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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde
ki görüşmelere devam edildi. 

20 Haziran 1967 Salı günü saat 10. da top
lanılmak üzere birleşime 18.50 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale) Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 73 neü Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhu
riyet Senatosu 3/590) (S. Sayısı: 949) (1) 

BAŞKAN — Plânın görüşmelerine devam 
ediyoruz. Dünkü birleşimde kişiler adına konuş
malar yapılmış, grupları adına s:ra geldiğinde 
bulunmadıkları için bugüne kalmış bulunmak
tadır. İsterlerse grupları adına sırada şu sayın 
üveler vardır. Sayın Kılıç, Sayın Melen, Sayın 
Yıldız, Sayın Tokoğlu. Sayın Kılıç konuşacak 
mısınız?.. Buyurun efendim. 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 16.6.1967 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI
LIÇ (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Hükümet 
üyeleri, muhterem senatör arkadaşlarım, muh
terem Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanları; 
C. H. Partisi Grupunun İkinci Beş Yıllık Plân 
üzerinde ikinci konuşmasını yapmak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hemen arz edeyim ki, 
benim bu konuşmam işte şu raporda böyle di
yormuş, bu rapor da böyle diyor diye uzun ol-
mıyacak, rakamlara fazla müstenidolmıyacak. 
Ümidederim ki, sıkıcı da olmıyacak. Benim ko
nuşmalarımı yumuşak bulanlar olursa daha ser
tini yapmak üzere buraya gelirler, eğer bir par
ça sert bulurlarsa o zaman da daha yumuşadı 
için bana bir örnek teşkil ederler. Her halde 
benim konuşmalarımdan bir kısmını beğenen
ler, bunu mensub olduğum C. H. P. ne atfeder 
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ler, lütfederlerse, kusurum olursa onu da benim 
şahsıma izafe kadirşinaslığını kendilerinden bek
lerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan, 
benim gibi, irticalen ve toplu bir bakışla plâna 
baktılar. Sayın Başbakanın en mühim söyledik
leri şeylerden birisi «Hem ekonomide istikrar, 
hem siyasette istikrar, yurdumuz için, vatanı
mız için şarttır, lâzımdır» şeklindeki beyanıdır. 
Biz bu görüşe aynen katılıyoruz ve kendisin
den daha ileri gidiyoruz. Ekonomik görüşü de 
bugün siyasi istikrar dediğimiz mesele ikinci 
plâna itilmiştir. Çünkü yakın Doğuda, israil'le 
Birleşik Arap Devletleri arasında bir harb çık
mıştı;". Bu sulhun ne zaman geleceği meçhul
dür. Büyük devletler bu iki devletin arkasında 
görünmüş, harbin çıkmasına yardımcı olmamış 
gibi görünmüş fakat sulhun geleceğinde başlı
ca yardımcı olmadıkları anlaşılmıştır. Bugün 
sabahleyin sabah ajansını dinliyoruz, gazetelere 
bakıyoruz, iki Rus gemisi tekrar Akdeniz'e geç
miştir. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti İkin
ci Cihan Harbinden itibaren geçirdiği en kritik. 
en nazik günlerinden birini daha yaşıyor. Bu
nu kimse inkâr edemez. Biz bu harb çıkmadan 
evvel şahsan ben Konya'da naçizane yaptığım 
bir konuşma ile Sayın Başbakanı uyarmış, uyar
maya gayret etmiştim. Belki lütfedip bunun te
siri altında kaldılar, belki kendileri lütfedip. 
akıl ettiler; Sayın Hariciye bakanlarını İsmet 
Paşaya kadar göndermişler, Orta - Doğudaki 
durumu görüşmüşlerdir. Bunu şayanı şükran 
bir hareket olarak belirtmek isterim, görüş ola
rak arz etmek isterim. Bu temaslar sıkı olmalı
dır, bu temaslar bütün muhalefet liderlerini de 
kaplıyacak derecede olmalıdır. Hattâ muhale
fetin ikinci kademesindeki liderlerine varacak 
siyasi brifingler yapılmalıdır. Bu bahsi hem 
haiz olduğu nezaket ve nihayet bir dış politika 
müzakeresine geçmediğimiz için burada şu şe
kilde bağlantısını kurmak isterim. Dış ilişkiler
de NATO, CENTO ittifakları, Batıya, yaklaş
mak kesin arzumuz. Ezelî, ebedî düşmanımız 
olan komünistlerle yakın bir noktada bulunma
mız ve hiç kimsenin keyfi için bu devletle harbe 
tutuşmamız, daha doğrusu hiçbir devletin ar
zusu ve telkini ile hiçbir şekilde harbi üzerimize 
çekecek bir muameleye tevessül etmemnr'z şart
tır. Bunu 1958 de Birleşik Amerika'nın İncirlik 

