BELÇİKA PARLAMENTOSUNA TEPKİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Belçika Parlamentosunda 14 Mart
tarihinde kabul edilen ve insan hak
ları konusunda Türkiye'ye ilişkin ba
zı haksız iddialar içeren karara kar
şı çıkarak, söz konusu karar konu
sunda hükümetin gerekli duyarlılığı
göstererek, önlem almasını ve siya
si parti grupları tarafından hazırlanan
ortak metnin TBMM Başkanı tarafın
dan Belçika Temsilciler Meclisi Baş
kanlığına iletilmesini istedi.
Türkiye aleyhindeki karar tasa
rısının 14 Mart 1991 günü Belçika
Temsilciler Meclisi tarafından kabul
edilmesi üzerine, TBMM Genel Ku
rulunun 20 Mart 1991 günkü 96 ncı
birleşiminde gündem dışı söz isteyen
Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri
Bakanı Vekili Mehmet Yazar söz ko
nusu karar tasarısı hakkında açıkla
ma yaptı.
YAZARIN KONUŞMASI
Yazar aralık ayı sonunda Türki
ye'ye gelen bazı Belçikalı parlamen
terlerin bu ziyaretleri sırasında Gü
neydoğu Anadolu bölgesine de git
tiklerini ve ülkelerine döndüklerinde
yaptıkları basın toplantısında, Türki
ye'de demokrasi bulunmadığı, Ata
türkçülüğün faşizmle özdeş olduğu,
Türk ordusunun terörist eğilimler ta
şıdığı, insan haklarının ihlal edildiği,
anayasanın yürürlükte olmadığı gibi
iddialarda bulunduklarını anlattı.
Bakan Yazar, söz konusu parla
menterlerin, Türkiye'deki etnik azın
lıkların hakları için uluslararası plat
formlarda mücadele edeceklerini de
söylediklerini ve bu kişiler tarafından
hazırlanan bir karar tasarısının da 14
Mart günü Belçika Meclisi'nde gö
rüşülerek onaylandığını bildirdi. Ya
zar şöyle dedi :
"İçişlerimize doğrudan bir mü
dahale niteliği taşıyan kararda, Güneydoğu'da uygulandığı iddia edi
len tehcire son verilmesi ve Türki
ye'deki etnik azınlıkların siyasal,
sosyal ve kültürel haklarına saygı
gösterilmesi istenmekte ve Belçika
Hükümetine, Türkiye'de insan hak
ları ihlalleri devam ettiği sürece,
Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna ka
tılmasına karşı çıkması önerilmek
tedir. Ayrıca, BM Güvenlik Konse

yi üyesi olan Belçika'nın, Kürt so
rununun uluslararası bir konferans
ta ele alınması için çaba sarfetmesi çağrısında bulunulmaktadır. Böy
le bir tasarının Belçika Parlamento
sunda kabul görmüş olması fevka
lade şaşırtıcı ve esef vericidir. Bu
karar, birkaç kişilik grubun kosko
ca bir meclisi kendi küçük ve ka
ranlık hesaplarına nasıl alet edebil
diğini gösteren çirkin bir örnektir.
Bu önyargılı ve art niyetli kararı şid
detle reddediyoruz."
Mehmet Yazar konuşmasını ta
mamladıktan sonra DYP Grubu adı
na Konya Milletvekili Vefa Tanır, SHP
Grubu adına izmir Milletvekili Turan
Bayazıt ve ANAP Grubu adına Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney
söz alarak aynı konudaki görüşleri
ni anlattılar ve söz konusu kararı kı
nadılar.
Konuşmaların tamamlanmasın
dan sonra, Belçika Parlamentosunun
karar tasarısı hakkında, TBMM Baş
kanı Kaya Erdem'in girişimiyle siya
si parti grupları tarafından hazırlanan
ortak önerge Genel Kurula okundu.
TBMM Başkanlığınca Belçika Tem
silciler Meclisi'ne iletilmesi kararlaş
tırılan ve ANAP Grup Başkanvekili
Ülkü Güney, SHP Grup Başkanve
kili Hasan Fehmi Güneş ve DYP
Grup Başkanvekili Vefa Tanır'ın im
zalarını taşıyan önerge şöyle :
ÖNERGE
"Belçika Hükümeti ve Parla
menterleri nezdinde yapılan çeşitli
uyarı ve ikazlara rağmen, Belçika
Temsilciler Meclisi tarafından 14
Mart 1991 tarihinde Türkiye'deki
sözde etnik sorunlar ve insan hak
ları ile ilgilenme kisvesi altında ül
kemiz aleyhinde sübjektif, önyargı
lı, maksatlı ve egemen bir ülkenin
içişlerine müdahale niteliği taşıyan
bir kararın kabul edilmiş olması
TBMM tarafından derin bir hayret,
üzüntü ve esefle karşılanmıştır.
Türkiye açısından hiçbir huku
kî ve manevî değer taşımayan böy
le bir kararın, gerek Belçika'ya, ge
rek Belçika temsilciler Meclisine
onur ve saygınlık kazandırmayaca
ğı kuşkusuzdur. Haksız, hayal mah
sulü ve gerçek dışı iddialarla dolu

olan bu kararın Türk - Belçika iliş
kilerine kaçınılmaz olarak zarar ve
receği, meydana gelecek olumsuz
gelişmelerin asıl sorumluluğunun
ise, art niyet ve ön yargıyla hareket
eden bazı Belçika'lı Parlamenterle
re ait olacağı açıktır.
Türkiye Cumhuriyeti, kurulu
şundan beri tercihini insan hakla
rına ve hukukun üstünlüğüne say
gı ilkesine dayalı demokratik bir ül
ke olma doğrultusunda yapmış; ve
çoğulcu parlamenter sistemin yer
leştirilmesi konusunda büyük me
safeler kaydetmiştir. Türkiye bu
prensipler çerçevesinde egemen
bir devlet olarak, Birleşmiş Millet
ler Yasası, Avrupa Konseyi Sözleş
mesi ve AGİK gibi kendi hür irade
siyle katıldığı uluslararası düzenle
melere esasen saygılıdır ve öyle
kalmaya devam edecektir. Bir baş
ka devletin Türkiye'den bu yüküm
lülüklerinin dışında içişlerine mü
dahale niteliği taşıyan birtakım ta
lep ve önerilerde bulunması kesin
likle kabul edilemez.
Hele, Afrika Kıtasında yürüttü
ğü sömürgeci ve istismarcı politika
sıyla tanınan, o dönemde her türlü
hukuk kuralını çiğneyerek, insan
haklarının en önde gelen prensip
lerini ayaklar altına alan, kendi ül
kesi içinde hala azınlık - çoğunluk
sürtüşmelerini önleyememiş bir ül
kenin, tarih boyunca yönettiği top
raklara hak ve adalet getiren, ülke
sine sığınan yabancılara hoşgörüy
le kucak açan, mütevazı' imkanları
nı onlarla daima paylaşan, ırk ayı
rımı ve yabancı düşmanlığı kavram
larını kesinlikle reddeden Türk mil
letine ders vermeye hiç hakkı
yoktur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
bir vicdan huzursuzluğunun ürünü
olarak gördüğü bu karar karşısın
da T.C. Hükümetinden gerekli du
yarlılığı göstererek, icap eden kar
şı önlemleri almasını ve Belçika Hü
kümeti i!e ilişkilerini bu açıdan ye
niden değerlendirmesini ve ayrıca
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açıklanan bu hissiyatı doğ
rultusunda gerekli girişimlerde bu
lunmasını talep eder."
TBMM
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