevlerin başında, TRT yönetimi ve onun Genel Müdürü, boş vericiliği 
ile, Anayasa ve yasa suçu işlemiyor da, ne yapıyor?! Bu, bir ağır hizmet kusuru değildir de, 
nedir?.. Ancak, bundan daha önemlisi şudur : TRT kaynaklarını keyfî olarak, kurum dışında, 
kimi ne idüğü bellli olmayan birimlere, sözde programlar yaptırıyoruz adı altında, on milyon
larca lirayı dilediğince harcayan Genel Müdür Sayın Kerim Aydın Erdem, açık olarak Anayasa; 
ve yasalara karşı suç işlemektedir. 

O halde, bu Hükümet, önce, böylesi, kendini ağa ve bey yerine koyan görevlilerden hesap 
sorarak başlamalıdır icraatlarına diyoruz. 

Dağınıklığın bitmesini, her önüne gelenin, "ben devlet sayılırım" dediği kendi işçilerini 
Keynes kurallarıyla değerlendirme keyfiyetlerinin sona ermesini istiyoruz. Biz, üretilen değer
leri, hak ediş gerçekçiliğinde ve eşit işe eşit ücret ilkesiyle bölüşülebilen, çağdaş demokratik 
bir emek dünyasını istiyoruz, \arimni görebilen, kendisine ve çocuklarına ne verebileceğini plan-
layabilen emekçi aileleri görmek istiyoruz. 

Milletimize, halkımıza layık olmak için, onlara verdiğimiz sözlerimizi gerçekleştirmek için 
burada olduğumuzu unutmayacağız ve bütün engelleri aşacağız; yeter ki, siz kararlı olun ve 
engellerin üzerine yürüyün. 
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Bu onur, sadece siz Hükümet üyelerinin değil, Parlamentomuzun tüm üyelerinin de ola
bilmeli ve çağdaş olma konusunda, kendi insanına saygıyı yaşama geçirme onurunu duyan bir 
Parlamentoyu yaratabilelim ve yine bilelim ki, kendi insanına, önce kendisinin göstermesi ge
reken saygıyı, kimlerin nasıl esirgediğini ve eğer bunlar varsa, bunlar için çaba sarf edenlerin 
kimler olduğunu gösterelim. 

Hükümet Programında, saygıyla karşıladığımız Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) 
gereken insanî standartlarının çalışma yaşamımıza egemen olmasını istiyoruz. 

özetle diyoruz ki, insan onuru ve emeğine saygı gösteremeyen toplumlarda, çalışma barı
şından söz etmenin, toplum barışını kurabilmenin, geleceği kurabilmenin ve yeşertebilmenin 
olanağı yoktur. 

Bugünü, yarına, geliştirerek büyüterek taşıyabilmenin ilk ve tek koşulu, emeğe saygıdan 
geçmektedir. Bu, insanımıza olan görevimizden ayrı olarak, ülkemizin geleceği için yaşamsal
dır. O halde, çağdaş devlet olmanın kaçınılmaz koşulu olan sosyal devleti geliştirelim. 

Umutlarımızın yeşereceğine olan inancımızla, Hükümetimizin bu alanda saptanan engel
leri aşacağına olan güvenimizi yineliyor ve başarılar diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
SHP adına ikinci konuşmacı olarak Sayın Gürbüz; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP ADINA CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. 
Çalışma hayatının iki ana unsuru olan işçi ve işveren kesimlerinin her ikisinin de sorunları 

vardır. Bu sorunların tek taraflı olarak tam anlamıyla çözüme kavuşturulması düşünülemez. 
Sorunun çözümünde müdaheleci olmak, bize göre doğru sonuç vermez. Zira, çalışma hayatın
da bansın sağlanmasının ana yolu, sosyal taraflarca, özgür bir ortamda veya yasal güvence 
altında yapılacak toplu pazarlıklar ile çözüm bulmadır. Ancak, devletin ve Hükümetin de bu 
noktada düzenleyici olması gereği tartışılmazdır. Dengeyi sağlamada, sosyal devlet anlayışının 
bir gereği olarak, tarafların ekonomik ve sosyal güçleri dikkate alınmalıdır. Devletin, işçi işve
renle birlikte, işsizlik, istihdam, verimlilik ve gelirler konusunda tarflara yol gösterecek ve tav
siye karanlar alabilecek demokratik ve eşit katılımcı yapıda bir iş ve istihdam kurulu oluştur^ 
masında yarar vardır. Bu konuda atılacak adımlara destek olacağımızı belirtmek istiyorum. 

Çalışma hayatında unsurlar arası dengelerin 1980'den itibaren önemli ölçüde bozulduğu
nu kabul etmek gerekir. 1961 Anayasasından bu yana, anayasal temel hakların kavram, kap
sam ve sınırları oldukça önem kazanmıştı; oysa, çalışma yaşamındaki sıkıntıların kaynağını, 
1982 Anayasasının oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. 

1982 Anayasası, devleti birey karşısında güçlendirmiş, kişi hak ve özgürlüklerini bir şekil
de geri plana itmiştir. Çağdaş ülkelerin aksine, sendikaların tüzüklerine ve tarafların iradeleri
ne bırakılmış konular Anayasamızda yer almıştır. Bu nedenle, çağdaş iş ilişkilerinin sisteme 
bağlanabilmesi, ILO ilkelerine tam uyum sağlanabilmesi için, Anayasanın ilgili hükümlerinin 
değiştirilmesi şarttır. Bunun için gerekli toplumsal ve siyasî birlik sağlanmasına herkesin, kat
kıda bulunması bir görev olarak kabul edilmelidir ve bu hususta çaba gösterilmelidir. Türki
ye'nin sosyal hukuk devleti ilkesine ciddî şekilde sahip çıkması ve bunu gerçekleştirmesi zo
runludur. Kalkınmanın hızlı olabilmesi, dengeli ve adil olması, bunun süratle, tam anlamıyla 
gerçekleşmesine bağlıdır; bu hususun altını çizmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda tartışılan ve genelde işçi kesimince de 
destek gören iş güvencesi yasasına da değinmek istiyorum. 

Çalışma hayatında bozulmuş dengelerin yeniden kurulmasında ve barışın sağlanmasında 
önemli katkılar yapacağına inandığımız bu yasanın, Batı Avrupa ülkelerinde yıllardır uygu
lanmakta olduğu bilinmektedir. Yasa ile keyfîliğin ve yasa dişiliğin önüne geçilmesi düşünül
müştür. İşveren, işten çıkarmayı düşündüğü işçinin iş aktini feshederken, nedenlerini göstere
cek ve işçinin buna itirazı halinde, konuyu yargıç önünde kanıtlayacaktır. Böylece, feshin hak
lılığı, yargıç tarafından da yasal düzeyde değerlendirilmiş olacaktır. Bu sayede, zayfılayan bire
yin demokratik hak ve özgürlükleri, çalışma hayatında işçi lehine, hukukun şemsiyesi altında, 
biraz olsun güçlendirilecektir. Bundan korkutmaması ve aksine desteklenmesi gerektiği inan
cındayız. Yargıcın, talep karşısında, yasal inceleme dışında, herhangi bir şekilde işletmelerin 
yönetimine müdahalesi söz konusu değildir. Sosyal hukuk devletinde, hukukî uyuşmazlıkların 
yargı denetimine tabi tutulmasında hiç kimsenin, herhangi bir sakınca görmemesi gerekir. Ak
si halde, "Hukuk devleti" sözcüğü anlamsızlasın oysa, bizim bu kavramı sahiplenmemiz ve 
bu ilkeyi güçlendirmemiz gerektiğini açıkça ifade etmek istiyorum. 

Bunun yanında, işsizlik sigortasının uygulamaya konmasıyla, işletmelerin zarara uğraya
cağına dair görüşler ve endişeler de tamamen yersiz kalacaktır. 

Çalışan kesimde yaygınlaşan bir kuşkuya da dikkat çekmek istiyorum. İşten atılmaların 
yargı denetimine bağlanması halinde, işverenlerin kaçak işçi çalıştırabilecekleri yolunda teh
ditleri işçilere kadar ulaşmış bulunmaktadır. Alt işveren uygulamaları ve muvazaalı işyeri ka
patmaları konusuda, toplu iş sözleşmeleri düzenini bozucu ve çalışma barışının önündeki en
gellerden birini teşkil eden uygulamalar olarak gösterilebilir. Bu konularda da yasal düzenle
me getirilmesinin yararlı ve isabetli olacağını düşünüyorum, işsizliğin ileri seviyede yüksek ol
duğu ülkemizde, işçilerin kendilerini savunmasız ve çaresiz olarak kapı dışında bulmaları", üs
telik, durumlarını bir yargıca incelettirme hakkına dahi sahip olmamalarını içimize sindirebil-
miş miydik? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin çok önemli sorunlarından biri de, üretici 
güçlerin atıl durumda kalmasına yol açan işsizliktir. İşsizlik, emeğin zayi edilmesi demektir; 
toplumsal, ekonomik ve siyasal bir sorundur. En değerli şey olan insan, yaşadığı topluma ve 
ülkeye katkı veremez halde bırakılmaktadır. Ülkemizde işsizlik, İTO kaynaklarına göre yüzde 
10'lar seviyesinde, OECD kaynaklarına göre yüzde ll'ler düzeyindedir. Sanayimizdeki durgun
luğun ve yeterli yatırım yapılamaması neticesinde artan nüfus ve tarımdan vazgeçen işgücünün 
işsizliği artırdığı bir gerçektir. 

Ülkede, 10 kişinin alınacağı bir işe 20 bin insan başvuruyor ve sınavlar stadyumlarda ya
pılıyorsa, ülke ve toplum olarak bundan kaygı duymak ve çözümünü birlikte düşünmek zo
rundayız. Bir yandan işsiz sayısındaki artış, diğer yandan işten kanunsuz çıkarmalar, çalışan
ların reel gelirlerinin düşmesine ye gelir dağılımı bölüşümünün aleyhe bir ivme kazanmasına 
yol açmaktadır. 

Sosyal gelişmelerde çözülme, adalet sistemimizi tıkanma noktasına getirebilecek boyutta
ki aile faciaları ve şiddetli geçimsizliklerin nedenleri, işsizlik olarak gösterilebileceği gibi, ulus
lararası ilişkilerimizin ve özellikle de AT'ye üyeliğimizin önündeki belli-başlı engellerden biri 
olarak da gösterilebilir. 

— 34 — 



T.B.M.M. B : 57 21 . 3 . 1992 O : 1 

Çalışabilir nüfusumuzun büyük bir kısmını genç ve dinamik nüfusun oluşturduğu bilin
mektedir. Gelişmiş ülkelerin eksikliğini hissettikleri bu yapı, bizde vardır ve değerlendirilme
sinde yetersiz kalmaktayız. Bu önemli sorunun çözümü için alınabilecek önlemler; nüfus artı
şının frenlenmesi, kaynakların israfının önlenmesi, ekonomik yapıdaki çarpıklığın düzeltilme
si, kısa vadede kârlılık sağlayabilecek yatırımlara önem verilmesi, teşvik ve kredilerin çok sıkı 
denetimi ile kredi faizlerinde, ilk aşamada öncelikli yatırımlarda indirim sağlanması, çalışma 
yaşamında iş güvencesi sağlanması, sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılması, istihdam 
artışını engelleyen fon uygulamalarının kaldırılması, işsizliğin yoğun olduğu ve yatırımların git
mediği yörelerde özel yatırım ve istihdam politikalarının uygulanması ve tabii ki enflasyonun 
aşağıya çekilmesi sayılabilir. 

Bu arada, vergilendirme siyaseti gözden geçirilerek, işçi ücretleri vergi toplama aracı ol
maktan çıkarıldığında, daha iyi ücret ve daha çok istihdam sağlanabileceği kanaatindeyiz. Yi
ne, istihdamı geliştirici tedbirler alınması, yatırımllara gerekli özenin gösterilmesi, ekonomik 
büyüme hedeflenilmesi, önlemler olarak düşünülebilir. 

Hükümetimizin benzeri tedbirleri düşündüğünü biliyoruz; başarılı olacağını da umuyo
ruz ve güveniyoruz. 

Söz buraya gelmişken, işsizlik sigortası sorununa da değinmek gereğini duyuyorum. Bu 
önemli konunun halli için yıllardır olumlu yönde çalışmalar yapılmış, onlarca yasa tasarısı ve 
teklifi hazırlanmış; ancak, bir sonuç alınamamıştır. 

Hükümetimizin ilgili bakanlığının, Çalışma Meclisini toplama çabaları ve işsizlik sigorta
sı yasası konusundaki çalışmalarına destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Kademeli olarak 
uygulanmaya konulduğunda ve ciddi bir şekilde kurumlaştırıldığında, yararlı ve başarılı ola
cağına inanıyoruz. 

Çalışma hayatının uyum ve barış içerisinde düzenlenmesi ve idame ettirilmesine katkıda 
bulunacağına inandığımız meslek standartları ve sertifikasyon sistemiyle ilgili çalışmaları ta
kip ediyoruz. 

tşçi ve işveren, kendi yaşamlarını ilgilendiren konularda heyetler oluşturarak, bir araya gel
melerinden, belirli standartlar ile bunun belgelerini belirlemelerinden daha çağdaş ve demok
ratik bir davranış olamaz. Böylece, merkezî yönetim düzeyinde de, işçi ve işverenin, görev ve 
sorumluluğu paylaşması ve yetki üstlenmeleri de sağlanabilmiş olacaktır. Bu katılım, sosyal 
ve ekonomik gelişmeyi hızlandıran bir unsur olacaktır. Bu girişimleri ve çalışmaları destekledi
ğimizi, ilgili kuruluşların da katkıda bulunmalarını beklediğimizi belirtmek istiyorum. 

Emeği en yüce değer sayan, sömürüsünün karşısında olan, emeğin maddî ve manevî kar
şılığım görmesini isteyen, bunun için de güçlü sendikacılığın varlığına ve rolüne inanan bir gö
rüşe sahip olduğumuzu tekrar ediyorum. Bunun için, benzeri iş kollarında, değişik işyerlerin
de, özel ya da kamu işçilerinin çalışanlarının ücretlerinde denge sağlanması gerektiği görü
şündeyim. 

örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin çalışma hayatından çıkarılmasını istiyo
ruz. Sendikaların faaliyet alanlarının genişletilerek, gerçek demokratik işlevlerine de kavuştu
rulmasını, çağdaş ve demokratik katılımcı toplumun oluşturulmasında vazgeçilmez bir koşul 
olarak düşünüyoruz. 
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Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesindeki ve ILO Sözleşme ve tavsiyelerindeki ilke ve ölçüle
re bağlı ve saygılı olunmasının yanındayız. Çalışanların, gerek çalıştıkları işyerinde, gerekse 
ülke yönetiminde alınacak tüm kararlara katılma yolları açılmalıdır. 

Sendikalaşmaya engel teşkil edecek uygulamalardan vazgeçilmeli, bunun yanında, işçile
rin sosyal yardımlarım yükseltici, vergilerini azaltıcı önlemler düşünülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma yaşamının önemli bir sorunu da, eski hü
kümlü ve sakatların işyerlerinde çalışmalarının sağlanması hususudur. Bugün, ülkemizde sa
katlarımızın tş ve tşçi Bulma Kurumuna yaptıkları başvurular, işlerliği bulunmayan, hemen 
hemen ölü kayıtlardan ibaret kalmaktadır, işyerleri, hatta kamu işyerleri dahi, hükümlü ve sa
kat işçi kontenjanlarını işletmekten imtina etmektedirler. Bunların çok sıkı şekilde takibinde 
toplumsal yarar olduğu inancındayız. Bu uygulamaların aksatılmasının müeyyideleri, yeterli 
ve caydırıcı olmalıdır. Ancak, o sayede gereken fayda ve amaç gerçekleştirilebilir. Mağdur in-
sanlarımızın, hiç değilse bir kısmı topluma kazandırılabilir ve mağdüruyetleri önlenebilir. Bu 
konuda çalışma ve iyileştirme beklediğimizi belirtmek istiyorum. 

Ülkemizin demokrasiye ara verdiği bir dönemde birçok insanimiz değişik biçimde mağ
dur edildi. Beraat edenlerle ilgili olarak, Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar olumludur 
ve kısmen mağduriyetleri önlemiştir. Ancak, hüküm giymiş ve belki de suçsuzken bu olağa
nüstü dönemde mağduriyetten nasibini almış insanlarımız için de bir iyileştirme düşünülmesi
nin uygn olacağı görüşündeyiz. 

Ülkemizde sendikal faaliyetler içerisinde yerini almış; ancak, bir belirsizlikler zincirinde 
sıkıntılı günler yaşayan kamu görevlileri sendikalarının durumlarıyla ilgili görüşlerimizi de be
lirtmek istiyorum. 

Ülkemizde sendikal faaliyetler, kamu sendikaları açısından, Anayasaya aykırılık iddiası 
ileri sürülerek engellenmek istenmektedir. Anayasamızda bu konuda açık bir engel bulundu
ğunu söyleme imkânı yoktur. Zaten, böyle bir hüküm de bulunmamaktadır. Yasa koyucu, Ana
yasanın açıkça güvenceye almadığı ve yasaklamadığı hak ve özgürlükler konusunda düzenle
meler yapabilir. Üstelik; Anayasanın 90 inci maddesinin son fıkrasında, "usulüne göre yürür
lüğü konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya ay
kırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz" hükmü vardır. 

Danıştayımızın 5 inci Dairesinin 22.5.1991 tarihli bir kararında, "Onaylanmış uluslararası / 
sözleşmeler, iç hukukun doğrudan doğruya uygulanması ve uyulması gereken parçası olmuş
tur. Anayasa ve kendisinden önce ya da sonra çıkarılan yasalara aykırı olabilse bile, uygulan
ması gerekir. Yasalarüstü bir konumdadır; dolayısıyla da, yürütme ve yargı organları için bağ
layıcı nitelik taşır" demektedir. 

8 Ağustos 1951'de onaylanan, 14 Ağustos 1951'de yayınlanan 98 Nolu Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesi, örgütlenme hakkının tanınmasıyla ilgilidir. Diğer milletlerarası anlaşmalar 
da, usullerine göre onanmakla, örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri aşmak ve bu konu
daki sıkıntıları gidermek mümkün olacaktır. Bu şekilde, öncelikle çalışanlara, 98 Sayılı Söz
leşmenin çevirisindeki ̂ anlaşmazlık giderilmeli, daha sonra ve hemen 87 ve 151 Sayılı Sözleş
melerin de onaylanması çalışmaları başlatılmalıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda gerekli değişik
likler, örgütlenme hakkı lehine gerçekleştirilmelidir. 
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Bu arada, gerekli yasal düzenlemeler yapılırken, sendikalar ve yönetim arasındaki sürtüş
melerin önlenmesi bakımından, ivedilikle, İşçileri Bakanlığının 28 Şubat 1991 gün, 52334 sayı-

. lı Genelgesi yürürlükten kaldırılmalıdır. 

Bakanlar Kurulu, 3581 sayılı Yasanın 2 nci maddesindeki yetkiye dayanarak, Avrupa Sos
yal Şartının çekince konulan maddelerini de çekincesiz olarak onamahdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik kavramı üzerinde de kısaca durmak 
istiyorum. Bu kavram, kişilerin birbirlerine ve devletin bireylerine sahip çıkmaları ihtiyacın
dan doğmuştur. Bu müessese, insanların birbirlerine daha sıkı sarılmalarına, bireylerin, devle
tine daha çok güvenmelerine ve sahip çıkmalarına olanak sağlamada son derece etkilidir. An
cak, ülkemizde sağlıklı ve başarılı uygulama örneklerinin yaygınlaştırıldığını söyleme imkânı
mız pek yoktur. Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın kendi işlevlerini yerine getirebilmeleri ve ba
şarılı olabilmeleri oldukça zordur. 

Emekli Sandığını istisna edersek, SSK ve Bağ-Kur'un verdikleri hizmetlerle, gelirleri, uy
gunluk içerisinde değildir. Prim ödemelerindeki aksama, hizmetleride sağlıklı biçimde götü
rülmesine engel teşkil etmektedir. Bu temel sorunun çözümünde acil tedbirlerin alınması ve 
ciddi şekilde uygulamaya konulmasında zorunluluk vardır. 

Gerçi, Bağ-Kur'un, günümüz koşullarında sigortalılara sosyal güvence olup olmadığı ko
nusunun tartışmalı olduğunu ve bu nedenle prim ödemelerinde isteksizlik meydana geldiğini 
söylemeden geçemeyiz. Devletin de sosyal güvenlik kuruluşlarına bütçeden ayırdığı payı, bu 
yıl olduğu gibi, gücü oranında artırması, müessesenin, tolumda devlete karşı güveninin tesi
sinde en önemli faktörlerden biri haline gelecektir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın yapısal aykırılıklarının düzeltilmesi, bu müesseseye olan 
güveni geliştirecektir. Her bir sosyal güvenlik kuruluşumuzun sağladığı imkâlar çok farklıdır. 
Bağ-Kur sigortalısının emekli olması haliyle, Emekli Sandığına tabi bir kimsenin emekli olma
sı halini karşılaştırdığımızda, Bağ-Kur'un, sosyal güvenlik kuruluşu olarak bu kavramla ifade 
edilen işlevi tam olarak yerine getirebildiğini söylemek imkânı yoktur. Ayrıca, 2,5 milyona ya
kın Bağ-Kur sigortalısından, son on yılda hiç aksatmadan prim ödeyen sayısı 31 bindir; ama 
Bağ-Kur'un 623 bin kişiye, emekli, dul ve yetim aylığı ödediğini de belirtmek isterim. Ancak, 
biraz önce de değindiğimiz gibi, isteksizlik ve güvensizlik nedeniyle, prim tahsilatının zorlaştı
ğı da bir gerçektir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımız arasındaki yapısal dengesizlikler düzeltildikçe, prim tahsi
latının daha başarılı ve düzenli olacağına inanıyorum ve bu şekilde sosyal güvenlik kavramıyla 
ilgili kuruluşların işlevleri uygunluk göstermeye başlar. Bu konuda Hükümetçe atılacak her 
adıma destek olacağımızın bilinmesini istiyorum. 

Bağ-Kur ve SSK emekli dul ve yetim aylıklarına, mevcut haliyle zamlar yaparak konunun 
hallinin mümkün olduğu görüşünde değilim. Gerçi, artış yapmak, zam yapmak bir iyileştir
medir; ama, zoruna daha gerçekçi, daha çözümcül yaklaşmak varken, bu yolu seçmek kolaycı
lığını terk etmek zorunda olduğumuz görüşündeyim. 

Konuyla ilgili çalımalar yapıldığını duydum. Bu, bizi mutlu etmektedir. Olumlu sonuçlar 
alındığında da, bu kuruluşlarımız sigortalısı insanlarımızın mutlu olduklarını görmek bizi da
ha da mutlu edecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik kavramı içerisine, gayet tabiî ki, sağ
lık güvencesi de girmektedir. Sigortalılarımız ve özellikle Bağ-Kur sigortalılarımızın sağlık ko
nusundaki sıkıntıları yürekler acısıdır; ancak, sorunun çözümü için, biraz evvel belirttiğimiz 
tedbirlerin alınması zarureti vardır. Malî açıdan güçlendirilmedikçe, hiçbir sosyal güvenliğin 
sağlanamayacağı belli olan Bağ-Kur için acil tedbirler düşünüldüğünü biliyoruz; bu tedbirle
rin devreye sokulmasını bekliyoruz. Diğer sosyal güvenlik kuruluşumuz SSK'nın sağlık kurum
larının artırılmasının ve bu kurumların, doktor, hemşire gibi elemanlarının artırılması çalış
malarının yapılacağına da inanıyoruz. 

Bu bütçe yılında, çalışma hayatımızın huzurlu ve barış içinde olmasını; bütçenin, ilgili Ba
kanlığa ve tüm ulusa hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinize şahsım ve Grubum adına saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Değerli milletvekilleri, grupların konuşmaları tamamlanmıştır. 
Bütçenin lehinde söz alan Sayın Hasan Akyol?.. Yoklar. 
Sayın Timurçin Savaş?.. Yoklar. 
Aleyhinde, Sayın Ahmet özdemir, buyurun.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, lehinde ben konuşmak istiyorum, müsaade 

ederseniz. 
BAŞKAN — Sayın özdemir, sizin hakkınız mahfuz efendim, lehinde söz talebi var. 
Bütçenin lehinde Sayın Genç konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Genç. 
Sayın Genç, sürenin bitimine 10 dakika vardır ve siz süreleri iyi kullanırsınız; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; Çalışma ve sosyal Gü

venlik Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunarım. 
Değerli milletvekilleri, biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, programımızın temel il

kesi "Emek, en yüce değerdir" diyoruz. Elbette ki, "Emek, en yüce değerdir" ilkesiyle siyase
te başlayan bir partinin kendi çalışmalarında, düzenlemelerinde temel ilke olarak lehine hare
ket edeceği kitle de, emeğiyle geçinen insan kitlesidir. tşte bu ilkeyle yola çıkan partimiz, Koa
lisyonda da kendi ilkeleri doğrultusundaki bir bakanlığı seçmekle, bence, isabetli hareket et
miştir. Biz, bu ilkelerimiz doğrultusunda, özellikle çalışan kişilerin çalışma hayatında, kendi
lerini rahatlatıcı birtakım tedbirler de almak zorundayız. 

Bakanlığımızın, daha işe başlar başlamaz, iş güvenliği konusunda başlattığı çalışma ka
muoyunda, emekçi kesim tarafından büyük bir takdirle izlenmiştir; ancak, yıllarca işçinin emeğini 
sömüren birtakım çevreler, maalesef, bundan rahatsız olmuşlardır; çünkü, bunların amacı, emeği 
sömürüp, Türkiye'yi ucuz emek cenneti haline getirerek, kendi yüksek kârlarını Türkiye'de ve 
yurt dışında yemektir. Bu itibarla, partimizin ilkeleri doğrultusunda, Bakanlığımızın başlattığı 
bu çalışmayı, biz, büyük bir takdirle izliyoruz ve destekliyoruz. Nitekim, ANAP Grubu adına 
konuşan arkadaşımızın, bu çalışmalarımızı desteklediğini buradan belirtmesinden dolayı ken
dilerine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bir konu : Bu Bakanlığın bünyesinde yer alan Bağ-Kur, maale
sef, geçmiş iktidarlar zamanında çok hoyratça kullanılmış, işlemez hale getirilmiştir. Bağ-Kur 
2,5 milyonun üzerinde mükellefi vardır; bunlardan ancak 30 bin mükellef, yasalarca belirlenen 
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aidatını belirli periyotlar içinde ödemiş, onun dışındaki hiçbir mükellef, yerine getirmemiş ve 
bu kurum âdeta silinmeye çalışılmıştır, tşte, biz iktidara gelir gelmez, bu kısa iktidar dönemi
mizde bu kuruma da işlerlik kazandırdık ve Bağ-Kur'u içine girdiği zaaf ve sürüklendiği eko
nomik çıkmazdan kurtarmak için, Bağ-Kur mükelleflerine, mükellefiyetlerini yerine getirebi
lecek bir rahatlık getirdik. Bu da, yıllarca bu çıkmaz, karmaşık problemi çözememiş kişileri 
rahatsız etti; ama bunun uygulamasını yapacağız ve Bağ-Kur mükelleflerinin faydalanacağını 
ileride göreceğiz. Ancak, bundan sonra, yıllarca aidatlarım ödemeyen Bağ-Kur mükellefleri
nin, geçmiş iktidarlar zamanındaki ihmallerini göstermeyerek, bu kurumun, kendilerinin sos
yal güvenlik kurumu olduğunu benimseyerek, ona işlerlik kazandırmak için mükellefiyetlerini 
yerine getirmelerini diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, zamanınızı fazla atmak istemiyorum. Sayın Bakanımız bu makam
da daha yenidir, kendi kadrosunu yenioluşturmuştur. Biz, Sayın Bakanımızın bu çalışmaları
nı, özellikle iş güvenliği çalışmasını daha başka sahalara da kaydırmasını; Türkiye'de, çalışan 
kesimin, emeğiyle geçinen kesimin, kendi bünyesi içindeki emekli durumundaki SSK ve Bağ-
Kur emeklilerinin durumunu da iyileştirici çalışmalar yapmasını; ayrıca, kendi Bakanlığına bağlı 
hastanelerin kapasitesini artırmak suretiyle, bu hastanelere gelen hastaların sık sık üniversite 
hastanelerine havale edilerek oralarda sürünmelerini engelleyen tedbirler almasını diliyorum. 
özellikle, her ilde, hiç olmazsa bir sigorta hastanesinin açılmışı gerektiğine inanıyorum. 

Her ildeki sigorta işlemlerinin, o il bünyesi içinde yürütülmesini diliyorum. Özellikle ken
di ilimden bir misâl vermek istiyorum : Bir ilaç almak için bir reçete yazdırmak veyahut da 
Sosyal Sigortalar Kurumundan ilaç bedelini almak için, Tuncelili bir vatandaş kalkıyor, 138 
kilometre ilerideki bir ile gidiyor. Biliyorsunuz, ulaşım masrafları da bayağı yüksek. Bu insa
nın gidip gelmesi, orada bir gece kalması, oradan alacağı ilaç parasının veya sigortadan alaca
ğının büyük bir kısmını götürmektedir. Bu meselenin, özellikle il bazında halledilmesini; "bu
rada yeterli derecede sigortalı yoktur, burada yeterli derecede bir ilin kapasitesini sağlayacak 
büyüklük ve hacimde iş yoktur'' bahaneleriyle, geçmişte birtakım illere karşı güdülen tek ta
raflı, âdeta husumet derecesine vardırılan işlemlerden de artık vazgeçilmesini diliyorum. 

Bakanlık bütçesinin Bakanlığımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, birinci bölüm için ayrılan süre çok daralmıştır. Bütçenin aleyhinde söz iste

yen bir sayın üye var; o üyeden sonra mı konuşmayı arzu edersiniz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Arkadaşımız konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, bütçenin aleyhinde, buyurun. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sosyal güvenlik, bir ülkenin kalkınmasının, ekonomik ve sosyal yönden refaha kavuşma
sının simgesidir. Sosyal güvenlik, bir ülkenin millî geliriyle orantılıdır. Millî gelir dağılımında 
eşitlik sağlanmadan sosyal güvenlikten bahsetmemiz mümkün değildir. 
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Türkiye'de millî gelirin yarısını nüfusun yüzde 80'i, diğer yarısını ise nüfusun yüzde 20'si 
almaktadır. Gelir dağılımının bozuk olması ülkemizde, çalışanlar aleyhine sonuçlar doğurmak
tadır. Ülkeler, sanayileşme yoluyla zenginleşirken, diğer yandan, çalışanların da refahını dü
şünmek, millî gelirden gereken payı vermek zorundadırlar. 

Bir ülkenin çalışanları, emeklerinin karşılığını tam olarak atamıyorlarsa, alınan ücretler 
geçimlerine yetmiyor, enflasyonun altında kalıyorsa, o ülkede sosyal barıştan bahsetmek mümkün 
değildir. Sosyal barışın sağlanmasında en büyük etken, çalışanla çalıştıran arasındaki diyalog 
olacaktır. Çalışanın, emeğinin karşılığını alması gerekir; ama, bunun sınırını tespit etmek de, 
devlete düşmektedir. Devlet, çalışanla çalıştıran arasında hakem rolü oynamak durumundadır. 

Bugün 1982 Anayasasının sınırlamaları dolayısıyla, çalışanların örgütlenmelerinde sıkın
tılar, hakların elde edilmesinde zorluklar vardır. 12 Eylül öncesindeki acı olayları bahane eden 
bu yasaklamalar doğru değildir. 12 Eylül öncesi işçinin, alın teri, ideolojik amaçlarla kullanıl
dığı için, bundan, hem işçimiz, hem devletimiz büyük zarar görmüştür. 

Çalışma barışının sağlanması için, işçi ve işveren münasebetlerinin iyi tespit edilmesi gere
kir. İşverenin, çalıştırdığı işçisinin hak ve hukukunu koruması insanî ve vicdanî duygulara sa
hip olmasından geçmektedir. İşçi ise, çalıştığı işyerinin ekmek kapısı olduğunu, aldığı paranın 
helal olup olmadığının muhasebesini kendi vicdanında yapması gerekir. Bu duygulara sahip 
olan bir işyerinde çalışma barışı da sağlanmış olacaktır. 

Çalışma barışını sağlayacak diğer bir durum ise, işçinin, çalıştığı işyerine ortaklığıyla müm
kün olabilir veyahut çalışma barışının sağlanmasında işçi - işveren ve devlet üçlüsünün işbirliği 
yapması sağlanmalı ve yönetime katılmaları teşvik edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke kalkınmasında, çalışma barışının sürekliliğinin 
ve bu barışın sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olmasının önemi inkâr edilemez bir gerçek
tir. Bu gerçekten hareketle, çalışma hayatını düzenleyen mevzuata yakından bakıldığında, önemli 
yetersizliklerin bulunduğu derhal görülecektir. Bu yetersizlikler, ferdî iş hukuku, toplu iş hu
kuku ve sosyal güvenlik hukuku olarak özetlenebilir. 

1475 sayılı tş Yasası, gerek çalışma barışının tesisi, gerek istihdama etkileri ve gerekse iş 
güvencesi açısından yahatî önemi haiz noksanlarla doludur, öncelikle, sürekli işten atılma en
dişesi ve korkusuyla yaşanan bir ülkede, sağlıklı ve sürekli çalışma barışından söz etmek müm
kün değildir. Öte yandan, işletmelerin, verim alamadığı işçisini sürekli kambur gibi sırtında 
taşıması da beklenmemelidir. Millî ekonomimizin verimlilik problemiyle iş güvencesinin temi
ni, hassas bir terazide dengelenerek, ülke kalkınması yararına.yeniden düzenlenmelidir. Söz- ( 
leşme özgürlüğünden kaynaklanan fesih hakkı, Demokles'in kılıcı gibi işçinin başında tutul
mamalıdır. 

Son yıllarda, bir taraftan işten çıkarmalar, diğer yandan * daha az kıdem tazminatı öde
mek için kalifiye elemanların işten çıkarılması, üretimde verimliliği de olumsuz yönde etkile
mektedir. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı bir çalışma ortamı, verimliliği artırırken, ülke kalkın
masının da motor gücü olacaktır. 

Anayasanın 49 uncu maddesinde belirtildiği gibi, devlet, çalışanların hayat seviyesini yükselt
mek, çalışma hayatını geliştirmek ve çalışanları korumak ödevini tüm çalışanlara karşı yapmalıdır. 
Bu sebeple, 1475 sayılı tş Kanununun 5 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu noktada, Tarım tş Kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Taşeronların çalıştırdıkları işçilerin 
haklarının korunması için gerekli kanunî düzenlemeler yapılmalıdır. ' 
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Yine, 1475 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereği, iş kurma izni belgesi 3528 sayılı Ka
nunla ilgili tüzük çıkarılıncaya kadar askıya alınmıştır. İşyerlerinin kuruluşu sırasında, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince belirlenerek, işçi sağlığını ve iş güvenliğini 
önlemeye yönelik tedbirler ve tavsiyeler önceden alınmalıdır. Daha sonra telafisi zor olacak, 
maddî ve manevî sıkıntılara yol açacak güçlüklerin, işyeri kurulumadan önce düşünülmesi fev
kalade faydalı bir konudur. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, üç dakikanız var efendim; toparlayın lütfen. 
AHMET ÖZDEMÎR (Devamla) — Tamam efendim. 
tş ve tşçi Bulma Kurumu, teknolojik işsizlik başta olmak üzere, iş piyasasını düzenleyici 

bir şekilde yeniden organize edilmeli, kayıt bürosu olmaktan çıkarılmalıdır. 
Sözleşmeli personel uygulaması, amacından sapmış bir durumdadır; rahatsızlık kaynağı 

olan bu uygulamaya son verilmelidir. 
tş teftişinde teknik kadro sıkıntısının giderilmesi için, müfettişlerin statüsü yeniden dü

zenlenmelidir. • ' / ' ' 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin acil çözüm bekleyen sorunları bir an evvel çözülmelidir. 

Daha önce kesin dönüş yapan işçilerimizin emekli olmalarının sağlanması için, geriye dönük 
süre kısıtlaması kaldırılmalı; mağdur olan çok sayıda işçimiz bu haklardan yararlanmalıdır. 

Kamuoyunda, "süper emeklilik" diye bilinen konuda vatandaşların uğradığı kayıpları gi
derici tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

İşsizlik sigortasının, zaman kaybetmeden bilinçli bir şekilde gerçekleşmesinde, toplum açı
sından büyük faydaların olacağı kanaatinyedim. 

SSK hastaneleri, günün şartlarına göre çok yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, hastanele
rin, sevk yeri olarak görev yaptığını görüyoruz. 

Araç, gereç ve yardımcı personel yönünden acilen donatılması gerekmektedir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplumumuzun büyük bir bölümünü yakından ilgi

lendiren Bağ-Kuf bugün kanayan bir yara durumundadır. Uygulamaya konulduğu günden, gü
nümüze kadar, tolumda yeterli ilgiyi görememiştir. Bu hususta birkaç noktaya dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın özdemir, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. Sayın Hatibin konuşmasını bitirinceye 

kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın özdemir lütfen toparlayınız efendim. 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Tamam. 
Günün şartlarının gerisinde olan gösterge tablosu yeniden düzenlenmeli; gösterge tablola

rı, gelir dilimlerine göre tespit edilmeli; basamaklar her yıl birden onikiye kadar otomatikman 
yükseltilmeli; sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki maaş farkları ortadan kaldırılmalı; SSK 
ve Emekli Sandığına tabi olanlar gibi, aynı haklardan yararlandırılmalıdır. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının daha etkin ve verimli olması için, zaman içerisinde, hepsi
nin bir çatı altında toplanarak, daha güçlü hale getirilmesinin ve aralarındaki farklılığın gide
rilmesinin yararlı sonuçlar vereceği düşüncesindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada Hükümetin lehine olmak üzere bir açıkla
mayı da yapmak istiyorum. 
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Hükümet, iktidara gelirken, şeffaflık ve demokratikleşmeden bahsetti ve bugüne kadar 
yaptıkları uygulamalarda ve bilhassa tayin ve atamalarda bunu göremediğimizi ifade etmek 
istiyorum. Bize gelen şikâyetlerde ve bilhassa seçim bölgem Tokat'ta yapılan uygulamaların, 
söylenenle tam tezat teşkil ettiği inancındayım. Türkiye Elektrik Kurumu müessese müdürü, 
74 il müdürün arasında 4 üncü sırada gelen başarılı bir arkadaşımızdır. Bu, görevden alınarak,. 
yerine, şu anda mahkemelik olan ve yolsuzluk dosyaları mevcut olan bir arkadışımtz getiril
miştir... 

ALİ ESER (Samsun) — Neresi?.. 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Tokat efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bütçeyle ne alakası var? 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Bir dakika efendim, sosyal barışı, çalışma... 
BAŞKAN — Sayın özdemir, süreyi hiçbir değerli arkadaşım aşmadı, rica ediyorum... 
AHMET ÖZDEMtR (Devamla) —- Efendim, şu noktada, yine Hükümet açısından söylü

yorum; dün 287 milletvekili ile iktidar olan ANAP, Bugün 115 milletvekiliyle burada ise, bu
nun sebebi bunlardır. ANAP'ın icraatlarını beğenmediğiniz halde, aynı yolda gidiyorsunuz... 
Bunların kamuoyunda büyük yaralar açtığını ifade etmek suretiyle, Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. , . ' - • . ' - • 

BAŞKAN — Sayın özdemir, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, size birleşimin İkinci oturumunda söz vereceğim efendim. 
Değerli milletvekilleri, üzerinde çalıştığımız bakanlık bütçesi üzerinde görüşmelere devam 

etmek için, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.05 

© 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 5-26 Haziran 1991 tarilûeri arasında Cenevre 'de yapılan 78 inci Uluslararası Çalışma 
Konferansında kabul edilen sözleşmeler ve tavsiye kararları ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/360) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Bakana söz vermeden önce, Başbakanlığın bir 
tezkeresi vardır. Bu tezkere, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 
Anayasasının 19 uncu maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince, hükümetin, uluslararası 
çalışma konferanslarında kabul edilen tavsiye kararları hakkında Yasama organına bilgi sun
masına, dairdir. Bu bilgiyi Sayın Bakan konuşmalarının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5-26 Haziran 1991 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 78 inci Uluslararası Çalışma Kon
feransında kabul edilen "Otel, Lokanta ve Benzeri İşyerlerinde Çalışma Şartlarına Dair 172 
sayılı Sözleşme" ve aynı konudaki 179 sayılı Tavsiye Kararı ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bil
gi sunulması hakkında Dışişleri Bakanlığından alınan yazı ile ekinin suretleri ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Başbakanlığa 

Ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 19 uncu madde
sinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri uyarınca, Uluslararası Çalışma Konferanslarında kabul edilen Söz
leşme ve Tavsiye Kararları hakkında Hükümetlerin Yasama Meclislerine bilgi sunmaları gerek
mektedir. 
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Bu çerçevede, 5-26 Haziran 1991 tarihleri arasında Cenevrede yapılan 78 inci Uluslararası 
Çalışma Konferansı sırasında kabul edilen "Otel, Lokanta ve Benzeri İşyerlerinde Çalışma Şart
larına Dair 172 sayılı Sözleşme" ye ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunul
ması gerekmektedir. 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın Yüce Meclise bilgi sunma işlemini, müm
kün olduğu takdirda, 1992 yılı Bütçe Tasarısının Genel Kurul müzakereleri sırasında yerine ge
tirebileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan bildirilmiştir. Sayın Bakanın yapaca
ğı konuşma metni ilişikte sunulmaktadır. 

78 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen Sözleşme hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca bilgi sunulmasının uygun ola
cağı düşünülmektedir. Bakanlığımızın bu görüşü yüksek makamlarca da paylaşıldığı takdirde, 
31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, gereğini müsaadelerine 
saygılarımla arz ederim.* 

İsmail Safa Giray 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1992 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler w Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142, 1/263, 3/141) (S. Saydan : 25, 26, 48, 46) (Devam) 

A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Mali Ydı Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Ydı Kesinhesabt * 
BAŞKAN — Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-

tay; buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 45 dakikadır. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz aylarda güneydoğuda çığ felaketi sonucu bir
çok yurttaşımızı kaybettik. Bu acımız dinmeden, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta grizu faci
ası sonucu birçok yurttaşımızı yitirdik. Henüz bunların acıları, dinmeden bu kez Erzincan ve 
yöresinde vuku bulan depremle yeni acılara boğulduk, başımız sağolsun. 

Kaybettiklerimize Tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Değerli milletvekilleri, bakanlığımın bütçesi üzerindeki düşüncelerimi ifade etmeden ön-' 

ce, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
Bakanlığımın bütçesinin görüşülmesindeki katkılarınız için teşekkür etmek istiyorum. Eleş

tiri ve önerilerinizden yararlandığımı ifâde etmek istiyorum. 
Bir değerli milletvekili konuşmalarına, Hazreti Mevlana'nın bir sözünden bahsederek, "Sa

yın Bakan, ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" şeklinde bir ifadeyle başlamıştı. 
İzin verirseniz, ben de, Milat'tari önce 190'lı yıllarda yaşayan Romalı Şair Terentius'un bir sö
züyle sözlerime başlamak istiyorum : "Ben insanım, insanla ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalamam." 
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Değerli milletvekilleri, temel hareket noktamız, insandır, insanın yarattığı emektir. Bu nok
tadan hareket ettiğimiz zaman, insanla ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalmamız söz konusu değildir. 
Dolayısıyla, göründüğümüz gibi olacağız, olduğumuz gibi görüneceğiz. Çünkü, bu kost, çok 
kutsal bir kosttur. 