Hava Meydanından 10 bin askerini Lübnan'a 
taşıması acı tecrübesini bugün hatırlıyarak söy
lüyorum Orta - Şarkta bugün böyle naz k bir du
rumda, Nato ile olsun, doğrudan Amerika'ya ve
rilsin bu münakaşalara da girmiyorum. Vatan
perver olduğuna inandığımız Hükümetin her
hangi bir üs, herhangi bir tesis, hangi şekilde 
olursa olsun Türk m'İletini gözü kapalı toptan 
hanbe sürDkliyecek durumda olmamal'dır. Bunun 
'çln bütün muhalefetle her günse her gün istişa
re şarttır. Bu kadar zaruri görüyorum. Şimdi si
yasi durumdaki bu nazik durumu arzettikten 
-onra plânda da bu arzettiğim durumda bir is
tişareyi zaruri görüyorum. Şöyle ki muhterem 
Barbakan ve muhterem Adalet Partili Grup 
Başkan vekili Sayın Lütfü Tokoğlu (Baş-
kanvekili değil sesleri) afedersiniz, üyesi 
imi], grup adına konuşan sayın sözcüleri, 
22 . 5 . 19G5 den beri plân hazırdandı, hazırlanı
yor, dediler. İsta millî kollekyumdan geçti, mil
letlerarası kollekyumdan geçti, büyük bir emek 
mahsulü dediler. Elbette büyük bir emek mah
muldür, bunu inkâra kimsenin hakkı yoktur. 
Ancak böyle büyük bir emek mahsulü olan plân, 
yani şu "kadar 25 - 26 ay zarfında hazırlanan bir 
plân muhalefetin tetkikine, hemen Bütçe Ko
misyonunda alın diye böyle yedi tane kitap ta
kınması gır , götürülmesi güç, miktarı az bir va-
Vıyetde tevzi edilmiştir. Bunu bir kere daha te
kerrür etmesin diye söylüyorum, açık kalplilik
le söylüyorum, iyi niyetle söylüyorum. Daha 
Terli toplu meselâ bu elimizdeki plân gibi taşıma
cı kolay, irtibatlarını bulmak kolay bir şekilde 
bazırlamalı idi. Birinci Beş Yıllık Plân böyle 
'lazırlanmıştır, böyle yapılmıştır ve bütün üyele-
•3 dağıtılmıştır. Bütün üyelere dağıtılan tasa

rı elbette daha çok tetkike tâbi tutulur. Bu plân 
böyle olmadı, bizim grupumuza gelen miktar az 
İdi. Eğer hatalı bir tenkit yaparsak 25 ayda ya
pılan plânın 25 gün kadar mÜDaadesiz çıkarıl
masından dolayı bu hatalar olmuştur, olabilir. 
Onun için Hükümeti en samimi, en halisane 
duygularla ikaz ediyorum; bir daha yaptıkları 
plânı plânı... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) İnşallah. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI-

LIO (Devamla — Temenni ederim ki, biz yapa
rız inşallah sayın Ucuzal. Belki de siz yaparsı
nız. 
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Şimdiden sataşırsanız çak cevap alırsınız, 
şimdiden so-'taıaea'k' binşey yok. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişdhir) — Sataştığı
mız yok. 
= C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI
LIÇ (Devamla) — Hayal diyor baş'ka birisi 
Sayın Ucuza!. Kendisini bâzısı hayaıt âleminde 
görür, bâzısı 'karşısındakini hayal âleminde gö
rür. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal müdahale etme
yiniz. Balkanın vazifesi sayın hatibi her türlü 
sataşmadan beri kılmaktır. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI
LIÇ (Devamla) — Dur bakalım daha bir şey 
söylemedik:. 

Muhterem arikadadarım; tabiî bu uyarma
ları yaptığımızın sebepleri var. Geçen plân ten-
kid edilii'kcn burada bu hususlar bol bol söy
lendi. Ben söylemiyeeektim, mecbur oldum şim
di söylemeye. Atlıyordum ba'jka bir pasaja, ge
çiyordum. Söylendi bunlar, efendim şeyle oldu, 
bize az dağıtıldı, az verildi, biz okuyamadıCı, 
yapamadık. O günkü zabıtlar tetkik: edilsin, 
1962 deki zabıtlar tetkik edilsin, böyle olmıış-
tur, böyle denmintir. Siz, bana böyle birşey söy
leyince ben de size bugün söylerim, «siz de yap
mayın, biz de yapmıyahm. Ben de diyorum ki, 
o zaman da haikikaten bir acelelik oldu, oldu 
ama sizinkinden ufak bir farkı oldu. Bu fark 
bütün üyelere bu kitabın dağıtılman şeklinde 
oldu. Siz de hiç olmazsa böyle yapsaydınız, 
ıdiyorum, yapmalısınız diyorum, tekrar ediyo
rum. 

Şimdi muhterem arkada.darım, Anayasa za-
vives'nden p'â^m durumu nedir? Bunu inceliye-
llm; sayın bir üye kendi adına konuşmayan, bir 
muhterem grup adma konuşan pek kıymetli bir 
hukukçu arkadaşımız, plânın yeni gelecek Hü
kümet tarafından siyasi tercihlere göre kendi 
seçim beyannamesinde bildirdiği veçhile hemen 
değiştirilebileceğini, eğer yanlış anlamadıvsam, 
beyan buyurdular buradan. Bu beyana katıl
madığımızı arz ediyorum, şöyle ki; plân bir 
Anayasa müessesesi olarak gelmiştir. Anavasa-
nm 41 nci maddesbıe göre, Anavasanm 129 ncu 
maddesine göre düzenleniyor. 77 sayılı Kanuna 
göre de tatbik ediliyor. Gerçi bu 41 nci mad
dede ve 129 ncu maddede plânın uzun vadeli 
olacağı yazılı değil, uzun vadeli demiyor. Ama 

Meclisten çıkan, halen mer'i bulunan kaidelere 
göre uzun vadeli plân tedbirleri geçiyor sık 
sık. Bu uzun vadeli plân şöyle, bu uzun va
deli plân böyle olur... Böyle olunca muhterem 
arkadaşımızın beyanı doğru olmaz. Farzımuhal 
şimdi Adalet Partisi şöyle oldu, böyle oldu, 
iktidardan uzaklaştı, başka bir Hükümet geldi, 
yahut onun bulunduğu bir Hükümette bir koalis
yon teşekkül etti. Bu yapılan, çıkacak olan, 
çıkması muhtemel olan plân aynen mi tatbik 
edilecektir, yoksa koalisvon Hükümetinin prog
ramına göre hemen değiştirilecek m;dir? Biz 
C.H.P. li olarak bu kanıda değiliz. Bu plân, 5 
yıllık plân olarak geliyor. Yıllık ufak tefek de-. 
ğiş'kliklerini icra programı gösterecek, tatbikat 
plânları gösterecektir, icra programlan gös
terecektir. Eğer öyle her Hükümet değiş'kli-
ğinde bir plân yapılsa, bunun adına plân den
mezdi. O zaman Birinci Kalkınma Plânı tatbik 
edilmezdi ve % 6,5 olan şayanı memnuniyet olan, 
tahakkuk eden hız tahakkuk etmezdi. O kadar ki 
o zaman çatışma içirde bulunduğumuz Savın 
Adalet Partili üvelerle beraber kurduğumuz Hü
kümette, sonradan kurduğumuz Hükümetlerde, 
bâzı görüş farklılıkları olmasına rağmen, plân 
yürürlükte kaldı. O kadar ki, sonradan 1964 te 
Adalet Partisi Hükümeti iktidara geldikten 
sonra Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını tat
bik etti ve hattâ daha güzel tatbik ettiğini söy-
liverek bizden bir - iki adım daha ileri adım at
tığını söyliyerek iftihar etti. 

Biz de bu iftiharına katılıyoruz ve bövlece, 
sakın Hükümet erkânı diyoruz, böyle yardan 
gelen, belki iktidarının azameti ile, belki haş
meti ile, belki hüsnüniyeti ile, her halde kötü 
n'vetli olmıvan okşavıcı yelpazelere aldırma, 
d'voruz. Bu yelpazeler seni yrnıltır, d'voruz. 
Yanıltır, efendim, zr>n srç'm bildirisbo.de böyle 
söyledin. Olmaz böyle şey arkadaşlar. 

Şimdi s:ze soruvorum; Türk Miilet'n'n bir 
mümess'li olarak b :r parti dese ki, s?ç'm beyan
namesinde, ben plânlı kalkınma is'-emivoram. 
(A.P. den, demez sesleri) Farzımuhal dese. 
Şimdi bir mantık kuracağım; dese böyle bir 
parti; siz diyorsunuz demivorum e m m , dur 
bakalım. S'z de "diyemezsiniz, hepbmiz de di-
yemeviz. İşte bunu eövlüvorum. Dese farzı
muhal bövle bir rev alsa burava gelse yine bu 
plânı yapmaya mecburdur, yapacaktır. Bu Ana-
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yasanın emridir. Böyle getirilip de yandan ok
şayıcı yelpazelerle Hükümete efendim şöyle 
olduğundan, böyle olduğundan, filân oldu
ğundan siz seçim beyannamenizde ne söylediy
seniz bunu uygulayabilirsiniz, diye mahzı ke-
rametmiş gibi birtakım beyanların hukukî ol
duğundan bahisle ve zan ile burada yapılması
na imkân ve ihtrmal yoktur muhterem arkadaş
larım. Bunu kesinlikle belirtmek isterim. O 
kadar ki, bu maddelerle irtibatlı olan, arz et
tim, yalnız Kalkınma Plânına taallûk eden 41 
ve 129 ncu maddeler değil, diğer bütün alâ
kalı maddelerin tümünden çıkan mâna budur, 
bu olması lâzımdır. 