Burada konuşulanlar zabıtlara geçer, bir gün gelir hesabını sorarlar. Onun için, bütün dav
ranışlarımızda, olduğumuz gibi, görüneceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye bugün, Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre, insan hakları 
ve demokrasi değerlendirmesinde 66 ncı sıraya düşmüştür. Ülkenin yönetimini Hükümet, bu 
durumda devralmıştır. Şimdi, Türkiye'yi uygar dünyayla bütünleştirmek ve böylece yurdumuzda 
barış, hoşgörü, güvenlik ve refah ortamını gerçekleştirmek istiyoruz. Şuna içtenlikle inanıyo
rum ki, ülkemizin insanı, özgürlükçü, katılımcı ve her alanda demokratik bir rejime layıktır 
ve bunu hak etmiştir. Ancak, uygar dünyayla bütünleşmenin belirli önkoşulları olduğu da göz 
ardı edilemez. Bu koşulların başında, 12 Eylül hukuku kalıntıları olarak niteleyebildiğimiz 1982 
Anayasası ve bu doğrultudaki tüm yasal düzenlemelerin, kısacası, hak ve özgürlükleri kısıtla
yan tüm yasaların yürürlükten kaldırılması gelmektedir. Çünkü, 1980 sonrası hazırlanan 1982 
Anayasası gereği, Türkiye'nin özellikleri olan iktisatta liberalizm, siyasette depolitizasyon, iş 
ve çalışma hayatının antisosyal şekilde değiştirilmesini, devletin çoğulcu ve katılımcı demokra
siyi sınırlayan yönleriyle açıklayabiliriz. Bunlardan doğan ideolojik ve kurumsal ürünler, siya
sal liberalizmden uzaklaşma, kitlelerin siyaset dışı bırakılması, olağanüstü yönetim usullerinin 
olağanlaştırılması, yargı güvenceleri ve kamu özgürlükleri alanının daraltılmağıdır. Bu bakım
dan, ülkemizde, günümüzün siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan katılımcı ve 
demokratik bir anayasaya gereksinim olduğu, artık genelde bu Anayasayı yapanlar tarafından 
bile kabul edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasalar, bir yönüyle her insanın doğuştan sahip 
olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için yapılırlar; ama 1980 
sonrası hazırlanan 1982 Anayasası, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak yerine, âdeta 
onları yok etmek için yapılmıştır. Bu Anayasayla işçinin çalışma hakkı, çalışanın dinlenme hakkı, 
yine çalışanın örgütlenme özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi özerkliği ve grev hakkı âdeta yok edil
miştir. 

Hükümetimizin ve bakanlığımın önemli hedeflerinden biri, ekonomik, sosyal ve siyasal 
haklar alanlarında getirilmiş bu aşırı kısıtlamaların kaldırılarak, demokrasinin önüne konan 
engellerin kaldırılmış olmasını sağlamaktır. 

Yukarıda belirttiğim hususlar, çağdaş olma yanında, Anayasada ifadesini bulan sosyal devlet 
anlayışının bir gereğidir. 

Sayın Başkan, değerli milletekilleri; Anayasamızın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti
nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu açıkça belirlemiştir. Bu niteliklerin 
değiştirilmesi, yine, Anayasamıza göre teklif dahi edilemez. Türkiye cumhuriyetinin tüm va
tandaşları bu ilkeyi gönülden benimsemişken, Anayasaya bağlılık yemini yapmış Sayın Cum
hurbaşkanının, evvelsi gün, yaptığı bir konuşmada, devletin temel niteliklerinden biri olan sosyal 
devlet ilkesini gereksiz sayması son derece düşündürücüdür. Aynı konuşmada, Sayın Cumhur
başkanınca yaşlı ve özürlülerin devletçe korunması gerektiğinin belirtilmesi de, bu söylediğine 
göre, büyük çelişki oluşturmaktadır. 

Burada, devletçilikle, sosyal devlet ilkesinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından karıştırıldı
ğı açıkça anlaşılmaktadır. 
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Yüce Parlamentonun tek bir üyesinin dahi, devletin, zayıfı koruyucu sosyal niteliğini yad
sımayacağına kesinlikle inanıyorum. Ayrıca, tam üyelik için başvurduğumuz Avrupa Toplulu
ğunun 2 Aralık 1988 tarihinde, üye ülkelerin katılımıyla yaptığı Rodos'taki toplantısında, Av
rupa topluluğunun sosyal boyutunun en az ekonomik boyut kadar önemli olduğu, son olarak, 
vurgulanmıştır. Bunu da hatırlatmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, özlemini duyduğumuz katılımcı demok
rasinin ve sivil toplum düzeninin gerçekleştirilmesi bakımından, yürürlükteki Anayasanın sa
dece çalışma yaşamına ilişkin hükümlerinin değil, tümüyle değiştirilmesi kaçınılmazdır. Bu ya
pılırken de toplumdaki kesimler arasında geniş bir uzlaşma sağlanmasının gerekliliğine yürek
ten inanıyoruz. 

Ne var ki, şu andaki Meclis aritmetiği karşısında, Bakanlığımın çalışma yaşamına ilişkin 
hedeflerini, yürürlükteki Anayasa çerçevesinde açıklamak durumundayım. 

Hatırlanacağı gibi, ülkemizde sendikal hakların ILO standartlarına uygun bir çerçevede 
kurumsallaşması hükümet programında yer almış bulunmaktaydı. Zira, ILO ilkelerine ulaş
manın, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimiz üzerinde yapacağı olumlu etkinin bilincindeyiz. 

Uluslararası Çalışma örgütü, kurulduğu tarih olan 1919 yılından bugüne kadar, toplam 
172 adet uluslararası çalışma sözleşmesi kabul etmiştir, örgüte 1932 yılında üye olan ülkemiz, 
geçmiş 60 yıl içerisinde bu sözleşmelerden sadece 29 unu onaylamıştır. 

öte yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü, Anayasasında dayanağını bulan sendika öz
gürlüğüne ilişkin 87 sayılı Sözleşme, 98 ülke tarafından imzalanmış bulunmaktadır. Oysa Türkiye, 
bu sözleşmeyi hâlâ benimsemiş değildir. 

Ülke gereksinimleri gözönünde tutularak, çağdaş bir hukuk düzeni için gerekli ILO söz
leşmelerinin onaylanması kuşkusuz büyük bir anlam ifade eder. 

Bu amaçla, sendika özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunmasına tlişkin 87 sayılı 
Sözleşme; Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma Koşullarının Belir
lenmesi işlemlerine tlişkin 151 sayılı Sözleşme; işletmelerde tşçi Temsilcilerinin Korunması ve 
Onlara Sağlanacak Kolaylıklara tlişkin 135 sayılı Sözleşme; tş ilişkisinin işveren Tarafından 
Sona Erdirilmesine tlişkin 158 sayılı Sözleşme, onaylanmak üzere, çok yakın bir zamanda, Yü
ce Meclisin gündemine gelecektir. 

Biraz önce bu kürsüden konuşan bir siyasal partinin değerli bir üyesi, ILO sözleşmeleriyle 
ilgili genelleme yaparak, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarıma atıfta bulundu. 

Verdiğim rakamlar doğrudur; ancak, şunu ifade etmek istiyorum ki : ILO sözleşmeleri, 
çalışma yaşamına ilişkin asgari kuralları içerirler. Bunlar, endüstri ilişkileri alanında, ulaşıl
ması hedeflenen idealler olarak değil, taban kurallar olarak değerlendirilir. Bu bakımdan, Hü
kümetimizin öngördüğü çağdaşlaşma ve demokratikleşme programı çerçevesinde ve Koalisyon 
Protokolüne de uygun olarak, ülkemizde sendikal hakların, Uluslararası Çalışma örgütü stan
dartlarına uygun biçimde kurumsallaşmasının sağlanacağının yazılmış olması, mutlaka bu an
laşmaların imzalanacağı anlamına gelmez. Söz konusu sözleşmeler açısından anlamlı olan, bun
ların çok sayıda imzalanması değildir. Çağdaş bir hukuk düzeni için gerekli ve iç düzenlemele
re etkili olacak sözleşmelerin onaylanması, kuşkusuz büyük bir önem taşır. Biz, bunun için, 
buna fazla değer veriyoruz. > 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakanlığımız, çalışma yaşamını düzenleyen yasalar
da, yukarıda belirttiğim sözleşmeler doğrultusunda değişiklikler yapma çalışmalarını başlat
mış bulunmaktadır. 
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İşçilere iş güvencesi sağlamaya yönelik olan taslak, bu çalışmalardan biridir. Yine bilindi
ği gibi, bu taslağımız, iki aydanberi kamuoyunda tartışılmaktadır. TBMM Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki konuşmamda bu konuda daha ayrıntılı bilgi vermiştim. Burada konuşan arka
daşlarıma da, bu taslağa olan desteklerinden, güvenlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. 
Bu taslakla ilgili olarak başlattığımız çalışmalar, İstanbul ve Ankara'da işçi ve işveren kuruluş
larıyla ve öğretim üyeleriyle bilimsel toplantılar yapılarak değerlendirilmiştir. İş hukuku, sos
yal politika ve ekonomi alanında çalışan değerli bilim adamları da, bu konuyu çok ciddî bi
çimde tartışmışlardır. 

Yapılan toplantıların birinde, bu toplantıya katılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde tem
sil edilen altı siyasal partinin temsilcileri de görüş belirtmişlerdir; bugün de burada görüş be
lirttiler. Bu bakımdan, Meclisin desteğini alan, kamuoyunun desteğini alan, işçi sendikalarının 
desteğini alan, bilim adamlarının desteğini alan bu taslak, önümüzdeki günlerde sosyal taraf
ları da son kez bir araya getirilip, yapılan tartışmalar ışığında, iş güvencesi yasa taslağı son 
şeklini almış olarak Yüce Meclisin huzuruna gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; katılım ve tartışma ortamını sürdürüyoruz, önümüz
deki ay, 1984 yılından bu yana toplanmayan Çalışma Meclisini toplantıya çağırıyorum. İşsizlik 
sigortası çalışmasını burada tartışmaya açacağız. Yıllardır sözü edilen, değişik tasarılar hazır
lanan, ama sonuçlanamayan bu önemli konuyu, umarım, yakın bir zamanda yine bu parla
mentonun gündemine getireceğiz. 

Halen piyasa ekonomisinin egemen olduğu 41 ülkede uygulanmakta olan işsizlik sigorta
sı, ülkemizde 1959 yılından bu yana gündemde olmasına, kalkınma planlarında değişik biçim
lerde yer almasına ve bugüne değin 20'den fazla yasa tasarısı ve önerisi hazırlanmış olmasına 
karşın, gerçekleştirilebilmiş değildir. 

Bakanlığım^ bu konuda çalışmalara girişmiş ve ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Konu, ka
muoyunun ve ilgili tarafların tartışmasına açıldıktan sonra, İşsizlik Sigortası Yasa Tasarısı Yü
ce Meclise sunulacaktır. 

İşsizlik sigortası, sigortacılık ilkelerine göre çalışan bir sigorta koludur. İşçilerin, işsizlik 
riskini.çalıştıkları süre içinde prim ödeyerek sigorta ettirmeleri ve ve işsizlik riskiyle karşılaş
maları durumunda, ödedikleri primlerle bağlantılı olarak, söz konusu sigortadan, belirli bir-
süre işsizlik ödeneği almaları biçiminde uygulanması düşünülmektedir. 

İşsizlik sigortasının finansmanına, işçiler ve işverenler, prim ödeyerek katılacaklardır. Ay
rıca, devlet, sigorta örgütünün kurulması, gerektiği durumlarda Hazineden katkıda bulunma 
ve işsiz kalanlara; işe yerleştirme, meslek eğitimi ve meslek değiştirme gibi, hizmetler suretiyle, 
sigortanın işlemesine ve finansmanına-katkıda bulunacaktır. 

İşsizlik sigortası ödenekleri, bir yardım değildir, ödenen primler karşılığı verilmektedir. 
Prim ödeyenlerin kendi aralarında dayanışmaları ilkesine göre işlemektedir. Dolayısıyla, prim
lerle oluşacak fondan, kurallara göre ödenek almayı hak etmiş sigortalılar dışında kalanlara 
herhangi bir ödeme yapılması sigortacılık tekniği açısından uygun olmayacaktır. 

Çalışma yaşamına hiç girmemiş kimselerle, işsizlik sigortası yasası kapsamı dışında kala
cak kişilere parasal bir yardım yapılması, işsizlik sigortası kapsamı dışında kalan bir uygulama 
olacaktır ve bunun için, işsizlik sigortasından değişik ve ayrı yöntemler geliştirmek gerekecektir. 
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2000'li yıllara doğru teknolojik gelişmeler, üretim ilişkilerinde de büyük değişikliklere yol 
açmaktadır, tşçilerin emek süreci, çalışma biçimleri değişikliğe uğramaktadır. Bunun sonucu 
olarak işçinin emek sürecindeki konumuyla, toplumsal rolü arasında büyük bir etkileşim ol
maktadır. tşçinin çalışma yaşamındaki katılımcılığı geliştiğinde,toplum içindeki konumu et-
kinleşecek, dolayısıyla, demokratikleşme süreci ivme kazanacaktır, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980'den bu yana gelir dağılımındaki eşitsizlik gide-' 
rek artmıştır. Çalışanların reel ücretlerinde 1977 yılı esas alınırsa, büyük düşüş olmuştur. Gelir 
dağılımındaki bozukluğun, özellikle ücretlerdeki dengesizliğin, ancak sağlıklı işleyen toplu pa
zarlık sistemi ile bir ölçüde giderileceğine inanıyorum. Bakanlığımız, tarafların sorumluluğunda 
işleyen bir toplu iş sözleşmesi özerkliği sisteminin yasal çerçevesinin yeniden düzenlenmesini 
sağlayacak; bundan öteye, bu alana müdahaleden kaçınacaktır. Bunun için, önce sosyal taraf
lar arasında gerçek bir güç dengesinin kurulması zorunludur. Piyasa ekonomisinin geçerli ol
duğu bir ortamda, ücretler konusunda tam bir rekabet de, ancak böyle sağlanabilir. 

Sendika özgürlüğü, grev ve toplu iş sözleşmeleri kurumlan, bu sistemin vazgeçilmez te
mel taşlarıdır. 

Bu nedenle : 
Sendikalar yasasında yapılmasını düşündüğümüz değişikliklerle, sendika içi demokrasi

nin güçlenmesi, sendikaların yapısal değişikliğe kavuşmaları, giderek kurumlaşmaları ve bü
yümeleri; sendika bünyesi içinde verimlilik, eğitim, işçi sağlığı ve güvenliği departmanları; toplu 
iş sözleşmesi, endüstri ilişkileri, teknoloji daireleri gibi sürekli ünitelerin kurulması özendirile
cektir. Sendikaların eğitim ve kültürel faaliyetlerinin, sadece üyelerine yönelik değil, onların 
ailelerine ve çevrelerine de yönelik olması beklenecektir. Sendikal faaliyet alanının kapsamının 
genişlemesi sağlanacaktır. 

Greve ilişkin yasa değişiklikleriyle, grevin son çare olarak ortaya çıkan, fakat, kısa sürede 
etki doğurabilen bir mücadele aracı olması sağlanmaya çalışılacaktır. Mevcut yasa, grevi, ta
raflara ve ülke ekonomisine bir yük haline getirmektedir. Bu durumun giderilmesi için, grev 
prosedürünün kolaylaştırılması, grev yasaklarının sınırlandırılması, devletin müdahalesinin azal
tılması yolları araştırılacaktır. Tarafların, iş mücadelesi araçlarına başvurmadan önce, uzlaş
masını kolaylaştıracak, arabuluculuk sistemi oluşturulacaktır. Bu sistemin, tarafların serbest
çe seçecekleri ve güvendikleri kişilerden oluşacak arabulucular eliyle yürütülmesi ön planda 
tutulacaktır. 

Toplu iş sözleşmelerinin, taraflar arasında hem bir uzlaşma aracı, hem de işçilerin sosyal 
ve ekonomik durumlarını düzeltmelerini sağlayan, bir hukuk kurumu işlevini görmesi için de,bazı 
yasa değişikliklerine gereksinimi vardır, bu yönde, özellikle toplu iş sözleşmesine taraf olabil
mek için, sendikalar arasındaki yetki mücadelesinin ortadan kaldırılması gerekir. Yetkili sen
dikanın belirlenmesi, bir hukuk mücadelesiyle olmamalı, bu konuda sendikalararası mücade
leyi, baştan ortadan kaldıracak yöntemler oluşturulmalıdır. 

Toplu iş sözleşmelerinin, işçinin sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltme işlevlerinden 
öteye, verimliliği artırıcı, çalışanı teşvik edici işlevini de göz ardı edemeyiz. Bu yönde, sağlıklı 
iş ve ekonomik koşulları belirleyen, taraf çıkarlarını dikkate alan, ülke ekonomisinin gerçekle
rini göz önünde tutan toplu iş sözleşmelerinin, yasa koyucunun işini kolaylaştırdığı, devleti 
birçok yükümlülükten arındırdığı da bir gerçektir. 
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Hükümet programında da belirttiğimiz gibi, Örgütlenmiş toplum.demokrasinin vazgeçil
mez koşullarından biridir. Kamu kesiminde çalışanların da, en kısa zamanda yasal örgütlerine 
kavuşmalarını ve seslerini bu örgütler aracılığıyla duyurmalarını sağlayacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma yaşamının denetimi, Bakanlığımız iş müfet
tişleri kanalıyla yapılmaktadır. 242 teknik, 326 sosyal olmak üzere,568 iş müfettişi görev yap
maktadır. 

iş müfettişleri, gerekli donanımlarının eksikliğine karşın, işyerlerinde genel teftiş, kontrol 
ve inceleme görevlerini, düzenlenen programlar çerçevesinde yürütmektedirler. Denetimlerde 
ceza yazma anlayışı değil, bilgilendirip, süre tanıyarak, yasal yükümlülüklerin yerine getiril
mesi amaçlanmaktadır. 

Kadroların artırılması ve gelişmelere uygun bilgilenmelerinin sağlanması için çalışmalar 
yapılacaktır. 

tş müfettişlerinin, görevlerini, çalışma yaşamına katkılarını en etkin şekilde yapmaları sağ
lanacaktır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma yaşamının en önemli sorunlarından birisini oluştur
maktadır. En son Zonguldak'ta toplum olarak yaşadığımız dram, bu konunun yaşamsal öne-, 
mini bir kez daha en acı bir biçimde sergilemiştir. Bakanlığımız kişinin en temel hakkı olan 
yaşama hakkı ile, beden bütünlüğünü ilgilendiren bu konuya, günü kurtarmak çabasıyla değil, 
yapısal değişiklik ve dönüşümleri gerçekleştirmek amacıyla yaklaşacaktır. Bu amaçla Bakan
lık bünyesinde, iş güvenliği örgütüne, hak ettiği önem verilecek; daha önceki dönemde, İşçi 
Sağlığı Genel Müdürlüğünü, daire başkanlığı düzeyine indiren zihniyet terk edilecektir. Ba
kanlığımızda, işçi sağlığı faaliyeti yeniden genel müdürlük düzeyinde ele alınacaktır. 

îş güvenliği denetimlerinde gerekli etkinlik sağlanacaktır. Ancak, iş güvenliğinin sağlan
masının, sadece bir ceza yaptırımı sorunu olmadığının da bilinci içindeyiz. İş güvenliği örgü
tümüz, araştırma, inceleme, danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi gayreti 
içinde olacak; bu amaçla, İSGÜM etkili bir destek kuruluşu haline getirilecektir. Hükümeti
mizin katılımcı yaklışımı, işçi sağlığı hususunda da yaşama geçirilecek, bu alanda devlet, işve
ren, sendika ve diğer ilgili kuruluşların bir eşgüdüm içinde, bu insanlık sorununa katkısı sağla
nacaktır. 

Bu bağlamda, toplu iş hukukunun sosyal taraflara sağladığı olanakların, özellikle toplu 
iş sözleşmelerinin iş güvenliği açısından da yararlı bir biçimde kullanılması gerektiğini düşü
nüyoruz. 

İşyeri düzeyinde de, aynı katılımcı yaklaşım, işyeri iş güvenliği örgütlenmesinin ve özellik
le bugüne kadar yasal düzenlemelere rağmen işlerlik kazandırılmamış işçi sağlığı ve iş güvenli
ği kurullarının oluşturulması ve işletilmesi yoluyla sağlanacaktır. 

Arkadaşlarımızın değindiği engellilerle ilgili olarak bazı konulara değinmek istiyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özürlülerin, engellilerin işe yerleştirilmesi.rehabili-

tasyonu ve mesleğe yöneltilmeleri üzerinde, arkadaşlarım görüşlerini ifade ettiler. Bu konuda
ki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından ortaya konulan ölçülere göre, dünya nüfusunun yüzde 
10'u özürlülerden oluşmaktadır. Bu durumda, ülkemizde de yaklaşık 6 milyon civarında özür
lü yurttaşımız bulunmaktadır. Bu sayı bile, özürlülerin sorunları üzerinde önemle durmamız 
gerektiğini açıklıkla göstermektedir. 
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Özürlülerin sorunları, ülkemizde ne yazık ki, göz ardı edilmiş, âdeta -sınırlı olanaklar 
çerçevesinde- bu konuya eğilmenin lüks olduğu anlayışı egemen olmuştur. Oysa, geçmiş dö
nemlerde, biz sağlam insanlarımıza eğitim ve iş olanağı bulamıyoruz ki, özürlülere de sağlaya
lım düşüncesi, artık Ortaçağın karanlıkları arasında kalmış çağdışı bir anlayışın ifadesidir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sözde kolaysa, gerçekleştirin bakalım! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

90 günde gerçekleşmesi mümkünse, buyurun sizyapın! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — 100 günde değil, ömrünüzce gerçekleştire

mezsiniz! 
BAŞKAN — Sayın Çelik.rica ediyorum... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. • 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Çünkü, her yurttaş gibi, özürlülerin de, sağlıklı yaşama, kendini yetiştirme ve çalışma hakları, 
doğal olarak vardır, özürlü yurttaşlarımızın, kendilerine olanak tanındığında, en az diğer in
sanlar kadar eğitimde ve işte başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. 

Bakanlığımızın Kuruluş Yasasında Sakatları Koruma Millî Koordinasyon görevleri şöyle 
sıralanmıştır : Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbirlerin alınmasının sağlanması; sakatla
rın, sosyal, tıbbî ve mesleki rehabilitasyonunu, eğitimini ve ülkenin, sosyal, ekonomik ve kül
türel kaynaklarından yeterli ölçüde yararlanmalarının ve istihdam olanaklarına kavuşmaların-
nın sağlanması; sakatlara hizmet götüren bütün resmî ve özel, ulusal veya uluslararası kurum 
ve kuruluşlar arasında, koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması şeklinde ifade edilmiştir. 

Yasada bunlar ifade edilmiş; ama bugüne kadar bu kurul ne yapmış? 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlık görevine geldiğimde, gördüm ki, bu kurul 

1989 Şubat ayından bu yana, yani 3 yıldır toplanmamış! Türkiye'de 6 milyon civarında özürlü
nün sorunlarının çözümüyle ilgili koordinasyonu sağlayacak bu kurul, 3 yıldır ortada yok!.. 

İşte, geçmiş dönemin, özürlülere bakışı, sorunlarına yaklaşımını gösteren gerçek, budur. 
3 yıl aradan sonra, Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunu nisan ayında toplan

tıya çağırıyoruz. Bu konuda düşünce üreten değerli milletvekillerimizi de, Bakanlığın onur ku
rulu üyesi olarak buradan davet ediyorum. 

Kurulda, izlediğimiz politikalar belirlenecek, yapılacak çalışmalar görüşülecek ve bu gö
rüşmeler çerçevesinde, bunlar hızlı bir şekilde yürürlüğe konulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın üzerinde durduğu bir başka konu da, 
yurt dışında çalışan yurttaşlarımız ve onların aileleriyle ilgili konulardır. 

Bakanlığımızın yurt dışı birimlerinin bulunduğu 14 ülkede halen 2 615 481 yurttaşımız bu
lunmaktadır; bunlardan 1 208 278'i, işçi olarak çalışmaktadır. 

Bugün, 30 yıllık bir süre sonunda, Batı Avrupa ülkelerinde konukluk koşullarından yerle
şikliğe geçmiş bulunan yurttaşlarımızın sorunları, eskiye kıyasla başkalıklar göstermektedir. 
Halen bulundukları ülkelerde politik yaşama katılım, seçme ve seçilme hakkı, çifte vatandaş
lık, iş adamı ve serbest meslek sahibi olarak ekonomik ve ticarî hayata katılım, eğitim ve mes
lek eğitimi, daha kapsamlı sosyal güvenlik h akları, Ülkemizle bağlarının korunması ve gelişti
rilmesi, kesin dönüş yapanların yeniden uyumları gibi konular, yurttaşlarımızın güncel sorun
larını oluşturmaktadır. 

Bakanlık olarak, tüm bu sorunların çözümü için her türlü gayretin içerisindeyiz. 
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Biraz önce ANAP sözcüsü Sayın Amiklioğlu, bakanlık bünyesine yeterli kadar önem ve-
rilmediğini; çok sayıda yetenekli insan bulunduğu; ama bir kısım kuruluşların, halen, ataşe 
ve müşavir düzeyinde sorumlusunun bulunmadığını ifade ettiler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bununla ilgili yönetmeliği, bakanlığım dönemimde 
çıkardım, önümüzdeki günlerde boş yerlerle ilgili sınavları yapacağız ve bu yörelerdeki görev
lerin aksamaması için, orayı yeterli elemanlarımızla takviye etmeye çalışacağız. 

Bakanlık olarak, tüm bu sorunların çözümü için, her türlü gayretin içerisindeyiz. 
Batı Avrupa ülkelerindeki yurttaşlarımızın, içinde yaşadıkları toplumlara uyumlarını ko

laylaştırmak, iş piyasalarındaki rekabet güçlerini artırmak, geleceklerini garanti altına alabil
mek, meslekî eğitime yönlendirmek, ikamet ve çalışma statülerini güçlendirmek amacıyla, bil
gilendirme, aydınlatma ve yönlendirme çalışmalarımızı, daha fazla etkinlik ve hız kazandıra
cak şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. 

Yurt dışındaki işadamlarımızın ve serbest meslek sahibi yurttaşlarımızın son yıllarda ör
gütlenmeye büyük önem verdiklerini gözlemekteyiz. Federal Almanya'da Münih, Köln, Nürn-
berg, Hamburg, Düsseldorf, Berlin ve Frankfurt'ta işadamları ve serbest meslek sahipleri der
nekleri kurulmuştur. Yurt dışındaki işadamlarımızın ve serbest meslek sahibi yurttaşlarımızın, 
hem kendi sorunlarına sahip çıkmaları, hem de bulundukları ülkelerde daha etkin ekonomik 
ve ticarî faaliyette bulunmalarına olanak yaratan bir şekilde örgütlenmelerini destekliyoruz. 

öte yandan, ülkemizdeki firmaların, Federal Almanya'da istisna akitleri çerçevesinde ala
cakları müteahhitlik işlerinde istihdam etmek üzere, anılan ülkeye, yeni işgücü götürmelerine 
olanak veren anlaşma Hükümetimizce onaylanmış olup, uygulama usul ve esaslarına yönelik 
çalışmalar halen devam etmektedir. Sözkonusu anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla, şimdi
lik yılda ortalama 7 bin işgücünün Federal Almanya'da istihdamı sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki büyük ölçüde müteahhitlik fir
malarının almış oldukları işlerde çalışan yurttaşlarımızın var olan sorunlarının çözümlenmesi 
için de gerekli çabayı göstermekteyiz. 

Bilindiği gibi, 3201 sayılı Yasa hükümlerine göre, yurt dışında bulunan yurttaşlarımız, ke
sin dönüş tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurarak, yabancı ülkelerde geçen sürelerini borç
lanabilmektedirler. Yasa, daha önce var olan yurt dışından borçlanma hakkını kaldırmış oldu
ğundan, bu durum, yurt dışındaki yurttaşlarımızın haklı tepkisine yol açmakta ve tekrar yurt 
dışından borçlanma hakkının verilmesi istenmektedir. Bu haklı istekleri de dikkate alarak, 3201 
sayılı Yasa ile ilgili değişiklik yapılması çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 10 dakikanız var efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Hay hay, bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik hiçbir ayrım gözetilmeksizin herke

sin sosyal ve ekonomik gereksinimlerini de kapsayacak biçimde, bugün ve yarınlarının güven
ce altına alınmasıdır. Sosyal güvenlik, bir devlet görevidir; o halde, devlet tarafından yönetil
melidir. Nitekim, Anayasamızın 60 inci maddesinde de, herkesin, sosyal güvenlik hakkına sa
hip olduğu; devletin, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alacağı ve örgütleri kuracağı 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. Esasen, devletin bu alanda görev ve sorumluluk yüklenme
si, sosyal devlet olmanın bir gereği ve sonucudur. 
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Ülkemizin nüfusunun henüz tamamı sosyal güvenliğe kavuşurulmamıştır. Kapsam içinde 
yer alan kişilere götürülen hizmetlerin de yeterli olduğunu söylemek olanaklı değildir. Bu ba
kımdan, bir sayın konuşmacının, güvenlik kurumları arasındaki bu norm ve standart farklılı
ğını ortadan kaldırılmasına yönelik eleştirilerine yanıt olarak, bu arada, bunlar arasında norm 
ve standart birliğini sağlamak için bir "sosyal güvenlik temel yasası*' hazırlama çalışmalarına 
başlamış olduğumuzu, burada, huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1972 yılında kurulan Bağ-Kur, diğer sosyal güvenlik 
kurumları kapsamına girmeyen gruplara, sosyal güvenlik sağlamayı amaçlayan, iyi niyetle ku
rulmuş bir kuruluştur. Ancak, bu kuruluşun, başlangıçta yasasından kaynaklanan bazı yanlış
lıkların yanında, Özellikle yakın geçmişteki yönetsel hatalar ve becerisizlikler yüzünden kuru
mun aktuaryal dengesinin bozulduğu ve bir sorunlar yumağı haline geldiği bilinmektedir. Bu
nun için, Kurumun, üyeleriyle yabancılaşmasını Ortadan kaldırmak bakımından, evvela bir af 
yasası çıkardık; onlarla barışarak, sigorta ve emeklilerin kurumu olan umut kapılarını açmaya 
çalıştık. 

Bu af yasası çerçevesinde, yeterli tahsilat başlamış bulunmaktadır. Yalnız bu yasanın çıka
rılmasıyla yetinmedik, yeni bir Bağ-Kur yasasıyla ilgili hazırlıklarımız tamamlanmıştır, bakan
lık görüşlerinin alınması tamamlanma düzeyindedir, önümüzdeki günlerde de, hazırlamış ol
duğumuz Bağ-Kur yasa taslağını Yüce Meclisin huzuruna getireceğiz. 

Yine bir konuşmacı, konuşmasında, Sosyal Sigortalar Kurumunun battığını, borç para 
olarak ödemede bulunduğunu söyledi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; henüz 100 üncü gününü doldurmuş bir hükümetin, 
40 trilyonu aşkın bütçesi olan bir kurumu bu 100 içerisinde batırabilmesi olanaklı değildir. 40 
trilyonu aşkın bütçesiyle hizmet veren Sosyal Sigortalar Kurumunun, hiç kimsenin -hovardaca 
davransa bile, o parayı peşkeş çekse bile- 100 günlük bir süre içerisinde borçlu ve batak bir 
hale getirmesi mümkün değildir. On yıllık bir uygulamanın sonucunda gelinen nokta, budur. 
Bir arabayı on yıl kullanırsınız; ama o araba on yıl sonra arıza verir. 

Şimdi.on yıl aktuaryal dengelerinden uzak, plansız programsız bir şekilde yönetmenin so
nucu, bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunun, maaşları ödeyemez duruma geldiği doğrudur. 

Değerli arkadaşlar, burada biz suçlu aramıyoruz; suç varsa, suçluyu aramaya çalışıyoruz. 
Burada, doğrudan doğruya sizi itham etmeye kalkışsak, desek ki, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun durumu kötüdür; belki inandırıcı olmayabiliriz; ama 40 trilyonu aşkın bir bütçe sonucun
da, bugün kurum kendi maaşlarını, kendi ürcetlerini ödeyemez hale gelmişse, bunun, bu 100 
günün sonucunda yönetimde bulunan bakanlık ve kadrosu tarafından yapıldığını söylemek pek 
mantıklı değildir, tşte bizim getirmiş olduğumuz af yasasındaki iyi niyetimiz de bir kez daha 
ortaya çıktı. 

Bugüne kadar teraküm etmiş, kamu kurumu ve kuruluşlarında, KtT'lerdçki 6 trilyonu 
aşkın alacak, bizim iktidarımız zamanında mı teraküm etmiştir? Bugüne kadar özel işveren
lerden teraküm eden 2,5 trilyonu aşkın borçlar, bizim zamanımızda mı teraküm etmiştir? Bun
ları anlamak mümkün değildir... Elbette, muhalefet olarak, bu kürsüden inandırıcı şeyler söy
lemek gibi bir göreviniz de var; ama hiç de doğru olmayan şeylerle bu Yüce Meclisin kürsüsün
den milletimize gerçek dışı şeyler söylemek mümkün değildir. 

Onun için, Sosyal Sigortalar Kurumunun bir rehabilitasyona ihtiyacı olduğu bir gerçektir. 
önümüzdeki günlerde Sosyal Sigortalar Kurumunun rehabilitasyonu için gerekli önlemlerin, 
alınması çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. -
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Yine, bir akdaşımız bahsettiler, dediler ki : "Süper emeklilik yasası ile ilgili, Hükümet 
programında yer var; niye bunu düzeltmiyorsunuz?" 

Değerli arkadaşlarım, insaf etmek lazım... On yıldır bütün kurum ve kuruluşlarla ilişkile
ri koparmışsınız, bir süper emeklilik yasası çıkarmışsınız; bu süper emeklili yasası, sigortalılar 
arasındaki eşitliği bozduğu gerekçesiyle, iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. 
Arkasından ne yapmışsınız? Dondurma yoluna giderek, süper emeklileri mağdur etmişsiniz... 

On yıldır bu ülkeyi yönettiniz, düzeltmediniz; şimdi bize diyorsunuz ki : "Geliniz, 100 
günde düzeltin." 

Bakınız, nasıl düzelir? Şimdi, süperleri korumaya çalışsanız, Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararı gereği, eşitliği bozuyorsunuz; eşitliği sağlamaya çalışsanız, süperleri mağdur etmiş 
oluyorsunuz... Onun için, biz, böyle "akşam yatıp sabah kalkalım, bir yasa yaratalım" şeklin
de" bir düşüncenin sahibi değiliz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Biz süper hükümet değiliz! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Çünkü, bundan önceki iktidarlar akşam yatıp sabah kalkıyor ve bir yasa getiriyorlardı... 

Şimdi, bunu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Eşitliği giderici yolu, bütün sistem içerisin
de bulmanın yollarını aramaya çalışıyoruz. Bir bütün sistemi içerisinde, hem süper emeklileri 
mağdur etmemek, hem de eşitlik ilkesini bozmamak koşuluyla, o yolla araştırma yapıyoruz. 
Yoksa, süper emeklilerle ilgili her konuyu burada gelip anlatmak, bizim süper emeklilere ilgi
siz kaldığımız anlamına gelmez. 

Ben, biraz önce, konuşmamın başında da söyledim; ben insanım, insanla ilgili hiçbir şeye 
karşı sorumsuz kalamam. Her şey bizim hareket alanımız dahilinde, ilgi alanımız dahilindedir; 
ama ortada var olan bir Anayasa Mahkemesi karan karşısında, siz, "eşitliği bozdu" gerekçe
siyle iki kez iptal edilen bu yasayla eşitliği korumaya çalıştığınız da, doğrudur, süperleri mağ
dur etmeye çalışıyorsunuz; ama onu da mağdur etmemek için, genel bir prensipler çerçevesin
de, süper emeklilerin durumunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki, onu 100 günde 
bulup, çaresini getirecek adam henüz daha doğmadı. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Doğacağa da benzemez! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli arkadaşlanımn söyledikleri bazı konuları da -eksik 
kaldı- ifade edeyim. 

Arkadaşlarım "Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki yılda bir toplanır; siz bu yıl toplamayı 
düşünüyor musunuz?" diye sordular. 

Evet, toplamayı düşünüyoruz. 
Asgari ücret, bugün, insanların geçinmesine yeterli ücreti vermemektedir/Bizim Hükü

metimizin programı çerçevesinde, asgari ücretle ilgili komisyonu bu yıl toplayacağız ve asgari 
ücretin vergi dışı kalmasına ilişkin planlı olarak başlattığımız o incelemeyi de gündeme getireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim; ancak, sonuncu konuşmacı olduğum için, biraz tolerans göstermenizi ri
ca ediyorum. 
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Yine arkadaşlarımızın ifade ettiği bir konu : İş ve İşçi Bulma Kurumunun yeniden yapı
landırılması çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Çünkü, biz, işsizlik sigortası uygulamasını, 
tş ve işçi Bulma Kurumu kanalıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 

tş ve tşçi Bulma Kurumunu, katılımcı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız; çağdaş ülke
lerdeki gibi, bu Kurumu, Türkiye tş Kurumu düzeyine getirecek bir düzenlemenin içerisinde 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Bir arkadaşım, "Ben fakiri severim, zengini severim" hikâyesinin tartışmasına girdikten 
sonra, "İşçiye karşı belediye başkanını mı seviyorsunuz?" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, biz insanı seviyoruz; her şey insan içindir, dedik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hâlâ açlık orucundalar!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Anlatayım efendim. 
Şimdi, değerli milletvekilleri, İzmir'deki hak arayan işçilerimizin sorunlarına bu Hükü

met ilgisiz kalmamıştır; ama ben inanıyorum ki, bizim dışımızdaki bir hükümet olsaydı, "bu 
sorun belediye başkanıyla işçiler arasındadır, yani sosyal taraflar arasındadır; işçiyle işveren 
arasındaki bir ilişkidir bizi ilgilendirmiyor" diye karışmazdı; ama biz Hükümet olarak, "hiç
bir sorun bizim hareket alanımız dışında kalmaz" diyerek, bunlarla ilgilendik; Çalışma Ba
kanlığından 2, İçişleri Bakanlığından 2 olmak üzere, 4 müfettiş arkadaşımızı gönderdik; İzmir 
Belediyesiyle ilgili incelemeyi yaptı. 

İzmir Belediye Başkanımız, işçilerin iş akillerini 1475 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin ikinci 
fıkrasına göre feshetmiştir. Bizim müfetişlerimizin yapmış olduğu tahkikat sonucunda, olay
da, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının unsurları olmadığı belirtilmiştir. 

Şimdi burada, yasalarımızda işe iade sistemi olmadığına göre... İşte, onu da inşallah önü
müzdeki günlerde getireceğiz. O zaman arkadaşlarımın destekleri konusundaki tavırlarını da 
bu kürsüden inşallah, yine konuşacağız. Eğer bizim yasalarımızda işe iade sistemi olsaydı, bu 
arkadaşlarımızın, yargı denetimi sonucunda işe iade edilmesi olanaklı olacaktı. 

Şimdi, işe iade olmadığına-göre, bir yandan işverenin 17/2'ye göre işçilerin iş akitlerini 
feshetmesi söz konusudur; bir yandan da, bir müfettiş tahkikatı vardır... Buradaki olay siyasî 
bir karardır. Bizim Hükümetimiz bu olaya ilgisiz kalmamıştır; pazartesi günü, İzmir Valisi, 
Belediye Başkanı, belediye başkanları ve bakanların koordinatörlüğünde bu olayla ilgili giri
şimlerini sürdürecektir. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Bunun da takipçisiyiz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, Sayın Başkanın da müsaadesiyle.. 
BAŞKAN — Hayır, müsaade buyurunuz Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ama, ciğeri yanan bir belediye başkanı olarak... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Çelik. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi, soru sorma sırasında Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Grubunuz, görüşlerini beyan etti efendim; müsaade buyurun. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Yalnız, süreniz aştı, toparlar mısınız?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Sayın Başkan, bitiriyorum da... 

— 54 — 



T.B.M.M. B : 57 21 . 3 . 1992 O : 2 

BAŞKAN — Zaten birçok soruyu yerinizden cevaplama imkânınız var efendime 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Evet. 
İzin verirseniz, biraz önce okuduğunuz tezkere çerçevesinde, ILO ile ilgili bir sözleşmeydi, 

buradan okuyarak konuşmamı bağlamak istiyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan Uluslarara

sı Çalışma Teşkilatı Anayasasının 19 uncu maddesinin (5/b) ve (6/b) bentleri gereğince, ulusla
rarası çalışma konferanslarında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları hakkında Bakanlığı
mın, Yasama Organına bilgi sunması gerekmektedir. 

Aşağıdaki bilgileri kısaca sizlere sunmaya müsaadelerinizi istirham ediyorum. 
5-26 Haziran 1991 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 78 inci Uluslararası Çalışma Kon

feransında, otel, lokanta ve benzeri işyerlerinde çalışma şartlarına dair 172 sayılı sözleşme ile, 
aynı konudaki 179 sayılı tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu sözleşme ve tavsiye kararında yer 
alan hususlar aşağıda açıklanmış olup, bahse konu sözleşmenin, ülkemiz tarafından onayla-
nabilirliği hakkındaki görüşümüz, bu konuda başlattığımız çalışmaları tamamladıktan sonra, 
ayrıca bilgilerinize arz olunacaktır. 

Otel, lokanta ve benzeri işyerlerinde çalışma koşullarına dair 172 sayılı Uluslararası Çalış
ma Sözleşmesi, esas itibariyle 16 maddeden müteşekkildir. 

Sözleşmenin 1 inci maddesinde, sözleşmenin uygulanacağı işyerlerinin tanımı yapılmak
ta; bu işyerleri, barınma imkânı veren otel ve benzeri işletmelerle, yiyecek ve içecek veya her 
ikisinin de birlikte sunulduğu lokanta ve benzeri işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

Sözleşmenin 2 nci maddesinde, sözleşme kapsamına giren işçilerin tanımı yapılmaktadır. 
Sözleşmenin 3 üncü maddesinde, üye ülkelerin, bu işyerlerinde çalışan işçilerin çalışma 

şartlarının geliştirilmesine yönelik politikalar uygulaması gerektiği belirtilmektedir. 
4 üncü ve 5 inci maddede, çalışma saatlerinin tarifi yapılmakta, işçilerin normal çalışma 

saatleri, fazla mesai hakları, asgari günlük ve haftalık dinlenme süreleri düzenlenmekte ve özel 
hayatlarını düzenleyebilmeleri için, çalışma programlarının önceden bildirilmesi öngörülmektedir. 

Sözleşmenin 6 ncı maddesinde, bahşiş tanımlanmakta ve bahşiş hesaba katılmaksızın, iş
çilere muntazam aralıklarla, bir temel ücretin gerektiğine yer verilmektedir. 

7 nci maddede ise, bu sektöre giren işletmelerde para karşılığında iş bulma veya sağlama
nın yasak olduğu belirtilmektedir. 

Sözleşme metninin geri kalan maddelerinde, her sözleşmede bulunan ve onaylanmayla il
gili hususları içeren standart nihaî hükümler bulunmaktadır. 