Şimdi Muhterem Hükümet Başkanına dost 
acı sövler diye, tam eski bir dost olarak, hattâ 
biraz da vefalı bir dost olarak, şunu kesin olarak 
millet huzurunda sövlemek isterim. Bu demin
ki arz ettiğim yelpazelere bakıp da siz şöyle de-
ğiştirob'lirsiniz, böyle siyasi tercihler yapabilir
siniz beyanlarına bakıp da sakın hani getirmek 
isted'ği kanun var ya, onu çıkarmaya yeHen-
mesinler lûtfon. Böyle bâzı yeltenmeleri olduğu 
vatanperver bir zat olduğu için ve Hükümeti de 
vatanperver şahıslar teşkil ettiği için samimî ola
rak söylüyorum,. bu tasarıları geri aldı. Bun
lardan b'risi geçon sene geri aldığı serum ta
sarısı. Böyle önemli i lerde istediğin kadar san
dal ven olsun ve isted'ğin kadar yandan destek 
ler bul, avrılan destekler bul, yeniden destek
le:* bul, bu destekler asla sizi kurtaramaz ve 
Irmave nde^e^. Sebr-bi sudur muhterem arka 
dışla-; 1920 lerde dahi Atatürk o eski Meclis'r 
kü^-.ü^e vummğunu vurup, «Vatanın bağrına 
düma-ı dava di har çerini, yok irrrs kurtaracak 
bahtı kara mader'n :» mısraını değiştirip, «Bu
lunur 'kurtaracak bahtı kara maderini» dediğ" 
zamar d°hî bu vetk^er Hükümete verilmenrs-
tir. C II.P. bövle bir yetkinin daima karşısında 
olacaktır ve da'ma mücadelesini vapacaktır. Br 
ta^ann^n <reri alındığı yerden bir adım ileri ge 
t'r'Tmeme"î:ni en halisane, en vatanperverane his
lerimi e arz edivorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar-, burada müna
kaşa konusu yapılan hususlardan birisi de mül
kiyet hakkı konusudur. Tabiî temel mevzuları-
mızdan birisi olduğu için münâkaşası daima ya
pılacaktır. 

1937 de Devletimizin banisi ptk muhterem 
Atatürk nutuklarında ,ne diyordu? Toprak re

formu demiyorum, o zaman böyle bir kelime yok 
veya anlaşılmaz mı demiş, ne maksatla ise el
bette Atatürk'ün kendisi bu kadar reformları 
var> -̂>n. ruhu b ' e re 'o-TI. vanmava muktedir 
obedî bir şef elbette bilirdi, dememiş her halde 
anlaşılmaz diye o günün efkârı umumiyes nde, 
küMik çiftçilerin kalkındırılmasını, büvük arazi 
sahiplerinin topraklarının mâkul hadde indi
rilmesi emir ve direktifini bize vermiştir. 30 
seneden beri 1937. işte 30 seneden beri bu re
form yapılmadı ise bunun nedenleri vardır. Bu 
reformlara karşı duranlar olmuştur, bugün de 
karşı duranlar vardır, dün de karşı duranlar 
vardı. Tarih bize gösteriyor ki. bu reformlara 
karşı duranların akıbeti Fransa'da, İtalya'da 
ve İngiltere'de ne oldu ise, Türkiye'de ne oldu 
ise yarın da odur. Onun için... 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Nedir bu 
arkadasın dediği? 

C.H.P. GRUPU ADTNA MUHİTTİN KILIÇ 
(Devamla) — Son benden daha iyi konuşursun, 
val'lik yaptığın için. Benim'konuşmam o kadar 
<ni~el ki yalnız sen anlamıvorsun. Valilik yap
tığın için sen yalnız emir almaya alışmışsın. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Son gün-
]erde pek hararetlendiniz. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan; lütfen müdahale 
etmeyin. 

C.II.P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KILIÇ 
(Devamla) — O hararet sizin teşvikinizden geli
yor. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç lütfen... 
C.H.P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KILIÇ 

'Tv-rv~.ı<^ — S'mdi muhterem arkadaşlar; tari
hin söylediğini söylemek suç olmaz, tarihten ib
ret almamak kabahat olur. Tarih böyle söy-
"r-or, divorum. Ş'mdi toprak reformundan 

bahsediyorduk 1274 tarihli Arazi Kanunnamei 
Hümavunundan itiha^en bir toprak reiimi ku
rulmak istenmiş. Adından da belli olduğu gibi 
Arazi Kanunnamei Hümayunu bu. 1926 tarihin
den sonra, Medeni Kanunun kabulünden sonra 
S39 ncu maddesine göre tahdit yok bu maddede. 
Bütün hukukçu arkadaşlarım bilir, bütün iyi ni-
vetli arkadaşlar bilir ve herkes biliyor. Pek yakın 
bir tarihe taallûk ettiği için sınırsız olarak tapu
lama zilyedli'kten bahisle 20 yıl fasılasız ve ni-
zasız... Bütün hukukçu arkadaşlarım biliyor. Bu
rada rahatsız etmek için söylemiyorum, bir fik-
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re intikal için söylüyorum, tescil edilmiş bö.s L 
birtakım araziler. Esas Osmanlı İmparatorluğun
dan kalan arazi şeCdlne mirî arazi, timar ve zea
met. Bunlar var. Sonra 1926 senesinde Kanunu 
Medeninin neşri ile böyle olmuş, hududu belli ol-
mıyacak arazi tescilleri yapılmış. Bunlar kötü ni
yetle mi olmuş? Ben de olsam o zaman yapardım, 
ben de olsam o zaman giderdim; giderdim; hu
kukta ihraz hakkı var, alırdım, yapardım, hudu
dunu genişletirdim. Böyle olmuş, geldisi bu. Ee; 
no olmuş? Sonradan 1515 sayılı Kanun çıkarılmış 
Ne demiş? 20 dönüme kadar verelim, aman böy
le bir şey vardır, 20 dönüme kadar verelim den
miştir. Bu da işi önliyememiştir, bâzı tıkanıklıklar 
olmuş tasarruflarda, tasarruf yetkisinde bâzı fiilî 
ihtilâflar o kadar almış vermiş ki, Tapulama Ka
nunu denilen 5602 sayılı Tapulama Kanunu çık
mıştır. Ondan senra bildiğimiz veçhile büyük 
münakaşalarla çıkan 32 nci ve 33 ncü maddesi
ne göre büyük münakaşalarla çıkan, evvelâ 509 
sayılı olan, sonradan 766 numarayı alan Tapula
ma Kanunu çıkmıştır. Bu Tapulama Kanununa 
göre de bâzı fiilî durumları teşci eden, işte mü
nakaşalarını burada söylemiyorum, bir tatbik şek
line girilmiştir. Girilmiştir ama yine eksejare 
eder gibi olmasın diye rakamları okumak hepi
miz için kabildir, biliyoruz, şu kadar ailen'n top
rağı, bu kadar ailenin toprağı yoktur da demiyo
rum, büyük bir topraksız kütlesi bugün Türkiye'
de var. Adana'nm içinde bile 40 - 50 bin dönüm 
araziye sahlholan büyük çiftçiler de var. 10 - 2 
köye tesahup iddiasında bulunan, bunlar burada 
milletvekilliği de yaptı arkadaşlar burada. Yap 
ti bunlar benim partimden idi, senin partinden 
idi. Benimkinde de vardı, ne var bunda? Bun'a 
bir fiilî gerçektir, bir hukukî gerçektir, var bu. 
Böyle olduğuna göre toprak reformu şarttır di
yoruz. Karşımızda olan cereyanlar bize ne diyor
lar. Efendim teprak reformu olmasın, getiriyor 
plânda yakıyor, tarım reformu olsun diyor. Biz 
de diyoruz ki, sizin dayandığınız, beyan buyurdu
ğunuz gibi böyle bir reforma teşebbüs edilirse bu 
mümkün olmaz diyoruz. Çünkü s'z tarım refor
mu diyerek işi biraz daha büyüterek, biraz daha 
yavara'k bu reformdan kaçmıyorsunuz, diyoruz. 
Hattâ o kadar kaçmıyorsunuz ki, adını değiştirip 
toprak reformu demiyorsunuz, tarım reformu 
diyorsunuz. Buna böyle demeyin'z, diyoruz. Bu
nun adı toprak reformudur, diyoruz. Bunu yapa
lım diyoruz. Bunun münaka:asmı nasıl yapalım? 

Efendim şöyle olduğundan, böyle olduğundan, 
rCoımyada şöyle hanyada böyle. Şimdi bütün 
akamlar bende de var, işte Van da böyle, Mar

din'de böyle, Diyarbakır'da höyle bunları gelip 
okuyayım, Topraksız adamlar var, verimli böl
geler var, verimsiz bölgeler var, verimliliğine, ve-
rlmslzLğine göre dağıtalım diyoruz ve bunda di
reniyoruz. Miktarı belli olmaz? Miktarını karar
laştıralım, getirin bir toprak reformu tasarısı da, 
miktarını filân hepsini on "ne, boyuna konuşalım 
diyoruz. Konuşmaya engel bir durum tasavvur 
otmiyoruz. Bütün reformların başı olarak zirai 
üretimi artıracağı için toprak reformu şarttır di
yoruz. Dün de böyle söylüyordu C. II. P. si, bu
gün de böyle söylüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ş'mdi mülkiyetin 
anlamı üzerinde C. H. P. nin görüşü, bilhassa bu
günlerde elbette önemlidir. Bâzı arkadaşlarımız, 
pek kıymetli arkadaşlarımız, Anayasanın mülkl-
ve'ti öngördüğünü burada belagatla belirttiler. Biz 
de diyoruz ki, mülkiyet hakikaten, bilhassa top
rak mülkiyeti 36 ncı madde ile pek beliğ bir şe
kilde anlatılmış, herkes mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı 
ımaclyle kanımla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkı
mın kullanılması toplum yararına aykırı olamaz, 
diye yazan, hakikaten vec'z olduğuna inandığımız 
:naddcleıle tahdit edildiğini söylüyoruz. Mülki
yet hakkının kullanılmasını dahi toplum yararı
ma olamıyacağmı Anayasa derpiş ediyor ve bu-
•ada sarih olarak söylüyor, diyoruz. 