Otel, lokanta ve benzeri işyerlerinde çalışma koşullarına dair 179 sayılı tavsiye kararı: 179 
sayılı tavsiye kararı, 172 sayılı sözleşmenin daha ayrıntılı düzenlenmesi ve ana gayesi de sözleş
menin uygulamaya konulmasıyla, yol göstermek olduğundan, adı geçen sözleşmede yer alan 
hususları daha geniş bir şekilde ihtiva etmektedir. Ancak, tavsiye kararlarının onaylanması söz 
konusu olmadığından, onaylanmaya ilişkin standart hükümleri ihtiva eden nihaî hükümler, 
tavsiye kararında da yer almamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımla ilgili görüşülmekte olan bütçe üzerin
deki düşüncelerimi arz ettim. 

Saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
İçtüzüğümüzün 62 nci maddesindeki son söz kuralına göre, buyurun Sayın Ali Dinçer. 

(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dinçer süreniz 10 dakikadır. 
ALİ DİNÇER (Ankara) —. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ulus olmanın bilinci 

ile bir toplum oluşturmanın duygularıyla, yasta, kederde, acıda, sevinçte, mutlulukta, kıvanç
ta beraber davranmak durumundayız. 

Son günlerde çığ felaketleri nedeniyle, Zonguldak grizu faciası nedeniyle, Erzincan depre
mi nedeniyle, Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin soykırımı nedeniyle, hep birlikte, ulus 
olarak acı günler yaşadık. Bunlar arka arkaya geldiler; bu acıları, bu kaderi hep birlikte pay
laşmak zorunda kaldık. 

Bugün 21 Mart, gece ile gündüzün birbirine denk olduğu gün, mevsim dönüşümünün ol
duğu gün, kış mevsiminden bahara geçtiğimiz gün, doğanın uyandığı gün; tek tanrılı dinlerin 
oluşmasından çok öncelere dayanan, kutsal kökeni de olan bir gün, bugün. Çeşitli toplumlar
da, çeşitli adlarda kutlanan bir gün... Bizim ülkemizde de bazı yörelerde Nevruz adıyla kutla
nan bir gün, bazı yörelerde başka adlarla kutlanan bir gün... 

Bugün ümidimiz oydu ki, bu kutlamalar çağdaş bir şekilde, uygarca olsun; insanlar, kı
vançta, mutlulukta da beraber olsunlar; ama öğrendiğim kadarıyla, maalesef böyle olmamış. 

! Nevruz günü nedeniyle umulmadık olaylar ortaya çıkmış ve bazı yurttaşlarımızı kaybetmişiz. 
! Ben, benzer olayların tekerrür etmemesi dileğiyle, bu olaylarda hayatını kaybeden yurt-
i taşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ulusumuza da başsağlığı diliyorum. İnşallah, benzer 
j acı günleri tekrar yaşamayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bütçesi 
üzerinde, pek çok arkadaşımız öz sözlere referans verdiler; ben de bir öz sözle başlamak istiyo-

j rum. Hazreti Muhammed'in Sahih-i Buhari'de kayıtlı, birinci ağızdan nakledilmiş hadislerin-
I den biri şöyle der : "İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı olandır." (RP ve DYP sıralarından 
; alkışlar) . 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bakımdan, bu sözün doğrultusunda iş yapıl
ması için çok geniş imkânlar vaat eden bir bakanlık. İnsanlara hayırlı ve yararlı hizmetler ya
pabilmek açısından, Sayın Bakana ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlardan birinin adı, İş ve İşçi Bulma Ku
rumu. Bu demektir ki, Kurum, işi olmayana iş bulacak, işçisi olmayan işyerine de işçi bulacak. 
İşi olmayana iş bulmak için ne yapmak gerekir? Çok sayıda düz, niteliksiz işçi var, onlara iş 
bulmak kolay olmuyor; ama işgücü nitelikli olursa, ona, yurt içinde ve yurt dışında iş bulmak ! 
daha kolay, daha yüksek ücretle, daha kolay koşullarda çalışma imkânı sağlamak daha kolay. 

! Yurt dışında mühendis olarak çalışırken görüyordum; kalıpçılık ve demircilik gibi mesleği 
olan, altın bileziği olan insanlarımız, çok daha rahat koşullarda, çok daha iyi ücretlerle ve çok 
daha kolay iş bulabiliyorlar; ama düz işçi, kazma kürek işçisi, hem düşük ücretlerle, hem de 
zor koşullarda iş bulabiliyordu. Bakanlığımızın, bu Kurum kanalıyla, iş arayan işgücümüzün, 
aynı zamanda nitelikli iş gücü haline gelmesini sağlayacak programlar geliştirmesinde büyük 
yarar görüyorum. Yine aynı şekilde, pek çok işyeri sahibi işveren, belli alanlarda ihtisas sahibi 
nitelikli işgücüne ihtiyaç duyuyor; bulamayabiliyor. Bu tür alanlarda da, insanlarımızın meslek 
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sahibi olmalarına yönelik eğitim programları uygulanırsa, hem kolay iş bulmaları sağlanır, hem 
de işyeri sahiplerinin ihtiyaçları karşılanmış olur. 

tş ve tşçi Bulma Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugünün gelişmiş, kar-
maşıklaşmış uluslararası ekonomik ve çalışma dünyasında, sadece Türkiye'de değil, yurt dışın
da da aktif olmak durumunda, özellikle Türk işgücünün yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde, 
eski Sovyetler Birliğine bağlı cumhuriyetlerde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde var olan 
işçilerimizin, işverenlerimizin sorunlarının çözümünde değerli katkıları olabilecek bir bakan
lıktır. Sadece burada var olan işçilerimize ve işverenlerimize, girişimcilerimize yönelik çalışma 
yapmaması gereken, bana göre, çok daha geniş ufuklu, uzak görülü davranması gereken bir 
bakanlık, örneğin, bugün dünyada üç kutuplu, üç odaklı bir yapı oluşuyor. Bunlar; Kuzey 
Amerika odağı, Avrupa odağı ve Japonya merkezli uzakdoğu odağı. Şu sıralarda, bu odaklar
dan, özellikle uzakdoğu odağına bayağı uzak kalmış durumdayız. Halbuki Tayvan, Tayland, 
Singapur, Honk Kong, Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerde, -bazılarının, bayağı gelişmiş 
ülkelerin olduğu bölgede- çok ciddi iş imkânları var; önümüzdeki yıllarda 160 milyar dolarlık, 
sadece inşaat işinin bu bölgede gündeme geleceği biliniyor. Bütün batı ülkeleri, gelişmiş ülke
ler, kendi firmalarının işgüçlerinin buralara girebilmesi için, bakanlarıyla şimdiden o ülkeler 
gidip incelemeler yapıyorlar, örneğin, Fransız Dışişleri Bakanı, sırf Tayvan'da 6 milyar dolar
lık bir metro projesini bağlamak için, diplomatik ilişkileri olmadığı halde, Tayvand'ı ziyaret 
ediyor ve bu işin bağlanmasına katkıda bulunuyor. Bizim bakanlıklarımız da, aktif olmak su
retiyle, oldukça geniş imkânlan olan, genç, diri nüfusu olan Türkiye'nin, dünyaya açılmasına 
katkıda bulunmak durumunda. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu kadar geniş ufuklu olması için, kadrosunu 
zenginleştirmesi, programını da revize etmesi, gözden geçirmesi gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada, hepimizi yakından ilgilendiren kuruluşla
rın başında, Sosyal Sigortalar Kurumu geliyor. Bu Kurumun ciddî bir reorganizasyon çalışma
sı yaparak kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor, özellikle bu Kurumdan gelen sağlık hiz
metlerinin en etkin bir şekilde emekçi kitlelere ulaşması için, yapılması gereken çok çalışma 
var. Bir defa, bu Kurumun, sağlık hizmetlerini bir piramit şeklinde verir hale gelmesi gereki
yor. Kurum, kalp hastalıklarıyla ilgili diğer özel hastalıklarla ilgili ihtisas hastanelerine sahip 
olmak durumunda. Kurum, bu tür ihtisas hastanelerine sahip olabilir ve bu ihtisas hastanele
rinde Sosyal Sigortalar Kurumunun doktorları, üst düzeyde bilgi, beceri ve birikim elde ederler. 

Yurt dışına gönderilmek durumunda olan işçilerimizin, belli bazı çok ağır hastalık vaka
ları, bu ihtisas hastanelerinde tedavi edilebilir. Bu ihtisas hastaneleri, bir ölçüde, giderek Sos
yal Sigortalar Kurumunun tıp akademisinin, tıp fakültesinin çekirdeğini de oluşturabilir. Türk 
eğitim dünyasına, yükseköğrenim dünyasına, bir başka uygulamayla çalışan değerli eğitim ku
rumu bu şekilde kazandırılmış olur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık ünitelerinin, aşağıya doğru, çeşitli derecelerde işçi
nin ayağına kadar uzanmasında yarar vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu, en uç noktalarda, işin 
yoğun olduğu yerlerde dispanserlerle, sağlık ocaklarıyla, polikliniklerle ve onların üstünde or
ta boy, büyük boy hastanelerle, çok daha rasyonel bir işletme modeline kavuşturulmalıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, işçiye, sadece çalışırken değil, yaşlılığında da yardımcı olabil
meli; hele, kimi kimsesi olmayan emekli işçiye, huzurevi yatırımlarıyla, ölümüne kadar saygı 
duymalı, yararlı olmalı, ki o insanlar, çalışarak çabalayarak bu ülkenin kalkınması için emek 
verdiler; bizim, onlara,- son anlarına kadar yardım ve hizmet etmemiz gerekir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde fazla kaale alınmayan; ama çok önemli 
olan bir konu da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını yakından ilgilendiriyor; bu da, işçi 
sağlığı ve işyeri güvenliği, konusu.. Sayın Bakan ve çalışma ekibi, emekçilerin iş güvencesiyle 
ilgili çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda kendilerini kutlarım; ama iş güvencesi yet
mez. Sizin iş güvenceniz olabilir, işinizden atılmakla ilgili sizi kollayan bir mekanizma olabilir; 
ama eğer o işyerinde çalışma güvenliği yoksa, işçi sağlığıyla ilgili önlemler alınmadıysa, istedi
ğiniz kadar güvence sahibi olun... Türkiye'de büyük tesislerin bazılarında, büyük fabrikalar
da, emniyet başmühendislikleri var; ama pek çok kuruluşta yok. "Saldım çayıra, mevlam kayıra" 
anlayışıyla, işçi sağlığıyla ilgili, işyeri çalışma güvenliğiyle ilgili, hemen hemen hiçbir önlem 
yok; her şeyi Allah'a bırakmışız; "Allah korur..." 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, süreniz doldu. ' . 

ALİ DÎNÇER (Devamla) — Bu konularda, işverenleri, yöneticileri, işçileri, sendikacıları 
çalışma dünyasının tüm insanlarını uyarmak ve bilinçli hale getirmek gerekiyor. Uluslararası 
standartları -işçi sağlığıyla ilgili, işyeri çalışma güvenliğiyle ilgili olarak- Türkiye'de geçerli ha
le getirmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak, yapılacak pek çok çalışma var. Bu çalışmalarda 
da Çalışma ve Sosyal Güvenlik.Bakanına ve değerli çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. 

Umuyorum ki, biz parlamenterler olarak, bu konularda oluşturacakları modelleri, sistemleri 
önümüze getirdikleri zaman, mümkün olan desteği göstermek durumunda olacağız. 

Daha iyi bir Türkiye, hızla kalkınan, hakça bölüşen, güçlü, dünyanın sayılı ülkelerinden 
biri haline gelen bir Türkiye ümidiyle, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ve kesinhesabı 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Bakana sual tercih edecek sayın üye varsa, isimlerini tespit edeceğim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum : Sayın özsoy, Sayın Ceylan, 

Sayın Balyalı, Sayın Çelik, Sayın Gökalp ve Sayın Göktaş. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı efendim? Yok. 
Soru sormak isteyen üyelerin isimlerinin tespiti işlemi tamamlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle, soru sormak isteyen arkadaşlarım bu uyarımı dikkatle 
takip ederlerse, memnun olurum : İçtüzüğün 94 üncü maddesine göre sorular, kısa gerekçesiz 
ve şahsî fikir, izahat katmaksızın sorulur. Bu usule uyulmadığı takdirde, soruyu, sorulmamış 
farz edeceğimi, üzülerek ifade ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın özsoy. ^ 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan bir 
konu hakkında soracağım soruya cevap vermesini rica ediyorum. 

Sayın Bakan, malumunuz olduğu üzere, Afyon Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi me
kân darlığı çekmektedir. Poliklinik ve ek tesisleri için projeler yapılmış, hatta iki defa ihaleye 
çıkarılmış ve iptal edilmiştir. Bu hastanedeki mekân darlığının kısa zamanda giderilmesi için 
ne zaman ihale yapacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sonra mı cevaplandıracaksınız? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Evet efendim. 
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BAŞKAN —• Peki efendim. 
Buyurun Sayın Ceylan. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımın iki sorumu cevap

landırmasını istirham ediyorum. 
1. tş bulmanın çok zor olduğu ülkemizde ara vasıflı insan yetiştiren Limme projesinin 

kaldırılması konusunda niçin müdahil olmadınız? 
2. KİT zararlarında, işçi maliyetlerinin çok yüksek bir yer tuttuğu malumunuzdur; ama 

işçi toplusözleşmelerinin yapıldığı, verilen yüksek zamlarla şov yapıp, siyasî prim kazanıp, bu 
konu dolayısıyla işten işçi çıkartırken, bu sorumluluğu geçmiş iktidara yüklemek, acaba doğru 
bir davranış mıdır? 

Paşabahçe Cam Fabrikalarında 1991 senesinde 600 işçi işten çıkarılırken, yaptığımız mü
dahaleyle bunlar tekrar işe alınmıştı. Şimdi, mevcut İktidar zamanında bu 600 işçinin tekrar 
işten çıkarıldığı ve 700 işçinin de işten çıkarılmak için sıra beklediği söyleniyor. Sayın Bakanın 
bu konuda malumatı var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balyalı. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Başkanlık divanı vasıtasıyla Sayın Ba

kanın bir konuda açıklama yapmasını arz ediyorum. 
Sayın Bakandan önceki bakanın kurduğu ve başkanı olduğu SSK Sağlık Tesislerini Güç

lendirme Vakfı için, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tahkikat istemiş midir? Tahkikat 
istemişse, tahkikat yapılmakta mıdır? Bu konuda bilgi almak istiyorum. 

Arz ederim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Sayın Çelik buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, Sayın Bakanıma iki sorum var. 
1. GAP denilen, Şanlıurfa'yı ve sekiz vilayeti kapsayan bir çalışma, cumhuriyet tarihi

nin en büyük bir projesi var. 
Kalifiye olmayan ve bu yüzden sıkıntı çekilen işçiler için, Şanlıurfa Belediyesince imar pla

nında ayrılan yere, acaba bir iş eğitim merkezi yapılması projeye alınmış mıdır; bu sene temeli 
atılacak mıdır? 

2. Yurt dışına gönderdiğimiz işçilerin, serbest dolaşım haklarını sağlamayı bir tarafa bı
rakın, elçiliklerde çalışan insanlarımız sigortasızdır. Bu konuda ne gibi çalışmalarınız vardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana sualleri

mi tevcih etmek istiyorum. 
Bağ-Kur ilaç paraları, bildiğim kadarıyla, vilayetlerde veriliyor. Bağ-Kur mükellefi olan

lar, çalışanlar, ilçelerden il merkezlerine giderek, Bağ-Kur ilaç paralarını almaktadırlar. Bu da 
onlar için, hem zaman, hem de ekonomik yönden sıkıntılara neden olmaktadır. Çalışanlar adına 
bu sıkıntıların giderilmesini dilemekteyiz. 

İkinci sorum, yine çalışan insanların lehine. Birkaç hafta önce SOö'SayıIı Kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair bir kanun çıktı. Bazı Bağ-Kur il müdürlüklerimiz, tarımda çalışan Bağ-
Kur'luların bu kanunun kapsamına alınmadığını söylemektedirler. Bu doğru mu, yanlış mı? Şayet 
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doğru ise, tarımda çalışan Bağ-Kur üyelerinin de, bu çıkan kanun kapsamına alınması için bir 
çalışmanız var mı? . • 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökalp. 

Sayın Bakan, Sayın Gökalp'in birinci bölümdeki beyanı sual değil, Başkanlığın tespitine 
göre, bir tavsiyedir, bir temennidir; cevaplandırmak zorunda değilsiniz efendim. 

Buyurun Sayın Göktaş. 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan aracılığınızla sor
mak istediğim sorularımı arz ediyorum. 

1. Çalışma Meclisini yakında toplanuya çağıracağınızı belirtiyorsunuz. Bu toplantıya Türk-
tş'in yanında Hak-Iş'i de çağıracak mısınız? 

2. Bağ-Kur'la ilgili kanunu Meclis Başkanlığına ne zaman vereceksiniz? Bu kanunun, 
gelirleri sağlayıcı bölümündeki, gelirleri artırıcı maddelerinin çıkacağına inanıyor musunuz? 

3. Bağ-Kur'la, sağlık hizmetlerinden ne zaman yeterli bir şekilde faydalanacaktır? 
4. Çok düşük olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında bir düzenleme yapmayı düşünü

yor musunuz? 

5. Hükümet programında asgarî ücretin vergi dışı bırakılacağı belirtiliyordu. Asgarî üc
retten vergi alınmamasına ne zaman başlayacaksınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, sorular tamamlanmıştır. Tabiî yazılı cevap verme imkânınız her zaman var

dır. Cevaplarınızın da, yine kısa olmasına itina göstereceğinizi umuyorum. 
Buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın özsoy'un "Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesini 
mekân darlığından ne zaman kurtaracaksınız" şeklindeki sorusuna cevabım : Kendileri için 
verirse, bu konudaki projemizi inceleyelim. Eğer bir sıkıntı varsa, bizim, yıl içinde, oranın ge
reksinimlerini giderme bakımından revize programlar yapma olanağımız dahi vardır. Bu ne
denle, durumu inceleyelim, bilahara zatı alinize yazılı olarak takdim edeceğim efendim. 

ikinci olarak soru soran değerli milletvekilimiz Sayın Ceylan, "Limme Projesi işi için ni
çin müdahil olmadınız?" diye sordular. 

Efendim, Limme projesi, istihdam garantisini öngörmüyordu. Bu program, bir istihdam 
garantisini öngörmediği için, daha başlangıçta başarısızlığa mahkûmdu, istihdam garantisini 
öngörmeyen ve başından beri başarısız saydığımız bu projeye bu bakımdan müdahil olmamız 
katılmamız düşünülmüyordu. 

OSMAN CEYLAN (istanbul) — Tercih sebebi değil miydi? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
istihdam garantisi öngörmeyen bir şeye bizim katılmamızı mümkün değildir. 

OSMAN CEYLAN (istanbul) — İşçi Bulma Kurumu vasıflı insan istiyor da, onun için 
arz ettim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 
Biz kendimiz istihdam projesi çerçevesi içinde onu yapıyoruz. Yapacağımız yeni yapılandırma
da çok daha kapsamlı olarak düşünüyoruz onu. 
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Şimdi, "işten işçi çıkarmaları, geçmiş iktidarlara yüklemek..." 
Bizim hareket noktamız bu değildir. Yani, biz burada birilerini suçlayarak bir yere varmak 

istemiyoruz. Bizim getirmiş olduğumuz, keyfî işten çıkarmalarla ilgili olarak, bir iş güvencesi 
tesis etmektin Bu, Hükümet Programında öngörülen Uluslararası Çalışma Örgütünün 158 sa
yılı sözleşmesi doğrultusundadır ve bugün Avrupada çok ülke tarafından bu sistem kabul edil
miştir. Bu sistemin uygulanması,çalışma barışını, iş barışım sağlamaya yöneliktir. Onun için, 
hangi dönemde çıkarılmış olursa olsun, kim çıkarmış bulunursa bulunsun, keyfîliği, haklı 
olmayanı, makul olmayanı ortadan kaldırıcı ve bu konu yargı denetimini getirdiğimiz bir 
sistemdir. Onun için, bu konuda biz suçlu aramıyoruz efendim; bir sistem getirmeye çalı
şıyoruz. 

Sayın Balyalanın sorusuna gelmiş bulunuyorum.. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfıyla ilgili olarak, inceleme 

ve soruşturma yapılıyor efendim, bitme safhasındadır. Teftişte olan, inceleme ve soruşturma
da olan bir konu için burada bilgi sunmak istemiyorum, Başbakanlığın da bize bu konuda bir 
yazısı vardır, Bakanlık olarak bizim de, inceleme ve soruşturma emrimiz vardır. Bu inceleme 
ve soruşturma emri yürüyor, teftişi bitme aşamasındadır. Arz ediyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Hayırlı olur inşallah. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Efendim, Sayın Çelik, GAP'tan bahsettiler. 
Şanlıurfa, elbette, GAP nedeniyle önemi büyüyen, gelişen ve geleceği olan bir şehrimiz-

dir. Bu nedenle, Şanlıurfa'nın büyüklüğü karşısında, önümüzdeki günlerde, istihdam ve işgü
cü piyasaları büyük önem kazanacaktır. 

Şanlıurfa'da bir eğitim merkezi inşa edilmek üzere; belediyeden bir arsa sağlanmıştır; öyle 
zannediyorum, bu da, sizin başkanlığınız döneminde sağlanmıştır; ama ödenek tahsis edilme
mesi nedeniyle inşaata başlanılmamıştır. Bu konuda, 1991 ve 1992 yatırım bütçelerinde ödenek 
talep edilmişse de, bu ödenek verilememiştir. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu kendi gay
retlerimizle telafi etmeye çalışacağız efendim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Çelik, yurt dışında elçiliklerde çalışanlar sigortalı değiller diye bir beyanda bulundu
lar. 

Yurt dışındaki temsilciliklerimiz nezdinde sözleşmeli olarak çalışanlarımız vardır, memur 
olarak çalışanlarımız vardır. Bunlar, orada sigortalanmazlar; bunlar, merkezde Dışişleri Ba
kanlığı nezdinde sigortalanırlar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — "yapılmamış diye iddialar var; araştırırsanız mem
nun oluruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Araştırayım efendim, teşekkür ederim. 

Sayın Gökalp, "Bağ-Kur'un ilaç paraları niye ilçelerde ödenmiyor da, illerde ödeniyor?" 
dediler. 
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Efendim, biz Bağ-Kur olarak çok cüzi bir kadro ile bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz; ola
naklarımız son derece kısıtlıdır. Bazı yerlerde eczanelerle anlaşma yapmaya çalışıyoruz; ama 
Bağ-Kur'un içerisinde bulunduğu durum nedeniyle birtakım eczaneler bizimle sözleşme yap
mıyorlar. Çünkü, kamuoyunda, Bağ-Kur iflas etmiştir. O görünümü ortadan kaldırmak için, 
önümüzdeki günlerde getireceğimiz Bağ-Kur Yasasıyla, zannediyorum eczaneler bizimle an
laşmaya gireceklerdir; ama bizim, ayrıca kendimizin eczane açmasına ilişkin olarak da eczacı 
kadromuz yoktur. Bunları bu bütçeyle almamız mümkün değildir; çünkü bu bütçeyi, ben, gel
diğim zaman, masanın üzerinde buldum. Plan ve Bütçe Komisyonunda ödenek artırıcı teklif
lerimiz de kabul edilmedi. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde inşallah Bağ-Kur'un yeniden ya
pılanması çerçevesinde, Bağ-Kur, kendi Yasasıyla, önündeki engelleri aşacaktır. 

Gene bir başka soruyla, "Tarımda çalışanlara af var mı? dediler. 
Efendim, tarımda çalışanların sigorta primlerine ilişkin gecikme zammı ve faiz uygula

ması olmadığı için, böyle bir aftan söz edilemez. Bunlarda gecikme zammı ve faiz uygulaması 
olmadığı için, böyle bir af yasası da zaten söz konusu değildir. 

Efendim, son arkadaşımızın sorusuna gelmiş bulunuyorum. 3146 sayılı Kuruluş Yasamı
zın önemli meclislerinden olan Çalışma Meclisini 27-28 Nisan tarihlerinde toplayacağğız. Bu 
kuruluş yasamızda ve ILO standartlarında da işçi ve işverenleri temsil eden konfederasyonla
rın çağrılacağı yazılıdır; ama biz bütün bunlara rağmen, bütün çalışmalarımızda, katılımı ön 
planda tutmaya çalıştığımız için, çıkarmış olduğumuz yasa taslaklarını bile bu kuruluşlara yol
ladık. Çalışma Meclisine Hak-İş'i de çağırıyoruz. Bizim iş güvencesine ilişkin yasayı gönder
mememiz gerekirken, bu yasa çerçevesinde ben Hak-Iş'e de gönderdim; çünkü, geniş miktarda 
katılımı sağlamaya çalışıyoruz. 

Bağ-Kur'la ilgili yasa taslağı çalışmalarımız bitti aşağı yukarı; bir iki bakanlıktan görüş 
bekliyoruz. O bakanlıklarımızın görüşü geldikten sonra, bunu, hükümet tasarısı haline geti
rip, Meclise sevk etmeyi, zannediyorum nisan ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. 

Efendim, Bağ-Kur'la ilgili yasa bir bütün olarak değerlendirildiği için, izin verirseniz, bu 
yasayla ilgili çalışmalarımızın içeriği ve muhtevası hakkında bugüne kadar kamuoyuna bir açık
lama yapmadığım için, gerek sağlık imkânlarından yararlanma, gerek maaş durumu gibi ko
nulara ambargo koyayım. Tasarı nasıl olsa Meclise gelecek; o takdirde, arkadaşlarımın değişik 
önerileri varsa, onlar da dikkate alınacaktır. 

Arz ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi ile, 

1990 yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, vaki sualler cevaplandırılmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçenin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza arz edeceğim. 
Buyurun : 

: İ; — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
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A — CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 43 459 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetİeri 133 074 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Yakın ve Orta Doğu Çalışma, Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Hizmetleri. 3 977 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 istihdam Hizmetleri 90 450 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 8 940 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 279 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1992 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi, 1990 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum-: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

112 

113 

. 900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hiz
metleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
İstihdam Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlanna Dağıtala-
mayan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

8 346 680 000 

43 414 200 000 

614 000 000 

36 960 000 000 

3 480 560 000 

92 815 440 000 

Toplam 
harcama 

8 170 632 586 

44 066 479 663 

551 073 638 

35 728 000 000 

3 486 122 126 

92 002 308 013 

İptal edilen 
ödenek 

176 047 414 

62 926 362 

1 232 000 000 

1 470 973 776 

ödenek dışı 
harcama 

652 279 663 

5 562 126 

657 841 789 
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Bakanlığın 1990 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, kabul edilen 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 kesinhesabının bakanlı

ğımıza ve tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Mesai
nizden dolayı da teşekkür ediyorum. 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI 
1. — Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, çalışma programımızın 30 uncu sırasındaki Kültür 

Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi ve 1990 malî yılı kesinhesabının görüşülmesine geçiyoruz. 
Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Değerli milletvekilleri, Kültür bakanlığı bütçesi üzerinde gruplan ve şahısları adına söz 

talebinde bulunan sayın üyelerin adlarını okuyorum : DYP Grubu adına, Sayın Ayvaz Gökde-
mir (Gaziantep Milletvekili), Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nedim Budak (Ankara Mil
letvekili), Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Şahin Ulusoy (Tokat Milletvekili), 
Sayın Ali İbrahim Tutu (Erzincan Milletvekili), Refah Partisi Grubu adına, Sayın ibrahim Ha
lil Çelik (Şanlıurfa Milletvekili), Sayın Kâzım Ataoğlu (Bingöl Milletvekili); şahısları adına ve 
lehinde, Sayın Mahmut Orhon (Yozgat Milletvekili); aleyhinde, Sayın İbrahim Kumaş (Tokat 
Milletvekili); üzerinde, Sayın Kâzım Ataoğlu (Bingöl Milletvekili). 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Gökdemir. 
Sayın Gökdemir, süremiz 45 dakikadır ve teşekkür ediyorum ki, hiçbir arkadaşım bu sü

reyi aşmadı, hatta iktisat edenler oldu. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kültür Bakanlığı bütçemi
zin, Bakanlığa ve kültür dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Müsaadenizle, sözlerime, meselemizin odak noktasını teşkil eden kültür kavram ve hadi
sesini ele alarak başlamak istiyorum. Asgari ölçülerde de olsa, bunda zaruret vardır. 

Kültür kelimesi, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Dilimizde bu kelimeye karşılık, önce, 
Ziya Gökalp'in Arapça asıldan uydurduğu, "hars" Ve "tezhib" kelimeleri kullanılıyordu. Hars, 
halk kültürünü; tezhib, aydın, yüksek tabaka kültürünü ifade etmek üzere uydurulmuştu. 

Tezhib çok az tuttu; hars uzunca bir süre kullanıldı, hâlâ da arada sırada kullanıldığını 
görüyoruz; fakat, sonradan yaygın olarak bütün nüansları ifade etmek üzere, Fransızca, "kültür" 
kelimesi kullanılıp yaygınlaştı. 

Günümüz Türkçesinde, "kültür" kelimesi yedi değişik anlamda kullanılmaktadır. Bugün 
görüşmekte olduğumuz konuyla, yani sosyal ilimlerin tarifini yapmaya, mahiyetini ortaya koy
maya çalıştıkları tarihî ve sosyal hadiseyle ilgili olan, bu yedi manadan, ikisidir. Bunlardan 
birincisi, bir topluma, topluluğa, millete has bilgi, inanç düşünce, ahlak, davranış, örf ve âdet
lerle sanat eserlerinin bütünü. Bir başka ifadeyle, bir milletin hayatı, insanı, varlığı; anlama, 
kavrama, yorumlama tarzıyla, bunun çeşitli şekillerde ifade edilmiş, ortaya konulmuş tezahür
lerinden ibaret olan maddî ve manevî değerler toplamı. Türk kültürü, Çin kültürü, Fransız 
kültürü veya işçi kültürü, çiftçi kültürü, bölge kültürü, halk kültürü gibi ibarelerde, kelimeyi 
bu anlamda kullanırız. Kültür bakanlıkları veya adı başka da olsa, kültür hizmetlerini üstlen
miş kurumlar da, bütün devletler de, bu anlamdaki kültürün hizmetinde olan kurumlardır. 

Diğer manası ise, insanlığın, tarih öncesinden süzülüp gelen değerlerle birlikte ortaya koy
duğu bütün maddî ve kısmen manevî değerlerle, bunları icat, ibda yani beşerî anlamda yarat-
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ma tarzları ve sonraki nesllere aktarmada kullanılan alet, vasıta ve müesseseleri ifade eder. Bu 
manayı ifade etmek için Türkçede "sivilizasyon" karşılığı olarak, "medeniyet" kelimesi kul
lanılmıştır; son zamanlarda, "uygarlık" da denilmektedir. 

Kültür ve medeniyet iç içe iki kavramdır. Bu sebeple, bu iki kelime, bazen birbirinin yerine 
de kullanılır. Nitekim, bazı yeni Türk devletlerinde, bizim Kültür Bakanlığı dediğimiz kurulu
şa, "medeniyet nazırlığı" denilmektedir ki, bu kullanılışta medeniyet, tamı tamına, bizdeki 
kültürün karşılığıdır. 

Bugün kullandığımız anlamda kültür kelimesi 19 uncu Asırda doğmuştur. Daha önce me
deniyet, yani sivilizasyon kelimesi, kültürü de içerisine alacak bir anlam genişliği ile kullanıl
makta idi. Bugün de bu iki kavramı ayırmadan, tek bir terimle ifade eden ve tek bir tarifte 
toplamaya çalışan ilim adamları olduğu gibi, iki ayrı terimle ifadeyi ve tarifleri ayırmaya tercih 
eden ilim adamları da vardır. Galip ve yaygın tutum, medeniyet ve kültür arasındaki iştirakleri 
ve ayrılıkları belirterek, ayırmak yolunda olan tutumdur. Çünkü, bu şekilde, tarihî ve sosyal 
realitenin anlatılması, anlaşılması daha kolay olmaktadır. 

Kültür ve medeniyet arasında, bir millete bir topluma mahsus olmak veya bütün insanlık
ça, en azından, insanlığın büyük bölümü taVafından paylaşılıyor olmak farkı vardır. Eğer, in
sanlık, bir tek topluluktan ibaret olsaydı, bu iki kelimeden birine lüzum kalmayacaktı. Çünkü, 
Türk kültürü demekle, Türk medeniyeti demek arasında bir fark yoktur; ama, mesela Batı me
deniyeti dediğimiz zaman, bunun içine pek çok millî kültür daireleri girmektedir. Batı medeni
yeti dediğimiz alemin yekpare bir bütün olmadığını, benzerlikleri, müşterekleri yanında, ben
zemezlikleri, ayrılıkları olduğunu da derhal görebiliyoruz. Bu sebeple, milletlerarasında müş
terek olan, kolayca yayılabilen değerlere medeniyet; bir millete mahsus olan, tabiatları gereği 
kolay kolay yayılma istidadında olmayan değerlere de kültür denilmektedir. 

Medeniyet terimiyle ifade edilen değerler, daha çok, akıl eseri, maddî değerlerdir; maddî 
olmayan unsurları da vardır. Maddî veya manevî olsun, medeniyetin ifade ettiği değerler, vası
ta değerlerdir. Kültür ise, daha çok manevî ve duygusal unsurlardan meydana gelmiştir; o se
beple, kolay kolay yayılmaz. Mesela iyi bir uçak herkes için iyidir, hemen beğenilir ve yayılır; 
enflasyonu önlemede uygun bir teori ve tedbir de öyledir; fakat, mesela, bizim şairimiz Yahya 
Kemal'in bir şiirini okuyunca veya Süleymaniye Camiini seyredince veya bir halk türküsünü 
dinlerken duyduğumuz heyecanı, başka milletten birinin bizim gibi duymasına imkân yoktur; 
bu sebeple de, bunlar o kadar süratle yayılmazlar. 

tşte bundan dolayı, kültürler, millî; medeniyetler ise, milletlerarası, yani beynelmileldir. 
Şüphesiz, kültürler de birbirlerinden etkilenir. Bir kültürden başka kültürlere unsurlar, 

terkipler, kurumlar geçebilir. Eğer patolojik bir durum yoksa, kültür, kendine has orijinalliği
ni, kendine mahsusluğunu istiklal ve hürriyetini muhafaza eder. Bu itibarla, bu anlamda, 
"kültür" demekle, "millî kültür" demek arasında fark yoktur. 

Bizim kültür anlayışımız, millî kültür kavramında temellenir. Sosyal ilimlerin, hiçbir şüp
he ve tereddüde yer bırakmayacak kesinlikle teyit ettiği nihaî gerçek de budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beşeriyet, birbirine benzer ve benzemez taraftarıyla, 
rengarenk bir çiçek demeti gibidir; Yaradan, insanın kemalini ve üstünlüğünü, farklılık ve çe
şitlilikte görmüştür. Bu hikmetinin bir tezahür ve tecellisi olarak, kültür yaratıcı olmak, kültür 
meydana getirmek sadece insana mahsustur; üstün akıl, irade, iman, aşk, ahlak, gülme konuş
ma, alet yapma ve kullanma gibi özellikler sadece insanda mevcuttur. Kültür ve medeniyet de
diğimiz insan etkinlikleri de insanın bu özelliklerinin eseridir. Hiçbir hayvan topluluğunda kültür 
ve kültürden kaynaklanan farklılıklar mevcut değildir. 
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Evet, yaradan, insanlığı bir kültürler tayfı halinde temaşayı münasip ve güzel bulmuştur. 
Onun için de insanlık, zaman ve mekân içindeki manzarasıyla, muhteşem bir tayf halindedir., 

İnsanlığın tarih içindeki akışına baktığımız zaman, kültür meydana getirmek ve millet ol
mak, adeta beşeriyetin gayesi olarak görünüyor. Bu gaye, insan olmanın yaradılış hikmetine 
riayet ve sadakatten doğmaktadır. Zira, millî kültür ve millî kültür çerçevesinde milletleşme, 
beşer tabiatı iktizası zarurîdir. 

İnsanlık tarihi boyunca mühim ve büyük rol oynayan toplumlar, yalnız, büyük ve orijinal 
kültürü olan milletlerdir; bundan sonra da böyle olacağının en büyük delil ve karinesi, insanlı
ğın bugüne kadarki tarihidir. 

İnsanlar, arz üzerinde, millet denilen topluluklar halinde yaşarlar. Her fert, dünyaya bir 
milletin mensubu olarak gelir; hayatını bir milletin mensubu olarak yaşar ve tamamlar. Her 
şahsiyet, esas itibariyle, bir millî kültür muhitinde teşekkül eder; tam manasıyla, ancak o mu
hitte mesut ve bahtiyar olabilir. Bu sebeple de insanlar, bazı sebep ve zaruretlerden dolayı maddî 
mekânlarından kopabilirler; fakat millî kültürlerinden kopamazlar. Millî kültür, insanla bir
likte taşınır; insan hangi mekânda olursa olsun, doğup şekillendiği millî kültürün manevî va
satında yaşamaya devam eder. Millî kültürden kopma, ancak yeni bir millî kültüre adepte ol
makla mümkündür ki, o da kimlik değişmesi demektir. 

Tarih içinde milletlerin köklerine inildiği takdirde, karşımıza, sosyolojik vaka olarak, bir
birine kan bağıyla bağlı insan toplulukları, yani aileler çıkacaktır. Bu çekirdek, zaman içinde 
büyümüş, genişlemiş ve millî kültür denilen ve kan bağını çok aşan sosyal bağ, kitleleri birbiri
ne bağlayarak, aileyi, millet çapına büyütmüştür. Millet denilen büyük topluluğun kökünde 
ve çekirdeğinde aile vardır; her doğan çocuk, ailesinin bir üyesi olarak büyürken, kendiliğin
den, bölgesinin, sınıfının, milletinin de üyesi olur. Çok kalabalık bir insan topluluğunu, bir 
millet yapan değerler, özler, özellikler ailede mevcuttur. Merhum Mehmet Akif'in, "Korkma, 
sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak." de
yişi, bu inancı aksettirir; tüten en son ocaktan, yani hayatta kalan son aileden, bir millet yeni
den dirilebilir demektedir. 

Bu itibarla, millet dediğimiz büyük insanî varlığı da çok büyük bir aile sayabiliriz. Vatan 
denilen millî mekân ise, millî kültürün mahfazası olan, milletin kanı ve irfanıyla yoğurulmuş 
topraktır; millet ailesinin mübarek ve mukaddes yuvasıdır. 

Milliyet tabiri, sosyolojik manada, millî kültürü ve onun yaratıcısı ve taşıyıcısı olan insan 
topluluğunu ifade eder. Millî kültür, milletin şahsiyetidir. Bu sebeple, şahsiyetini korumak, ge
liştirmek ve gerçekleştirmek, bir ferdin ne kadar tabiî ve vazgeçilmez hakkı ve vazifesi ise, millî 
kültürle temellenen ve şekillenen milliyetini korumak ve geliştirmek de, hem fert, hem de mil
let için-o kadar tabiî ve vazgeçilmez bir haktır, bir vazifedir. 

Millî kültür bunalımına düşmüş bir millette, ferdî şahsiyetler de bunalımda demektir. Fer
din, bir topluma mensubiyet hissinde görülen belirsizlik, kültür karışıklığı demek olan kozmo
politliktir ki, bu da psikososyal bir hastalıktır. 

Globalleşen dünyada, gelişmiş kitle iletişim araçları ve kesif ve kitlevi insan münasebetleri 
muvacehesinde, millî kültürü korumak ve yüceltmek, ferdi ve toplumu kimlik ve kişilik buna
lımından korumak, devletin en mühim görevlerinden biridir. 
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Serberst rekabet asrındayız. Bu asırda en büyük rekabet, millî kültürler arasında cereyan 
edecektir. Reel hayatta cihan, vatanımızdan; insanlık da, milletimizden ibarettir. Fert olarak 
varlık çerçevemiz budur. Ne yapacaksak, ne olacaksak bu çerçeve içinde yapmak ve olmak du
rumundayız. Yahya Kemal, "Cihan, vatandan ibarettir itikadımca" derken bunu ifade eder. 

"Dünya vatanım, insanlık milletim" sözü, gerçek hayatta karşılığı olmayan boş bir slo
gandır. Millet sevgisi olmadan, milliyet şuuru olmadan, millî kültür şahsiyeti teşekkül etme
den, doğru bir insan idrakine erişebilmek mümkün değildir. "Buyurun dünyayı görelim" de
diğiniz zaman, karşınıza birtakım sınırlar, yani vatanlar; "buyurun insanlığı görelim" dediği
niz zaman da, karşınıza pek çok kavimler, milletler ve millî kültür toplulukları çıkacaktır. 

Dünya ve insan soyut kavramlardır. İnsanı, insanlığı sevmek istiyorsan, milletini sev. Dün
yaya hizmet etmek istiyorsan vatanını imar ve inşa et, vatan ve milletin için iyi ve güzel, doğru, 
faydalı işe yarar bir şey yapabilmişsen, bundan, başka insanlar ve başka milletler de yararla
nırlar. Bu işin başkaca bir pratik yolu yoktur. îlle de insanlık, ille de dünya diye tutturana; 
"yoksa, kendi milletini insanlığın, kendi vatanını da dünyanın dışında mı sayıyorsun?" denil
se, kabul edilebilecek bir karşılık veremeyecektir. 

Binaenaleyh, millî temel ve muhtevası olmayan soyut insancılık iddiaları, bugüne kadar 
soğuk birtakım özentiler ve pratiksiz atıp tutmalardan öteye geçememiştir. Ancak kendi mille
timizi tanıyıp, severek, soyut insan ve evrensel sevgi kavramına erişebiliriz. Ancak kendi vatan 
ve milleti için işe yarar olan bir adam, insanlık ve dünya için de kıymetli ve yararlı bir varlıktır. 
Vatanını, kendi gerçek varlık çerçevesini dolduramayan adamın "yerim daracık" demesi ve daha 
büyük çerçeveler, daha geniş zeminler için tafralanması, fazlaca manalı ve ehemmiyetli değil
dir. Her alanda dünya çapında şöhret ve itibar kazanmış adamlar, hareket noktaları ve birinci 
derecede saikleri, kendi tabiî ve sosyal çevreleri olan kimselerdir. Bütün büyük sanatkârlar, önce 
kendi milletlerinin ruhuna tercüman olmuş, bunu hakkıyla başardıkları, bu noktada derinle-
şebildikleri için, insanlığa mal olmuş ve klasikleşmişlerdir. 

Nihayetinde, elbette, insan, insandır ve köke indiğiniz zaman da bütün insanlar birbirinin 
kardeşidir. Belli bir derinlikte ve yükseklikte farklar silinir ve insanın müşterek ve mücerret 
ruh kumaşı bulunur. Kişinin, kendi vatan ve milletini sevmesi, şahsiyetini kendi millî kültürü 
içinde yoğurup, yapması, onun, bütün insanlık için hayırhah olmasına, barış, huzur, saadet 
ve refah dilemesine de asla engel sayılamaz. 

Bir millet, insanlık alemine, ancak, millî kültürüyle katılabilir ve katkı sağlayabilir. Her 
millî kültür, içindeki bütün unsurların oluşturduğu organik bir bütündür. Yani, kültürün bü
tünü, unsurlarının ve parçalarının bütününden farklı ve daha büyük bir sentezdir. Bu sentezin 
içinde her türlü insanî ihtiyaçların cevabı olan sayısız unsurlar ve bu unsurların meydana getir
diği kültür terkipleri, kültür kompleksleri yer alır. Bunlar, sürekli bir şekilde birbiriyle irtibat 
ve etkileşim halindedir. Her ülkede, önce o ülkedeki büyük çoğunluğun, hatta hemen hemen 
herkesin katıldığı bir millî kültür vardır. Bunun altında daha dar kapsamlı özel kültürler yer 
alır ki, bunlar, meslek kültürleri sınıf kültürleri, alt kültürler, mahallî kültürler, bölge kültür
leri diye isimlendirilirler. Buna, "çok kültürlülük" veya "çoğulcu kültür" değil, kültürün bir 
özelliği olarak "birlik içinde çokluk" denir; heyeti umumiyesiyle birdir, müfredatına girdiği
niz zaman, bir çoğalma, bir renklenme ve farklılaşma olur. Tıpkı, millet şahsiyetinden ferdî 
şahsiyetlere, mizaçlara geçildiği zamanki farklılık gibi. 

CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Aferin hoca, öğret, öğret. 
AYVAZ GÖKDEMÎR (Devamla) — Teşekkür ederim. Biraz da dinlerseniz, daha çok mem

nun olacağım. 
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Bunların birbiriyle uyum halinde olmasıyla, millî kültürün bütünlüğü sağlanmış olur. Ma
hallî kültürler arasında özde ve temel değerlerde birlik, detayda ayrılık vardır. Bu da tabiîdir. 
Bu farklılıkların, temelde bir çelişki ve uyumsuzluk göstermemesi gerekir. Mahallî ve meslekî 
farklar ve hatta bunlar arasındaki rekabet ve sürtüşmeler, kültürün canlılığını ve renkliliğini 
sağlar. Bu canlılık ve renkliliği, bir halkoyunları gösterisinde, türkülerde, şarkılarda, giyim ve 
beslenme tarzlarında, dildeki ağız farklılıklarında, mimaride rahatlıkla gözleriz. Bir millî kül
tür, bunlarla zenginleşir ve ilgi çekici hale gelir. 

Ancak, millî kültürdeki ayrılık ve çeşitlilikler, bölgecilik çatışmalarına ve kavgalarına dö
nüşmemelidir. Millî kültürdeki ayrılık ve çeşitlilikler, siyasî maksatlara alet ve basamak yapıl
mamalıdır. Aşırı bölgecilik, mahallicilik taassubu, millî kültürü ve milletin bütünlüğünü par
çalar. Müşterek bir millî kültür dairesinde yaşayan insanlar arasında, ne robotlaştırıcı mono
ton bir benzerlik ve ayniyet, ne de normal boyutları aşan bir farklılık olmalıdır. Birincisi, yani 
monotonluk, çöküşe; ikincisi de çözülmeye ve ayrışmaya yol açar. 

Profesör Doktor Şerafettin Turan'ın Eliot ile birlikte ifadesiyle, özellikle uzmanlaşmanın 
geçerli olduğu çağımızda kültürü oluşturan öğeleri ya da yerel kültürlerin ayrıntılarını ortaya 
çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalar, bir yerde, parçaları yücelttiği için, ortak kültür aleyhi
ne işlemekte ve çözülmeleri hızlandırmaktadır. Bu konuda millî kültürün bütünlüğünü koru
mak ve kollamak, millî kültürle alt kültürler, bölge kültürleri arasındaki denge ve ahengi sağ-
lamak.devletin çok mühim bir görevidir ve mesela bizim memleketimizde bunu ancak devlet 
yapabilir veya devlet çapında teşkilatlanmış, kudretli bir müessese ve otorite yapabilir ki, Türkiye 
için, devletten başka böyle bir otorite tasavvuru mümkün görünmüyor, 

Şimdi, bu genel değerlendirmeler, kültürle ilgili asgarî ölçülerden sonra, kendi kültür me
selelerimize doğru biraz daha yaklaşmaya müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; biz, insanlık aleminin en şerefli toplulukla
rından biri olan Türk Milletindeniz. Milletimiz, dünyanın, büyük, orijinal ve köklü kültür mey
dana getirmiş ve insanlık tarihinde bu sebeple büyük roller oynamış birkaç büyük milletinden 
biridir. Hunlardan, Türkiye Cumhuriyetine kadar, yaklaşık 2 500 yıldan beri, arz üzerinde ke
siksiz ve kesintisiz devlet sahibi olarak yaşarız. Devletin ebediyeti ve milletin ölmezliği fikri, 
kültür tarihimizin millî bir iman haline gelmiş en devamlı fikridir. Türk siyasî birliği ilk defa 
Hunlarla kurulmuş ve Türk kültürünün mayası, milattan önce 220 ila milattan sonra 216 yılla
rı arasındaki 4,5 asırda oluşmuştur. Bu kültür ve devlet geleneği, sonraki asırlar içinde değişe
rek, yenilenerek, unsurlar kaybedip, unsurlar kazanarak; fakat, aslî karakterini ve özünü kay
betmeden, büyük bir hayatiyet ve dinamizmle bugüne ulaşmıştır. 

Biliyoruz ki, Türk Milleti, tarihinin hiçbir döneminde, kapalıybir toplum olmamıştır. Tari
himizin en eski dönemlerinden, hatta tarih öncesi dönemlerden beri bütün dünyayla kesif ve 
yakın temaslar içinde ve kültür alışverişinde olmuşuzdur. Antropolojik ve lenquistik tespitlere 
göre, kültür tarihçileri, Türklerin, millattan önce 1 700'lerde anayurtlarına göre kuzey batıda, 
Hint - Avrupa dilleriyle kelime alışverişinde bulunduğunu ifade etmektedirler. ' 

Bilinen 2500 yıllık tarih içindeki savruluşumuz ise, herkesin malumudur. Medenî dünyada 
Türk'ün temas etmediği kavim ve millet, hemen hemen yok gibidir. Şecerei Terakime'nin ifa- » 
desiyle, "Oğuz ili göçüp yürümedik yol var mı; evin tutup oturmadık yurt var mı..." Her te
masta, elbette alınanlar, verilenler vardır. 
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900 küsur senedir vatanımız olan Türkiye'ye gelince; bu topraklar da, hiçbir zaman kapa
lı bir havza olmamıştır; tam aksine, tarih boyunca, Türkiye toprakları bir geçiş yeri, bir kavşak 
noktası, son derece hareketli bir siyasî ve askerî harekât sahası ve bu özelliklerinden dolayı, 
bir medeniyetler, kültürler meşheri olagelmiştir. 150-200 seneden beri de, bir mecburî kültür 

> değiştirme süreci içinde bulunuyoruz. Zaruretinden dolayı devlet eliyle başlatılıp yürütülmüş; 
doğrusu, yanlışı, isabetlisi, isabetsiziyle, bu sürecin getirdiği büyük değişmeler, büyük birikim
ler vardır. Kimse bunları görmezlikten gelemez. 

öte yandan, bugün, Kuzey Afrika ve Avrupa'dan Avustralya'ya kadar üç kıtada ve birçok 
ülkede, 2,5 - 3 milyon vatandaşımız işçi olarak çalışıyor. Bunlar, oralarda yaşıyor ve her an 
vatana gelip gidiyorlar, getiriyor ve götürüyorlar. Batı Avrupa'da, Avustralya'da görüp beğen
diklerini, Ankara'da, İstanbul'da, Edirne'de ve Kars'ta da isteyen bir taban teşekkül etmiştir. 
öyleyse, kabul etmek lazımdır ki, bu gerçekler muvacehesinde, kendimizi dünyadan tecrit edip, 
sınırlarımızın içine kapanmamız, ne mümkündür, ne de caizdir. Kaplumbağa gibi, kabuğumu
zun içinde yaşayamayız; dünyayla birlikte yaşamak zorundayız; değişmek ve yenilenmek, kaçı
nılmaz ve karşı durulmaz icaplardır. Hem, artık, padişahlarımız münasip gördüğü için değil, 
en alt tabakasından itibaren, bütün toplum istekli ve hazır olduğu için değişmek durumunda
yız, değişmek zorundayız. Bunda endişe edilecek bir şey de yoktur. 

Tarih boyunca olduğu gibi, bundan sonra da, Türk Milleti, hayatını, dışa açık bir toplum 
olarak devam ettirecektir. Kendi kendine yeterlilik iddiaları, zan ve kuruntudan ibarettir. Dışa
rıdan öğreneceğimiz, alacağımız çok şey vardır. Bunlar, sırf alet ve makinelerden ibaret de de
ğildir; temizlik, dürüstlük, nezaket, kibarlık, rasyonal organizasyon, verimli iş, iyi vatandaşlık 
gibi, muhafazakâr bir zihnin, ilk anda ihmal edeceği pek çok maddeleri de var; doğru ölçüle
riyle, bizzat muhafazakârlığın kendisi de vardır. 

tşte de, millî hayatın, siyasî ve sosyolojik manada tam bir açık toplum halinde tanzim edil
mesini istiyoruz. Bütün kurum ve kuralllarıyla, eksiksiz bir demokrasinin Türk Milleti için vaz
geçilmez hayat tarzı olması hususunda millî mutabakat ve müttefikan talep var. öyleyse, geç
miş 3 bin, 4 bin yılda dünyanın belli başlı bütün medeniyet ummanlarına dalıp çıktığımız, bü
tün kültür denizlerinden gelip geçtiğimiz, aldığımız ve verdiğimiz, kazandığımız ve kaybettiği
miz halde, nasıl yitmedi isek, bitmedi isek, bundan sonra da, şerefli büyük bir tarihin bize 
hediyesi olan millî kültürümüzü kaybetmeden, kökümüzden kopmadan, bugüne kadarki ha
yat kaynaklarımızdan beslenerek, şahsiyetli ve haysiyetli bir millet olarak yaşamının sırrını ve 
imkânını bulmak zorundayız; Allah'ın izniyle bulacağız da. Devlet ve milletimizin ebediyeti
ne, bu 3 biri yıl boyunca yakın ve uzak atalarımızın inandıkları gibi, biz de inanıyoruz. Milleti
mizin hayatiyet ve cevvaliyeti, yaşama azmî, mücadele gücü, bugün de, dikkat çekici, ümit ve 
itminan verici durumdadır. Türkiye Devleti de, varisi olduğu devletlerimiz gibi şüphesiz, dev
leti ebed müddettir. (Alkışlar) 

Hadise şu : Hem kökün, hem göğün olacak. Faydalı, zararlı, yapıcı, yıkıcı her türlü tesire 
açık olacak; ama kendi şahsiyet ve asrî seviyeni muhafaza edeceksin. Bu konularda ipin ucu
nun kaçmasının sorumluluğu devlettedir. Bu konularda ipin ucu bir kaçtı mı, -ki, Türkiye'de 
epeyce kaçmıştır- bunların reçetesi ne IMF'de ne Dünya Bankasında bulunur. Bu hizmetler, 
hiçbir yabancı firma ve devlete ihale de edilmez. Bu hususlarda ciddî tedbirler, daha fazla ge
cikmeden ve yerli yerince alınabilirse, Selçuklu ve Osmanlı atalarımız kadar komplekssiz, başı 
dik, ayağını yere sağlam basan bir millet olarak, zamanda ve mekânda nereye ulaşmak, nereye 
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erişmek gerekiyorsa, oraya kadar gideriz. Hem imanımla, hem aklım ve müşahedelerimle ka-
niyim ki, Türklüğü büyük ve aydınlık bir istikbal bekliyor. Dün edraki cüzi âzami terkibi âlem; 
yani, Türkler, insanlık âleminin terkibinden en büyük parçadır diyorlardı. Tekerlek, tümseği 
aşacak ve yarın, yine öyle olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kültür Bakanlığınca hazırlanıp, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunulan, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı-
1992" isimli tanıtma broşürünü; Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunduğu, "1992 Malî 
Yılı Bütçe Raporu" isimli raporu; "1992 yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi" ismiyle basılmış bulu
nan Plan ve Bütçe Komisyonunun üç sayın raportörü tarafından hazırlanan raporu ve bu ra
pora eklenmiş olan Sayın Mehmet Nedim Budak'a ait muhalefet şerhini okudum. 

Sayın Bakanın, 22 Şubat 1992'de Plan ve Bütçe Komisyonunda okuduğu sunuş konuşma
sını, hem okudum, hem de dinledim. Bu sunuş konuşması, esas itibariyle, diğer iki matbuanın 
giriş bölümüyle aynıdır; bazı noktalarda bir özetleme, bazı noktalarda da açıklama ve vurgu
lamadır. 

En başta, Yüce Meclise şunu arz etmek isterim ki, Hükümetin teşkiline imkân veren 19 
Kasım 1991 tarihli DYP ile SHP arasında imzalanan ortak Hükümet Protokolü ve Ekleriyle, 
Yüce Meclisin tasvibinden geçmiş plan 25 Kasım 1991 tarihli Hükümet Programının bütününe 
ve her iki belgede yer alan, Kültür Bakanlığıyla ilgili vaat ve taahhütlere, bunları ifade eden 
paragraf ve cümlelere, Grubumuzun mutabakatı, muvafakati, tasvip ve desteği devam etmek
tedir. Bu hususta herhangi bir tereddüdümüz, pişmanlığımız, geri çekilişimiz bahis konusu de
ğildir. Bu bütçeye de oyumuz müspettir. Bu temel belgelerden, bütçe vesilesiyle hazırlanan bel
ge ve konuşma metinlerine aktarılan hususları tasvip ettiğimizi ayrıca belirtmeme herhalde lü
zum yoktur. İşaret edilen belgelerin hepsi, arzu eden herkeste mevcuttur. Esasen, daha önceki 
görüşmelerden dolayı malum bulunduğundan, bunlarda yer alan ve tasvip ve destek bildirdiği
miz paragraf ve cümleleri tekrarlamayı da zait addederim. 

Sayın Bakanın Pamukkale ve Hasankeyf konusundaki hassasiyetlerine katılıyoruz. Bir ta
biat harikasının yok olmaması, bir tarihin kesintiye uğramaması için, makul ve mümkün olan 
ne varsa, yapılmalıdır, 

Sayın Bakanın rapor ve sunuşlarında yer alan, bağımsızlığına yeni kavuşan Türk Devlet
leri, Balkan ülkeleri, Karadeniz ülkeleriyle ilgili değerlendirme ve yaklaşımları olumludur; Hü
kümetimizin bu konulardaki genel yaklaşımına, paraleldir. Bütün gönlümüzle tasvip ediyor ve 
tasavvur edilen projelerin bir an evvel uygulamaya konulmasını bekliyoruz. Bu hususlarda, ken
dilerine, ihtiyaç duyacakları her türlü yardım ve desteği de sağlayacağımız tabiidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın kültür anlayışı ve değerlendirmeleriyle, 
bizim anlayışımızın oldukça farklı olduğu açıktır. Bu, bir sürpriz de sayılmaz. Mesela, biz, 
gayet iyi temellendirilmiş bir anlayış içerisinde, millî kültürcüyüz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hiç farkı yok Sayın Gökdemir. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) — Sayın Çelik, dinlerseniz, farkı da ifade edeceğim. 
Sayın Bakan ise, evrensel kültür söylemini yeğlemektedir. Evrensel kültür derken, eski Yu

nan ve Latin köklü kültürü kastetmekte oldukları bellidir. Biz, tek parti yönetiminde, bir ara 
resmî politika olarak, tepeden inme dayatılarak uygulanmış ve demokrasiye geçildikten sonra, 
halkın ağırlık kazanmasıyla, ister istemez terk edilmiş olan bu anlayışın karşısında yer alan 
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DP-AP süreğini devam ettiren bir partinin mensuplarıyız. Değerli Bakanımız da, çokça de
mokrasi ve çoğulculuk iddiaları arasında, Varisi oldukları tek partinin bir dönemdeki anlayışı
nı dile getiriyor; bu da tabiîdir. 

Bu grekoromen merakı içerisinde Sayın Bakanı, sayısını 36 olarak verdiği ölü Anadolu 
uygarlıkları, 3 bin antik kent, 5 bin mağara, 5 bin höyük (5 bin tümülüs) heyecanlandırıyor. 
Buyuruyorlar ki, öyle ki, Türkiye'de, Yunanistan'dan fazla antik Yunan, İtalya'dan daha fazla 
antik Roma Icenti kalıntısı bulunmaktadır. Bunlara karşı -bunlardan rahatsız filan değiliz; ancak-
bizi, birinci derecede, adı Romanya, Romalıların ülkesi olan bu topraklan alıp, Türkiye yapan 
ve 900 küsur senedir Türkiye olarak muhafaza eden irfan; yani millî kültür izleri ve hatıraları 
daha çok ilgilendirir ve daha çok heyecanlandırır. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugünkü Sayın Başbakanımız, kültür işlerine, ilk hükümetinden itibaren özel bir Önem 
vermiş, ilk olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde üçüncü müsteşarlık olarak Kültür Müste
şarlığını kurdurmuş, daha sonra da kültür hizmetlerini ayrı bakanlık halinde teşkilatlandıra
rak yürütmüşlerdir. 

Sayın Demirel, Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesini ziyaret eden ilk ve tek Başbakandır. 

Bir millî kültür hamlesi olarak, "Bin Temel Eser" gibi, kültür eserleri yayın serilerini baş
latan ve Türk Kültürünün abidevî kaynağı ve Türk Dilinin ölümsüz şaheseri Dede Korkut kita
bını, Bin Temel Eser serisinin birinci kitabı olarak koyma incelik ve dikkatini gösteren icraatın 
talimatını veren Başbakan da, Sayın Demirel'dir. 

Cumhuriyet tarihi içinde yer alan, akıl almaz derecede acıklı macerası herkesçe bilinen, 
devletin, horlayıp hırpalayarak bir kenara ittiği, gerçekte Türk kültürünün en gelişmiş bir un
suru ve iftihar sermayesi olan Türk musikisinin, "Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı" is
miyle ilk konservatuvarını kurduran Başbakan da, Sayın Demirel'dir. Bendeniz de hasbel tesa
düf bu müessesenin kurucu genel müdürü olmayı, hayatımın en büyük iftihar vesilelerinden 
biri sayarım. 

Bu bahsi uzatmadan son bir şey daha söylemek istiyorum : Sayın Demirel, Topkapı Sara
yında, Mukaddes Emanetler Dairesinde, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden dönüşünden 
itibaren başlattığı, 400 yıl aralıksız bir şekilde 24 saat devam eden Kur'anı Kerim tilaveti gele
neğini de ihya eden Başbakandır. Bu tepe noktalar, bizim kültüre bakışımızın ve kültür hiz
metlerini tutuşumuzun ölçüsünü vermeye kâfi gelir sanıyorum. 

Mamafih biz, ilke ve inanışlarımız saklı kalmak kaydıyla, ayrı siyasî yapılara sahip oluşu
muza rağmen, güçlerimizi, milletimizin hizmetinde birleştirdiğimize göre, aramızda farklar ol
ması asla bir sürpriz sayılamaz; saygıyla karşılıyoruz. 

Şu var ki, daima bir konsensüs, bir genel mutabakat aramayı da karşılıklı taahhüt ettiği
miz için, birbirimizden uygun vesilelerle haberdar olmamızda fayda vardır. 

Sayın Başkan, Sayın Bakanın sunuş ve yaklaşımlarından bazıları, Grubumuzda, gerek ma
hiyeti, gerek koalisyon protokolü ve Hükümet Programına uygunluğu bakımından kaygı ve 
tereddüt uyandırmıştır. Esirgemeyeceklerini umduğum tavzih ve tasrihlerine imkân vermek ba
kımından, müsaadenizle bunları da arz etmek istiyorum. 

Sayın Bakanın, eldeki belgelerdeki giriş yazılarıyla, Bütçe Komisyonundaki sunuş konuş
malarında, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültür" di
yerek, "millî kültürün, her çığırda açılarak yükselmesini, Türkiye Cumhuriyetinin temel di-
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reği olarak temin edeceğiz" diyerek, "millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkaracağız" diyerek, bugün de benimsediğimiz millî hedefi gösteren ve bir ara Millî Eğitim 
Bakanlığının ismini, "Kültür Bakanlığı" olarak değiştirmek suretiyle, Kültür Bakanlığımızın 
da ilk kurcusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı -bir ibaredeki dolaylı geçişi dışında-
hiç anılmamakta ve fikirlerine herhangi bir atıfta bulunulmamaktadır. 

özellikle, Kültür Bakanlığının plan ve programları Yüce Meclise takdim edilirken müşa
hede olunan bu boşluk, bize oldukça manidar görünmüştür. Atatürk'ün adı, Sayın Bakanın 
konuşma metninin 13 üncü sayfasında 7 nci paragrafta "... bu bağlamda, Atatürk'ün kurduğu 
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının eski özerk yapılarına İcavuşturulması amacımızdır" şeklinde 
geçmektedir, Burada da, bahis konusu olan, Atatürk değil, kurumlardır. 

Adları anılmışken ifade edelim ki, bu iki kurum hakkında, Sayın Bakanın tasavvurlarına 
katılmıyoruz. 

Diğer bir husus şu'dur : Sayın Bakanın, bizce, yersiz ve icapsız bir mukayeseleri var; diyor
lar ki: "UNESCO'nun, kültürel kalkınmayı plana yerleştirdiği ve ekonomik kalkınmadan ayır
madığı bir dönemde, Kültür Bakanlığının, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden daha küçük 
bir bütçeyle çalışmak zorunda kalması gülünçtür." 

Bu mukayese -kusura bakmasınlar- haksız ve yanlıştır. Çünkü, Diyanet İşleri Başkanlığıy
la, Kültür Bakanlığı birbirinin rakibi olan ve aynı fonksiyonda iki kuruluş değildir, öyle olsay
dı, belki bir mukayese yapılabilirdi. 

Fonksiyonlarında paralellik vardır; birbirini tamamlayıp, bütünleyen kısımlar vardır; fa
kat her birinin hizmet ve müessiriyet alanları ayrıdır. Kaldı ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, 90 
bine yaklaşan bir kadroya bağlı olarak, 80 bini aşan müftü, vaiz, imam hatip, müezzin, kay
yım ve diğer personelle, yurt içinde ve yurt dışında, doğumdan ölüme kadar hayatın her safha
sında insanımıza hizmet veren, Anayasal bir kamu kuruluşudur. 

Sayın bakanın da, alkışladığımız, müspet bir heyecanla yöneldiği yeni Türk devletlerinde
ki soydaş ve dindaşlarımıza da, Balkanlardan Çin'e kadar olan sahada, en acil ve müessir bir 
hizmeti, bu teşkilat götürecektir. 

"Batı'ya karşı, bu camiayla ilgili en büyük kozumuz olan fundamentalizmi ancak biz 
önleriz" iddiasını, bu kadro tahakkuk ettirecektir. Dış Türk alemiyle dostluk ve kardeşlik bağ
larının güçlenmesinde, bu kadronun hizmet ve himmeti, belki de her şeyin önünde gelmekte
dir. Diyanet İşleri Başkanlığının 1992 yılı bütçesinin yüzde 95'i -neredeyse tamamı- personel 
giderlerinden ibarettir; öyle kıskanılıp, imrenilecek, ahım şahım bir bütçesi de yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gökdeniir, üç dakikanız var efendim, toparlar mısınız... 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, müsamahanıza iltica ederim; bir şey 

söyleyemedim. 
BAŞKAN — Efendim, keşke notlarınızı dile getirseydiniz... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) — Efendim, şöyle arz edeyim : öte yandan, Karahanlı, 
Gazneli, Selçuklu, Osmanlı çizgisinde, Türk siyaset, toplum ve kültür yapısının hâkim rengi, 
Islamdır. Düzenin ve kültürün kâlpgâhında İslam imanı vardır. Türk Milleti Müslüman ol
duktan sonra, bütün düzen ve değerlerini, İslama göre ve tslamla yeniden tesis, inşa ve teşkil 
etmiştir. Ferdî ve sosyal kimlik, Müslüman olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan, son bin yılın 
Türk Kültürü, beşikten mezara kadar hayatın bütününü içine alacak şekilde (a) dan (z) ye 
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bir Müslüman kültürüdür, Islamı bilmeden, son bin yılın Türkünü bilmeye, anlamaya, anlat
maya imkân yoktur. Mutlak ve ilahî gerçekliği bir yana, islam, Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
içinde yaşayan 60 milyonluk kitle arasında en büyük sosyal müşterektir; elbette bütün Türk 
âleminde ve bütün İslam âleminde de bir kardeşlik bağıdır; bir büyük insanî, beşerî, derûnî, 
ulvî müşterektir. Binaenaleyh, Türkiye'de îslamın feyzine yapılacak her hizmet, hem Allah'a, 
hem Türk Kültürüne ve Türk Milletine hizmettir. Böyle bir hizmetten} Allah da razı olur, mil
let de razı olur. Binaenaleyh, bunu çok görmemek ve yanlış mukayeselere de girmemek gerekir. 

Bu bütçe raporundaki muhalefet şerhinde ifade edilen, bir Halk Kültürü Araştırma Dai
resi Başkanlığı iken, Halk Kültürlerini Araştırma Genel Müdürlüğü haline getirilen bir daire 
var. Kavga, buradaki "1er" üzerindedir : Halk Kültürü, Halk Kültürleri... Sayın Nedim Bu-
dak'ın itirazı da bu istikamettedir. 

Sayın Bakan, "çoğulcu kültür", "kültürel çoğulculuk" tabirlerini, sık ve devamlı kullan
maktadır. 

Bu tabirler, sosyal ilimlerin tabirleri, terimleri değildir; politik tabirlerdir. Sayın Bakan, 
bunları kullanışlarında -keşke zamanım olsa da, kendi cümleleriyle söylesem- çoğulcu kültür 
tabirini, birden çok kültür, çok kültür manasında kullanmaktadır. 

Sayın Bakan, sonunda şöyle diyor : "İsteyen, istediği gibi, tecahülü arif oyunu oynayabi
lir; ama, biz hızlandıracağımız yasal değişimlerle, Türk halkının çoktan hak ettiği yasaksız bir 
toplumu ve millî bütünlüğümüzü güçlendirecek çoğulcu kültür anlayışını hızla hayata geçire
ceğiz. Eğer illa, bir politika diyorsanız* işte, bizim politikamız budur. Yani, çoğulcu kültürü, 
"devletin resmî kültür politikası olmaz" anlayışını ortaya koyduktan sonra "illâ bir politika 
istiyorsanız, benim politikam çoğulcu kültürdür." 

Bu, "çoğulcu kültür" tabirinin bu kadar anahtar bir değeri var. Onun için, o tabiri çok 
dikkatle anlamaya çalıştım; içinde ne olduğunu görmeye çalıştım. Bunun içinde, Sayın Baka
nın sunuşlarına göre, "Türkiye'de bizden önce 36 uygarlık gelip geçmiş ve 27 etnik grup var
mış. öyleyse, biz, çağdaş Türk Kültürü denildiği zaman, -ki, bunun içinde, çok kere, Türkiye 
kültürü de deniliyor, Anadolu kültürleri diye de ifade ediliyor- 37 seksiyonu olan bir müze 
düşüneceğiz ve kendimizin de 37'de bir hisse sahibi ve 37 nci olduğumuzu unutmayacağız. 37 
nci seksiyon, diğerlerini örtmeyecek. Çünkü, bu muhteşem kültürel zenginliği, tekil bir kültü
re, yani tek bir kültüre indirmeye çabalamak, bizce ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden 
biridir. Bu Genel Müdürlüğü de halkımızın çeşitli kültürlerini araştırmayı görev bilerek kurduk" 
diyor. 

BAŞKAN — Sayın Gökdemir, süreniz doldu efendim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Biraz müsamaha gösterin. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, müsamahanıza iltica ediyorum. Ger

çekten, konu, mahiyeti itibariyle zor toparlanacak konulardandır. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) —• Bu arada, Anayasa Mahkemesi kararına, Millî Gü

venlik Kurulu kararlarına, Sayın Bakan, hep bu, çoğulcu kültür - çok kültürlülük mantığı içe
risinde karşı çıkmaktadır. 

Sayın Bakanın konuşmasında, Anayasa Mahkemesi kararının, Millî Güvenlik Kurulu ka
rarının, Hükümet Programımızda yer alan Kürt realitesiyle çeliştiği iddiası vardır. 
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' Hükümet Programı buradadır... Bu programda, Sayın Bakanın konuşmalarında yer alan 
şekilde, bir Kürt realitesi ifadesi, ne Koalisyon Protokolünde, ne de Hükümet Programında 
mevcut değildir. Zannediyorum ki, bu yanlışlığı, bu hatayı, Sayın Sağlar düzelteceklerdir. 

Türkiye'de, bütün çeşitlenmeleriyle, Türk realitesi olduğu kanaatindeyiz; bundan gerile
mek niyetimiz de yoktur. Parçalayıcı, ayrıştırıcı; milletimizi, Balkanlı milletlere; vatanımızı, 
Balkanlara döndürecek bir siyaset, eğer demokratik siyaset olacaksa, eğer bu Meclisten geçe-
cekse, mümkün değildir. (DYP, ANAP, RP ve bağımsız sıralarından alkışlar) 

Türk Milletinin bütünlüğünü zedeleyerek, "halklar" mantığı içerisinde yaklaşarak değer
lendirilmesi, emperyalizmin 1920'lerde koyduğu mantıktır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sabotaj hazırlıyorlar, sabotaj. 
AYVAZ GÖKDEMÎR (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisi var, Türk Devleti var, 

Türk Milleti var... 
Sabotajlar vesaire, hepsi elbette... (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Gökdemir... Sayın Gökdemir... Bir dakika beni dinler misiniz?.. 
Efendim, sürenizi çok aştınız. Lütfen bağlayın efendim... Bağlayın... Sizden sonra üç grup 

var efendim, lütfen bağlayın... 
İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) ~ Burada kimse tek başına Türklüğe sahip çıkmasın. 

Türklük kimsenin tekelinde değil, burada herkes Türktür. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Git orada konuş, buradan laf atma. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sen onu bilemezsin; ben, senden fazla Türküm... 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy,.. Sayın Gürsoy... 
Buyurun Sayın Gökdemir. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, vatanseverlikte, milletseverlikte, 

kimse, kimsenin önünde değildir. Ben şahsen, naçizane, 60 milyonun 60 incisi olmaya razıyım. 
Bunun ötesine geçen bir kibirim varsa, o kibire lanet olsun. Kim diyorsa ki, "ben milletimi 
daha çok severim, ben vatanımı daha çok severim" ben, onun gerisinde durmaya şerefle razı
yım. Durduğum son sıranın hakkını verirsem, o da bana yetecektir... 

Yalnız şunu arz etmeliyim ki: Meseleleri konuşuyoruz, farklarımızı koyarak, tedirginlik
leri koyarak... Sayın Sağlar'ın, takdimlerinden, konuşmalarından, muğlak ifadelerinden, iyi 
düşünülmemiş tabirlerinden, kabul etmek lazım ki, milletimiz, kamuoyu tedirgindir ve Meclis
te tedirginlik vardır. 

Ben, Yüce Meclisle birlikte, milletimin tamamına yakın bir ekseriyetine tercüman oldu
ğumdan emin olarak ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'yi bölmeye PKK yetmez, Apo yetmez, 
Suriye yetmez, her sıfatta görünebilen hainler yetmez,.. (DYP, ANAP, MÇP sıralarından al
kışlar) Bu millet, bin yıl Allah'ın kılıcı olmuş millettir. Allah, Türkü terk etmez; Allah, kılıcını 
körletmez. 

Saygılar sunarım. (DYP, ANAP, MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökdemir. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Budak. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Budak, süreniz 45 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye, çok partili düzene geçtikten sonra, tek partili dayatmacı kül
tür politikalarını terk etmiş, çoğulcu bir toplum düzeni içinde, kültürde de çoğulcu bir yapıya 
kavuşmuştur. Herkes, kimliğini ve istediğini söyleyecek seviyeye -ara dönemler hariç- gelmiştir. 

Şimdi, burada, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ayvaz Gökdemir konuştu. Geçtiği
miz Anavatan Partisi döneminde dört yıl Doğru Yol Partisinin görüşlerini Sayın Alaettin Kurt 
belirttiler. Ben o dönemde Mecliste değildim; ancak, dört konuşmasını da dikkatle inceleyerek 
huzurunuza geldim. Şimdi huzurunuzda ifade ediyorum : Geçen dört yıllık dönemde, Doğru 
Yol Partisinin temsilcisi, bu kürsüden, Anavatan Partisinin uyguladığı millî kültür politikasına 
hep müspet yaklaştı ve bizi destekleyecek, bize güç verecek konuları belirtti. Şimdi, partisi ik
tidara geldi ve partisinin iktidarı bir politika uyguluyor; ama, Sayın Kurt'un burada belirttiği 
kültür politikalarının tam karşısında. 

Şimdi, gene Doğru Yol Partisinin mümtaz temsilcisi, burada, kalktı, kendi iktidarlarının 
kültür politikasını yürüten şahsın, kültür politikasına nasıl baktığını bize izah etti. Ben şimdi 
buradan ifade ediyor, kendisine teşekkürlerimi, minnetlerimi ifade ediyorum. Evet, biz, Sayın 
Doğru Yol Partisi temsilcisinin burada belirttiği tüm politikalara "evet" diyoruz. Hem de, ce
saretle söylüyorum, Anavatan Partisi temsilcisi olarak söylüyorum; bizim partimiz de, Sayın 
Ayvaz'ın Doğru Yol Partisi Grubu adına yaptığı konuşmaya, bütünüyle, "evet" diyor. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Bakan, birtakım daracık gruplara, küçük marjinal topluluklara ve dernekle
re, PtAR'a 500 milyon lira vererek araştırma yaptırıyor, bunun 250 milyon lirasını da ödedi. 

Kime yaptırıyor? 15-20 kişinin derneklerine soruyor. O dernekler kimin dernekleri? Kü
çük, marjinal grupların ve fikirlerin dernekleri. 

Eğer, Türkiye'de millî bir politika izlenecekse, şu Parlamento ne diyorsa, o politika izle
nir. Bu Parlamentoda Doğru Yol konuştu, politikasını belirtti; bizim, Anavatan Partisi olarak 
da görüşümüz aynı doğrultudadır; şimdi metne geçip okuduğumda bunu göreceksiniz; aynı 
politikaya biz de katılıyoruz. Arkada, Milliyetçi Çalışma Partisi var... İtiraz edeceklerini san
mıyorum; 19 üyenin 19'u da aynı şeyi söyleyecek. Burada Refah Partisi var; onlar da, yaklaşık 
olarak aynı kültür politikasını izleyeceklerdir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Biraz farkınız var... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Başka bir şey daha söyleyeyim : İsmail Cem'-

in yazılarını okuyorum; dün, burada, Sayın Hariciye Vekili, kültürle ilgili politikasını da belir
ti; ona da katılıyorum. Yani, SHP'nin bir bölümü de, millî kültür politikasına, "evet" diyor. 
Kim demiyor? İşte, Sayın Bakanın temsil ettiği CHP içindeki marjinal bir grup, küçücük bir 
grup. (ANAP sıralarından alkışlar) 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — CHP yok, SHP... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Fark etmez, ikisi birbirinin devamıdır. 
Yani, onların içindeki marjinal bir grup, Türk millî kültür politikasına aykırı olduğu için, 

şu Parlamentonun görüşleri bir tarafa itilecek; yarın, o marjinal gruplardan 500 milyon liraya 
yaptırılacak araştırmaların sonucu, Sayın Fikri Durmuş'un fikirlerinin geçerliliği söylenecek. 

Yok öyle bir şey! Şu Parlamento, Sayın Kültür Bakanına, millî kültür politikasının oluş
masında bir ölçüdür. Bu ölçüyü kullanmak, ona Türk Kültür Bakanı unvanını verebilir; aykırı 
görüşleri yarın huzurunuza getirirse, o, bu Parlamentonun ve bu milletin değil, başka dar grup-
çukların politikası olur. 
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Değerli arkadaşlar, biz Anavatan Partisi olarak, sekiz yıl iktidar olduk; kültür politikamı
zı, Türk millî kültürünün araştırma, çağdaşlaşma ve dışa açılma stratejisi üzerine oturttuk. 
Bir yandan, var olan millî kültürümüzü ilim adamları eliyle ortaya çıkarmaya çalıştık, kültü
rümüz içinde, evrensel kültüre sokacağımız değerlerimizi dünyaya sunduk; bir yandan da, Mev-
lana'nm, Yunus'un, Hacı Bektaş'ın hoşgörüsünü, evrensel kabuller görmesini sağladık. Yurt 
dışında Kanuni Sergisi gibi sergiler açarak, Türk millî kültür değer ve eserlerini dünyaya taşı
dık. Türk millî kültürüne saygı gösterilmesini sağladık. Kültürümüze evrensellik kazandırma
ya çalıştık. Kültürün, bir bilgi birikimi olduğu gerçeğini topluma sunduk. Milletimizin bilgi 
çağını yakalaması gerektiğini savunduk. Kendimize yurt yaptığımız bu toprakların ve tarihimi
zin eseri olan her kültür değerine sahip çıktık; bizim saydık, millî kabul ettik, bizi zenginleşti
receğini söyledik, bizi bütünleştireceğini belirttik. Hiçbir kültür değerini veya eserini yadsıma
dık; evrensel kültür değerlerini yadsımadık; hepsine sahip çıktıkvTopraklarımız üzerindeki kendi 
kültür çemberimiz dışındaki kültürleri de kabul ettik, varlıklarına saygı duyduk. Ancak, önce
likleri, Türk kültür değerlerine, İslam kültür değerlerine verdik. Türk kültür değerlerinin, İs
lam kültür değerlerinin öğrenilmeden, diğer kültür değerlerinin öğrenilmesinin, yabancılaşmaya 
çanak tutacağını düşündük. 

Uyumlu, hoşgörülü, demokrat, birleşmiş ve bütünleşmiş, kalkınmış ve çağdaşlaşmış bir 
Türkiye için, millî bir kültür politikası uyguladık; milletimizi, Türkçe, Müslümanca, Yunusça, 
Mevlanaca, Hacı Bektaşça, çağdaşça, demokratça kucakladık. Bizim kültür politikamızın te
meli işte bu idi, bu oldu... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Lâkin, laik değilsiniz!.. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Evet, laik olduğunu da söyleyeyim -ısrar 

ediyorsunuz- laik kültür uyguladık. • 
Sayın milletvekilleri, biz, bu yıl, kültür politikasını geniş şekilde tartışmayı düşünüyor

duk; ancak, Sayın Bakan öyle bir programla Bütçe Komisyonuna geldi ki, biz, kültürün araştı
rılması, geliştirilmesi ve çağdaşlaştırılması konusundaki politikaları geniş olarak tartışma im
kânından mahrum hale geldik; 45 dakika da bunların görüşülmesi mümkün değil. O sebeple, 
yeni iktidarın Kültür Bakanı Fikri Durmuş, Türk kültürü üzerinde, bırakınız millî bir politika... 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — önce ismimi doğru öğren. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Kasıtlı öyle söylüyor. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Kasıtlı söylemiyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Başında sayını yok mu? 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sayın da var. 
Bakınız ne söylüyorum : Yeni İktidarın Kültür Bakanı Sayın Fikri Durmuş diyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Sayın demediniz demin. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sayın dedim. Basit meselelerle uğraşmaya ge

rek yok; ben, Sayın Bakana, sayın da derim saygılarımı da ifade ederim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sağ olun. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla)'— O, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kültür Ba

kanıdır. Onu tayip etmeye, terbiyem de müsait değildir; kendisiyle dostluğumuz da vardır. 
BAŞKAN — Sayın Budak, Sayın Bakanın soyismi, Sağlar. 
Buyurun efendim. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Peki efendim. 
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Yanlış çağrışım yaptı galiba, Fikri Durmuş deyince; affedersiniz, özür diliyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bazen, yanlış konuşunca, kelimeleri de unutuyor. 
BAŞKAN — Rica ederim... 
Buyurun Sayın Budak. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — İktidarın Kültür Bakanı, bırakınız millî bir 

politika oluşturma zeminini, milletimizin varlığına yönelen tehlikeli bir gelişmenin sinyallerini 
veren, Türk Milletini marjinalleştirecek, marjinal bir ekibin politikalarını gündeme getirerek 
geldi. 

Türkiye Cumhuriyetinin, bir Kültür Bakanlığı var ve bu Bakanlığın, kuruluş kanununa 
göre görevleri var : Millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, koru
mak, yaşatmak, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına 
yardımcı olmak. Bütün mesaisini, bu görevin yerine getirilmesi için harcaması gereken Kültür 
Bakanı, "resmî kültür politikası olmaz" diye, bu görevi reddediyor; Türk Milletinin millî, ma
nevî, tarihî ve kültürel değerlerinin değerlendirilmesini, millî bütünlüğün sağlanmasına yar
dımcı olmayı reddediyor. 

Peki, bu resmî politikanın, Kültür Bakanlığı Kuruluş Kanununun yerine neyi ikame edi
yor? İşte, tehlikeli olan, millî kültürün yerine ikame edilen marjinal kültürdür ve millî bütün
lüğümüze aykırı bir politikadır. 

Sayın Bakan, geçen yıl Bakanlık bütçesi görülüşürken SHP sözcüsü olarak şöyle demişti: 
"Türkiye gibi, birçok azınlık kültürünü de kapsayan bir ülkenin, kültürel konumunun saptan
ması, Bakanlığın ilk uğraşı olmalıdır." 

İşte, Sayın Bakanın, "resmî kültür politikası olmaz" diyen Bakanın, Türk millî kültürü
nü reddederek dayattığı kültür politikası bu; yani, azınlık kültürü, marjinal kültür politikası... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Azınlık kültürü ne demek? Neymiş azınlık kültürü? 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Geliyorum; anlayacaksınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen de çok marjinal adamsın! 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Doğru Yol Partisi temsilcisine, Partim adına 

cevabı verdim; kim marjinal, biliyorsunuz, gördünüz onu. 
Ardından, "Türkiye'de 27 etnik grup var; Anadolu'da 36 medeniyet var. Anayasanın ge

tirdiği toplumsal model ve devlet yapısı da bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Toplumun tek 
sesliliğini gözeten bir Anayasa" sözleri, gene Sayın Bakanın. 

Yine, "Demokratik, çağdaş, çoğulcu ve katılımcı bir toplum yaratmak" sözleri; yani, millî 
kültüre karşı husumet hamallığı, millî yapıya, devlet yapısına husumet hamallığı... 

Aziz milletvekilleri, Sovyetler Birliğinde ve Yugoslavya'da etnik grupların, azınlıkların, 
ayrı ayrı devlet kurduğu, devlet kurmaya çalıştığı, henüz silahların susmadığı, oluk oluk kan
ların aktığı bir dönemde, Kültür Bakanı, Türkiye'de etnik kültürler, azınlık kültürleri peşinde; 
Türk Milletini lime lime parçalara, bölüklere ayıracak bir politika peşinde; iflas eden Yugoslav 
federe modeli peşinde; yıkılan Sovyet İmparatorluğu modeli peşinde!.. 

Türkiye, 27 etnik gruba ayrılacak; 27 etnik azınlık kültür, kimliğini, korkmadan söyleye
cek; 27 etnik azınlık, ayrı kimlik kazanacak; bu 27 etnik azınlık, toplumla, çoksesli, çoğulcu, 
katılımcı ve domakratik bir toplum modeli oluşturacaksınız ve siz, bu yapıyla, Türkiye'yi ayakta 
tutacaksınız!.. 
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Türkiye'yi boğazlamaktır, boğmaktır bu; çağımızdan elli yıl, yetmiş yıl gerideki bir zihni
yetin tezahürüdür bu. 