Şimdi bir arkadaşımız şöyle ifade eder, öteki 
arkadaşımız böyle ifade eder, kimisi biraz daha 
yumuşr.k söyler, kimisi daha güzel söyler. Bun-
\mrla şüphe var mı? Ama aslında mülkiyeti kut
saldır, kutsallığının hududu nerededir? Kamu 
yararına olmak şartı ile. Kendisi yazıyor Ana
yasanın. Bundan sonra Devlet toprağın verimli 
olarak işletilmesini gerçekleştirecek ve toprak-
TLZ olan veya yeter toprağı bulummıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçları ile gereken tedbirleri 
alır diye 37 nci madde yazıyor diyoruz. Mü-
taakıp fıkralarını okumuyorum. Buna göre bir 
to^r,nk reformu yapalım diyorum. Yalnız siz 
mülkiyet hakkından, bizim muarızlarımıza söy
lüyoruz, siz mülkiyeti hakkından yalnız Adana'-
daıki 50 003 dönümlük, filân yerdeki 10 köylük 
arazinin sahibi olan, büyük arazi sahibinin - gı-
dıklayıcı bir tâbir de söylemek istemiyorum - bü-
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yük arazi sahibinin mutlak mülkiyetini mi an-
anlıyorsunuz? diyoruz. Bu topraklar ergeç mâ
kul ölçüde inkılâpçı olan, hakçı olan, adaletçi 
olan Türk halkı tarafından elbette dağıtılacak
tır divorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi C H. P. nin 
özel teşebbüs hakkındaki görüşlerini arz etmek 
isterim. C. H. P. özel teşebbüsün asla karşısında 
olmamıştır. Bundan sonra da olmıyacaktır. özel 
teşebbüs; muhterem Başbakanın buyurduğu gi
bi Tür'kiye'de 26 milyon değildir diyoruz. 26 
milvon olamaz diyoruz. Böyle küçük sanat er
babını eskicisini, yemen'cini, işportacısını da 
içine katan ve hattâ işsizini de içine alan bir ta
rif. bir tasnif yapılamaz diyoruz ve Plânlama 
uzmanları imza sslenerok, diyoruz ki, böyle mü
nakaşalı konularda niye sâmit, niye camit kal
dınız, arkadaşlar diyoruz; bunları yazsaydınız 
da, b;z de anlamaydık, özel teşebbüs ne idi. karma 
teşebbüs ne idi diye hakikaten bize bildirgeydi
niz iyi olurdu diyoruz. Şimdi, bu hususta sizin 
voktir/zi almamak için C. H. P. nin sen'm bildi
riler', kurultav bevrnnameleri, Partisi Meclisi ka
rarlan, Parti Meclisi bildirileri, Genel Başkanın 
boyanları, hattâ bâzı bâzı sonradan yan tehirlere 
ka-mlau zatların beyanları dahi, burada doküman 
hainde o^ı-rrla herrfcer, onları okumuyorum. 
ÇTmkü vaktinizi alacağım, sizleri de sıktnrş ola-
e,,."im, obadan rıa^ailar okuyup, C. H. P. Grupu 
adına özel teşebbüsün karşısında olmadığımızı. 
ibilâ'kis özel teşebbüsün hakkının Anayasa çer
çevesinde tanıdığımızı buradan açıkça beyar 
ediyorum. 

Mıhterem arkadaşlar, ş'mdi burada karma 
teşebbüsten C. H. P. n'n ne anladığını belirtmeye 
lüzum clduğu kanaatindeyim. Kendi riskini or
taya koymıyan, kendi kârını, kondi zararını na-
7^v\ alın alnı ae-k olarak ortaya çıkmıyan, Dev
letten para alıp, şirket kurup karma teşebbür 
diye ortaya çıkıp Devletin fakir haliktan, zen
gin halktan, hepimizden, hepimize veriyoruz. 
haps'nden aldığı vergileri bir besleme g'bi bu 
•karma teşebbüs erbabına dağıtılmasına kars1 