Sayın milletvekilleri, size dağıtılan 1992 yılı Kültür Bakanlığı bütçesindeki muhalefet şer
himde geniş olarak anlattım, burada da bsaca anlatmak zorundayım : Sayın Bakan, göreve 
gelir gelmez, bu etnik ve azınlık yaratma eylemi için, SHP olarak Anayasa Mahkemesine dava 
açıp iptal ettirdikleri bir yolla, kanun kuvvetinde kararname yoluyla, Halk Kültürünü Araştır
ma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığını, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü haline getirmiş; ilgili personeli toplayarak, etnik kültürlerle ilgili kültür araştırması 
için talimat vermiştir. 

"Halk kültürü"nden, "halk kültürleri"ne geçiş,-Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kültür 
politikasında önemli ve vahim sonuçlar doğuracak bir değişikliktir ve bu, Türkiye Cumhuriye
ti -burada "milletindir" diyor, yukarıda yazılı- Devletinin, tek halklı bir milletten değil, çok 
halklı bir milletten meydana geldiği manasını taşır; Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir impa
ratorluk ya da federatif devlet saymak'olur. 

468 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan "halk 
kültürleri" terimi, Anayasamızın değişmez ve değiştirilemez maddeleri olan 1, 2, 3 üncü mad
delerine ve 66 ncı maddesine, Anayasa Mahkememizin bu husustaki dört kararına, 2220 sayılı 
Kanunun 78 ve 81 inci maddelerine, Kültür Bakanlığımızın kuruluş kanunlarına aykırıdır. Bu 
sebeple, anılan kanun hükmünde kararname metninden "halk kültürleri" deyimi çıkarılarak, 
yerine "halk kültürü" deyiminin konulmasında yasal zaruret vardır. 

Sayın Doğru Yol Partisi temsilcisi, kanun hükmünde kararnamedeki bu metin değişikliği 
için bize söz vermiş bulunuyor; kanun hükmünde kararname komisyona geldiğinde, inşallah 
bu zarureti birlikte yerine getireceğiz. Şu içinde bulunduğumuz saatte, Sayın Bakana da, bu 
kanunun çıkarılması için hazırlık yapması düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman bu kürsüden, gerek zühulen ve gerekse kasıtlı olarak, 
Kürt halkı, Kürt realitesi, uluslar mozaiği, 27 etnik grup ve benzeri şekilde sözler de ifade ediliyor. 

Bu sözlerin hepsi safsatadır. Bilinmesi şarttır ki, Türkiye'de, yalnız bir tek halk vardır ve 
o da Türk halkıdır; ikinci bir halkın kültürü yoktur. Türkiye'de vatandaşlık bağıyla bağlı bu
lunan herkes Türktür ve Türk Milletindendir. Bir realite varsa, o da Türk milleti realitesidir. 

Türk soyunun 24 boyu vardır ve bu boylara mensup olanlar, Türk Milletini meydana geti
rirler : Tatar gibi, Özbek gibi, Türkmen gibi, Azerî gibi, Kürt gibi... 

Bizi birbirimizden ayırmaya, kimsenin gücü yetmez. Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayır
mak, gaflettir; kültürlerini ayrı saymak, delalettir. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ayrımcılık ve bölücülük konusunda, millî azınlık yaratma konusunda gayretler var; yok 
efendim, AGlK imiş de, Paris Şartı imiş de, vesaire gibi... 

Sayın milletvekilleri, hiçbir millet, kendini boğazlatacak anlaşmalara, kararlara imza ata
maz; atanı, millet boğar. Gerek AGlK ve gerekse Paris Şartı belgelerinde, Türkiye'nin, 24 Tem
muz 1923 Lozan Antlaşması ve 18 Ekim 1925 Türkiye - Bulgaristan Anlaşmasıyla, azınlık ola
rak, sadece, Rum, Ermeni, Musevî ve Bulgar azınlıklarını tanıdığı yazılıdır. 

MEHMET ALP (Kars) — AGİK'i kim imzaladı?.. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — AGİK'i yanlış yorumlayanlar var. 
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MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Biz imzaladık; belirtiyorum; yok diyorum. 
Türkiye'de, bunlar dışında, ne millî azınlık ne de azınlık vardır. Millî azınlık yaratma ko

nusunda, Sayin Bakanın talimatıyla, Bakanlığın kabulleri vardır; belgeler vardır ve mensubu 
bulunmaktan şeref duyduğum Büyük Türk Milletine zarar verecek belgelerdir, şüyuu vukuun
dan beter belgelerdir; ne MİT belgesi ne de gizli polis belgesidir. 

Söylemeden geçmeyeyim; bu belgelerin, Meclisimizde tartışılması dahi doğru değildir. Düş
manlarımıza vesika verilmemesi açısından, o belgeyi buraya getirmiyorum. 

KÜLTÜR BAKANr DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Getir, getir; ne belgesi?.. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Ayrımcılık ve bölücülük konusundaki tered
dütlerimizin giderilmesi için, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakana soru sordum; "yazı
lı cevaplayacağım" dedi; henüz daha cevap alamadım. Bu soruları, şimdi burada, Yüce Türk 
Parlamentosu kürsüsünde, değerli parlamenterlerin önünde yeniden soruyor ve bu kürsüden 
cevaplandırılmasını istiyorum. Cevaplamıyorsa, bunu hangi kanuna, hangi yönetmeliğe, han
gi tüzüğe ve maddelerine dayanarak cevaplandırmadığını da görmek istiyorum. 

Sayın Bakandan cevap istediğim iki soru şudur : 

1. Türkiye'de, Türk Milletinden başka bir millet var mıdır; Türkçeden başka resmî bir 
dil var mıdır; Türkiye Cumhuriyetinin, resmî dilden başka bir dili kabul imkânı var mıdır? 

2. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye'de varlığını belirttiğiniz 27 etnik kökenin tek 
tek isimlerini sayar mısınız ve yine, Türkiye'de varlığını belirttiğiniz 36 medeniyeti tek tek isim
leriyle birlikte bildirebilir misiniz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu sorular, Büyük Türk Milletinin varlık ve bekasıyla ilgili sorulardır ve Sayın Kültür Ba
kanından cevap bekleyen sorulardır. Bekleyelim, görelim, nasıl cevaplayacak. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Anayasaya aykırı sual sorulamaz. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Hangi kanuna göre Anayasaya aykırıdır? 36 
medeniyetin, 27 etnik grubun isimlerinin açıklanmasıyla ilgili sorumun cevaplandırılmasının 
Anayasaya aykırılığını Sayın Başkan takdir edecek; göreceğiz. Akıl vermeye gerek yok. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Niye rahatsız oluyorsun? 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Orası serbest kürsü. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın uygula
malarına gelelim. Gazetelerin diliyle, Sayın Bakanın, yasakları yasaklama şovu var. Sayın Ba
kan, bu konuda, bizim avcılara, atıcılara çok benziyor; tıpkısının aynısı! Mermiyi atıyor, mer
minin değdiği noktanın etrafına daire çizip, onikiden vurdum diye övünüyor, ortalığı velveleye 
veriyor. Sayın Bakan -hangi aklı evvellerce aldatılmışsa- göreve gelir gelmez, "yasak kitap ta
nımıyorum, yasak kaldırılmıştır" diyor ve daha sonra da Macunköy'deki bir depoya giderek, 
gerçekten orada yasak kitap varmış gibi, depodaki kitapları, ikinci defa özgürlüğe kavuşturu
yor; Medyadaki cümle Marksist enteller de zil takıp meydanlarda oynuyorlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zil takıp oynamak sana yakışır! 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Size, teessüf etmekten başka bir şey söyle

miyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O cümleyi söylediğiniz için, ben de size çok teessüf ediyorum. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Gazetecilerin diliyle, gerçekten bir şov, bu. Or
tada, ne bir yasak ve ne de yasak kitap var... 
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İşin aslı şu : Kültür Bakanlığınca, 1981 yılında -o işin içinde olan personel de burada otu
ruyor -Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı sebebiyle bir kitap kampanyası açılıyor; vatan
daşlar, bu kampanyaya katılıyorlar. Eldeki kitaplar, Atatürk Lisesinin deposunda toplanıyor 
ve daha sonra, Kültür Bakanlığının Macunköy'deki deposuna naklediliyor. Televizyon -
televizyonu da alet ettiler- seyrederken, bu kitaplar arasında, Türk Ansiklopedisi, islam An
siklopedisi, Yaşar Kemal'den Ortadirek, Kemal Tahir'den Göl İnsanları, Emine Işınsu'dan Azap 
Toprakları, ünite dergileri ve nüfus planlaması broşürlerinin de olduğunu gördüm; ayrıca, de
forme olmuş veya olmamış kitaplar, kütüphanelerde eksilecek, sayfası yırtılacak kitapların ye
rine konacak kitaplar da var. Hangi iktidar, bu kitapları depolara doldurarak yasaklar; hangi 
ahmak iktidar, nüfus planlaması broşürünü, Türk Ansiklopedisi fasiküllerini yasaklayarak re
zil olmayı düşünebilir; Sayın Bakanın dile getirmesini düşünebilir?! Bizi ilgilendirmiyor; daha 
çok, 12 Eylül İktidarı ile Adalet Partisi dönemini ilgilendiriyor. 

Yok öyle bir şey. Kaldı ki, ANAP İktidarı olarak biz dönemimizde, siyasî, iktisadî, sosyal 
ve kültürel alanda bütün yasakların üzerine gitmiş ve Anayasa, kanun, yönetmelik ve genelge 
seviyesinde, yasakları kaldırmış bir siyasî iktidarız. Yine biz, bütün kültür değerlerimize, varlı
ğımıza saldıran; Allah'a, Mukaddes Kitabımıza, milletimize, Atatürk'e söven; aileyi, ahlakı, 
rejimi yıkmaya yönelen ve son CHP İktidarının Kültür Bakanınca yayımlanan ve sonra yasak
lanan kitaplar üzerindeki yasakları da kaldıran iktidarız. Bu konuda, Kütüphaneler Genel Mü
dürlüğünün 7.3.1990 tarih ve 616-2-793 sayılı genelgesi ile Millî Kütüphane Başkanlığının 
23.9.1989 tarihli yazısı, Bakanlık arşivlerindedir. 

Görüldüğü gibi, Sayın Bakan, bizim kaldırdığımız yasakları yeniden kaldırıyor; mermiyi 
atıyor, daire çiziyor, ben vurdum diyor! 

Sayın milletvekilleri, bu kitap yasağı konusunda, Bakan, adres vermiyor; adresten, olabil
diğince kaçıyor; zira, bu, kitap yasağının hazırlayıcısı şimdiki Başbakan Süleyman Demirel'in 
Altıncı İktidarına rastlıyor : Onun İktidarının Kültür Bakanı Tevfik Koraltan, CHP'nin son 
İktidarının Kültür Bakanı Ahmet Kışlalı tarafından devlete yayımlattırılan 16 eserin inceleme
sini yaptırıyor. İnceleme sonunda, bu eserlerin, devletçe, Bakanlıkça yayımlanmasının yanlışlı
ğı ortaya konuyor -ki, ben şahsen, bu tespitin doğru olduğu kanaatindeyim ve AP döneminde 
yapılan bu inceleme raporlarına göre, 12 Eylül yönetiminin Kültür Bakanı, eski CHP milletve
kili de olan rahmet Cihad Baban tarafından bu eserler yasaklanıyor, depolara kaldırılıyor. . 

Sayın Bakan, "kitap yasağını anlayamıyorum" diyor; ama, Adalet Partisinin son İktidarı 
döneminde hazırlanan yasak gerekçesi raporları Başbakan Demirel'den sormaya da cesaret ede
miyor ya da şovuna aykırı buluyor. Saym Bakana doğru adresi gösteriyorum; yasak gerekçesi 
olan o raporları koltuğunun altına alıp Sayın Başbakana sunsun ve cevabını alsın gelsin; Sayın 
Başbakandan alacağı cevapları, burada, bu kürsüden bize aktarsın. Kitap yasağını biz de anla
rız, Sayın Bakan da... . 

Ben, kütüphanelerde "YK" rumuzuyla yer alan, bizim tktidarımızca, ANAP İktidarınca 
üzerindeki yasaklar kaldırılan, son CHP İktidarınca yayımlanan 16 kitaptan birisini huzuru
nuza getireyim. Huzurunuza getireceğim bu kitap, Sayın Bakanın özel ilgisine mazhar olmuş 
bir kitaptır. Sayın Bakan, iki yıl önce, 15.12.1990'da görüşülen Kültür Bakanlığı bütçesinde, 
yasak kitaplardan bahsederken, bir kitabın adını verdi ve şöyle dedi: "Bunların arasında, Di-
mitri Kantemir'in Osmanlı Tarihi de vardır. Üzerindeki, yasaklar kaldırılıp, kitaplar, raflarına 
kondu mu; satışa çıkarıldı niı?" 
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Konuyu dile getirmeyecektim; ama, Türldye Cumhuriyeti Devletine bu kitabı yayımlatan 
o günün müsteşarını, bugün, Sayın Bakan, kendisine müşavir yapmış? Doğruluk derecesini bil
miyorum; doğru değilse, özür dilerim, 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Hiçbirisi doğru değil ki zaten... 
MEHMET NBDÎM BUDAK (Devamla) — Kendisine pek yakışır; münasebetleri de, mu

habbetleri de bol olsun! 
Devlete yayımlattırılan ve Sayın Bakanın, adını da tam bilmediği, "Osmanlı Tarihi"dedi-

ği bu eser, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi adlı 3 ciltlik bîr eserdir. Eserin 
yazan Dimitri Kantemir, Bulgar'dır; Osmanlı İmparatorluğu döneminde tebaamızdı; Osman
lı'dan kaçarak, Rusya'ya sığındı; ölünceye kadar, Rus Milletine hizmet etti; Türk Milletine, Rus 
adına sövdü durdu... 

Sayın Bakanın, Bakan oluncaya kadar gördüğünü de sanmadığım bu kitaptan cümleler 
aktarıyorum : "Türk Milleti, ömründe aptaldı, aptal kalacak," Kitapta var bu. "İşte, bu saf 
mîllet, kendisine şerefsizlikten başka bir şey getirmeyen..." "Tüm dünya milletleri içinde, Türkler 
kadar, boş inançlara inanan millet yoktur", "Barbar Türkler" "Türklerin dalkavukça vaatle
rine önem verilmez", "Hain Osmanlı Sarayının sözünde durmaması", "Hıristiyanlığın aley
hinde bir küfürler kclleksiyonundan oluşan Kur'an." İşte, Bulgar Dimitri Kantemir; işte o meş-
hur{!) eseri... îşte, bu eseri devlete yayımlattıran o günün CHP İktidarı, o günün Kültür Ba
kanlığı Müsteşarı, şimdi Kültür Bakanlığı Müşaviri... İşte, şimdi Kültür Bakanı Sayın Fikri 
Sağlar... 

Bu kitabı, Ahmet veya Mehmet yayımlayabilir, (A) veya (B) yayınevi de yayınlayabilir; ama, 
Türk varlığına söven, tarihine söven, milletin inançlarına söven bir kitabı, Türkiye Cumhuri
yeti Devleti yayımlayabilir mi?! (ANAP ve MÇP sıralarından "Yayımlayamaz" sesleri, alkışlar) 

Siz, hiç, aklı başında bir insanın, kalbine bıçak saplayacağını, kalbine kurşun sıkacağını 
düşünür müsünüz; elbette düşünemezsiniz; o, ancak cinnet halinde yapılabilir, lapılan şey, cinnet 
halidir, cinneti,. îşte, bunu, o zamanki CHP İktidarının Kültür Bakam yapmış; şimdi, bizim 
SHP'îi Bakanımız Fikri Durmuş da sahip çıkıyor! 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sağlar, Sağlar.,, 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — O zamanın müsteşarı da, şimdi müşavir.,. 
Koalisyonun büyük ortağı, milliyetçi ve medeniyetçi Doğru Yol Partimizin dikkatine arz 

ediyorum: Bu tür kitaplar, yann peş peşe millete dayatılırsa, onun vebali ve günahı, bu baka
na değil, size sorulur. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Niye bize sorulsun?,. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sayın Bakan, hayalî yasaklara hayalî yasaklar 

getirirken; şimdi müşaviri olan, o zamanki CHP müsteşarı, ciddî bir kültür düşmanıdır da. 
11 aylık Mîllî Kültür Dergisinin 42 900 adedini, yedi ayrı konulu Türk kahramanlık tabloları
nın 17 SOÖ adedini -ki, içlerinde, İstanbul'un Fethi, Preveze Deniz Savaşı tabloları da var- üç 
tür takvimin 32 140 adedini, 31,7.1978'de verdiğî olurla imha ettirmiştir; SEKA'ya kilosu 120 
liradan satmış, kâğıt yaptırmıştır. îşte, bu kültür imhacısı, şimdi, yasaklan yasaklayan Baka
nın müşaviri!.. 

Şimdi soruyorum : Bu müşavir, 12 Eylül yönetiminin Kültür Bakanı, yine bir eski CHP 
milletvekili olan ve döneminde 16 kitabı yasaklayan rahmetli Cihad Baban'dan daha mı çağ
daş, daha mı ileri, daha mı şeffaf, daha mı demokrat?! Al birini, vur ötekine; hepsi feir-
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birine benziyor... Sayın Bakan, siz şimdi, bu imhacı, bu yasakçı eski CHP'lüerden farklı bir 
SHP'li misiniz?.. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Sayın Bakanı da huzurunuza getiriyorum : Kendi küçük dün
yası, marjinal kültürü karşısındaki kültüre karşı, o da gaddar; öbürlerine taş çıkartıyor. Şimdi, 
ben, bir cinayeti huzurunuza getiriyorum; katil burada, maktul de burada; gösteriyorum... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kendine gel; ayıp be!.. 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Böyle konuşamazsın bu kürsüden. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ayıp, ayıp; yakışıyor mu sanal 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Sözünü geri al. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Terbiyesizliğin lüzumu yok. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Bunun, terbiyesizlikle alakası yok beyefendi. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)—Ben, seni biliyorum; sözünü geri al. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun... 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın Budak... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Utanmıyor musun böyle konuşmaya?.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... Müsaade buyurun. 
MEHMET NEDlM BUDAK (Devamla) — Bu, bir benzetmedir. Anlayamıyorsanız, daha 

açığını söyleyeyim. Bu, bir benzetmedir. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Cumhuriyet Hükümetinin Bakanına, "katil" di

yemezsin. 
MEHMET NEDtM BUDAK (Devamla) — O, benim arkadaşımdır, sizden daha fazla. 
BAŞKAN—r Müsaade eder misiniz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sözünü geri alsın. 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Bu ne biçim konuşma; sözünü geri alsın, Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun ki, ikazda bulunayım. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Ana rahminden doğarken... 
BAŞKAN — Sayın Budak, bir dakika... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)— Ahlaksız herif! 
BAŞKAN —: Değerli milletvekilleri, müsaade buyurur musunuz?... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —- Sen buraya halkın oyuyla gelmedin, kontenjanla gel

din. Ben, seni biliyorum; kafatasçı bir adamsın sen; milleti birbirine düşürüyorsun sen; halkı 
birbirine düşürüyorsun; yazıklar olsun sana. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Bir imkân verin, fırsat verin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Türkiye Cumhuriyetinin bir Bakanına, "katil" 

diyemez. Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Efendim, ben konuşayım... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Budak?... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sözünü geri alsın. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar... (SHP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, rica ediyorum... Müsaade eder misiniz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bakana, "katil" diyemezsin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
Saym Budak... (SHP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, müsaade eder misiniz efendim... Bir imkân verin, fırsat... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Sözünü geri alsın, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başkana bir fırsat verin efendim, müsaade buyurun... 
Sayın Budak... 
MEHMET NEDÎM BUDAK (Devamla) — Sayın Başkan, eğer Sayın Bakan bundan alı

nıyorsa, Parlamentomuz da alınıyorsa, özür diliyorum. 
BAŞKAN — Mesele bitmiştir... Mesele bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Budak. • 
Yalnız, bir uyanda bulanacağım Sayın Budak, müsamahanıza sınığınarak; rica ediyorum... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Aklından zoru varsa, doktora gitsin!» 

• BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Mesele kapanmıştır. 
Sayın Budak, Tüzüğümüzde belirlenen nezih ve nazik ifadeler kullanmanızı; ama, nasıl 

• tenkit edeceksiniz, alabildiğine tenkit etme imkânınızın bulunduğunu hatırlatmama müsaade 
buyurunuz efendim. 

Teşekkür ediyorum; buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, adamı öldürüyorsun.-ondan sonra, "ben 

özür dilerim" diyorsun; böyle şey olur mu??! 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... (SHP sıralarından gürültüler) Usul budur efen

dim... Bitmiştir... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yeter artık!.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne yeter!.. Burada konuşuyorsa, doğru dürüst, adam 

gibi konuşsun. 
BAŞKAN — Sayın Budak, siz devam edin. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu öyle bir cinayettir ki; 

çocuk, ana rahminden çıkıyor, ayakları dışarıda, gövdesi ana nahminde; işte bu sırada, bu ço
cuk Öldürülüyor. İşte, böyle bir cinayet, Gençliğin Sesi Dergisinin başına geldi; yarısı basıldı, 
yarısı basılmadı. Basılsa, dünya mı batardı? Bugüne kadar basılmış; niçin rahatsız olundu? 
Nedir bu yasakçı zihniyet? Hani, yasakları yasaklamak?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Devlet, eliyle, niye seni zenginleştirsin be kardeşim! Devletin 
parası, senin gibi kafatasçılara mı ödensin?!. 

BAŞKAN — Sayın Budak, siz buyurun efendim. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı, kita

bı yayımlarken... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kitabını sen kendin bas. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Kültür Bakanlığı, kitaplar basarken yahut kültür 

hizmeti sunarken -bu yanlışlığı, Sayın Bakan da yapıyor- para söz konusu değildir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, opera ve baleye, bütçesinin üçte birini veriyor; o hiç görülmüyor. Kültür 
Bakanlığı, her dönemde yayın yapıyor, her bakanlık da yayım yapıyor; hiçbir bakanın da yayı
mı kesilmiş değil, yalnız Kültür Bakanı yayımı kesiyor. 
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Opera ve baleye, hiç gelir gözetilmeksizin, bütçenin üçte biri oranında para veriliyor; der
giye para verilince, kitaba para verilince, ona yatırım yapılınca, "ondan para gelmiyor, sa
tılmıyor!.. 

Kültür Bakanlığı, basılacak kitapları, para kazanmak için yayımlamaz; devletin arşivine, 
kütüphanelerine girmesi için yayımlar... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, senin zihniyetin. 
MEHMET NEDtM BUDAK (Devamla) — Bizde, üniversite mensubudur o kitaplarımı

zın sahipleri; o dergiye yazanların çoğu çocuktur; kültür dergisinde yazanlar da üniversite men
suplarıdırlar. 

Kültür Bakanı, bîr dükkan sahibi gibi düşünemez, para kazanmayı düşünemez. Bu zihni
yet, sizin zihnîyelinizdîr. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin cebine para girmediği için böyle konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Budak, on dakikanız var; ama, bu on dakika, son süredir. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, nasip olursa, bundan 

sonra bir raundumuz daha var; Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda, bundan sonra, 
Kültür Bakanlığıyla ilgili olarak başka bir raunt daha var; 4 saat konuşma imkânımız da var, 

Personel politikasında fevkalade gaddar davranıyor Sayın Bakan. Hiçbir hukukî dayanak 
ve gerekçesi olmadan, görevden almalar yapıyor. Görevden almak için, muameleyi tamamlı
yor, eksik tamamlıyor; Cumhurbaşkanı geri gönderiyor; kızıyor... Yazıyı, Başbakanlığa gön
deriyor; Başbakanlık, evrakı eksik gönderdiği için bekletiyor, kendisinden eksiğin tamamlan
masını istiyor. Bu sefer, gazetelerdeki taşeronları yoluyla, Başbakana: "Benim evrakımı bekle
tiyor!.. Tabiî, semerim dövüyor orada; Başbakana değil de, orada, "görevden aldığım memur
lar beni bekletiyor** diye yakınıyor. Kimin Bakanı bu; Süleyman Demirel'in Bakanı değil mi? 
Başbakanına kızıyor bu Bakan! 
0 Şimdi, görevden almalarda da hiç hukuk falan yok, oradaki hukukçulara da danışmıyor 
herhalde; özel bîr grapçuğa danışıyor olmalı ki... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mahkeme var, mahkeme; senin kafan almaz bunları. 
MEHMET NEDtM BUDAK (Devamla) — Kültür Bakanı, "Devlet Tiyatroları Genel Mü

dürlüğünden aldım" diye yazıyor; üçlü kararname olmamış ya, "seni görevden aldım** dîye 
yazıyor, yerine de bîlmem kimi atadım diyor yazıda var... 

SIRRI SAKIK (Muş) — Sana mı kaldı kimi alacağı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hukuk var, mahkemeye gider; sana mı danışacak? 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Müsaade eder misin... Danışmayacak; ama, 

bir hukuk var burada... ^ -
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hukuk varsa, mahkemeye gider. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Genel müdür, hukuka başvurup mahkemeye 

gidiyor; mahkeme, "genel müdür odur*' diyor. Tekrar itiraz ediliyor; ikinci defa mahkeme ge
ne diyor ki, "genel müdür odur.** 

Şimdi, devlet tiyatrolarında böyle bir düzen var; kim genel müdür, kim genel müdür yar
dımcısı, belli değil onları da Öyle karışık aldık, onun için de, müsteşar muavini, devlet tiyatro
ları adına yazışma yapıyor. Çünkü, tiyatroda hukukî bîr boşluk var, o tayinler yüzünden. 
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O müsteşar yardımcısı, devlet tiyatrolarına öyle bir talimat yazısı yazdı ki, iki üç gün son
ra şenlik çıkacak... Bununla ilgili misalim, gene Sovyetler Birliğinden ve hem de 1925'lerden... 
Yeniden yapılanma adıyla, SHP, parti komiserleri tespit ediyor; ayın 23'dnde, iki gün sonra 
ortaya çıkacak. Bunun hiçbir hukukî dayanağı yok. Devlet tiyatrolarının tüm müesseseleri bir 
tarafa, bu bîr tarafa; orada yeniden yapılanma adıyla, parti komiserleri seçimi yapılıyor. Dev
letin müdürleri yok, müdür muavinleri yok; onlara tepeden inme ve hukukî olmayan bir yazıy
la, orada, SHP'ii parti komiserleri oluşturuluyor; devlet tiyatrosu onlarla yeniden yapılana
cak; devlet memurları dışlanmış. Vaktim dar olduğu için kısa geçiyorum; korkunç bîr yanlışlık 
var. ' 

Sayın milletvekilleri, kültür, öyle bir olgudur ki, kabul görmeyenleri bîr tarafa ilemezsi
niz, kimseye bir şeyi zorla dayatamazsınız. Demin konuşmamın başında söyledim, milletin bü
yük ekseriyeti, Doğru Yol Partisiyle, ANAP*ıyIa, Milliyetçi Çalışma Partisiyle, Refah Partisiy
le ve Demokratik Sol Partiyle beraber -o da farklı düşünmüyor bugün- hep birlikte... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayal Üleminde yaşıyorsun sen. 
ÎBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — \"bk ya; desene biz kaldık dışarıda! 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sizin içinizde de marjinal bir grup, siz de 

varsınız... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Oradan da bir şey alacaksınız herhalde! Gericilik yap

ma; aç o kafayı. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Dışişleri Bakanınızın kültür politikasına evet, 

İsmail Cem'in kültür politikasına da evet; ama, Sayın Fikri Sağlar*m kültür politikasına, ha
yır... Gördünüz mü?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, marjinal grupların kültürüne yönelmek, Türk Milletine ihanettir. Devleti bütün 
olarak kavrayacaksınız, milleti bütün olarak kavrayacaksımz; ona vereceğiniz hizmet, onlara 
uygun olacak, kabuller görecek; kabul görmeyenleri dayatmak, dayatmacı kültür olur, tek parti 
dönemindeki gibi olur, Sovyetler Birliğindeki gibi olur. öyle bir kültürü, biz reddederiz. Şim
di, Sayın Bakanınız, bize öyle bir kültür dayatıyor ki, onu size göstereceğim... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — O dayatmacılığı, ancak siz yaparsınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O kültür, size de lazım, sen de al. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Onu siz de yaparsınız. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sen alırsın; benim o kültüre ihtiyacım yok. 
Bakın, biz, şöyle poşete soktuk bu dergileri... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz bastırdınız onları. 
MEHMET NEDÎM BUDAK (Devamla) — Bunları, biz, poşete soktuk. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Şimdi ne oldu peki? 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Biraz dinle sayın milletvekilim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)—Şov yapıyorsun sen. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Farkı! düşündüğümüzü sanmıyorum zaü ali

nizle, biraz müsaade edin... 
Bakın, Penthouse Dergisinin 2 nci sayısı ve kapağında... 
MEHMET ALP (Kars) — Görünmüyor, görünmüyor... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Görünmüyorsa, büyüğünü de göstereceğim... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — RTL'yi seyret. 
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MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Kültür Bakanı Fikri Sağlar, "Penthouse'Ier 
okunacaktır" diyor. Sayın Başkan, siz de nasibinizi alın... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizin zamanınızda çıktı RTL; onu seyredin. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Evet, sayın milletvekilleri, burada daha açığı var. 
Şimdi, bu Kültür Bakanının, "okunacak" dediği ve bize kültür tavsiyesinde bulunduğu 

bu derginin metinlerine geçtiği yerden hemen birkaç satır okuyacağım; ama, sizden özür dili
yorum bu metni okuduğum için. "Hangi Türk kültür ve İslâm medeniyeti..." 

BAŞKAN — Sayın Budak, hem müstehcene karşısınız hem müstehceni gösteriyorsunuz! 
Rica ediyorum... Rica ediyorum... 

MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sayın Başkan, göstermiyorum, okuyayım 
diyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, öyleyse, orayı okumaya

yım; ama, imkânınız varsa, kütüphaneye de geliyorsa, lütfen alın ve o derginin onuncu sayfa
sında yer alan Penthouse Forum bölümündeki birinci yazıyı okuyun, bir de sonunu okuyun; 
ama, Sayın Bakanımız, bu dergiyi, bize, okuyun diye tavsiye ediyor! Sayın kültür Bakanı, "Pent-
house'lar okunmalı. Türkiye'ye gelmesinden de memnunum" diyor; biz de, Türkiye'ye gelme
sinde sakınca görmüyoruz; ama, sakıncasını sınırlıyoruz. 

Bakanımızın "Penthouse'lar okunmalı" ifadesi burada var; bir de resmi var, çok da se
vimli bir resim; ama, Türk Kültür dairesinin öylesine dışında bir dergi ki, medeniyetimizin öy
lesine dışında bir dergi ki, biz, poşete sokmuşuz; inşalah başka şeylere de sokulabilir. 

BAŞKAN — Sayın Budak; toparlar mısınız efendim... Lütfen... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Şimdi, Kültür Bakanınız, "Penthouse okunmalı" diyor... Birinci sayfasını, Sayın Başka

nın ikazına uyarak okumadım; ama, şimdi size, Türk Milletince okunmasını istediğiniz, daya
tılan bu kültürün numunesini sunuyorum; sizemübarek olsun diyorum, tepe tepe kullanın bu 
kültürü diyorum! İşte, sizin getirdiğiniz marjinal kültür... (Ankara Milletvekili Mehmet Ne
dim Budak, Penthouse Dergisinden bir resim gösterdi) İşte bu, marjinal kültür. Sayın Doğu 
Yol Partisi temsilcileri, bu kültür, sizin kültürünüz, getirdiğiniz kültür, marjinal kültürdür. Uta
nın... Utanın... Utanın... ' 

Saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sizin Batı hayranlığınızın eseri işte. 
BAŞKAN — Sayın Budak, teşekkür ederim. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Şahin Ulusoy'da. 
Sayın Ulusoy, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen onu Grubuna göster de, kültürleri artsın! 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Siz getirdiniz onları, Amerika'ya özendiniz. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri... Sayın Yılmaz... 
Değerli milletvekilleri, kürsüde, değerli bir arkadaşımız var, lütfen dinleyelim efendim. 

SHP GRUBU ADINA ŞAHİN ULUSOY (Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Kültür Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Kültür, bir ulusun yüzyıllar içerisinde biriktirip getirdiği manevî değerleri ile zaman için
de biriken uygarlığıdır. Kuşkusuz, kültür, maksatlı ve planlı bir şekilde oluşturulamaz. Bir başka 
deyişle, kültür, her biri sadece kendisi için var olan, az çok birbiriyle uyumlu ve çeşitli faaliyet
lerin ürünüdür; insanın içinde yaşadığı ortamla uyuşma ve çatışma sürecinde yarattığı bilgi, 
düşünce, sanat, teknoloji, davranışlar, değerler, gelenek ve görenekleri kapsayan bir bütün, top
lumun belli bir yaşam şeklidir. Kültür, toplumu toplum yapan değerlerdir; hatta, daha basit 
bir söyleyişle, Hayatı yaşanmaya değer kılan bir olgudur. Aslında, kültür, herhangi bir toplu
mun geçmiş yaşamının vücut bulmuş şeklidir. 

Kültürü yaratan ve yaşatan insandır. Bir başka ifadeyle, kültürü, toplum ve katmanları 
oluşturur. Doğumdan ölüme, sabahtan akşama kadar ve hatta uykuda bile, bir halkın, bir ulu
sun, durmadan, bir yaşam şekli olarak kültür oluşturduğunu, ürettiğini ve yaşadığını söyleye
biliriz. Bireyden aileye, aileden diğer toplum katman ve sınıflarına, hatta oradan ulusa ve ırk
lara ulaşıp gelişen yerel kültürlerin, zaman içinde, evrensel insanlık kültürünü oluşturduğunu 
görmekteyiz. 

Bütün insanlığın, bilgide, düşüncede ve teknolojide büyük ve hızlı dönüşümlerinden biri
ni yaşamakta olduğunu görüyoruz. Kuşkusuz, bilimsel devrim, insanın çevresini kavrayıştaki 
en dramatik değişikliği hazırlamıştır. Her kuşak, şu ya da bu nedenle, önceki kuşakların kül
türlerini değiştirdi, geliştirdi, yoğurup yeniden yapılandırarak, kendisinden sonraki kuşaklara 
devretti. Kuşaklar arasındaki karşılıklı etkileşim kesintisiz sürüp gidiyor. Dil ve kültür biriki
minin karmaşık düzeye ulaşması dönemlerini yaşıyoruz. 

Düşünsel kültürün önemli bir öğesi de, insanlığın, pratik işlerde, bilimi, teknoloji biçi
minde uygulaması olmuştur. Çağdaş dönemin en tutarlı temalarından bîri, maddî yaşamın ge
liştirilmesi yolunda yenj bilginin sunduğu olanaktır. 

Kültürün temel taşıyıcılarından biri, dildir. Dil, kültüre, muhtaç olduğu çerçeve ve ortamı 
hazırlar, onu besler ve bütün insanlığı bunalım ve ümitsizlikten kurtarır. 

Filolojik anlamda ise kültür, doğrudan doğruya düşünce sistemiyle felsefenin içinde yer 
alır. Bilimsel alanda, bilgeler, kültür kavramının metafizik alandan indirip deneysel düzeye ge
tirerek, ona bir gerçeklik karakteri kazandırmışlardır. 

Kültür, ulusların çağdaşlaşma yolundaki en büyük dayanağı, onların yaşamlarına renk 
katan, can veren kaynağı, zaman ve mekân tanımadan geleceklere uzanan köprünün ayağıdır; 
uluslar, onun üzerine basarak yürürler. Kültürün yaşama uygulanması, soyutun, zihinden do
ğaya geçirilerek, yeniden Üretilmesidir. Bu değerlerin ardında var olan, bütünleyici ulusal de
ğer sistemi ve koşullarıdır. Ulusal dünya görüşünü doğal biçimde oluşturan halkların, birbirle
riyle, hem çelişen hem destekleyen şekil birliğindeki içerik ayrılığıdır. Daha doğru bir deyişle, 
bu düşünce biçimlerini ve kavramlarım aşma, insan bilincinin, doğadan gelen değişik, sürekli 
ve birbirleriyle tutarsız görünen duyu verilerine dayanarak ürettiği bilginin yapısıyla yakından 
ilişkilidir. Dünya görüşünü, bu ilişki üretir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üst düzeydeki kültür, hem kendi için çok değerlidir 
hem de belli oranlarda daha düşük düzeydeki kültürlere kaynaklık eder. Alt ve üst kültür kat
manları içerisinde dairesel bir bilgi akımı, zaman içinde sürüp gitmektedir. Kültüre hayat ve
ren, onu ölümsüz ve evrensel kılan, bir güçlü akımdır. Öyle ki, politikacılar, filozoflar, sanat
çılar ve ilim adamları, aralarında olması gereken fikir iletişiminin engellenmesinden değil, 
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aynı zamanda, kültürün daha az bilinçli olduğu düzeyde aralarında etkileşim ve temas eksikli
ğinden dolayı birbirlerini yitirecek ölçüde dağılıp kopmaktadırlar. Tarihte birçok kültürün da
ğılıp tükenmesine, bu etkileşim, iletişim yokluğu sebep olmuştur. 

Bîr kültürü anlamak o kültüre sahip olan halkı ve ulusu anlamak demektir. Aslında, bir 
kültürü yasamak gerekir. Bir kültüre, ancak hayal gücüyle yaklaşılabilir. Bir kültürü anlayabil
mek, insan bilincinin çok ötesinde bir olaydır. Bir kişi, aynı zamanda, hem bu bilincin sınırlan 
içinde hem de dışında olamaz. Bir başka toplumu anlamak demek, o kültürü anlamaya çalı
şan kişinin, kendi kültürünün özünden bir şeyler yitirmeye başladığı noktaya yaklaşması de
mektir. 

Kültür, sadece kültür faaliyetlerinin bir toplamı olmayıp, bir yaşam biçimidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir toplum kültürünün gelişmesi için, o toplumun 
değerlerini paylaşan kişiler arasında, ne gereğinden fazla benzeyiş ne de gereğinden fazla fark
lar olmalıdır. Ülkemizin tarihi incelendiğinde, bizden önce birçok halkların ve ulusların yaşa
dığını, kültür birikimlerini bizlere devrettiklerini ve halen ülkemizde bir kültür mozaiğinin ser
gilenmekte olduğunu görürüz. Hititler, Frîgler, Lidyalılar, Urartular, Kimmerler, Romalılar, 
Bizanslılar, Galattılar, Selçuklular, Osmanlılar ve daha nice halklar, bu toprak üzerinde yaşa
mış ve kültür miraslarını bize devretmişlerdir. Böyle zengin bir küftür mozaiği mirası üzerinde, 
bir mirasyedi hovardatığtyla -bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde- yaşamış; en değerli kültür var
lıklarını, yabancılara, işe yaramaz gerekçesiyle vermişiz; BergamaMaki Zeus Attan Bodrum*-
daki Mausoteium Anttı gibi... 

Ne yazık ki, halen, bu olumsuzluklar ve kültüre saygısızlıklar sürüp gitmektedir. Bu olum
suzlukların yanında, yine bilinçsizce, deneyimsizce, bilinmeden, araştırılmadan, irdelenmeden, 
zarar vermelere devam edilmektedir. 

ÎŞte, etimde, haftalık Tempo dergisi var; Atatürk'ün çamaşırlarının satın alındığım yazı
yor. Gerçekten Atatürk'ün çamaşırları İse, biz de bunun satın alınmasını isteriz; ama, bunun 
ne olduğu betti değil, kimin olduğu belli değil ve olay §u anda mahkemelik, tşte, bu tür zarar
larla, ne yazık ki, devlet, hâlâ, bocalama devresinden çıkamıyor. -

Ülkemizde 12 Eylül Askerî Harekâtıyla, rejimimiz, ulusumuz ve onun bir parçası olan kül
türümüz, büyük bir depresyon geçirmiştir. Hatta, kitaplar, televizyon ekranlarında, silahlarla 
birlikte, suçlu ya da suç aleti olarak sergilenmiş, yakılmış, depolara hapsedilmiş; dünyanın ta
nıdığı ve ödüllendirdiği sanatçılarımız, yazarlarımız ise, vatandaşlıktan çıkarılmış veya yurt dı
şına çıkmak istediklerinde pasaport verilmemiştir. Hatta, arabesk kültürün mensuptan, bu sa
natçılardan ve yazarlardan üstün sayılmıştır. O nedenledir ki, Kültür Bakanlığının bu konuda 
yapacağı çatışmalar, kültür erozyonunu önleme hususunda büyük önem ve ağırlık taşımakta
dır. Devlet, vatandaşına güvenmeli, onu potansiyel suçlu gibi görmekten ve düşüncelerine ya
sak koymaktan vazgeçmeli, kendisini tanıtması ve anlatması hususunda imkân tanımalıdır. 

Biliyorsunuz, 12 Eylül döneminde, bir yayınevine ait bulunan 133 bin kitap, yayınevi sahi
binin mahkeme kararıyla aklanmış olmasına rağmen, askerî yönetimce, 7 kamyona doldurula
rak Mamak'ta yakılmıştır. Bu, kültüre karşı, kitaplara karşı sevgisizliği sergileyen bir olaydır. 

Tbplulumuzun üzerine bir karabasan gibi çöken 12 Eylül darbesinden sonra, Kültür Ba
kanlığında, yukarıda bahsettiğim gibi, kitap yakma olayının taraftarı bulunanların düşüncele
ri, doğrultusunda düşünen sözde kitap uzmanları ortaya çıktı. Bu uzmanlar, Bakanlığın, 1978 ve 
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1979 yıllarında, kütüphanelere dağıtmak üzere satmaldığı ya da bastırdığı kitapların, sakınca
lıdır, yasaklanması gerekir düşüncesiyle, dağıtılmasını önlediler. SEKA'ya gönderip küğıt yap-

* Urdılar. Kültürümüzün, Osmanlıca bir deyişle, medarı iftiharı bulunan, Aziz Nesînler, "fâşar 
Kemaller, Necati Cumalıîar, Fazıî Hüsnü Dağlarcalar, Nazım Hikmetler, Orhan Kemaller, Şev
ket Süreyya Aydemirler, Rıfat ügazlar ve daha daha niceleri, bu anlayış ve sürgünden nasiple
rini aldılar. Bunlar yetmiyormuş gibi, dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından James YQ~ 
es, John Steinbeck, Davit Lum, Catalîus gibi daha birçoklarının kitapları da bu dar görüşten 
nasiplerini aldılar. 

Bunun için, öncelikle, toplumun içine süreklendiği değersizlik ve kültürsüzlük bunalımı
nın giderilmesi zorunludur. Bu yolda, Hükümet programında da ifade edildiği gibi, kendisini 
tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bir toplum yaratmak amacı, yerindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; göreve başlamasının ardından, 154 bin kitabı bulun
dukları depodan gün ışığına çıkaran, bunları, astl olması gereken yere, kütüphanelere gönde
rip okuyucularla buluşmasını sağlayan Sayın Kültür Bakanımızı kutlamak istiyorum; çünkü 
bu davranış, düşünce özgürlüğüne, kültüre, sanata, kültür ve sanat adamlarına, yazarlara, tüm 
topluma, hatta, tarihe ve kendimize saygının ifadesidir. Aynı zamanda, bu davranış, 2000'Ii 
yıllara hazırlanan Türkiye'de, hûlâ kafalardaki yasaklan aşamayanların bulunduğunu da orta
ya koymuştur. 

Buradan, bir başka yasak konusuna geçmek istiyorum. Kültür Bakanlığının uyguladığı 
bir başka yasak da, satın almama, kütüphanelere sokmama biçimindedir. Bu, kafalardaki ya
sağın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kütüphanelere baktığımızda, sanki hiç 12 Ey
lül olmamış gibi hiç tahribat yapmamış gibi bu ilim yuvalarında 12 Eylül dönemini eleştiren 
tek bir kitaba bile rastlayamazsınız; ama, Türk-lslam sentezi ideolojisinin kitaplarına bolca 
rastlayabilirsiniz. Bir dönemi anlatan kitaplara, âdeta ambargo koyarsınız ve tarihin bir kesiti
ni yok sayarsınız. îşte, size bir örnek : Demirci'den Nazlı Itıcak'a Nazlı Ilıcak'tan DemirePe 
Zindrbozan Mektupları adlı kitap, Kültür Bakanlığı kütüphanelerine alınacak kitaplar liste
sinden çıkarılmıştır. Bu örnek bile, Nazım Hikmet'in, Can YücePin, Ahmed Arifin kitapları
nın sokulmadığı kütüphanelerin içler acısı durumunu ve tek ideoloji doğrultusunda beslendiği 
hususunda yeterli bilgiyi vermektedir. 

Anavatan Partisinin, koalisyon ortağımız Doğru \bî Partisine karşı propaganda üstünlü
ğü sağlamak amacıyla mezarını nakletmeyi parti şovuna dönüştürdüğü Adnan Menderes ile 
ilgili kitaplar da satın almama yasağına uğramıştır. Demokratlar Kulübü nce kitaplaştınlan Men
deres'in Meclis Konuşmaları, tmralı'dan Anıtmezara gibi kitapların satın alınması da, geçmiş 
dönemde uygun görülmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilim çağı, aydınlanma çağı, sevgi ve hoşgörü yılı, fi
kir ve inanç özgürlüğü adına yapılanlar, yalnız bunlardan ibaret değildir. Geçen yıl kayıtlarına 
baktığımızda üzülerek görüyoruz ki, bilgi ve aydınlanma çağında, Bakanlık kütüphanelerine 
giren tek gazete^ Resmî Gazetedir. Gazete ve dergilerin bulunduğu Millî Kütüphaneye ise, yal
nızca araştırmacılar girebilmektedir. Kitap yok, gazete yok, dergi yok; öyleyse, bu kütüphane
lerde, okuycuîar, ne bulacak ve bilim ve aydınlanma çağında ne öğrenecekler? tşte bu, kitapla
rı resmen yasaklamaktan daha tehlikeli bir yasaktır, insan haklarının bîr başka yöntemle ihlalidir. 

Bakanlıkça bastırılan kitaplar ise, başka bir yasağın ipuçlarını vermektedir. 600 milyon lira
ya resimli çocuk kitabı.bastırtlırken, her birinden 15 bin adet bastırılan 1 milyon kitap, depolar-
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da bekletilmiştir; bu, nasıl açıklanabilir? Bu, yasaklar ve kitap seçimi yoluyla uygulanan bir 
tür kayırcamılıktır. 

Bir başka kayırmacılık ise, Bakanlıkça çeşitli vakıflara yapılan ödemelerde görülmektedir. 
Son iki yıl içerisinde yapılan bu ödemelerin tutarı 28 milyar liradır. 

"Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. Bu amaçla 
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olan
lara, getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak 
muafiyetler kanunla düzenlenir." denilmesine rağmen, 28 milyar lira dağıtılan vakıflar arasın
da, uluslararası festivaller düzenleyen, Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan vakıflar bulun
mazken, eski Bakan Sayın Maraş'ın da kurucuları arasında bulunduğu, Türk Kültür ve Sana
tını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfına 1 milyar lira ödeme yapılmasına izin verilmesi, herhalde, 
doğru ve olağan sayılamaz. 

Kitaplara uygulanan yasakların yanında, kültür mirasının bir bölümünü oluşturan kültür 
ve tabiat varlıkları da, geçmiş iktidarın köşe dönmeci döneminde ihmal edilerek büyük tahri
bat ve yağmalamaya uğratılmıştır. Bunalara örnek olarak; Muğla, tçel, Nevşehir ören yerleri 
yağmalanmış, başkalarına peşkeş çekilmiş; bunlarla, Efes, Side, Foça, Perinthos, Pamukkale 
ve Patara'da oynanan oyunlar, o dönemdeki iktidar partisine yakın yerel yöneticilerin ve ayın 
düşünceye sahip olan Bakanlık mensuplarının, kendilerini, yasaların üzerinde görmesinden kay
naklanmıştır. ; . . 

Ayrıca Bartın'da, 1991 yılı yerel seçiminde, ANAP'ın SÎT alanı kalkacak, evleriniz tescil
den düşecek şeklinde propaganda yapması, Bakanlığın o tarihte bu propagandaya alet edilme
si, SİT alanlarının yağmalanmasına, peşkeş çekilmesine ve bu yolla seçim kazanılmasına, en 
güzel örneklerden birini teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, zamanın tamamını siz mi kullanacaksınız efendim? 
ŞAHIN ULUSOY (Devamla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞAHİN ULUSOY (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen dönemde eski 

eser kaçakçılığı önlenemediği gibi, müzelerde mevcut birçok eserin de sahtesiyle değiştirildiği
ne ve bunlara göz yumulduğuna tanık oluyoruz. / 

Çalıntı eserlerin yurdumuza yeniden iadesi için mücadele verenlere, bu arada özellikle ga
zeteci Sayın özgen Acar'a yüksek huzurlarınızda, ulusumuz ve kültürümüz adına teşekkür et
meyi bir borç biliyor, onun bu davranışının örnek alınmasını, aydınlarımızdan talep ediyorum. 

Kültür ve tabiat varlıkları konusunada uygulanan çirkin ve çarpık politika, kendisini, per
sonel politikasında da göstermektedir. 1980 öncesinde müzelere ve teşkilata alınacak uzmanlar 
klasik memuriyet sınavının yanında, uzmanlık dallarında da sınava tabi tutuluyorlardı. Bu sı
navları kazananlar, asistan veya müze araştırmacısı unvanlarıyla istihdam ediliyorlardı. 1980 
sonrasında, bu yöntem terk edilerek, kayırmacılıkla, torpille işe alınmalar başlatılmıştır. Mes
lekte ilgisi olmayan yetersiz elemanlar alınmıştır; somut bir deyişle, müze araştırmacısı kadro
larına, arkeologlar dururken, imam hatip mezunları alınmıştır. Müzeler, bu işten anlamayan 
şahısların ellerine terk edilmiştir. Hatta, yanlış bir uygulamayla, arkeolog unvanını almış ele
manlar arasında ayrımcılık yapılarak arkeolog kadrosunda olanlar, 657 sayılı Yasa uyarınca 
teknik hizmetler sınıfında çalıştırılırken, müze araştırmacısı kadrosunda olan arkeologlar, ge
nel idarî hizmetler sınıfında bırakılarak, ücretlerinde eşitsizlik yaratılmıştır ve bunların mağ-
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duriyetlerine sebep olunmuştur. Artık, bu İktidarla birlikte demokratikleşme sürecine giren 
ülkemizde, kültür etkinlikleri asırlardır devam eden ve edecek olan Hacı Bektaş Veli, Yunus 
Emre, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Hataî, Nesimî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve daha 
niceleri, ellerinde saz, ağızlarında söz, gönüllerinde Tanrı ve insan sevgisi olduğu halde, her 
türlü bölücülüğe karşı çıkarak, evrensel kültüre çengel atıp, ulusal kültürlerini, manevî değer
lerini, deyişlerini, kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye, çağdan çağa taşıyıp getirmişler; böylece, Ana-
dolumuzda, koca bir fikir ve eylem denizi yaratmışlardır ve can denen bostanı, marifet suyuy
la beslemişlerdir. Ulu Hacı Bektaş Veli deyişiyle "malım, mülküm, servetim, hepsi evde kaldı; 
eşim, dostum, akrabam, geçtiğim yolda kaldı; dostlarımdan birisi benden hiç ayrılmadı; Allah 
için yaptığım iyilikler bende kaldı" demek suretiyle, herkese aynı gözle bakan, insan sevgisi, 
iyilik, dostluk, mertlik, güzellik ve bilim aşkıyla dolu, kadın haklarına saygılı duru, gerçek 
kültürlerini, bizlere miras olarak getirip bırakmışlardır. Bu kültürü, insan sevgisini bizlere mi
ras bırakan Hacı Bektaş Veli'ye, Yunus Emre'ye, Abdal Musa'ya, Kaygusuz Abdal'a, Nesimî'-
ye, Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlan'a, Emrah'a da, en az Mevlana kadar devlet desteği sağla
narak, bulundukları yörelere araştırma enstitüleri açılarak, kültürsiteleri, amfiteatrlar kurula
rak, anma törenlerini, demokratikleşmeye paralel biçimde, Bakanlığın desteğiyle, yerel yöne
tim ve demokratik kuruluşlara yaptırmanın, bu kültürün özünü korumasına en büyük katkı 
olacağı kanısındayız. 

Sinemasız bir ülke düşünülemeyeceğine göre, bu sancılı dönemin arkasından, yeni Hükü
metimiz, sinemaya ve tiyatroya gerekli önemi vererek, güzel sanatların bu dallarını da ülke kültürü 
yararına geliştirecektir. Güzel sanatların önemli bir bölümünü teşkil eden tiyatro, bale ve sine
ma, evrensel uygarlıklarla ülke kültürünü birleştirip kaynaştıracaktır. Bu sanat dalları, gerçek
te birer kültür taşıyıcılarıdır. Tiyatroyu, baleyi, sinemayı, resimi, müziği, folkloru yujt düzeyi
ne yaymak, bunların verilerinden ve ürünlerinden herkesin yararlanmasını sağlamak, devletin 
görevlerindendir. Hükümetimizin, tiyatro, bale, resim, sinema, müzik aracılığıyla halkımızı eği
terek, tekil bir kültürden, çok yönlü bir kültüre eriştirmeyi amaçlayacağına inanıyoruz. 

Eğitim, kültürle, et ve tırmak gibidir; eğitimsiz kültür, kültürsüz eğitim olmaz. Kültür Ba
kanlığının, ülke kültürünü, dünyanın yeni yapılaşmasını göz önünde bulundurarak, toplumda 
gerekli değişimi sağlayacak yenilikleri desteklemeyeceğini ve kültür korumacılığını oluşturarak 
yaygınlaştıracağını; yeni sinema anlayışıyla, yenilikçi ve nitelikli yapım araçlarını destekleyece
ğini; sinemada, film yapım, gösterim ve pazarlama için gerekli olan altyapı, teknik ve salon 
sorununu ivedi olarak çözümleyeceğini; televizyonun, sinemaya olumsuz etkisini ortadan kal
dıracağını umutla beklemekteyiz. Gençliğin kültürel ve sanatsal yönden gelişimi için Bakanlık
ça çıkarılan Sanat Dergisinin gerçek bir gereksinimi karşıladığına inanıyor, Bakanlığı, bu işle
minden dolayı kutluyor ve destekliyoruz. 

Kütüphaneler, ülkemizde son on yıl içinde en çok ihmal edilmiş toplumsal kurumlar ara
sındadır. Tek yanlı, tek sesli veya sessiz, durağan birtoplum istemiyoruz. Bunun için, kütüpha
nelerin, bilgi ve aydınlık saçan kaynaklar olmasını istiyoruz. Kültür Bakanlığının, yurt düze
yinde çıkarılan irili ufaklı bütün sanat ve fikir dergilerini desteklemesini, satın almasını ve kü
tüphanelere göndermesini istiyoruz. Yine Kültür Bakanlığının, Türk ve dünya edebiyatının en 
seçkin ve çağdaş klasik örneklerini topluma sunmasını ve kazandırmasını bekliyoruz. Gerçek
te az okuyan bir toplumuz. Okuma alışkanlığını geliştirmek için, bu Bakanlığın, yurt çapında 
ciddî çalışmalara başlamasını ve devam ettirmesini umuyoruz. Geniş ve zengin kültür birikim
leri, gerçek özgürlük ortamında eğitsel ve düşünsel yapıtların serbestçe okunduğu ve tartışıl-
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dtğı durumlarda gerçekleşebilir. Bu nedenle, Bakanlığın, ülkenin en ücra köselerine kadar kîta-
bevleri ve kütüphaneler açılmasına ve gezici kütüphanelerin büyük şehirlerde en kenar mahal
lelere kadar gönderilmesine, kırsal kesimde ise en ufak birimlere kadar ulaştırılmasına Yardım
cı olmasını bekliyoruz:. Kitap, dergi, gazete gibi diğer yayım orgarüannm ucuz fiyatla satılma
larının sağlanacağına ve geniş bir dağıtım sistemi oluşturulacağına inanıyoruz. 

Hızla geli§en ve değişen dünya üzerinde geniş bîr coğrafya varlığım sürdürmekte olan halk 
kültürü değerlerimizi araştırmak, derlemek ve tanıtmak,önem ve öncelik göstermektedir. Ay
rıca, derleme çalışmaları, bilimsel bir etkinliktir. Çok yaygın bir alam kapsayan bu çalışmala
rın, yalnız yazılı basınla değil, televizyon ve diğer iletişim araçlarıyla topluma sunulması son 
derece önemlidir. 

Toplumsal kültürün birzemin bularak çoğalabilmesi ve etkinlesebilmesi için olduğu ka
dar, topluma nitelikli kültürel oluşumların sunulabilmesi için de son derece önemli kurutuşa-
lardan birisi» kültür merkezleridir. Bu merkezler, çoğulcu, katılımcı bir yaklaşımla ve toplum
sal yararlılığın çoğaltılması amacıyla kullanılacaktır. 

Son yıllarda yaşanan gelişmelerin, dünya yüzünde görülen parçalanma ve yeniden yapı
lanma sürecinin, Türkiye'yi, yeni bir konuma taşıdığı kanısındayız. Evrensel dünya kültürüne 
doğru gidiş sürecinde, Türkiye, kültür bakımından da çok önemli bîr bölgenin ağırlık merke
zinde bulunmaktadır. Doğusu, batısı güneyi ve kuzeyiyle son derece hareketli oluşumlara ta
nıklık eden Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan da, kendisini doğrudan ilgilendiren bir büyük 
çekim altnınm merkezindedir. Gerek Balkanlarda, gerekse Ortadoğu ve Asya'da, yoğun bîr ye
niden yapılanma sancısı sürüp gitmektedir. Bu sancıyı yaşayan Türk unsurları, demokratikleş
me, çağdaşlaşma, hatta Batılılaşma sürecini çok önceden başlayarak yaşamış ve bu alanlarda 
güçlü bir birikim sağlamış olan Türkiye Cumhuriyetini doğal önderleri olarak görmektedirler. 

Kültürel dokular açısından bakıldığında, belli ayncalıklanmızın da olduğu bu yeni dev
letlerle, kuşkusuz, bîr "Turan Devleti" kurulmayacaktır; fakat, bir Türk devletleri topluluğu 
oluşmak üzeredir. Bu toplulukta, kültürel yaklaşma, etkileşim ve işbirliği projesi, en önemli 
proje olmalıdır ve dil birliği sağlanmalıdır. Alfabe basım ve dağıtımıyla çözülemeyecek bu tür 
sorunların aşdmast ve Türkiye'nin doğal önderliğinin pekiştirilmesi için, Başbakanlıkta, Millî 
Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı ve basın yayınla ilgili Devlet Bakanı tarafından oluşturulacak 
bir ortak komisyon çalışması başlatılırken, bir yandan da, Dışişleri Bakanlığım, yurt dışı teşki-
latlanmasındaki gelişmelere paralel olarak, Kültür Bakanlığının da bu cumhuriyetlerde kültür 
ataşeliği açması hızla geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra, kültürel iletişim, yayılma, tanıtma ve 
eşgüdüm sağlanması için de, bu ülkelerde kültür merkezleri ve küttür evleri zinciri oluşturul
malıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tek ırk, tek dil, tek din, tek mezhep anlayışı, gerçeği 
inkâr etmektir. Bu ayırım, toplumsal yasak oluşturmuştur. 

Kültür Bakanlığının resmî bir devlet politikası olması yanlıştır. Bu kanalla, topluma, hep, 
yanlış, gerçeğin dışında, farklı şeyler anlatılmıştır. Bu yanlışlıklara ek olarak Kültür Bakanlığı
nın ve bunun gibi etkinlikleri olan bazı bakanlıkların bütçelerinin, Diyanet îşleri Başkanlığı 
bütçesinden çok aşağıda tutulması, hâlâ bazı tek kültür ağırlıklı düşüncelerin egemen olduğu 
kanisim uyandırmaktadır. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; Grubum adına, 1992 malî yılı bütçesiyle, onun bir bö
lümünü oluşturan Kültür Bakanlığı bütçesinin, ulusumuza, Kültür Bakanlığı mensuplarına ha-
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yırlı uğurlu olmasıru diler; beni dinlemek sabır ve îütfunda bulunduğunuz için hepinize teşek
kür eder; Yüce Meclise, Grubum ve şahsını adına saygılar sunarım. (SHP şualarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uîusoy, teşekkür ediyorum. 
Sayın Çelik, iki değerli arkadaşımız olarak, süreyi aranızda mı bölüşeceksiniz? 
İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 20 dakika size yetecek mî elendim? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — IHmez Sayın Başkan. 
BAŞKAN — efendim, konuşmanızı bölmek istemiyorum; saat İS.GO'e kadar toparlayabi

lirsiniz, size söz vereyim. Saat IS.OD'e kadar bîr mesafe almak istiyoruz; arzu ediyoruz ki, bu
gün saat 21.00'de sayın üyelerimizi evlerine gönderebilelim. 

İBRAHİM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, ben if!tardan*sonra konuşayım; 
şimdi, arkadaşımız konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Ataoğlu, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Ataogîu, 
Bana gelen bilgide bir yanlışlık yoksa, Sayın Kültür Bakanımızın bir yemek daveti vardır, 

sayın raffleiveMHerimiz de davetlidir; tabiî, Örf, ûdet, gelenek de kültürün içerisindedir ve Sa
yın Kültür Bakanımıza da bu davranışı iyi yakıştı doğrusu; teşekkür ediyoruz. Sayın rnilletve-
küîeri haberdar olsunlar, Kültür Bakanlığımızın iftar yemeği varmış; haber veriyorum. 

Ssıyın Ataoğîu, saat lB.GÖ'e kadar toparlarsanız, Grubunuzun 20 dakikalık sürecini kul
lanmış olursunuz. 

Buyurun. 
RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; sı >n günlerde ülkemizde meydana gelen üç büyük felakette hayatlarım kaybeden vatandaşla
rımıza, sahsım ve Grubum adına, Allah'tan rahmet diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli miiletvekitleri, bugün, çok önemli bir konuyu görüşmekteyiz. Çeşitli siyasî parti
lere mensup parlamenterler olarak bu konuda bir mutabakata varamaz, asgarî müştereklerde 
fcûieşemezsek, Ülkemizin hiçbir meselesini haîiedemeyiz, 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, kültürün ne olduğu konusunda bir mutabaka
ta varmamız gerekir. Aksi halde, herkes kendine göre bîr kültür tarifi yaparsa, bu Parlamento
da yollarımız ayrılır. Bu da, zaten Türkiye'de var olan kültür buhranım daha da artırmaktan 
başka hiçbir işe yaramaz. O halde, "Kültür nedir?" evvela onun bir tarifini yapmak gerekir. 

Kültür, bir milletin tarihî derinliklerinden gelen, dinî, ahlakî, iktisadî ve sanatla ilgili de
ğer hükümlerinin toplamıdır diyebiliriz. Çünkü, bu değerler, bir millete şahsiyet veren, o mil
letle diğer milletler arasındaki farkı gösteren degeîerdir. Bizler, eğer kültürü bu şekilde kabul
lenirsek, meselenin önemli bir kısmı kendiliğinden halledilmiş oîur. Ancak, ne yazık ki, Sayın 
Bakan, gerek Plan ve Bütçe Komisyonu konuşmalarında, gerek bugüne kadarki icraatlarında 
ve gerekse zaman zaman basma.yansıyan beyanatlarında, kültürü bu çerçeve içerisinde kabul 
etmemektedir. 

Bu Koalisyon Hükümetinin ilk 100 gününde, enflasyondan anarşi ve teröre kadar yaptığı 
vaatlerinin maalesef tutmadığı bir ortamda, Türkiye'nin, ileride ayrıca bir kültür şokuna ileti
leceğinin endişelerini taşıdığımızı da belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Türkiye'de bir kültür mücadelesi var mıdır; varsa, 
bunun sebepleri nelerdir? Bence, evvela işe bu noktadan başlamak gerekir. 
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Türkiye'de niçin bir kültür mücadelesi vardır sorusuna verilecek cevap, gayet açık ve ba
sittir. Türkiye'de, îslamiyeti kabul ettiğimizden bugüne kadar, sosyal veraset yoluyla getirdiği
miz manevî temele dayalı, millî kültürümüze bağlı insanlar ile Batı'dan ithal ettiğimiz, teme
linde Hıristiyanlık bulunan ve menfaat ilişkilerine dayalı olan Batı kültürüne mensup insanlar 
vardır. Kökleri, kaynakları ve değer hükümleri birbirlerinden tamamen farkıl ve birbirlerine 
tamamen yabancı bu iki kültür, Türkiye'de mücadele halindedir. 

Muhterem arkadaşlar, kendi öz değerlerimize sahip çıkmadan, milletlerarası camiada saygı 
görmek mümkün değildir. Bugün kendilerini sağda kabul eden liberal kapitalist ekonomiye bağlı 
kitle partilerinde, bütünleyici bir kültür anlayışını görmek mümkün değildir. Türkiye'de mev
cut sol partiler ise,menşei tamamen Batı olan bir kültür anlayışına bağlıdırlar. Ancak, ekono
mik faaliyetler açısından birbirine zıt bu iki düşünce, her ne hikmetse, Batı kültürü dostluğun
da daima işbirliği içinde bulunmaktadırlar! Bunun en güzel örneği olarak, şu anda iktidarda 
bulunan koalisyon partilerini gösterebiliriz. • 

İşte, gelinen bu noktada, Batı'ya mahsus bir hayat tarzını ve anlayışını yayma gayreti için
de olan ve milletimizin tslam Dinine dayalı olarak gelişmiş kültürlerini yok etmek isteyen kül
tür emperyalizminin Türkiye temsilciliğini kimlerin yaptığı, artık herkesin gözleri önündedir.. 

Cemiyetimiz, Batılı değerler sistemine geçişin acı sarsıntılarını yaşarken, diğer taraftan, 
Avrupai hayat tarzını davet eden zihniyetler, maalesef, devletimizin kilit noktalarını ele geçir
mişlerdir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Bakanın, göreve gelir gelmez Bakanlıktaki 
kıyım hareketi herkesin malumudur. Ancak, bunun üzerinde durmak istediğim nokta, üçlü 
kararnameyle atanan bir kısım bürokratların, yine ancak üçlü kararnameyle görevlerinden alın
maları gerekirken, iki satırlık bir görevlendirme yazısıyla görevlerinden alınmaları hususudur. 
Bu konuda Başbakanlığın son olarak yayımladığı bir genelgeye rağmen, Sayın Bakan, Sayın 
Başbakanın hiçbir talimatını dinlemeden, bildiğini okumaktadır. Bizi üzen ve devletin teamül
leri bakımından korkutan da budur. Çünkü, Sayın Başbakan, Sayın Fikri Sağlar'ın yaptıkları
na alet oluyor. Bir başbakan, kendi imzaladığı genelgenin icabını takip etmez mi? Acaba, Batı 
kültürü dostluğunda işbirliği içinde bulunduklarından mı, bu kanunsuz uygulamalara göz yu
mulmaktadır; yoksa, ince eler, sık dokursam, koalisyon tehlikeye girer diye mi düşünmektedir?! 

Kültür Bakanlığındaki kanunsuz atama ve uygulamaları, hiçbir demokratik hukuk devle
tinde görmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın "resmî" kelimesine kendisinden başka 
kimsenin bir anlam veremediği, "resmî kültür politikası olmaz" sözünün ne manaya geldiğini 
anlamak mümkün değildir. 

Bizim anladığımız resmî kültür politikası, devrimlerle belirlenmiş, Millî Şef döneminde 
başlatılan Batılılaşma hedefine yönelik bir politikadır. 

Türkiye'de yetmiş yıldır uygulanan resmî kültür politikaları, toplumumuzu kendi tarihî 
köklerinden koparmak ve cumhuriyet öncesini hiç hatırlatmayan bir nesil yetiştirmek gayesine 
yöneliktir. 

öyleyse, Sayın Bakan gerçekten samimiyse, ilk yapacağı iş, devletin resmî kültür politika
larının en somut ve en verimsiz kurumları olan devlet tiyatrolarının, Devlet Opera ve Balesi
nin, Devlet Senfoni Orkestrasının özellişterilmesi yanında ciddî adımlar atması olacaktır. 
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Resmî kültür politikasının ve bu politikayı uygulayan kurumların ortadan kaldırılması, 
gerçekten millet için de hayırlı olacaktır; ama, ne gezer!.. Bugün devlet tiyatrolarında sahnele
nen oyunlarda bir koltuğun maliyeti 4 600 lira olduğu halde, bu biletler 2 500 Türk Lirasına 
satılmaktadır; yani, bu kurumda, devletin bir kültür sübvansiyonu bile söz konusudur. 

Devlet tiyatrolarının, Devlet Opera ve Balesinin devlete getirdiği maddî yükler bir yana, 
bu kurumlarda sahnelenen oyunlar büyük bir manevî tahribat da yapmaktadır. 

Bugün, Devlet Konservatuvarında Türk musikîsiyle ilgilenmek, âdeta bir suç haline gel
miştir! Millî ve manevî değer taşıyan oyunlar, buralardaki sansür yüzünden, devlet tiyatroları
nın kapısından içeri giremezler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi sizlere, bence enteresan olan bir atamadan söz 
etmek istiyorum. Sayın Bakan, Telif Hakları ve Sinema Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, dev
lette bir tek gün bile hizmeti bulunmayan bir şahsı getirmiştir. Bunca devlet tecrübesi ve hiz
meti olanlar varken, bir gün bile devlet hizmeti olmayan bir şahıs, bu genel müdürlüğe getiril
miştir. 

Bu şahıs, göreve resmen atanmadan evvel, Kültür Bakanlığı adına, İstanbul'da sinemacı
larla toplantılar yapıyor, kararlar alıyor... Bu kararlar, o tarihlerde gazete sütunlarında da yer 
almıştır; yani Sayın Bakan, sokaktan toplama adamlarla, devletin işini gördürüyor!.. Ancak, 
iş öyle basit değildir; çünkü, bu şahıs, önemli birisidir. 

Sayın milletvekillerinin çoğu hatırlarlar; kültür eski bakanlarından Sayın Gökhan Maraş 
verdiği bir sinema kanunu teklifinde, yabancı filmlere kotalar konulması ve bu filmlerden elde 
edilen kazancın yüzde 25'inin Türkiye'de yatırımlara ayrılması şartını getiriyordu. O günlerde, 
bütün dünyayı tekeline almış ABD firmaları, her gün gelip, Türkiye'de her kademede baskılar 
yapıyorlardı. Şimdi, Telif Hakları ve Sinema Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilen bu şa
hıs, o tarihlerde, devlete karşı baskı grupları içinde yer alan Varner Bross isimli ABD film şir
ketinin Türkiye temsilciliğinin vekilliğini yapmaktaydı. Necmettin Karaerkek isimli bu şahsın, 
Türk sineması hesabına mı, yoksa Amerikan film şirketleri hesabına mı çalışacağını; ayrıca, 
bu tayinin altında bir çıkar ilişkisi olup olmadığını merakla takip edeceğiz. 

Burada özellikle şunu da belirtmek istiyorum; Amerikan kültür emperyalizmine karşı ol
mak, sadece lafla veya şovla olmaz, gerçek icraatla olur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Bakan, Planve Bütçe Komisyonunda yap
tığı konuşmada, muzır neşriyatla ilgili kanunda bazı düzenlemeler yapılacağını belirtmişti. Ay
rıca, bu konuyla ilgili olarak kurulan komisyonun başkanı da, daha ileriye giderek muzır neş
riyatla ilgili bu yasanın tamamen ortadan kaldırılması eğiliminde olduklarını izah etmiştir. Ayrıca, 
Sayın Bakan, belirli sinemalarda, devlete yüzde 60 pay kesilmesi karşılığında, porho film oy
natacaklarını ifade etmiştir. Tabiî, bu ahlaksız filmler önceleri belirli sinemalarda gösterilecek, 
sonradan yaygınlaşacak ve mutlaka bütün sinemalarda da oynatılacaktır. Elbette bunun bir 
adım ötesi de bu gibi filmlerin televizyondan gösterilmesi olacaktır; yani, artık bu memlekette, 
her şey açık saçık cereyan edecek, şeffaflaşacaktır!.. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada aklıma, Melina Mercuri geldi; hani, Yunanlıların kültür 
eski bakanları olan kadın aklıma geldi... Acaba, bu kadın bizde Kültür Bakanı olsaydı, bunla
rı yapabilir miydi diyorum; hayır, buna ihtimal vermiyorum; ama, İtalyan Parlamentosunun 
porno film yıldızı olan Cicciolina, belki bunları yapabilirdi diyorum. 
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Bütün gayretlerine, rağmen, huzurlarınıza bir türlü denk bütçe getiremeyen Hükümet, böy
lece, bu porno film gelirleriyle, belki de bütçeyi denkleştirecek ve millete verdiği önemli bir 
taahhüdünü de yerine getirmiş olacaktır!.. 

Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, göreve geldikten sonra, sinema fonun-. 
dan, İstanbul Film Festivali için, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfına 750 milyon lira, ayrıca An
kara Film Festivali için de İletişim Vakfına 300 milyon Era para vermiştir. 

Tabiî, buna bir diyeceğimiz yoktur; ancak, bu vakıflara Verilen paralar, Proje Değerlen
dirme Komisyonundan geçmeden verilmiştir. Sayın Bakanın böyle bîr yetkisi olmaması lazım. 

Bu neden, değerlendirme komisyonundan geçirilmeden verilmiştir; bu, biraz gariptir. Ta
biî, burada Uîe bir art niyet aramak da söz konusu değil; ama, bunu da söylemem gerekiyor. 
Tabiî, bu protokol eski tarihle yapılıp oraya da konulabilir; ancak, su güne kadar böyle bîr 
protokolün yapılmadığını belirtmek istiyorum. 

Söz buraya gelmişken, Sayın Sağlar'ıa çok yakın bîr gazeteci dostunun, kendî kösesinde 
yazdığı birkaç satırı huzurlarınızda okumak istiyorum: **Sayra Kültür Bakam, sevgili dostum 
Sağlar, Türkiye*nîn sol çıkar çetelerini henüz tanımıyor. Hayatlarını solculuk üzerine kurmuş 
bazı kart hergeleleri, gerçekten çulsuz ve gariban sandığı için, onların aslında ne fırıl fırıl köşe
leri dönmüş ve dönmekte olduklarını görmeyip, milyarlarla oynayan solcu sanatçıları, yazar 
ve çizerleri, ayda birkaç milyon lira maaşla yurt dışına kültür elçisi olarak göndermeyi planlıyor*' 
dedikten sonra, yazısını şu cümlelerle tamamlıyor,'* Biliyorum, bana şu anda çok kızıyorsun 
Kkrîciğim. Oysa, dost acı söyler; bunu da sen biliyorsun. Vakitlice uyarayım da dedim, ileride 
içeceğimiz çaylar ağzımızın tadını bozmasın.*' 

Ben de bu konuşmamı tamamlarken, diyorum ki: Sayın Bakan, her kuruşunda, tüyü bit
memiş yetim hakkı bulunan ve size emanet edilecek 1992 bütçesini, halkıma yüzde 99'u Müs
lüman olan bu mîlletin millî ve manevî kültür değerlerine hasrediniz ki, belki bugüne kadarki 
günahlarınıza kefaret olur. 

Bu düşünceyle, Yüce Meclise saygılar sunarım, {M? sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —• Sayın Ataoğîu, teşekkür ediyorılm. 
Değerli milletvekilleri, günün ve vaktin özelliğini dikkate alarak, bütçe üzerindeki görüş-

mdarîmizi tamamlamak için, saat Î9.î5'te yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum, 

Kapanma Saati: ÎİS5 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Lütfü Escngün (Erzurum), Cengiz Üretmen (Manisa) 

• © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin Üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Kalma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Şanlıurfa Milletvekili Sayın 

İbrahim Halil Çelik. 
Sayın Çelik, buyurun efendim. 
Sayın Çelik, Grubunuzun bakiye süresi 25 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, Sayın Ba
kan, değerli Parlamentonun boş sıralarını dolduran kıymetli milletvekilleri; Kültür Bakanlığı 
bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubum adına sözlerime, yurdumuzda, gerek güneydoğudaki 
çığ olaylarında, gerekse grizu patlamasında ve gerekse Erzuncan ve Tunceli'deki depremde ha
yatlarını kaybetmiş insanlarımıza Yüce Rabbimizden rahmet dileyerek başlamak'istiyorum. 

Kültür, bir milletin genel olarak benimsediği hayat tarzıdır. Kültür, geçmişten maziye uza
nan inançla bütünleşip, insanları çağlar üstü fikriyata hazırlayan bir fikir manzumesidir; ama, 
ne gariptir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kültürü, bir dona, bir de talafata sıkıştırmaya 
çalışan bir kültür politikasıyla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bu olay, çok yürekler acısıdır. Gönül arzu ederdi ki, bu Yüce Parlamentoda, yarının 2000'li 
yıllarında dünyaya nizam verecek, yeniden adil düzeni kuracak, Anadolu toprakları üzerinde 
Selçuklulardan Osmanlılara uzanan ve Türkiye Cumhuriyetinin o manevî ruhunun kurtuluşu
nu sağlayan atalarımızın ruh köküne bağlı, ecdadımızı yeniden yeryüzüne hâkim kılacak kül
türü dile getirmiş olsaydık. Çok acı!.. 
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ANAP dönemi bakanlığı zamanında alınan bir donun Atatürk'e ait olup olmadığını mah
kemeler incelerse; yine, siyonizmin protokollerinde, ahlakı bozmak için, fuhşiyyatı yaygınlaştı-
rın ilkesinden hareket ederek, ha poşete koymuşsunuz ha poşetten çıkarmışsınız, şu kürsüden 
çıkarıp şöyle -affedersiniz- bir kalafatı göstermek, kültürümüzü temsil etmez. Ben, üzüntü du
yuyorum; Yüce Türk Milleti adına çok üzüntü verecek bir hadisedir. 

*". Kültür Bakanlığının bütçesi, 1 trilyon 559 milyar 700 milyon TL'dir. Düşünebiliyor musu
nuz bunun 466 milyarı, opera, bale ve tiyatroya ayrılmış!.. 

Biz, tiyatro derken; benim rahmetli üstadım Necip Fazıl Kısakürek'in, Reis Bey, Bir Adam 
Yaratmak, Para, Tohum, Kanlı Sarık ve Mücahitlerini hatta, Nazım Hikmet'in Ferhat ve Şi-
rin'ini bir tarafa bırakın, Midas'm Kulakları, bilmem neyin boynuzları, bunlar sahneye konu
lur, tatlı su frenklerine, onların behemî duygularını tatmin etmek için bir yüce milletin vergile
ri çarçur edilirse... 

Gönül arzu ederdi ki, Sayın Süleyman Demirel de burada bulunsun... Doğru Yol Partisi
nin Genel Başkanı ve Hükümetin başı Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in, Hırka-i Saadet'-
te Kur'an okumayı yeniden gündeme getirmiş olduğunu Ayvaz Gökdemir Beyefendi dile getirdi. 

Şimdi ben ifade ediyorum : "Ayasofya'ya açacağız" diye Mecliste çıkıp söyleyen ve hatta 
siyaset sahnesinde köy köy, şehir şehir gezerek dinî ve millî duygulan istismar eden Sayın Sü
leyman Demirel'in Kültür Bakanı, değerli komşum Fikri Sağlar Beyefendinin, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin Magosa şehrindeki Buğday Camiini tiyatroya çevirmesi, benim için yü
rekler acısıdır. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Yok öyle bir şey. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — İşte efendim. Yoksa, yalanlarsınız, biz de mem

nun oluruz. 
ADNAN KESKİN (Denizli) —• Ufak işlerle uğraşma Allah aşkına; sen büyük adamsın!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Ufak iş değil; ben söyleyeceğim. 
Sevdiğim Sayın Bakanın iki yönü var : "1992 yılını, okuma yılı ilan ediyorum" diyor; yü

rekten kutluyorum. "İkra bismi rabbikellezi halelce" diye emreden, benim Yüce Rabbimdir. 
Sizi, yürekten kutluyorum... 

İkincisi: Resmî ideolojinin karşısında olan bir Bakan olarak sizi, yine yürekten kutluyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) Ama, gelin görün ki, Doğru Yolun sıralarında üç günlük kol
tuk için bu işe katlanıp, bakanlıklarrda birkaç tüccara kaptıran Doğru Yolculara ne demeli?.. 
Yarın çıkıp, kürsülerde, meydanlarda, nasıl milliyetçi ve muhafazakârların reylerini alacaklar?.. 
Aziz genel müdürüm, sevgili dostum Ayvaz Gökdemir'e sesleniyorum... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep)— Seçim var Urfa'da. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Seçimi Allah'ın izniyle alacağız, göreceksiniz. 
Sevgili dostlar, aziz gönüldaşlar; şimdi geliyorum bir başka hususa. Şahsiyetimizi ve öz 

benliğimizi bize temin eden inancımızı, kültürümüzle mezcetmediğimiz zaman, işte bugün porno 
filmlerine düşen ve bugün boyalı basının kâğıt kerhanesi diye tabir edeceğimiz, o kâğıt kerha
nesinin örneğini, Sayın Nedim Budak biraz önce gösterdi; ben utandım; ama, ANAP döne
minde poşete koymuştunuz, şimdi de poşetten çıktı; farkınız yok birbirinizden. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Türkiye'de güdülen politikalar, halkımızın inanç değerlerini ve geçmişte kurduğumuz uy
garlıkların kalıntılarını silmek için kurulmuştur. Bugün bir Selçuklunun, bugün bir Osmanlı'
nın kültür değerlerine sahip çıkılmamaktadır. 
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Urfa'dan örnek vermek istiyorum : Yeryüzünde kurulu olan 4 üniversiteden biri, Urfa'da-
ki Harran üniversitesidir... Tüleytula, Kurtuba ve Bağdat'tan sonra Harran üniversitesinin ilim 
şahsiyetinin yetiştirdiği değerler ilim sarayından çekilse, ilim sarayı çöker. Farabi, Sabit bin Kurra, 
tbn-i Heysem, Şeyh Hayat el-Harrani, İbn-i Teymiye gibi büyük değerleri yetiştiren, Osmanlı 
döneminde de edebiyatımıza nizam veren iki taşralıdan biri olan Nabi'nin memleketi olan Şan
lıurfa'nın Harran kazasına kaç lira, Efes'teki Bizans kalıntıları kazısına kaç lira ayrılmıştır?!. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Gerek Şuayp Şehrinde gerek Soğmatar'da, gerek Çarmelik'te, GAP'Ia birlikte su altında 
kalacak Hasankeyf'i kurtarma hareketinden dolayı Sayın Bakanı kutluyorum. Hasankeyf, kur
tarılmaya değer bir yerdir, çünkü, Ebul-iz, sibernetiğin kurucusudur. Bizim, otonom dediği
miz makineleri icat eden ilim erbabımızın, atalarımızın kültürünü, maalesef Batılılardan öğre
niyoruz. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Biz kitap olarak bastık. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Bir kitap basmakla bir yere varamazsınız Sayın 
Budak. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Siz sonrasını basarsınız. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Basacağız. Zaten, iktidara geldiğimiz zaman, 
bozduğunuz kültürü nasıl ihya edeceğiz? Bizim ıstırabımız o. (RP sıralarından alkışlar; SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bravo İbrahim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Mustafacığım, sen hiç merak etme; Gaziantep'
le Urfa, kardeş şehirdir. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Diğerleri düşman mı?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Hepsi kardeş. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, karşılıklı sohbet yöntemini lütfen bırakalım, konuşmamızı 

yapalım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, kültür, soh
betten doğar. (Alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Çelik, rica ediyorum... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Peki efendim. 
Şimdi, düşünün, bir Kültür Bakanlığının bütçesi, genel bütçenin yüzde Ti değil... Türkiye 

Cumhuriyetinin garabetine bakın! Binde 8,9 pay ayrılmış; bunun da üçte ikisi, cari harcama
lar ile baleye veriliyor! Şu baleyi bir özelleştirin; tatlı su frenkleri, gitsin baksınlar, görsünler; 
bize ne?.. 

Sonra, Samsun'a, Erzurum'a senfoni orkestrası kuruyorsunuz... Yani, düşünebiliyor mu
sunuz, klasik Türk müziği yasak... 1984'te Klasik Türk Müziği Konservatuvarı kuruluyor... 
Ben de oraya genel sekreter olarak gidecektim bir zaman Allah rahmet etsin, Nahit Dinçer 
Beyefendi, o zaman oranın başındaydı- sonra, halk eğitim başkanı oldum, oraya gidemedim; 
ama, şunu söyleyeyim : öz kültürümüze sahip çıkmamız lazımken... İdeolojilerin çöktüğü bir 
dönemde solculuk bitti; yani, komünizm diye diye, Rusya bitti gitti?, sıra vahşi kapitalizmde... 
Bitmeyen bir tek şey var; çağlar üstü fikriyatın inancıdır, o da, İslamdır. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 
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Zaman olur, çağ olur, her gün onların olmaz ya, bir gün bizim çağ olur; çağ da 21 inci 
asırdır ve Islamın çağı olacaktır, göreceksiniz Allah'ın izniyle... (RP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) . 

Şimdi, bu Bakanlığın hizmeti, 11 ayrı yerde verilmektedir... Bir Kültür Bakanlığı, Anka
ra'nın merkezinde 11 ayrı yerde görev yapmaktadır; 5 tanesi kiralık, geriye kalanlar da Bakan
lığa tahsis edilmiş binalardır. Şimdi düşünün, hemen Mithatpaşa Caddesinde 18 numaralı bi
na, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınıp boş duran bina, Kültür Bakanlığına niçin 
verilmiyor? Sayın Tansu Çiller Hanım iki anahtar verecekti... Doğru Yolcu kardeşlerime ve Hü
kümete sesleniyorum: Evvela, 100 kişilik konferans salonu olan bu binayı Sayın Bakana tahsis 
etsin de, sonra iki anahtarı dağıtsın! (DYP sıralarından "Ne alakası var?" sesleri) 

"Ne alakası var?.." 
Bir Kültür Bakanlığı, hâlâ daha kanunu yok! Düşünebiliyor musunuz, kanunsuz bir ba

kan!.. Müsteşar, Kurucaşile-Ege arasında gibi Köşkle Bakanlık binaları arasında gidip geliyor.. 
Bugün Hasan Pulur yazıyor; kanunla kurulmamış, kanun hükmünde kararnameyle kurulmuş. 
Ha 430 sayılı olağanüstü halin devamıyla ilgili arar name, ha Bakanlığın kuruluşuyla ilgili ka
rarname... Kanunsuzluğu ortada... 