gediğimizi a.çıkea beyan ediyoruz. Bunun sebep
ler'! şunlardır arkadaşlar. Şu devirde şu oldu, bu 
devirde bu oldu. bunları söylemek için lâf da 
çok, söz de çok. övle bankalar oldu ki, sonradan 
adı ders t i . İki banka birleşti, şu banka bu 
banka falan banka diye mahsus söylem'vorum 
Yine hepimiz rencide oluruz, diye söylemiyo-
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rum, iki banka birleşti, mevduat sahiplerine 
mevduatlarını vermeye imkân yok, para yok. 
öyle değil mi Ferit Bey? Böyle oldu, Ferit Be
yin zamanında para verildi, ötekinin zamanın
da para verildi, falan oldu, filân oldu. işte di
yoruz böyle gelip de Devletin kasasından para 
alıp karma teşebbüs kuruyorum diye % 51 i 
Devletten, % 49 u güya o eşkastan, fakat Tica
ret Kanununun Savın öztürk'ün de bildiği, be
nim de çok iyi bildiğim, bütün arkadaşlarımın 
da çok iyi bildiği maddelerinden istifade ede
rek kendileri parayı yatırmayıp, Devlete para
yı yatırıp, şirketi kurdurup, kendisi parayı ya-
tırmadığı halde seni erce de yatırmadığı halde 
isterseniz bir Tahkikat Komisyonu kuralım, bir 
Araştırma Komisyonu kuralım, bunları, isbat 
edelim. Satır, satır satır gidelim, anlatalım, di-
voruz. Bakın Ali yaptı, Veli yaptı da demi-
voruz. Neticeye varalım, kardeşâne, müsl'hâne 
fikirlerimizi anlatalım, diye sövlüvoraz. Gelip 
karma teşebbüs kurdum demenin, divriYılmenin 
'karşısında olduğumuzu açıkça ilân ediyoruz. Ne
den Para kovmıyacaksm, koymuş gibi göstere-
?eksin, Devlet kuracak ondan umum müdürlük 
maaşı 3 500 lira alacaksın. Ondan sonra ondan 
Vr şirket daha kuracaksın, onun da idare mec-
vni reisi olacaksın, ondan da 2 000 lira alacaksın. 
Buhar ın acı tecrübelerini isim vererek, cisim 
vererek söylemevc muktediriz ama, aövlemiyo-
~"\7:, yalnız fikrimizi anlatmak için de1:! o1 arak 
gösteriyoruz. Ondan sonra ne yapacaksın? Bu
dunla da bitmez, yapılacak bir şey daha vardır. 
Devletin de iştiraki olduğu için elbette Devlet 
"lazarındr-, kıymetli, elbette Devlet nazarında 
TLcrgup gibi gördüğü için bütün ithalât :mkân-
!a,rı vardır. O ithalâttan, meselâ karbon kâğıdını 
T^tirecek 5 liradan 15 liraya Devlete, Devletin 
le içinde bulunduğu şirkete satacaktır. Dev-
'et bunu yapamaz mı? Bunun karşısındayız 
diyoruz, açıkça ilân ediyoruz. C. H. P. sinin 
devletçiliği nereye kadar gider, bunu sarih ola--
~ak O. H P. Grupu adına burada mülkjyettir, 
budur, şudur münasokalarınm yapıldığı za
manda sarih olarak bildirmeye mecburum 

Muhterem arkadaşlar; C. II. P. devletçilik
ten başlıca ağır sanayi, madenler, petrol, Dev
letin eli ile yapmaya mecbur olduğu, sağ
lık, , ulaşım gibi büyük hizmetlerin, büyük te
sislerin Devlet elinde olmasını anlar, tıpkı 
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Muhterem Başbakan gibi ânlar. O sektörler I 
şöyle olduğundan, böyle olduğundan, burada 
nasıl beyan buyurdular. Enfrastrüktür te- I 
sielere dâhildir, diye burada konuşmalarında 
zapta gaçti, biz o tesislerin Devlet eli ile 
yapılması lüzumuna kaaniiz. Doğrudur, hattâ 
ve hattâ büyük ithâl işlerinde Devletin ken
di kendine yapacağı yatırımları aracı ile % 30 
nu, % 50 buna vermektense doğrudan ithâl 
edip, Devletin başvuracağı böyle müstesna 
haller vardır. Böyle kalkınma gibi, kalkın
ma plânı yapılması gibi zorunlu olan, g3ri 
kalındığı kalkınma plânı ile sabit olan hal 
lerde, bu gibi hallerde de Devlet o ithalâtı 
yapabilir. Ama özel teşebbüsün bütünüyle 
ithalâtı ihracatı elinde bulundurmasına Dev
let 'araftardır. Ne kadarına kadar? Gidip bu 
radan afyon ihracediyorum diye kiremidi 
dövüp, Almanya'da afyon açıldığı zaman kire 
mit bulunup da Türk milletini rezil etmiyecek 
kadar ihracata namuslu ise bu hududa ka 
dar buyurun, serbestçe yapın diyoruz. Ama 
dolaylı olarak Türk milletini rencide ede
cek, dış ticarete, ithalâtta, ihracatta rcneid" 
edecek hallere, dalevereli yollara son ve
rilsin. diyoruz muhterem arkadalarım. 

Ş mdi muhterem arkadaşlar; bir önemli 
noktayı belirtmek isterim. Bizim yetkili arka
daşlarımızın; «bu düzen değişecektir» tâbirin
den bâzı arkadaşlarımızın, bâzı çevrelerir 
bir teessüre kapıldık1 arını görüyorum. Br 
teessür iç'.n bir sebebolmadığmı, nasıl bir ni 
zam içinde bir düzen değişikliğine C. H. P. 
nin taraftar olduğuna çok önemli bir nokt? 
olduğu için, çok münakaşa edilen bir nokta 
olduğu için müsaadenizle temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk 
Partisi hiçbir gün dikta voliyle düzen deği
şikliğine taraftar olmamıştır. Dikta voliyle 
hiçbir şekilde taraftar olmayacaktır ve olma
sına da imkân yoktur. Neden yoktur? Biz
zat iktidarı zamanında 22 Şubatlar, 20 - 21 
Mayıslar, Adalet Partisiyle birlikte tarafı
mızdan atlatılmış, göğüslenmiştir. En kritik 
anlarda, bunları, söylemiyorum, şu alınır, bu 
alınır diye söylemiyorum, en kritik anlarda 
en kritik dakikalarda tarihî şahsiyeti olan ba
şındaki adamla arkadaşları tarafından dikta 
heveslilerine paydos denilmiştir. 