Sevgili arkadaşlar, bizim, Kültür Bakanlığı üzerinde söyleyecek sözlerimiz çoktur. Şunu 
söyleyeyim : Hükümet, sonra da Sayın Bakan, Allah'ın, Peygamberin, meleklerin ve insanla
rın lanetinden kurtulmak istiyorsa, Ayasofya'yı ibadete açmalıdır. Ben, o zaman gider, Sayın 
Bakanın alnından öperim. (RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET. NEDİM BUDAK (Ankara) — Biz Ayasofyayı ibadete açtık. Hünkâr mahfi
linde namaz kılınıyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Efendim, bir cami, hünkâr mahfıliyle tabir edi
lemez. Caminin hüviyeti, kendisinin asliyetidir. Yeryüzünde hiçbir müze gösteremezsiniz ki, 
kendi kendisinin müzesi olsun; Ayasofya hariç. 1934'te Bizans Tarihini Araştırma Enstitüsü 
profesörleri gelmiş, oranın içindeki freskleri yeryüzüne çıkarmak için badanaları çıkarmışlar... 
Ondan sonra da orası, sahte bir Bakanlar Kurulu kararı varmış gibi, Sayın Saraçoğlu'nun za
manında, şimdiye kadar müze olarak geçmektedir. Ne Anavatan İktidarı açabildi, ne Adalet 
Partisi dönemi açabildi, ne Demokrat Partisi dönemi açabildi... Bu dönem inşallah Refah Par
tisi açacaktır bunu, göreceksiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Biz Ayasofyayı açtık. Hünkâr mahfelinde na
maz kılınıyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Cevap ver Halil Bey. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Doğru söylüyorsun Adnan Bey. 
Şunu söyleyeyim ki, bizim Kültür Bakanlığına verdiğimiz önem, devlet bakanlıkları da dahil, 

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı kadar önem verdiğimiz bir bakanlıktır. Diğer bakanlıklar bir 
, tarafa, Kültür Bakanlığının varlığı bir tarafadır; ama ne yazıktır ki... "İnsan hakları" diyecek 
şimdi Sayın Bakan bana.., İnsan haklarının olmadığı yerde, "insan hakları bakanlığı" kuru
lur. Onu söyleyeyim; Allah'a inananlar ancak, insan haklarını korur, kul hakkını korur, kul. 
(RP şıralarından alkışlar) 

Biz kanadı kırık leylekler için vakıflar kurmuşuz; ama 26 bin vakfımız, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bağlı, Sayın Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun Beyefendiye bağlı, birahanelere çev
rilmiştir!.. Birçoğu kumarhane haline getirilmiştir!.. Türkiye'nin hâlâ birçok yerinde, camiler 
ahır olarak kullanılmaktadır!.. 
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Size çok önemli bir belge açıklayacağım. Lefkoşa da, Haydar Paşa Camiinde mihrabın 
yanında çırılçıplak kadın resmi asılmakta!.. 

Orta Asya cumhuriyetlerine gideceğiz ve orada Ahmet Yesevi Hazretlerinin türbesine 100 
milyon bağışta bulunacağımızı vaat etmişiz. 

Kültür Bakanımız yerinden, "Böyle bir şey yok" dedi. İnanıyorum.... 
İnşallah öyle olacaktır, öyle olursa, söylediklerimiz hakka vesile olduğu için, bize teşek

kür etmesi lazım Sayın Bakanın. 
Şimdi, Kıbrıs'taki kardeşlerimiz, "Kıbrıs'a gittiniz, camileri tiyatroya, çevirdiniz, içki içi

len galeriler haline getirdiniz" demeyecekler midir? 
Kütüb-i Sitte'nin, Hazreti Peygamber Efendimizin altı sahih kitabının dördünün yazarı 

Orta Asyalıdır. Şıh Nakşibendi Hazretlerinin türbesi oradadır. O para, Ahmet Yesevî Hazretle
rinin türbesine gitmemiş... Bir an önce gönderin. Ama gelin, Türkiye'deki türbelere bakalım 
bir de... Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin türbesi boynu bükük bekliyor, Kanunî Sultan 
Süleymanın türbesi boynu bükük bekliyor, İkinci Sultan, Türklerin Hakanı, Müslümanların 
Halifesi Abdülhamit Han Hazretlerinin türbesi boynu bükük bekliyor ve biz getirmişiz Anka
ra'nın göbeğinde en büyük türbeyi kurmuşuz ve insanları gitmeye zorluyoruz... Hani, medre
seleri, türbeleri kapatmıştınız? 1950'lere kadar, Sayın Erdal İnönü Beyefendinin babası Sayın 
İsmet İnönü, Millî Şefliği döneminde Kur'anlan yakarken, Demokrat Parti ondan geri kalır mı?! 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ancak adil düzenlerde olur o! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — CHP döneminde Kur'anlar yakılır, medreseler, 

türbeler ve zaviyeler kapatılırken, Demokrat Parti döneminde bundan geri kalmak olur mu?! 
Bakanlar Kurulunun 25.10.1953 gün ve 4/1706 sayılı kararıyla Kur'anı Kerim, yasak ki

taplar listesine alınmıştır. 
Genelkurmay, bunu her yıl tekrarlayarak yayınlamaktadır. Genelkurmay İstihbarat Baş

kanlığı DOĞ/OBL. SB. Sansür Şubesinin 17.7.1989 tarihli yasak yayınlarla ilgili raporunun 
94 üncü sayfasında 1301 numaralı yerde, Kur'anı Kerim yasak kitaplar içindedir. 

Söylerim, bulursunuz, getirirsiniz, teşekkür ederim size. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Yanlış yazılmıştır. 
BAKİ TUĞ (Ankara) — Yanlış yazılmıştır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Yerinden söylenmez; Hükümet var, Hükümet 

cevap verir. 
Kıbrıs, 39 uncu Piyade Tümen Komutanlığının 1991 tarihli İstihbarat Şubesince "Yasak

lanmış kitaplar" listesinde, yine Kur'anı Kerim vardır. 
Sayın Bakan, "Kitapları yasak olmaktan çıkaracağız" dediği zaman, Plan ve Bütçe Ko

misyonunda kendilerine aynen şunu söyledim : "5816 sayılı, Atatürk'ü Koruma Kanunu kaldı
ğı müddetçe, kitapları zaten doğarken yasaklamışsınız." 

Yani, şimdi siz, bir Rıza Nur'un hayatını, hatıratını, siz, bir Osmanlı son Şeyhülislamı 
Mustafa Sabri Efendinin hatıratını yayınlayabilecek misiniz?.. Yayınlayamazsınız! Hatta size 
şunu söyleyeyim : Eski Millet Meclisi binasının altında, Cumhuriyet Halk Parti döneminde, 
28 kamyon kitabın 27 kamyonu yakıldı. Öyle meydanlarda kitap yaktınız ki... Ne diyorum?.. 
Ben bir tarihçiyim. Beyazıt Meydanında öyle kitaplar yaktınız ki... Şimdi bir kamyon kitap 
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duruyor... Sayın Kültür Bakanına söylüyorum : Eğer o bir kamyon kitabı -Cumhuriyet Halk 
Parti döneminden, Millî Şef döneminden kalan o kitapları- araştırmacılara olsa bile açarsa, 
takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Orada bulunan belgelerin birinde görecekler Ki; "Ramazan Yaklaşıyor, kamet getirecek
ler. Bu terbiyesizliği yapmamak üzere tedbir alın." 

1942 yılında Basın Yayın Genel Müdürü Vedat Nedim Törün, mecmualara gönderdiği ya
zıda, "Ramazanda insanların Kur'anla, Peygamber hayatıyla ahlâkını bozmaktasınız..." 

"15 gün içinde kesin" diyen Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu'larını getirip size delil 
olarak gösterebilirim. 

Mademki şeffaflaştık, madem demokratikleşiyoruz, madem insan haklarından bahsedi
yoruz, bu Mecliste kalafat gösteriliyor, don gösteriliyor; tarihî belgelerimiz niçin ortaya çık
masın, niçin?... Çıkaralım... Amerika'da bile CIÂ'nın on yıllık raporları ortaya çıkar. 70 yıllık 
tarihimizde İstiklâl mahkemelerinde ipe çekilmiş insanların hakkını niçin aramayalım?.. Bu
gün hâlâ Bediüzzaman Saidi Nursi Hazretlerinin türbesi .mezarı belli değil. Bediüzzaman Sai-
di Nursi Hazretlerinin mezarı Urfa'dan kaçırılarak meçhul bir diyara götürülmüş ve şu anda 
Doğru Yol Partisinin içinde bulunan arkadaşlarımız, hâlâ o mezarın nerede olduğunu bilmiyorlar. 

Sayın Bakanın yapacağı bir hadiseyi de takdirle karşılıyorum; Nazım Hikmet'in mezarını 
getirecekmiş. Getirsin.. Rusya'ya gittikten sonra, "Beni Stalin yarattı" diyen Nazım Hikmet'
in mezarını getirsinler; ama Sultan Vahdettin Han Hazretlerinin mezarını da getirsinler... Gel
sin, o da gelsin... (RP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Getireceğiniz başka mezar var mı Halil? Not alalım. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Var, var, çok... 25 dakikalık konuşma süresi bi

zim için çok az. Mezar Çok... öyle ki, iadei itibar edelim İskilipli Atıf Hocaya, İbrahim Et-
hem Hazretlerine, Ali Şükrü Beye ve nice mazlum olan insanlara... 

Topal Osman'ın mezarını Giresun'da en üst tepeye dikmişler, eskimez yazıyı da -yanlış 
adam- latin harflerine çevirmiş. Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar Beyefendiye söylüyorum : 
Tiyatrodaki bir dekoru değiştiren kardeşimize 5 milyon lira para veriyorsunuz, Osmanlıca, Arap
ça, Farsça, bilen insanlara sözleşmeyle aynı parayı vererek, niçin kültürümüzü su yüzüne çı
karmıyorsunuz? Bunu yaptığınız zaman, yine tarihe geçecek bir iş yapacaksınız. 

Millî tarihimizin kaynakları olan yazılı belgeleri, divanlar, divançeler, hilyeler, siyerler, mev
litler, cönkler, fermanlar ve beratları getirip, bir an önce ortaya koyalım. 

Yeryüzünde kendi atasına küfreden bir millet, bizden başka, gösteremezsiniz. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BESTAMİ TEKE (Hatay) — Kim küfrediyor?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — İzah edeceğim, müsaade et, izah edeceğim. 
Osmanlı sultanlarına küfredilen tarih kitaplarını hâlâ okutuyorsunuz beyler... Ermenis

tan'a kızıyoruz; Karabağ'da kardeşlerimiz şehit oluyor, bağrımız kan ağlıyor, bir şey yapamı
yorsunuz. O Ermenilerin İkinci Sultan Abdülhamid'e verdiği ismi hâlâ tarih kitaplarımızda 

e 

okutuyorsunuz : Sultan de le Rouge, Kızıl Sultan... Bü, Türkiye'nin bir ayıbıdır. (RP sıraların
dan alkışlar) Hiç gocunmayalım; hepimiz bu toprakları seviyoruz. Kurtuluş Savaşında kahpe 
Fransıza karşı silah kullanan bir dedenin çocuğuyum ben; ama, bu sefer de, dindar olduğu 
için -ağa ve şeyh olmadığı halde- sürgün edilmiştir. Kim tarafından? Ali Sahib tarafından. 
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Kim o? İstiklâl mahkemesi başkanı. Ne çektik bu memlekette Kel Alilerden, Kılıç Alilerden!.. 
Ne zamana kadar daha hakikatleri saklayacağız?.. Victor Hugo'nun çok güzel bir sözü var 
: "Hakikatler zincirlenemez. Zincirlenip denize atılsa bile, zincirler paslanır, bir gün hakikat
ler yeryüzüne ve su yüzüne çıkar. Korkarım, üzerindeki insanları da yerle yeksan eder" diyor. 

Biz kurtuluş istiyoruz. Biz diyoruz ki, şu ana kadar hapsedilmiş kültürümüzü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli mensupları olarak, 56 milyonun birer değerli temsilcileri ola
rak, çekinmeden ortaya koyalım. Babamın suçu varsa, babamın suçu da ortaya çıksın. Nasıl 
olsa bir gün tarihin savcısı çıkacak; gebertilecek öyle ölüler var ki, mezarından çıkarıp darağa-
cına asacaktır!.. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Kim o? 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) — Bağırma! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — öyleyse, cümlenin bozukluğundan değil, an

tenlerin alıcıya karşı iyi ayarlanmamasındandır. 
Millî ve manevî değerlerimize bir cümle ile yer vermeyen boyalı basın, bir aşiftenin, bir 

cinsi sapığın boy boy çıplak resimlerini vererek, gençlerimize örnek teşkil edecek şekilde, ahla
kımızı bozmaktadırlar, Yani, kucaktan kucağa gezen, çok affedersiniz, babasız çocuk doğur
mayı kendisine marifet sayan kişiyi çocuklarımıza örnek olacak şekilde tanıtmaya müsaade 
var, destek de görüyor!.. 

İstanbul sinema günlerinde, Sayın Kültür Bakanının da destekleriyle, Piyer Paulo Rassoli-
ni'nin filmi gösteriliyor. Bu filmi seyreden bir arkadaşımız, "Kusarak çıktım filmden" diyor. 
O kadar müptezel, o kadar berbat bir film... Yani, nasıl oluyor? Türkiye'deki 3 bin sinema, 
250 Sinemaya düşüyor, bunun 190'ında porno film oynatılıyor, "Porno filmi de yüzde 60 vergi 
alarak denetim altına almaya çalışacağız" deniliyor... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kusuncaya kadar niye beklemiş?!. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — "Kültürden ne çıkacak?., diye beklemiş; ama, •> 

bakmış ki kültürü hazmedemiyor... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Seni uyutmuş o. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Türkiye'de yapılan hadise : Judeo, Romeo ve 

Kristin kültürü getirilmeye çalışılıyor; sanki Müslüman kültürü yok!.. 
Sevgili Bakanımın geçen sene bütçe üzerindeki konuşmasından bir iki nokta almıştım. Mü

saade ederse -bizde kızmaca, küsmece yok- onlara değineceğim. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, 3 dakikanız kaldı efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Efendim, Doğru Yol Partisi ve diğer partinin 

sözcüleri 5 dakika fazla konuşmuşlardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, sizin 3 dakikanız kaldı. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Toparlıyorum. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Biz iktidarız. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — İktidar olunca, hakkımızı da mı kesbedeçeksiniz! 
Neyse, onu söylemeyeyim. 
TRT, bugün baş belası... 9 kanaldan çirkef neşrediyor; TV-1, TV-2'den tutun, Star-l'e ka

dar, Show'a, Tele-On'a kadar. 
Bu,millet bu kadar mı kuzulaştı?! Bu milleti, ahlakını tırmıkla çekmeye çalışan bir nesle 

teslim etmeye mecbur mu bırakıldık?.. Düşünün... 9 kanaldan, insanımızın millî ve manevî de
ğerleri, bu ramazan gecesinde bile yok edilmeye çalışılıyor. 
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Düşünün.. Bin kişeye düşen kitap sayısı Amerika'da 4 300, Eski Rusya'da -Rusya Bağım
sız Devletler Topluluğunda- 16 bin, Finlandiya'da 16 280, Bulgaristan'da 5 045 iken; çağdaş, 
çağ atlayan, laik ve Atatürkçü Türkiye'de 40!.. Şimdi, bir kütüphaneye düşen insan sayısını 
veriyorum; Amerika'da 27 367, Eski Rusya'da 2 146, Finlandiya'da 3 734, Bulgaristan'da 
1 724 iken, çağdaş, laik, Kemalist Atatürk Türkiye'sinde 64 800. 

ölülerimizi bile dışarıdan gelen köpekler kurtarıyor!., insanımıza o kültürü vermedik... 
Ben Erzincan'a gittim, insanımız inanç kültüründen yoksun olduğu için, çadırları çalıyor... 
Kim yaptı bunu?.. Eğitim ve kültür sistemimiz yaptı. 70 yıldır, ne yeni bir Fuzulî, ne yeni bir 
Nâbî, ne yeni bir Mehmet Akif Erşoy, ne yeni bir Necip Fazıl Kısakürek, hatta ne bir yeni Na
zım Hikmet yetiştirdik. 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Seni yetiştirdik, ne güzel işte! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Ben de imalat hatasıyım. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Olamaz Halilim, kıyamayız sana. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Okuma yazma oranı en düşük ülkeler arasında, 

çağdaş Türkiye, ne gariptir ki, son sıralarda yer almaktadır. 
Devlete bakın ki, hastasını bedava tedavi etmesi lazımken, ilacından KDV alıyor!.. Devle

te bakın ki, dilenen insanın aldığt ekmekten KDV alıyor!.. Devlete bakın ki, çocuğunu okula 
gönderen insanımızın aldığı kitaptan, defterden KDV alıyor!.. 

Bu nasıl devlet!.. Yani, bu, devlet olur mu?!. Akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular 
soru içinde. Beyler, kendimize dönelim ve düşünelim. 

Çarpıcı başka bir örnek daha vermek istiyorum: Türkiye'de bin kişiye düşen gazete sayısı 
60 iken, Batı Avrupa'da 500'dür. Bir Avrupalı, vatandaşımızdan yüzde 70 daha az parayla ga
zete alıyor. Sevgili dostlar, düşünebiliyor musunuz, bizde gazete fiyatları yüzde 36 artarken, 
asgarî ücret ancak yüzde 14 artmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakanlığımızın yapması icap eden bir iki konuya de
ğinerek sözlerime son vereceğim. 

Bakanlık bünyesinde "Dışilişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü" 
adında 57 kadrolu bir genel müdürlük kurmuşsunuz, Adından da anlaşılacağı üzere, İslam ül
kelerini kapsamamaktadır. İslam ülkelerini de kapsayan teşkilatlanmadan niçin vazgeçildi? O 
tarafa, niçin hep İngilizce bilenleri gönderiyoruz? Arapça bilenleri niçin göndermiyoruz? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Araplar da İngilizce konuşuyor. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Kütüphanelerde, arkeologlarla sanat tarihçileri 

arasında niçin bir ayrım var? Biz, kültürümüzü öğrenelim, tvo Andric'imi getireceğiz? Oğuz-
suz Avlu'yu yazanı mı getireceğiz, kitaplarımızı yeniden okusunlar diye? . 

Gerek ilahiyat fakültelerinden, gerekse diğer edebiyat fakültelerinden mezun olan kardeş
lerimiz burada istihdam edilse, inanıyoruz ki iyi olacaktır. Muhteşem Sultan Süleyman Sergisi
ni götürüyor, gösteriyoruz, arkasından da tarih kitaplarımızda adamlara küfrediyoruz!.. Bize 
gülüyor ve diyorlar ki, "Getirip gösterdiğiniz eserlerinize siz inanmıyorsunuz, siz bu atalarını
za inanmıyorsunuz, kitaplarınızda bu atalarınıza küfrediyorsunuz, şimdi de getirip, bu, Kanu
nî Sultan Süleyman Sergisidir diyorsunuz..." 

İki yüzlü olmayalım, çifte standartlı olmayalım. 
Vatandaşlar, bazı kültür müdürlüklerine, müze müdürlüklerine ve taşradaki müftülüklere 

araba hibe etmişti; ANAP'ın Maliye Bakanı o arabaları sattı. Şimdi, benim müzedeki karde
şim hangi arabayla gidip inceleme yapacak? 
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Anıtlar Yüksek Kurulu, tsa Bey Camiinin yanında abdest almak için bir yer yapılmasına 
müsaade etmiyor. Efes'in her tarafına aşk evi yapılıyor, her şey var orada; ama tsa Bey Camii
nin -Allah razı olsun ibadete açıldı- yanında abdest alınacak yer yok Sayın Bakanım!.. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O kolay iş, yapar. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Müzelerdeki sanat tarihçileri ve arkeologlar ay

nı görevi yapmalarına rağmen, arkeologlar daha çok ücret alıyorlar. Çünkü, kendilerini teknik 
sımfa aldırmışlar. Oysa, diğerlerine de aynı imkânlar sağlanmalı.. , 

Değerli arkadaşlarım, gidin görün, Millî Kütüphane bir keşmekeşliğin içinde. Bundan yö
neticiler bile şikâyetçi. Araştırma yapanların rahatça çalışabilmeleri için buraya gelen çocukla
rımız il halk kütüphenelerine kaydırılmalıdır. 

Söylenecek daha çok söz var; ama, adil düzenci olduğumuz için, Sayın Başkanım tekrar 
ikaz etmeden sözlerimi burada tamamlarken; 

"Sevinin Mehmed'im başlar yüksekte 
ölsek de sevinin, eve dönsek de 
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte 
Yann elbet bizim, elbet bizimdir -
Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir." 
Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Sayın Çelik, mutmain olasınız diye ifade ediyorum; Sayın Gökdemir süresini 3 dakika aş

tı, siz ise 6 dakika aştınız efendim. 
Değerli milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan, kişisel konuşmalardan sonra mı konuşmak istersiniz efendim? 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FlKRİ SAĞLAR (İçel) — Bir arkadaşımız konuştuktan 
sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli milletvekilleri, bütçenin lehinde olmak üzere Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut 

Orhon, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Orhon, süreniz 10 dakikadır. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Kültür Ba
kanlığı bütçesiyle ilgili şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığı bütçesinin, genel bütçenin binde 89'u olduğunu gö
rünce, bu Bakanlığı yürüten Sayın Bakanın, bu kadar kısır bir bütçe ile nasıl hizmet vereceğini 
doğrusu merak ediyorum. Zaten, Bütçeyi özetleyen kitapçığın -raporun- 'öneriler' kısmında 
da bu açıklanmaktadır. 

Ayrıca, bu bütçede personel giderlerinin yüzde 127 artırıldığını gördüğümüz zaman, bu 
merakımız daha da artmaktadır. "Niçin?" diye sorabilirsiniz, öyle ya, Hükümet, memur ma
aşlarına yüzde 25 ila 30 arasında bir artış sağlamıştır. Temmuz ayında biraz daha bonkörce 
davranıp, yüzde 50 zam vereceğini kabul edersek, geriye kalan yüzde 52 artışın kimlere ve nasıl 
verileceğini merak etmemek mümkün değildir. 
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Ben bunu kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Kültür Bakanlığında büyük personel hare
ketleri vardır, daha evvel çalışan personel görevlerinden alınmaktadır. Yapılan tayinlerin, "Ben 
yaptım, oldu" zihniyeti yerine, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması dileğimizdir; 
ancak, tayinlerin "Ben yaptım oldu" zihniyeti ile yapıldığını görüyoruz. Tayinlerin sebebi ise, 
bayrağı sembolize eden tabloyu; bayrağı yaratan ve bu vatanı bize kanlarıyla hediye eden şehit
lerin tablolarını, Ergenekon'dan çıkışı sembolize eden tabloyu duvardan indirmemeleridir. İlim 
ve irfanlarından hiç kimsenin endişesi olmayan bu insanların görevlerinden alınmasının, yüce 
milletimizi üzdüğü kadar, Sayın Bakanı da üzdüğü kanaatindeyim. 

Tabiî, Sayın Bakan bu tayinleri yapmak zorunda idi. Partisinin ve partililerin baskıları 
vardı. Bunların karşısında yapabileceği başka bir şeyi de yoktu. Tabiî ki, bu işlemi yapmak 
zorundaydı, çünkü yıllardır beklentisi olan insanlar vardı. 

Görevden alınan kişilerin yerine getirilenlere de şöyle bir göz atmakta fayda yardır. Getiri
lenlerin çoğu, Lenin, Stalin hayranı, Marksist, uzaktan kumandalı, sözde saz ve söz adamları
dır. Bunlarla nereye varılır, bilmem, tşte demin bahsettiğim arta kalan yüzde 52 miktar, bu 
şahısları memnun etmek için ayrılmıştır. Tabiî, bizim sevdiğimiz şairler, "Bir Lenin", "Tek er 
Lenin" diye şiir yazan şairler olamaz. Bizim sevdiğimiz şairler : 

"Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın." diye şiir yazan şairlerdir. 
Sayın Bakanın 1990 yılı Kültür Bakanlığı bütçesinde yaptığı konuşmalardan birkaç bölüm 

almak istiyorum. 
Konuşmasında, Anayasanın 141, 142 ve 163 üncü maddelerin kaldırılması sözünün, Ana

vatan İktidarı tarafından verildiğini söylemiştir. 
Anavatan İktidarı, hem çağdaş olduğunu, hem de verdiği sözü yerine getirdiğini göster

miş; 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldırmıştır. SHP ise, bağnaz, gerici ve tutucu olduğunu, 
başörtüsü olayında göstermiş ve Anayasa Mahkemesine giderek bunu ispat etmiştir. Sayın Ba
kanın, bu tutumu aşacağını sanıyorum. 

Gene aynı konuşmada Sayın Bakan, "Ülkeyi yönetenler, malı götürdük diye beyanat ver
mekte, konuşmalarını, yüz kelimeyi geçmeyen sözcük dağarcıklarıyla sürdürmekte, Ret Kit oku
yarak kültürlerini artırmaktadır" demektedir. 

Sayın Bakanı, 1990 yılında, bugünkü İktidarı tarifindeki ileri görüşlülüğü için ayrıca teb
rik ediyorum. Yalnız, "malı götürdük" lafına ilave yaparak, "Ben vergi kaçakçısıyım" diyen 
bakanların bulunduğunu, kaçakçıyı, vergi hırsızlarını affeden ve böylece diyet borcunu öde
yen» yetimin hakkını yiyen bakanların olabileceğini tahmin edememiştir; gene de kendisini tebrik 
ediyorum. 

Gene Sayın Bakan, "Tarihi yadsımadan, geleceğe dönük, dinamik, atılımcı, yenilikçi bir 
politikayla evrensel olunur" demektedir. 

Tarihi inkâr etmek, bir ansanın kendisini inkâr etmesidir; kendisini inkâr eden insanın 
ve toplumların kültürlerinin olması da mümkün değildir. 

"Kültür, evrensel mi, yoksa millî mi?" münakaşasına girmeden, 1992 Kültür Bakanlığı 
bütçesinin raporundan bir cümleyi okuyup, takdirlerinize sunmak istiyorum. Cümle aynen şöy
ledir : "Kültür Bakanlığının görevleri: Millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, 
geliştirmek, kavramak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu su
retle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak." 

Takdir sizlerindir... 
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Kültür, dildir; kültür, dindir; kültür, töredir; kültür, gelenektir; kültür, mimaridir; kültür, 
beslenmedir; kültür, giyimdir; kültür, düşüncedir; kültür, duygudur; kültür, hayattır; kültür, 
insanların bildiklerinin tamamıdır; kültür, sevgidir; kültür, hoşgörüdür ve kültür, bayrak sev-
gisidir. Öyleyse, kültür ve sanat, milletten destek almalı ve milletin malı olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, iki dakikanız var efendim. , 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bir de sizlere, Atatürk'ün kültürle ilgili sözlerini ak

tarmak istiyorum. Özellikle, Atatürkçü geçinenlerin veya Atatürk'ü maske yapanların bunu 
kafalarına yerleştirmeleri gerektiğini de ayrıca belirtmek işitiyorum. Aynen şöyle diyor : "Türkiye 
Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür, zeminle orantılıdır, o zemin, milletimizin kendi ka
rakteridir. Milletimizin dehasının meydana çıkması ve bu sayede layık olduğu medeniyet sevi
yesine erişmesi, tabiî, millî kültürümüzü yüceltmekle kabildir." 

Bu sözlerden sonra, "Millî kültür çağın gerisinde kalmış" diyen Sayın Bakanımın, Ata
türk için ne düşündüğünü öğrenmek isterim! 

Sansürün kaldırılması sonucu televizyonlarda ve sinemalarda porno film gösterilmesiyle 
oluşturulan çağ dışı anlayışa da karşıyız. 

Tiyatro, opera ve baleyle ilgili olarak, bütçenin büyük bir kısmının ayrılmasına rağmen, 
yerli eserler dışlanmakta, evrensellik uğruna yabancı eserler desteklenmektedir; dolayısıyla.bizim 
yazar ve sanatçılarımız kendi kaderlerine bırakılmaktadır; destek görenler ise, belli fikir ve dü
şünce yapısına sahip olanlardır. 

Bu arada, daha evvelki Bakan tarafından açılan ve gazetelerde ilan edilen resim, heykel, 
müzik ve daha birçok dallarda kültürü teşvik etmek maksadıyla milyonlarca lira ödül verilme-, 
siyle ilgili yarışmadan, bugüne kadar bir haber alamadık; iptal edildiyse, sebebi nedir? Bu ko
nuda açıklama yapılırsa çok memnun oluruz. 

Bu arada, Sayın Bakanın, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerindeki Türk büyüklerinin 
türbelerini ihya etme çalışmalarına ayrıca teşekkür ediyorum. 

Konuşmamda Azerbaycan olayına da değinmeden geçemeyeceğim. Azerbaycan'da gördü
ğümüz olayları şu şekilde özetlemek istiyorum : Azerbaycan'da katliam var, soykırım var, iş
kence var; insanlar boğazlanıyor, kızgın demirler üzerinde yürütülüyor; genç kızların ve gelin
lerin, eşleri, çocukları önünde, kardeşleri önünde ırzlarına geçiliyor; henüz doğmamış çocuk
lar, kasaturalarla anne karnında hunharca öldürülüyor, parçalanıyor; hatta, esirleri kurtarmak 
için, genç anneye, kendi çocuğu kendi elleriyle boğdurtturuluyor ve arkasından kadın çıldırı
yor... Bütün dünya, Fransızıyla, Italyanıyla, Amerikalısıyla, Rusuyla bu vahşi topluluğa, mad
dî ve manevî destek oluyor... Bugünkü Hükümet de, "konu, Azerbaycan'ın meselesidir" diye
rek, bu olayda sessiz kalıyor. 

Bütün dünya devletleri insan haklarından bahsediyor; insan hakları savunucularından hiçbiri 
Azerbaycan'a gitmiyor; taraflı ve satın alınmış basının ve televizyonların yayınlarıyla, insan 
haklarına inananları yanıltıyorlar; bizim televizyonumuz da, konuya detaylı girip, dünyaya olayı 
anlatmıyor. Bunu, devlet olarak yapmasak bile, insan olarak yapmanın görevimiz olduğunu 
söylüyor ve Hükümeti göreve davet ediyorum. 

Buradaki olayların asıl gayesinin ise, kültür emperyalizmi olduğunu, Türk-tslam kültürü
nü soykırımı ile yok etmek olduğunu anlamamak birazcık saflık olur. Yetmiş yılda yok edile
meyen kültür, soykırım ile yok edilmek isteniyor. 
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Konuşmamı bitirmeden önce, Kültür Bakanlığı bütçesinin yüce milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, teşekkür ediyorum, 
Söz sırası Hükümet adına, Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'da. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 45 dakikadır efendim. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce, bir dil sürç

mesi olarak kabul ettiğim; ama nitekim kendisinin de fark ettiği, birlikte daha önceki dönem 
de milletvekilliği yaptığımız Sayın Budak'ın "katil" sözünü kabul etmediğimi, bu Meclisin yüce 
çatısı altında söylenmeyecek bir söz olduğunu, hele hele Kültür Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken, Kültür Bakanlığı bütçesiyle ilgili kültürlü kişilerin hiç söylememesi gereken bir söz oldu
ğunu belirtmek istiyorum ve mümkün olduğu kadar onun konuşma seviyesine düşmeden, Ba
kanlığın bizatihi kendisiyle düzeyli bir seviyede kalarak sözlerimi sürdürmeye çalışacağım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

öncelikle, Sayın Başkana ve değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, 
bu ana kadar sürdürmüş olduklan uygar takipten dolayı. Bunca zamandır burada son derece 
yararlı bir görüşme yapan ve Bakanlığımıza katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma, gerçekten, 
bu vesileyle teşekkürü borçlu olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Gerçekte, demokrasinin en güzel yanı, her türlü düşüncenin özgürce ifade edilmesidir. Ni
tekim, görüşmeler boyunca da bu kürsüde her şey söylendi ve bu kürsüde her şeyin söylenmesi 
gerektiğine inanan bizler sabırla dinledik. Ancak, bir şeyin ayırdına varmamız gerekiyor : Bu 
kürsüde her şey söylenir; amö yalan şeyler söylenmemelidir; çünkü, milletin vekillerine yakış
maz. Ben, burada söylenen, doğru olmayan sözlere "yalan" demek istemiyorum; çünkü, mil
letvekili arkadaşlarımı itham etmek istemiyorum; yanlış bilgilendirmenin getirdiği sözler ola
rak algılıyorum ve o şekilde bakıyorum. 

özlediğimiz ortamın oluşması ve böyle bir ortamda Kültür Bakanlığı bütçesinin böylesine 
derinlemesine ve yoğun görüşülmesi, hararetli tartışmalar yapılması, kültür konusunun ve Kültür 
Bakanlığının önemini bir kez daha vurgulayarak gözler önüne sermiştir. 

Parlamenterlik yaşamımda Kültür Bakanlığı bütçelerini özenle takip etmeye çaba göster
dim. Böylesine geniş kapsamlı bir tartışmanın yaşandığını da pek hatırlamıyorum. O nedenle, 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Gerçekte, dikkat edilirse, bizi eleştirmeye çalışan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere, he
pimizin ortak bir hedefi var : Ülkemizin üniter devlet yapısını ve Misakı Millî sınırlarını güç
lendirerek korumak, ülke birliğini ve beraberliğini ilelebet savunmak. Biz, tek sesli bir kültür 
anlayışını terk ederek, kültürel çoğulculuk kavramına sahip çıkmakla, bu hedefin daha sağlık
lı gerçekleşeceğine inanıyoruz. . 

Çoğulcu kültür, birden çok inancın, aynı anda ve aynı yerde, hoşgörü ve demokrasi içinde 
yaşadığı bir kültürdür. Bu kavram son derece bilimseldir. Bunu bilimsellik dışı addetmek de, 
bilgisizliktir, cahilliktir. Bu kavram, gerçek demokrasinin temelinde yatan kültürel yapıyı vur
gular. Amerika'da okutulan, herhangi bir üniversitenin birinci sınıf sosyal antropoloji ki-
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tabını açarsanız, bu kavramın açıklandığım açıkça görürsünüz. Çoğulcu kültür, nasıl demok
rasinin temeliyse, bunun karşıtı olan tekçi ya da tekil kültür de, otoriter ve totaliter rejimlerin 
kültürel yapışım belirler. Bunun nedenini açıklayayım : 

Sayın milletvekilleri, görüşmeler boyunca bizim politikalarımıza eleştiri yönelten arkadaş
ların, "vatandaşlık" kavramına pek değinmediklerini gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
kendi yapışım, her çağdaş toplum gibi, "vatandaşlık" kavramı üzerine bina etmiştir. Ancak, 
bu unutulurca, "vatandaşlık" kavramı üzerinde sıkı sıkıya durulmazsa, hem bizim politikala
rımız anlaşılmaz gibi görülür -nitekim de öyle görülüyor- hem de bize karşı, gereksiz, insafsız 
ve hatta yersiz eleştiriler yapılarak, bilimsellikten uzaklaşılır, aynen bu görüşmeler sırasında 
olduğu gibi. Çünkü vatandaşlık, kişilerle devlet arasında, Anayasa ve yasalarla tanımlanmış, 
karşılıklı hak ve ödevlere dayanan bir bağdır. Kanımca, bugünkü sorunlarımızın, üstelik yal
nızca kültürel sorunlarımızın değil, siyasal sorunlarımızın da temelinde, "vatandaşlık" kavra
mım yeterince geliştirememiş ve benimseyememiş olmamız yatmaktadır. Her insanın doğuştan 
özgürlüğü ve eşitliği üzerine kurulan ve devleti bu eşitlik ve özgürlüğü korumak ve geliştirmek 
ödeviyle yükümlü lalan "vatandaşlık" kavramı, yüzyılların topluma benimsetmiş olduğu kul
luk anlayışım da henüz aşamamıştır. Cumhuriyetten önceki dönemden kalan kulluk anlayışı, 
insamn kendinden bağımsız bir devlet yapısını kabul eder, devleti şu ya da bu biçimde ele ge
çirmiş olan insanlara hizmettir kulluk anlayışında egemen olan. Vatandaşlık anlayışıysa, insa
nın kendi haklarını korumak ve kollamakla görevlendirilmiş ve bizzat kendisi tarafından oluş
turulmuş bir devlete dayanır. 

Vatandaş, bir yandan bu İçendi oluşturduğu devleti denetler, öte yandan, temel hak ve öz
gürlüklerini koruduğu ve verimli bir ekonomik faaliyetin yapılmasına zemin hazırladığı için 
de, bu devleti gözü gibi sakınır. 

ÎŞte, devletin, ekonomik olarak ezdiği, sömürdüğü, kişiliksiz, temel insan hak ve özgür
lükleri bulunmayan, kul ile, devletin temel amaç olarak koruduğu ve kolladığı vatandaş ara
sındaki fark da burada yatar. 

Kullara dayalı bir devlet, varlığını sürdürmek için, baskıyı; vatandaşlara dayalı bir devlet 
ise, devamını sağlamak için, insanlann özgürlük ve refahını geliştirir. 

Kullara dayalı devlet, sömürüsünü ve baskısını sürdürmek için, ırkçılık gibi şoven duygu
ları besler, insanları ideolojik baskı altına alır ve kendine milliyetçi düşmanlar yaratır ki, kul
larını bir arada tutabilsin; vatandaşlara dayalı devlet ise, kendini geliştirmek ve güçlendirmek 
için, belirlenmiş siyasal sınırlar içinde yaşayan tüm insanları, din, dil, ırk ve kültür farkı ara
maksızın korur; kollar, özgürlüğe ve zenginliğe kavuşturur. Böylece kullar, totaliter veya otori
ter devletlerin, vatandaşlar ise, demokratik devletlerin ana malzemesi olurlar. 

Türkiye Cumhuriyeti, kafatasçı, ırkçı bir kan ve din cumhuriyeti değildir; totoliter ve oto
riter devlet de değildir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlık üzerine kurulu demokratik bir devlettir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne yönelik tehditler varsa, 
bunun nedeni, Türkiye Cumhuriyetinin "vatandaşlık" kavramı üzerine kurulu olduğunun unu-
tulmasıdır ya da unutulmasının, işlerine geldiği için, kullanılmasıdır. 

Türkiye gibi çoğulcu bir kültür yapısını barındıran bir ülkenin, bu özelliğini unuttuğu
muz an, "27 etnik grup, 36 uygarlık" lafını demogojiye getirerek, Türkiye'nin ulusal bütünlü
ğünü tehlikeye atarsınız, aynen bugün olduğu gibi, çünkü, Türkiye Cumhuriyetini zengin-
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Ieştiren çeşitli tekçi bir görüşe, bir unsurun diğerlerinden üstün olduğunun iddiasını taşırsınız 
ve ülkemizin birliği de, Misakı Millî sınırları da zedelenir. 

Bir siyasal birim içinde yaşayan farklı insanları tek bir anlayışın ya da ideolojinin şemsi
yesi altında, baskı yolunda toplamaya veya tutmaya çalışmak, asıl siyasî bölücülüğün ta kendi
sidir. Çünkü, o zaman insanlar, kendi kişiliklerini geliştirmek ve zenginleştirmekle yükümlü 
olan devletin, tam tersine, kendilerini engellediğini düşünerek, ona baş kaldırırlar; bu baş kal
dın sırasında da, baskıcı egemen ideoloji hangisi ise, ondan farklı, ondan bağımsız ve hatta 
ona karşı yeni bir bölücü, ayırımcı ideolojiye sığınırlar. Oysa, vatandaşlık anlayışına bağlı dev
let, çoğulcu görüşle, bütün din, dil, ırk, gelenek, görenek ve siyasal farklılıklara karşın, tüm 
vatandaşlarını koruduğu ve kolladığı için, hepsi tarafından da benimsenir, desteklenir, tşte bi
zim, "demokrasi kültürü" dediğimiz kültür, esas itibariyle budur. Bizim söylediğimiz, çoğun
luğa sahip olanların, azınlıkta kalanları ezmediği, her görüşün, anlayışın, dinin, dilin, ırkın, 
geleneğin, aynı ülkenin vatandaşı olarak eşit haklara ve aynı saygıya sahip olduğu bir toplu
mun kültürüdür. 

Sevgili milletvekilleri, bizim politikamızı daha berrak ve net bir hale getirmek için, üze
rinde sindire sindire durulması gereken ikinci kavram, uygarlıktır. 

Üzülerek söyleyelim ki, görüşmeler boyunca "uygarlık" kavramını da "vatandaşlık" kav
ramı gibi pek anmadık, hatta hiç anmadık. Oysa, bizim politikalarımızın en temel özellikle
rinden biri, evrensel kültürle, Türk uygarlığını buluşturmak, el ele verdirmektir. 

"Medeniyet" ve "kültür" kavramlarını tam anlamıyla birbirlerine karıştırdı bir arkada
şımız burada, önce, bu iki kavram arasında hiçbir önemli fark olmadığım, birbirlerinin yerine 
kullanıldığını söyledi; sonra da bu iki kavramı ayrıştırdı; kültürü, hem medeniyetten ayırdı, 
hem de millî kültürle, kültürü aynılaştırdı. 

Bilimsel gerçeklerden başlayıp, gereksiz zorlamalarla devam ettiği konuşmasında ortaya 
çıkan bu kavram kargaşasına bir açıklık getirmek için, ben burada bu kavramları iyice açıkla
mak istiyorum; böylece, sayın arkadaşımın bundan böyle de, belki sistematik olarak düşünme
sine yardımcı olurum zannediyorum. 

Biliyorsunuz, kültür, bir toplumun, doğayla alışverişinden elde ettiği birikimlerin tümü
dür. Toplumların kültürleri, ulusal sınırları aşarak, insanlığın malı haline geldiği an, uygarlığa 
dönüşür, örneğin, Pastuer, doğayla insan arasındaki bir ölümcül hastalığa çare bularak, sınır
larını aşmış, insanlığın malı haline gelmiştir, uygarlığın bir parçası olmuştur; oysa, Pastuer, 
Fransız kültürünün bir temsilcisi olarak ortaya çıkmış; ama çabucak sınırlarını aşmıştır. 

Biz, çoğulcu kültür anlayışıyla kendi uygarlığımızı zenginleştirmek, geliştirmek, evrensel 
ve çağdaş uygarlık anlayışıyla bütünleştirmek istiyoruz. "Evrensel kültür" kavramıyla, bir ar
kadaşımız, eski Yunan ve Romayı özdeşleştirdi ve bizi de grekoromen hayranı olmakla suçladı. 

Büyük bir hüzünle ifade edeyim ki, bu saptama, hem yanlış, hem de geriye dönük olduğu 
için, zararlıdır. Bizim evrensel kültür anlayışımız, 21 inci yüzyıla giren dünyamızdaki insanoğ
lunun ortak değerlerine katkıyı hedeflemektedir. Bizim yüzümüz, geriye değil, ileriye dönük
tür ve hem eski Yunan'ı, hem eski Romayı, Atatürk'ün getirdiği çağdaşlık anlayışı içinde, çok
tan aşarak, 21 inci yüzyıldaki insanlığa, Türkiye topraklarında yaşayan tüm insanların katkısı
nı amaçlıyoruz; amacımız bu. Yunanistan'dan daha fazla antik Yunan, İtalya'dan daha fazla 
antik Roma kalıntısına sahip olan, bunca değişik uygarlıkların gelip geçtiği ülkemiz top-
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raklarında, değişik dinlerin, Müslümanlığın eşsiz örneklerini de düşününce, bu hedefe rahatça 
varacak bir konumda olduğumuza inanıyoruz; yeter ki, biz bağnazlıktan vazgeçelim. 

Bugünkü Türkiye Cumhuriyetini oluşturan halkımızın, geçmiş coğrafyası ve özgün tarihi 
içinde verdiği ürünler, ulusal sınırlar içinde kaldığı zaman, kültür öğelerini; ulusal sınırları aşarak 
tüm insanlığa ulaştığı ve katkıda bulunduğu oranda da, uygarlık öğelerini meydana getirmiş
tir. Bu anlamda, hem bir Türk ya da tslam veya Türkiye kültüründen, hem de bir Türk ya 
da tslam veya Türkiye uygarlığından söz etmek olanaklıdır. îşte biz, siyasal sınırlarımız içinde 
yaşayan tüm vatandaşlarımızın kültür ürünlerinin, sınırlarımızı aşarak insanlığa mal olmasını 
ve uygarlık öğeleri haline dönüşerek, çağdaş uygarlığın oluşturulmasına katkıda bulunmasın-, 
dan yanayız. Teşkilatımızda yaptığımız düzenlemeyle yeniden oluşturduğumuz Halk Kültürle
rini Araştırma Genel Müdürlüğünün amacı da budur. Hedefimiz, topraklarımızdaki eski uy
garlıkları, çeşitli etnik grupların ve halk kültürlerinin zenginliğiyle birleştirerek, Türk kültürü
nü, dünyanın dikkatini çekecek hale getirip, hak ettiği yere oturtmaktır. 

Burada, "Halk kültürleri" kavramına da biraz değinmek istiyorum. Bakınız, bu konuda 
Anayasa Mahkemesi ne diyor : "Misakı Millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyetinin üzerin
de kurulduğu topraklar, bin yılı aşan uzun bir tarihsel gelişme sonunda, üzerinde yaşayan, müş
terek geçmişe, tarihe, ahlaka, hukuka ve eşit haklara sahip değişik kökenlerden gelen insanlar
la birlikte bir vatan, ulus oluşturmuşlardır. 

10 uncu yüzyılda yoğunlaşan Türk göçüyle, öncelikle Anadolu'daki insanlar, birlikte, çe
şitli devletlerin siyasal çatısı altında yaşamışlar ve Osmanlı imparatorluğunun kuruluşundan 
sonraysa, Kafkaslar, Balkanlar ve Arap ülkelerine uzanan büyük bir birlik yaşatmışlardır. Da
ha sonra, diğer imparatorluklar gibi, Osmanlı imparatorluğu da parçalanarak, Trakya ve Ana
dolu'ya çekilmiştir. Siyasal hükümranlık, Balkan, Kafkas ve Arap Halkıyla uzun yıllar birlikte 
yaşama, Anadolu insanını yeni yeni kültür ve insanlarla birleştirip, kaynaştırmıştır" Bu da Ana
yasa Mahkemesinin kararıdır. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Devamı da var. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FlKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bir ülkenin çeşitli yörele
rinde aynı ulusun değişik kültürlü vatandaşları, doğa ile kendi anlayışlarına elverişli bir şekil
de ilişkiye girer, değişik bir yaşam biçimi geliştirirler. Doğum, evlilik ve ölüm gibi yaşam serü
venleri, çeşitli yörelerde farklı gelenekler oluşturur. Gelip geçen, yıkılıp giden uygarlıklarda 
bu, birbirinden ayrı yaşam biçimlerinin kökenlerini oluşturur ve onları besler. Yörelerin halıla
rı, kilimleri, nakışları, dokumaları, cam ve seramik eşyaları bu nedenle değişir. Ülkenin çeşitli 
yörelerindeki farklı grupların yaşam birikimleri, farklı halk kültürlerini oluşturur, örneğin, 
dağlık bölgelerdeki yaşam biçimiyle, deniz kıyısındaki hayat tarzı, aynı dine, dile ve ırka sahip 
insanlar arasında bile çok farklı kültürel yapılar oluşturur. Karadeniz Horonu ile Erzurum Ba
rının arasındaki fark, işte bu değişik yaşam biçimlerinin oluşturduğu mozaiğin en güzel ör
nekleridir. Bunlar, hep kültürlerdir. 

Çobanlıkla geçinen bir toplumun uygarlığıyla, balıkçılık yapan bir toplumun uygarlığı, 
ancak, evrensel kültür şemsiyesi altında kesişir; böylece, çok sesliliği, hoşgörüyü, insan sevgisi
ni vurgulayan bir sentezi ortaya koyar, tşte, bunları araştırmak, halk kültürlerini gün ışığına 
çıkarmak, hem çoğulculuğu, hem de ondan ayrılmayacak olan evrenselliği sağlamak, geliştir
mek için biz bunu yaptık. 
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Bu arada, Halk Kültürleri Genel Müdürlüğümüzün işlerini sizlere açıklamak istiyorum. 
Bizi yanlış anlıyorsunuz, hiç olmazsa gözlüğünüzü çıkarın, doğru bakmaya çalışın, yanlış an
lamakta ısrar etmeyin. 

"Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Halk kültürlerinin, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk 

müziği, oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araş
tırma, derleme, inceleme ve diğer ilmî çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak. 
Halk kültürleri arşivini kurmak. Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür var
lıklarını, kültür anlaşmalarını kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incele
mek, derlemek; diğer ilmî çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlamak, tanıtmak; açık 
hava müzelerine, halk kültürleri arşivlerine kavuşturmak. Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta 
olan Türkçe lehçe ve şiveleriyle, bunların yardımcı dillerini öğretmek ve bu konuda araştırma
lar yapmak üzere mevcut mevzuat çerçevesinde enstitüler kurmak..." (çalışmaları başladı) "Ba
kanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." İşte, görevleri bunlar; ama siz, bir yere takılmış 
bir vaziyette duruyorsunuz... 

Sayın milletvekilleri, "Kültür Bakanlığının resmî bir devlet politikası olmamalıdır" der
ken, bu hedeflerimizi bugüne kadar gerçekleştirmeyen yasakçı anlayışı, halka dayatılan ve onun 
uygarlık ve kültür mozaiğini kısırlaştıran resmî kültür yorumuna son vermekte olduğumuzu 
anlatmak istiyoruz. Kültür Bakanlığının amacı; kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkma-. 
yan bir toplum yaratmaktır; HUkümet Programımızda yazılan budur. Bu toplumu yaratmak 
için, resmî devlet politikalarını reddetmek gerekiyor. Yasakçı anlayışı, yaptırımların düşünce 
olarak verildiği anlayışı reddederek, demokratik kültürü geliştirmek istemekteyiz. Hedefimiz, 
özgür bir toplum, demokratik bir toplumdur. Şimdiye kadarki resmî devlet politikaları ve küf
tür anlayışları bunu önledi; çünkü, "resmî politika" deyimiyle, askerî darbelerden sonra yapı
lan anayasalarla, nasıl düşüneceğimiz; ithalat yasaklarıyla, ne yiyeceğimiz; kılık kıyafet yasak-
larıyla, ne giyeceğimiz, nasıl giyeceğimiz, yasalarla, devlet tarafından belirleniyordu, tşte biz, 
böyle bir resmî vatandaş olmaktan çıkalım diyoruz, bunu kastetmek istiyoruz. Gerçeğe yaban-
cılaştınlan, önündeki boy aynaları kırılmış bir ülke olmaktan çıkmak istiyoruz; yani, herkesin 
önüne ayna koyup, "siz kimsiniz; bakın, kendinizi görün" diyoruz, tşte bizim yapmak istedi
ğimiz politika bu, demokratik devletin yapması, getirmesi gereken bu, sosyal devletin yapması 
gereken bu. Sizin en üst yöneticileriniz, "Sosyal devlet yoktur" diyor, doğrudur; işte onun için 
reddediyorsunuz. 

Sevgili milletvekilleri, düşünün ki, bugüne kadar Akdenizli olduğumuz yadsınmış; gizli 
bir el, bizi, doğal bir parçamız olan bir kültürden bir yaşam birikiminden koparmaya uğraş
mış. Oysa, Akdeniz'de islamiyet var, Türk kültürü, Arap uygarlığı var, Anadolu ağırlığı var. 
Akdeniz, Türk halkına bir el kapısı olarak sunulmuş. Yazık ki, bunları sunmaya çalışanların 
bilgisizliği bizleri üzmektedir. Bizim görevimiz, Bakanlık olarak onları da aydınlatmaktır; bu
nu biliyoruz. 

örneklerini çoğaltmak istemediğim bu tür, yaralayıcı, kısırlaştırıa, yabanalaştıncı yasaklan 
kaldırmak : tşte bizim politikamız, işte bizim demokratikleşme hedefimiz; işte 49 uncu Süley
man Demirel Başkanlığındaki Hükümetimizin politikası. 
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Şimdi, biz, toplumumuzu özgürleştirerek, kendisine olan yabancılığa son veriyoruz ve ken
disine olan güvenini sağlamlaştırıyoruz; kişilikleri gelişmiş bireylerden oluşan bir topluma ulaş
mak istiyoruz; onun için de, resmî yasakçı politikaları reddeden yeni bir anlayışla karşınıza 
çıkıyoruz. Belki de, kimi tepkiler, bu atılımcı girişimimizin yadsınmasındandır. 

Sayın milletvekilleri, sizlere, Mimar Sinan Üniversitesince yaptırılan, hem halk, hem de 
Bakanlık personeli ve sanatçı yaratıcı kadrolar arasında kültür yaşamıyla ilgili araştırmalar
dan, çarpıcı bazı sonuçlardan söz etmek istiyorum. 

Bu arada bir şeye değinmeden geçemeyeceğim. Sayın Budak, araştırmalardan bahseder
ken, "Bir grup marjinal dernek" diye tutturdu gitti. Onun için söylüyorum, bu gözlükleri atın 
diye. 

Dernek değil, herhalde "denek" demek istedi. 
Bu araştırmalar, denekler üzerinde yapılır, dernekler üzerinde yapılmaz Sayın Budak! Si

zin de bulunduğunuz partinin yetkilileri, yıllarca bu araştırmaları yaptılar ve zannediyorum, 
geçen dönem onun için milletvekili olmadınız; bu dönemde, asıl yerinizde değil, bir başka yer
de kontenjandan milletvekili oldunuz. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Kontenjandan olmadım. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Peki, yanlışım olabilir; özür 
dilerim, ama bir başka yerde oldunuz. 

Denekle, derneği karıştıran Sayın Budak'la ilgili olarak size kısa bir bilgi vermek istiyorum. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Ama ben istedim Sayın Bakan, göndermediniz. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR, (Devamla) — Bu tür araştırmalar, tüm 
nüfusumuzu teşkil eden kitleden, bilimsel tekniklerle seçilen ve adına "örneklem" denilen bir 
grup üzerinde yapılır; bunlara "denek" denir. Bu grubu oluşturan ve kendileriyle yüz yüze 
mülakat yapılan kişilere "denek" diyoruz. Sanıyorum ki, Sayın Budak'a ya yanlış bilgi veril
miş ya da yanlış anlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, "Tüm araştırmalar, dernekler değil, denekler üzerinde yapılır ve 
bu denekler, genel nüfusu temsil ederler" demiştim. Nitekim, bizim yaptırdığımız bir grup "Mar
jinal insan" diye kastettiğimiz kişilere bakın. Bu deneklerin içerisinde, İzzet Altınmeşe, Coş
kun Demir, Erol Evgin, Umur Bugay, Altuğ Yücel, llyas Salman, Rutkay Aziz, Can Gürzap, 
Hikmet Şimşek, Necati Cumalı var. Bunlar marjinal insanlar!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani o "marjinal", kelimesini yanlış anlamış arkadaş. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Hayır, yanlış anlamıyorum, bilerek kullanıyorum. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bu araştırmalara göre hal
kımız, çeşitli sanat ve kültür faaliyetlerine, genel olarak, ancak dörtte bir oranında katılmak
tadır. En yaygın olan, sinemaya gitme oranıysa, halk arasında, ancak yüzde 27,4'e erişebil-
mektedir. Halkın yüzde 65' i ise, yeterince kitap okumamaktadır. 

işin en çarpıcı tarafına gelmek istiyorum : Halkımızın yüzde 65'ine karşılık, Kültür Ba
kanlığımızın personelinin yüzde 73'ünün de yeterince kitap okumadıği öğrenilmiştir. 

Ayrıca, belirtmek istediğim bir başka nokta : Sinemaya, tiyatroya gitme oranlarının da, 
halkımızla Bakanlık personeli arasında çok anlamlı farklılıklar göstermemiş olmasıdır. 

Bir başka çarpıcı örnek, kütüphanelerin kullanımıyla ilgilidir. Halkın yüzde 66'sı ve ba
kanlık personelinin yüzde 67'si, hiç kütüphaneye gitmemektedir. 
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Görüldüğü gibi, kültür ve sanat ürünleri tüketimi, toplumumuzda son derece düşük dü
zeydedir. Ne yazık ki, bu düşüklük, Bakanlık personeli arasında da vardır. Ben bunu çok fazla , 
kusurlu bulduğum içiri söylemiyorum; bu personelimiz, aynı zamanda, dört aydır canla başla 
çalışmaktadır, eski ve yeni arkadaşlarımız canla başla çalışmaktadır ve yine deneklerle yapılan 
kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına göre de, Bakanlığımız önemli bakanlıklar arasına gir
miştir. Bu, arkadaşlarımızın sayesindedir, ben onlara teşekkür ediyorum; ama, kültür eksikli
ğimizi gidermenin, biraz evvel saydığım şekilde olması gerektiğini de burada bir kez daha vur
gulamak istiyorum. 

tşte, halk kültürlerini açıklamaya çalışan, araştıran genel müdürlüğümüzün yapmış oldu
ğu çalışmalardan bir tenesi. ' , ı I 

Yine bu araştırmalarla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum size. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — O araştırmalardan bize niye vermediniz Sayın 

Bakanım? • . ' . . -

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FlKRt SAĞLAR (Devamla) — Şimdi, burada veriyorum 
işte. 

Sayın milletvekilleri, halkın kültür ve sanat faaliyetlerine niçin katılmadıklarını da araş
tırdık. Halk, sinema ve tiyatro konusunda zamansızlığı; opera, bale ve klasik müzik konusun
daysa, hoşlanmamayı, ana neden olarak belirtiyor. Son derece ilginç olan bir bulgu da, halkın, 
kültür ve sanat faaliyetlerini izlememe gerekçesi olarak, pahalılığı -sadece popüler müzik kon
serleri açısından- ana nedenlerden biri olarak belirtmiş olmasıdır. » 

Sayın milletvekilleri, bu araştırmalar çerçevesinde saptamış olduğumuz bir başka gerçek 
de, Türk tiyatrosundaki ve Türk halk müziği korolarımızdaki sanatçı ve yaratıcı personelin, 
hem ANAP iktidarları döneminde ortaya çıkan siyasal baskılardan, hem de eş, dost, ahbap 
ilişkilerinin sanat yönetimine karışmış olmasından şikâyet etmeleridir. 

Bu arada, özellikle müzik sanatçılarımızın, CD ve kaset yapım olanaklarının yaratılması
nı istediklerini de öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biz, işte, kültür ve sanat ürünleri tüketi
mi böylesine az bir toplumda ve özellikleri yukarıda belirtilmiş bir personel kadrosuyla icraat 
yapmaya çalışıyoruz. 

Birinci amacımız, kültür ve sanat üzerindeki her türlü baskıyı kaldırmak; ikinci amacı
mız, bu yeni demokratik ortam içinde, kültür ve sanat etkinliklerini artırmak; yani, halkın kültür 
düzeyini hem tüketim, hem de üretimi destekleyerek düzeltmektir. Bu amacımızı, farklı kültü
rel gelenekleri bağrında barındıran Türkiye'mizde gerçekleştirmeye çalışmanın kendine özgü 
zorlukları olduğunu bilerek sürdürüyoruz. , 

Bilindiği gibi, Türkiye, etnik kökenleri farklı gruplara sahip olma bakımından çok zengin 
bir mozaiğe sahiptir. Etnik grup, aralarında din, dil, ırk ya da gelenek gibi ortak bir özellik 
olduğuna ve bu özelliğin, onları başka kişilerden ayırdığına inanan insanlar topluluğudur. Yer
li ve yabancı araştırma kaynaklarına göre, Türkiye'de çok etnik grup belirlenmiştir. Anadolu 
toprağı, binlerce yıl, bir kavimler kapısı niteliğiyle bu insanların aynı coğrafyada kaynaşması
na yol açmış ve siyasal birlik olarak, sonunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toprağı 
haline dönüşmüştür, tşte biz, bu çok kültürlü Türkiye'nin genel yapısına uygun, özgürlükçü 
ve demokratik bir kültür politikası izlerken, dış ilişkilerimize de özel özen göstermekteyiz. 
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Bir yandan, dağılan Sovyetler Birliğinin ortaya çıkardığı Türk Cumhuriyetleri, öte yandan, Bal
kanlardaki Türklerle Batı Avrupadaki göçmen vatandaşlarımız, özel ilgi alanlarımızı oluştur
maktadır. 

Bakanlığımız örgütünde, bu özel gruplara yönelik hizmetler açısından gerekli değişiklik
ler yapılmış ve yeni program çalışmaları başlatılmıştır. Bu arada, Karadeniz Ekonomik İşbirli
ğine paralel olarak bir kültür programıyla, Karadeniz Kültürel İşbirliği ve Akdeniz ülkeleriyle 
de Akdeniz Ülkeleri Kültürel İşbirliği Projeleri gündeme alınmıştır. 

Bakanlığımız, bütün bu dış kültür faaliyetleri açısından öncü ve atılımcı bir rol benimser-
ken, tüm dışa dönük programları açısından Dışişleri Bakanlığıyla da eşgüdüm sağlamaya özel 
bir özen gösterecektir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız bütçesinin teknik özellikleri hakkında komisyondaki 
sunuş konuşmamda verdiğim ayrıntılı bilgileri burada tekrarlamak istemiyorum. Ancak, büt
çemizin kısıtlı olduğunu burada söyleyen arkadaşıma da teşekkür etmek istiyorum. 

Bir ardadaşım beni eleştirdi; Diyanet İşleriyle, Kültür Bakanlığının bütçeleri arasında ne 
bağlantı vardır dedi? Kültür Bakanlığı bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesini muka
yese etmek istemiyorum; ama, onunla ilgili bir birlikteliği sağlamaya çalışıyorum. Çünkü, çok 
iyi biliyorum ki, insanın dinî ihtiyaçları da, onun kültürünün bir parçasıdır; onun için bunu 
istiyorum. 

özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik bir kültür politikamızı -tekçi kültür anlayışıyla eleşti
renler de dahil olmak üzere- her görüş ve inancı mukaddes sayan bir yaklaşımla uygulayacağı
mızı ve karşıtlarımızın bite kültürel haklarının güvencesi olacağımızı belirtmek istiyorum. 

Burada, Sayın Başbakanımızın, bizim söylediklerimizi destekleyen sözlerini de eklemek 
istiyorum. Sayın Demirel, "etnik farklılıkların zenginlik olduğunu" söylüyor; "Etnik inanç 
farkı gözetmeden herkesi kucaklayacağız" diyor. 

Hükümetimizin programının ruhu da budur. İşte, biz bu anlayışla kültür politikamızı sür
dürmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Budak, komisyonda yaptığı şovu bir kez de burada tekrarla
dı. Orada açıkladım; tutanakları okumuştu; ama, yine tekrarlamakta fayda umdu. Bana açık
lama fırsatını verdiği için, kendisine teşekkür ediyorum. 

Bir söze katılıyorum : Bakanlık olarak, harcanan paraları önemsemek durumundayız; her 
yaptığımız işin parası mutlaka az olmalıdır diye de düşünmemeliyiz; ama rakamları önemse
meliyiz. Bu bizim sorumluluğumuzdur; tüyü bitmedik yetimlerin haklarıdır. 

Geçtiğimiz dönemde bunları yaptınız... Buna uymadığınız açıktır; ama, biz önemsiyoruz. 
Niye önemsiyoruz? Sevgili milletvekilleri, Bakanlık görevime başladığımda gördüm ki, Bakan
lığımız iki tane dergi çıkartıyor; bu dergilerden birisi -Sayın Budak'ın burada gösterdiği- Genç
liğin Sesi Dergisi. Bu dergi Mayıs 1990 - Kasım 1991 tarihleri arasında 19 sayı çıkmış, 285 bin 
adet basılmış; sadece 17 017 adet satılmış ve bu dergiye 143 abone var. Her sayısı, ortalama 
bin adet bile satılmamış. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Satışa sunulmuyor. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Satışa sunulmuş. 143 tane 
abonesi var... • 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Altı tane mağaza... 
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KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Bakanlık olarak bu dergi
lere baskı tutarı için 600 milyon lira para vermişiz. 

Şimdi, o kadar ısrarla bunu söyleyince, insanlar, bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Yüzde 83 
iadesi olan bir dergi... Gönderiliyor; ondan sonra iade ediliyor... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Bakan, Sayın Budak'ın hissesi var mı? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Biz, bunu hemen durdu

ralım, bunun içeriğinde bir şey vardır, alınmıyor dedik. "Emir verin, yazılı emir verin, vermeyin" 
filan derken, iki günde -gösterdiği- o form basıldı ve bunun için de 13 milyon lira para ödedik. 

Bana burada "katil" dedi; 13 milyon liranın hesabını ben, Sayın Budak'tan sormalıyım 
o zaman. 

ikinci dergi ise, Millî Kültür Dergisidir. 9 ayda 126 bin adet baskı yapılmış ve sadece 
27 110 adet satılmış; 8,40 abonesi var. 

Biz, bu iki dergiye, sadece basım masrafı olarak toplam 1 1300 000 054 lira vermişiz ve 
göreve gelir gelmez bunların yayımını durdurduk. 

MEHMET ALP (Kars) — Bu para ne zaman verilmiş Sayın Bakan? 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Arkadaşlar, bir başka şey 
daha söyleyeyim : Depolarımızda 1 118 000 kitap var ve biz, bu 1 118 000 adet kitaba, toplam 
olarak geçen yıl 12 milyar lira masraf etmişiz, satışlarından da sadece 1 milyar lira para elde 
etmişiz! 

MUZAFFER DEMİR (Muş) — Hangi yayınevine bastırılmış Sayın Bakan? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bu kitaplar, belli matbaa

lara bastırılmış. 
Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de hangi yayınevine giderseniz gidiniz, bugün Tür

kiye'de hangi değerli yazarı sorarsanız sorunuz, kitabının bir baskısının tirajı 3 bin adettir. Hayret 
edeceksiniz; ama, bu kitapların bir baskısının tirajı 10 bin, 15 bin, 20 bindir. 10 bin adet bası
lan kitap, Türkiye'deki döner sermaye mağazaları vasıtasıyla sadece 300 adet satılmıştır ve geri 
kalanı depolarımızda duruyor. 

Arkadaşlar, ben, şimdi bir çağrıda bulunmak istiyorum : Bu konuda seçim bölgelerinize 
mektuplar da gönderdik. Seçim bölgelerinizdeki kütüphünelere, köy odalarındaki kitaplıkla-
ra, okul kitaplıklarına, istediğiniz kadar kitap göndermek istiyoruz. Bunlar bısılmıştır; ama 
kitap, kitaptır; kitabın kötüsü, iyisi yoktur. Kitap, hangi düşünceye sahip olursa olsun, içeriği 
ne olursa olsun, kitaptır; düşüncedir ve biz, o kitapların, o depolarda kalmalarını istemiyoruz. 
O kitapların depolardan çıkıp, asıl bulunmaları gereken yerler olan raflara gitmesini istiyoruz. 
Bunun için de sizden ricamız, bizlerden kitap isteyiniz. Seçim bölgelerindeki arkadaşlarınıza 
söyleyiniz, bizlerden kitap istesinler; istediğiniz kadar kitap vereceğiz. 

MEHMET NEDlM BUDAK (Ankara) — Ben, bakanlığın bütün kitaplarına sahibim ve 
hepsine para vererek aidim. 

MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sana soran mı var; dinle! 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — 1 tanesini size sattığımıza 
göre demek ki 299 tane daha satmışız! , 

Değerli arkadaşlarım, yasak kitaplarla ilgili olarak Sayın Budak, devamlı olarak söylü
yor. Göreve geldiğimizde... 
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MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — (Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'a hita
ben) Ne kadar hissen var? Şov yapma şimdi! 

MEHMET NEDlM BUDAK (Ankara) — (Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'a hita
ben) — Eğer bir söyleyeceğin varsa kürsüden söyle, terbiyesizlik yapma! 

BAŞKAN — Sayın Budak... Sayın Yılmaz, rica ediyorum... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Sayın Başkan, bu terbiyesiz herif sabahtan beri 

bana sataşıyor. (Gürültüler) 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sen ne diyorsun!.. (Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, 

Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'ın üzerine yürüdüğü görüldü) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, rica ediyorum yerlerinize oturunuz; gecenin bu saati

ne kadar tatlı bir çalışma yaptık. Rica ediyorum... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gö
reve geldiğimiz zaman, 1978'lerden başlayarak Bakanlık tarafından yayımlanan ve daha sonra 
gelen çeşitli bakanlar tarafından da kütüphanelerde okuyucuların istifadesine sunulması ya
saklanan bir yığın kitabın, Bakanlığa ait, Macunköy'deki bir deponun içerisinde bulunduğu
nu duyduk. Bununla ilgili görüşlerimizi, -daha evvel söylediğim gibi- daha önceki yıllarda, Kültür 
Bakanlığı bütçe görüşmelerini yakından takip ettiğim için, dile getirmiştim : Biz, yasakçı anla
yıştan yana değiliz; yasakların yasaklanmasından yanayız. Bu kitaplar, ne olursa olsun -kitabın 
iyisi kötüsü yoktur- yasaklanmamalıdır, dedik ve yasaklanmış, depoya atılmış kitapları o de
podan çıkardık. 

Biz bu kitapları çıkardıktan sonra, yani yasakları kaldırdıktan sonra, yasakçı anlayışı kır-
ıriaya çalışan ve demokratikleşmeyi hedefleyen SHP-DYP koalisyon Hükümetinin yaptığı bu 
harekete, önce sahip çıkılmaya çalışıldı, sonra, karşı durulmaya çalışıldı. Sonra da, bakıldı ki, 
kamuoyu bunu tutuyor, o zaman, sahip çıkmaya çalışıldı. 

Biz, sahip çıkanların -hangi düşüncede olursa olsun- hepsiyle birlikteyiz. Yasaklara karşı 
olan, karşı olduğunu söyleyen herkesle birlikteyiz; ama, bir gerçeği söylüyorum : Yasakları kal
dırdık, idarî yasakları kaldırdık. 

Sayın Budak, bana burada genelge okuyor. O genelgeye baktım, karşılığında hiçbir hare
ket yapılmadığını da gördüm. Bir resmî yazıyla, bizim, depoyu açtığımız ana kadar, Bakanlık
ta herhangi bir depo açıldığına, envanter sayımı yapıldığına ya da kitap dağıtıldığına dair bir 
belge ve bilgi yoktur; sadece, "Kütüphünelerde bazı kitaplar okunacaktır" diye bir genelge 
var, ondan başka bir şey yok; her şey aynı şekilde devam ediyor idarî yasaklar devam ediyor... 
Biz, bunları kaldırdık. 

"Biz kaldırdık" diyorlar... Kim kaldırırsa kaldırsın; DYP ve SHP'nin anlayışı kaldırdı ve 
bu yasakları kaldırmaya da devam edecekler. Yasaları da getirecekler; yasalardan kaynaklanan 
yasakları da burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, birlikte kaldıracağız. Türkiye'de herke
sin özgürce konuşabileceği, düşünebileceği bir ortamı ve demokrasiyi yaratacağız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız var, toparlayınız efendim. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FlKRİ SAĞLAR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, "biz kaldırdık" diyen Sayın Budak'ın 1984 yılında Mecliste yaptığı 

konuşmaları elimde bulunuyor; onun bir cümlesini sizlere karşılıklı olarak okumak istiyorum. 
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Zamanın Kültür Bakanı, Mükerrem Taşçıoğlu'dur. 
Sayın Budak konuşurken, bu kitaplardan bahsediyor; burada okuduğu gibi bazı şeyler 

söylüyor; Sayın Burhan Kara, "Yakılsın onlar, yakınlsın" diyor. 
Sayın Budak da "Hayır, başka tedbirler var, o tedbirler alınsın" diyor. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — "Yakılmasın" kelimesi de,var, onu da okuyun. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — "Hayır, Yakılsın değil, başka 

tedbiri bulalım." ve arkasından bir başka tedbiri bulunuyor(î).. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Başka tedbiri de var. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) -L- Başka tedbir; üzerine su 

sıkılıyor; depodaki o kitapların üzerine su sıkılıyor. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Nerede Sayın Bakanım?.. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Efendim, biz orayı açtık, 

gördük. Biz orayı açtık, TRT ekibi kamerayla gelerek çekti, televizyonda 60 milyon insana gös-, 
terdi. Orada 154 bin kitap vardı; o kitapların kutularının üzerinde "Yasaklı kitaplar" yazıyor
du. "Yasaklı kitaplar" yazılı kılıfları ve kapları da, Bakanlığımızın koridorlarında teşhir edi
yoruz; bir gün kahvemizi içmeye teşrif ederseniz, bunu göreceksiniz. El yazısıyla "Yasaklı 
kitaplar" diye yazılmış ve içinden Yaşar Kemal çıkıyor, başkaları çıkıyor. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Gençliğin Sesi Dergisini inşallah tekrar çıka
rırsınız. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sa
yın Çelik -burada galiba yok- bir şey söyledi; söylediği bazı şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. 
Bugün çıkan bazı gazetelerde de var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Buğday Camiinin 
tiyatro yapılması konusuna beni karıştırıyor ve beni itham ediyor Başka bir arkadaşım daha 
o konuda konuştu. 

Biz, egemenliklere saygı gösteriyoruz ve bütün dünyaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin egemenliğinin, kaytısız şartsız kendisinde olduğunu söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti ile bizim hiçbir ilişkimiz yoktur; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir Hükümeti var, 
bir Kültür ve Eğitim Bakanı var. O Hükümetin Kültür ve Eğitim Bakanının yapmış olduğu 
icraatı, bize mal etmek gibi bir yanlışlık yapmak, egemenlik kavramına saygısızlık etmek, ben
ce pek doğru bir şey değil. Sayın Çelik'e, bana bu konuda açıklama fırsatı verdiği için teşekkür 
ediyorum. 

Bizim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Eğitim Bakanı ile yapmış olduğumuz 
20 Şubat 1991 tarihli anlaşmada, yapacakları kültürel faaliyet ve yatırımlar için destek vermek 
taahhüdümüz vardır. Biz bunu verdik; başka bir şey vermedik. Eğer Yeni Asya Gazetesini okur
sanız, orada doğrusunu yazıyor; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Eğitim Bakanının 
yapmış olduğu icraattır" diye söylüyor. Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Türk musikisine hepimiz sahip çıkıyoruz; sahip çıkmıyoruz diye bir 
şey yok. 14 tane koromuz var. Bunları daha da çoğaltmaya çalışıyoruz; ama, biraz evvel de 
söyledim, korolarda bazı sıkıntılarımız var. 

Harran kazılarına, bugüne kadar Bakanlığın ayırmış olduğu en yüksek rakamı ayırmışız; 
o da 86 milyondur. Bu rakam hiç yeterli değildir; ama, söylediğiniz gibi, İstanbul'da 117 tür-

— 11Ö — 



T.B.M.M. B : 57 . 21 .3 .1992 0 : 3 

beyi sadece 9 bekçi ile koruyoruz. Bunun için kadro talep ediyoruz. Zannediyoruz yakında da 
kadrolarımızı alacağız. Türbelerin korunması için de 3,4 milyar lira para ayırdık. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonunda bulu
nan değerli arkadaşlarıma, daha sonra da sizlere önemli bir konuda teşekkür etmek istiyorum. 
Bu önemli konu, Pamukkale konusudur. Pamukkale, gerkçekten, kültür ve doğal mirasımız, 
değerimiz olan ve bütün insanlığın dünya miras listesine giren Pamukkale'nin kurtarılması doğ
rultusunda başta Denizli Milletvekillerimiz olmak üzere çok duyarlı davrandılar ve Plan ve Bütçe 
Komisyonunun bütün üyeleriyle birlikte el ele vererek, 15 milyar liralık bir ödenek ayırdılar. 
Aslında, 1992 yılı için 111 milyar lira gerekmektedir. Pamukkale'nin zannediyorum 15 milyar 
lira ile hiç olmazsa ilk kazması vurulacaktır ve gelecekteki çocuklarımıza en güzel doğal bir 
miras olarak bırakılacaktır. 

Aynı duyarlılığı, aynı şekilde Yüce Meclisimizdeki arkadaşlarımızın da gösterdiklerini bi
liyorum; katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. 

•İkinci önem verdiğimiz konumuz, Hasankeyf'tir. Hasankeyf, Artukoğulları'nın son örne
ğidir. Hasankeyf kurtarılmalıdır. Hasankeyf'in kurtarılması için bir tek hareket vardır, o da 
Ilısu Barajının o yerde yapılmamasıdır, Hasankeyf te bulunan kültürel değerler, taşınamaz. Ha
sankeyf'in sular altında kalan bölgelerinde miras olacaktır, öyle ise bir tek konu vardır, o da 
barajın yerinin değiştirilmesidir. Ben inanıyorum ki, Parlamentodaki arkadaşlarımızın gayre
tiyle, bu barajın yeri değiştirilecek, böylelikle Artukoğulları'nın, yani bir dönemin en önemli 
uygarlığının gelecek kuşaklarımıza aktarılması sağlanacaktır. Böylelikle, Dicle Nehri de tarih
ten yoksun bir şekilde akmayacaktır. 

Bu duygularla, arkadaşlarımızın yapmış oldukları bütün eleştirilerine, bize olan katkıla
rına teşekkür ediyor, bunlardan yararlanacağımızı belirterek; Kültür Bakanlığının arz ettiğim 
politikası doğrultusunda, ülkemizin demokratikleşmesine katkıda bulunmak üzere, 1992 yılını 
hepimizin beraberce, barış içerisinde, sevgi içerisinde geçireceğimizi bilerek, saygılar ve sevgiler 

t sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Kumaş. 
Sayın Kumaş, bütçenin aleyhinde söz istemişsiniz, süreniz 10 dakikadır. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlarım. 
Sayın Bakanın, şu anki konuşmasından bazı notlar aldım, onları ifade ettikten sonra ko

nuşmama devam edeceğim. 
"Sayın milletvekilleri, çoğulcu kültür, ırkçılık, şoven bir uygulama..." 
Sayın milletvekilleri i Türkiye'de şoven bir devlet olmamıştır; Türkiye, farklı dillerin, kül

türlerin yaşamasını sağlayan bir hoşgörü cenneti olmuştur. Sayın Bakan, halk kültürlerini araş
tırma, etnik grupları araştırma gibi bir yanlışlığa düşüyor ve öyle zannediyorum ki, DYP'li, 
SHP'li, ANAP'lı, MÇP'Ii ve RP'Ii milletvekillerinin de tepkisi burada toplanıyor. Sayın Ba
kan lütfen bu yanlışlıktan vazgeçsin. Sayın Bakanın inceletmesine gerek yok. İngiltere'de, Fran
sa'da, Türkiye'ye, Türk Milletine, Müslümana düşmanlar tarafından bunlar araştırılmış, ince
lenmiş... Lütfen, bu etnik grupları bunlardan istesin. Türkiye'yi bölmek, parçalamak için de
ğişik etnik kökenler araştırılmış, ihtilaflar ortaya konmuştur. Türkiye'nin bugün her za-
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mandan daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Sayın Bakan, Türk Milletinin ihtilafla-
rıyla değil, Türk Milletini birleştiren, kardeş kılan, bir ve beraber kılan unsurlarla uğraşsın. 
Bizi birleştiren nelerdir acaba? Önce bunun üzerinde çalışma yapsın. 

Sayın Bakan, Pastör'ü bir kültür adamı olarak ifade ediyor; ilimle kültürü karıştırıyor. 
tlim ayrı şeydir, kültür ayrı şeydir, tüm, bütün milletlerin, bütün toplulukların malıdır; ama, 
kültürler ayrıdır. Her toplumun, her topluluğun, her milletin ayrı kültürü vardır. 

Sayın Bakan, ayrıca vatandaşlık üzerinde duruyor.' 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de azınlıklar vardır. Ermeni Yahudi azınlıkları vardır, bun

lar da bizim vatandaşlarımızdan ama, bizim kültürümüzle, kültür değerlerimizle bir alakalan 
yoktur. Bunlar, azınlık hukukuna bağlıdır. Yani, vatandaşlıkla millet kavramını ayırmak gerekir. 

Sayın Bakan, "Yasakları yasakladık" diyor. Doğrudur, sayın milletvekilleri. Bugün, Türk'e, 
Müslümana, Türk Milletine ne kadar zararlı neşriyat varsa, Türk'ü ve Müslümanı bölmek, 
parçalamak ve Türk'ü ve Müslümanı bir arada tutan, millet kılan değerleri yok etmek için ça
ba sarf eden ne kadar neşriyat; TV filmleri, basın yayın organları varsa serbesttir; Türk Mille
tinin ahlakına darbe vurmak serbesttir, Türk Milletinin inancına hakaret etmek serbesttir, Türk 
Milletinin kültürel değerlerini yok etmek serbesttir, Türk Milletini parçalamak serbesttir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok Hocam... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Hayır, asla!. 
Sayın milletvekilleri, bazı şeyler var ki -Dışişleri Bakanlığı bütçesinde Sayın Edibali de ifade 

etti- bunlar asla tartışılamaz. Bunlar nedir; milletin birliği ve bütünlüğüdür, bayrağıdır. Mille
tin birliği ve bütünlüğü asla tartışma konusu yapılamaz, bayrağı tartışılamaz. Bunlar Anaya
sada da yazılıdır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Laiklik de... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Evet, laiklik de; ama, gerçek anlamda bir laiklik; din 

düşmanlığına dönüşen bir laiklik değil. Bugün, başörtü ile başlarını örten kızlarımızın, bacı
larımızın başlarını açmak hangi hürriyetle bağdaşır? Türk Milletinin hürriyeti var mı? Evet, 
bu, hürriyetsizliktir, bunun demokrasiyle asla alakası yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bundan sonra erkekler de başını örtsün. Eşitlik yok mu? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — örtsün. Millet, dilediğini yapsın... 
Sayın milletvekilleri, sayın bakan -ifade ettiğim gibi- yanlış bir bakış açısı getiriyor. Biz, 

Sevr'i parçaladık arkadaşlar. Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyen güçlere karşı Türk, Kürt, 
Alevi, Sünni ne kadar topluluk varsa, hep birlikte Sevr'i parçaladık. Alevi de bizim kardeşi
miz, Kürt de bizim kardeşimiz; biz bunları yeni tanımadık, tanıyalı bin yıl oldu. Neyi araştırı
yoruz? Hangi davanın peşindeyiz? 

Bugün -maalesef, yeni değil- kültür tahribatımız devam etmektedir. Ne yazık ki, kendi 
kültürümüzden kendi değerlerimizden kaçtık, yabancı kültürlere, yabancı değerlere sahip ol
mayı moda haline getirdik. Türkiye'de Bizans eserleri ihya edilmeye çalışılıyor. Antalya Demre 
arasında Hıristiyan hac yolu yapılıyor. Türkiye, Müslüman Türk Milletinin vatanıdır ye her 
tarafta Türk eserleri vardır. Ama, maalesef, Islam-Türk eserleri, bugün, yok olmaya terk edili
yor, bir tarafta da Hıristiyan eserler ihya ediliyor... Bu yanlışlık da durdurulmalıdır. 

Maalesef, TV ve sinemada yerli ve millî yapımlar azınlıktadır. Yabancı filmler, yabancı 
diziler Türkiye'yi istila etmiştir. 
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Sayın Bakan, tekrar ifade ediyorum. Türkiye şoven bir devlet olmamıştır. Türkiye, farklı 
dillerin, kültürlerin yaşamasını sağlayan bir hoşgörü cenneti olmuştur. Türkiye, ırk, dil ve mezhep 
duvarlarını aşan asrın en ileri insancıl devlet medeniyetini kurmuştur. Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı 
ayırmayıp, gerçeği yeni değil, asırlar önce tanımış; halk ayrılmaz, koparılmaz bir birlik ve bir
birine düşürülmez biçimde kardeşleşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde de ifade ettim. Mutabakata vara
cağımız farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir, farklı fikirlerimiz olabilir, zıtlıkla
rımız olabilir; ama mutlaka, bütün partilerin, bütün milletvekillerinin mutabakata varacağı, 
birlikte düşüneceği bakanlıklar da; Kültür Bakanlığıdır. Millî Eğitim Bakanlığıdır, Millî Sa
vunma Bakanlığıdır, Dışişleri Bakanlığıdır. Bu bakanlıklar üzerinde bir millî mutabakata var
malıyız. , , 

BAŞKAN — Sayına Kumaş, süreniz geçti efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bütçe görüşmelerinde, Sayın Bakanın yerinde ben olsam, istifa ederim. (SHP sıraların

dan gürültüler) 
ZİYA HALİS (Sivas) — Zaten olamazsın ki. 
BAŞKAN — Süreniz geçti efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bitti efendim. 
Neden?.. DYP istemiyor diyor bir sayın milletvekili, SHP'nin birçoğu istemiyor, diğer par

tiler istemiyor... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bütçeyle ne ilgisi var?.. 

. BAŞKAN — Sayın Kumaş... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Burada, muhalefetin de bir yanlışlığını işaret edeyim : Bu kürsüde, şu Meclisin yapısına • 

daha uygun bir tartışma arzu ediyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Siz yaptınız işte... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın milletvekilim, bakanı düşürmenin yolu vardır 

ve gensorudur. Gensoru verilir; SHP'den de, DYP'den de, ANAP'tan da bakanı kim istemi
yorsa oy verir ve bakan düşürülür. (SHP sıralarından gürültüler, "saygılarını sun da in artık" 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kumaş... . 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Ben, hepinize saygılar sunar, bu bütçenin vatanımıza, 

milletimize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kumaş. 
Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı Üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
Şimdi, Sayın Bakana soru sormak isteyen arkadaşımız varsa isimlerini tespit ettireceğim. 
Soru sormak isteyenler işaret buyursunlar. 
Sayın Kazan, Sayın Çelik. 
Başka?.. 
Sayın Kazan ve Sayın Çelik'ten başka soru sormak isteyen arkadaşımız yok. 
Sayın Kazan, buyurun efendim. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -— Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmalarına başlarken, bir 
kulluk tanımı ortaya koydular, bir de vatandaşlık tanımı ortaya koydular. Tabiatıyla, kulluk 
tanımını ortaya koyarken aynı zamanda ezilmişlik olarak da bir vasıflandırma yaptılar. Vatan
daşlık tanımını ortaya koyarken ise, hürriyetçilik alanında bir tanım yapıldı. Acaba, kulluk ta
nımın yaparken maksatları neydi? Allah'a kulluk mu, kula kulluk mu? Bu bakımdan, bu ko
nunun lütfen tavzihi gerekmektedir. O bakımdan, Sayın Bakanımızın buna açıklık getirmesini 
rica ediyorum. -

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, sırayla mı cevaplayacaksınız?.. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (tçel) — Kastım, kula kulluktur... 
BAŞKAN—Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Çelik, buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, ben sorudan sarfınazar ettim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 yılı 

kesinhesabı üzerindeki müzakereler tamamlanmış, sualler cevaplandırılmıştır. 
Şimdi, Kültür Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunacağım : 
Kültür Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... 
ŞADt PPEHLtVANOĞLU (Ordu) — Bakanların kâğıtları var mı? 
BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu... 
Kabul etmeyenler... 
Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi 

hususu reddedilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından ''Bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri, rica ediyorum... İradenizi, oylarınız izhar 

buyurdunuz; netice böyle tecelli etti. Rica ediyorum... 
Değerli milletvekilleri, programdaki kurumların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 

22 Mart 1992 Pazar günü saat 10.00'de toplanmak Üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.15 
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