Bundan her hangi bir şekilde;; - düzendğişti-
rilecektir, düzenin, değiştirilmesini istiyoruz. Bu, 
düzen deglşecektirden, hiçbir arkadaşın, hiçbir 
vatandaşın endişeye kapılmamasını samimî ola
rak arz ve rica diyoruz. Soldan gelecek bir dikta, 
Allah milyon kere korusun, soldan gelecek, aşırı 
soldan gelecek, sağdan gelecek bir dikta ancak 
bizim bütün malımızı, bütün canımızı, kendi kar
cısında bulacaktır, tıpkı Adalet Partili arkadaş
larımız gibi. Buna asla taraftar değiliz. Düzen 
deglşecektirden maksat; açık olarak, seçik olarak 
söylüyorum, meselâ bâzı arkadaşların dışarıdaki 
beyanlarından ve buradaki beyanlarından anlı
yorum ki, mülkiyet, mülkiyet. Mülkiyet evet. 
Öyle mülkiyetin bir madde gerisinde kamulaş
tırmayı söylüyor. Kamulaştırma elbette yapıla
caktır, kanunun bir emridir. Siz de yapacak
sınız, biz de yapacağız, hepimiz yapacağız, elbir
liği ile yapacağız, tasviplerinizle yapacağız. 
josyal güvenlik... Hepsini birer birer okumu
yorum. Hepsini not aldım, Tarımın ve çiftçi
nin korunması gibi, madde 52; sosyal güvenlik, 
madde 48; Kalkınma Plânı ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı hakkında demin arz ettim, 129 ncu mad
de, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi meselesi 
Anayasaya girmiştir. Fakat bugün esefle itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz ki tahakkuk etmemiştir 
muhterem arkadaşlarım. Bu hususların demok
ratik düzen içinde, öyle bazılarının söylediği gibi 
bu uydurmaca demokratik düzen içinde değil, bu 
demokratik düzen içinde, beni de burada bulun
duran, sizi de burada bulunduran bu demokratik 
düzen içinde, hepimize burada hukukî mevcudi-
vet veren, hepimizin kutsal çatısı altında bulun
duğumuz Büyük Millet Meclisine gizli oy, açık 
tasnif, genel ve eşit oyla gelecek milletvekillerin
den, senatörlerden müteşekkil heyetle verilecek 
düzenle değişeceğini arz ediyoruz ve her seferinde 
Anayasaya uygun olduğunu ortanın solu hareke
tinin, haykırıyoruz. Burada da bir kere daha 
millete duyuruyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sağlık hizmet
leri yönünden meselâ sosyal hizmetlerden neyi 
anlıyor Cumhuriyet Halk Partisi? Sağlık hizmet
leri yönünden muhtelif bildirilerle arz ettiği 
^"bi köylere kadar giden doktorluğun sosyalleş-
tirilmeslni anlıyor. Siz de böyle demiyor musu
nuz? Bütün hatipleriniz çıkıyor muhterem arka
daşlar, hakikaten köylülere bakılmıyor, - köylü 
hastanelerden kovuluyor, köylüye koşacağız jet 
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bakan unvanını alan Muhterem Sağlık Bakanımız 
bu hizmetleri köye kadar jet hızıyle, jet kuvve
tiyle gö üi'sün diyoruz, taraftarız. Şehirde ve 
kasabada ne yapalım diyoruz? Şehirde ve kasa
bada sosyal sigortalara aidolan, bugün Sağlık 
Bakanlığına devri düşünülen işçi sigortaları, sos
yal sigortalar hastanelerinin Sağlık Bakanlığına 
devredilmemesini istiyoruz. Bu Kurum içinde 
kalmasını istiyoruz. Şu sebeple istiyoruz muhte
rem arkadaşlar: Hepimiz bu maaşı aldığımız hal
de, hep'miz, bendeniz alıyorum her halde ö':eki 
arkadaşlarımız da alıyor.. Hasta oluyoruz, dok
tora gidiyorum, ilâca, ihtiyacımız oluyor, Devlet 
kesesinden Meclisten alıyoruz. Bizden aşağı se
viyede olanlar, hepimizce malûm, bütün vatan
perver arkadaşlarımı-ca malûm; biz şu durumda 
doktor parasından, ilâç parasından yakınırsak. 
birden fakir olan arkadaş1 ar tabiî olarak yakına
cağı için bunlar da sosyal s'gortalar kavamına 
girs'n, primini ödesin, sosyal sigortaların hasta
neleri çoğalsın. Muhtar, tamamen üniversiteler 
gibi, nasıl tasavvur edersek, gelelim, kanunu ya
palım, burada konuşalım, birb'rlmizi incitmeden 
konuşalım. S:z de yarın ayrılacaksınız, biz de 
ayrılacarız, ben belki sizden evvel ayrılacağım. 
siz belki benden sonra akılacaksınız. O hasta
nelerde karşı karşıya geldiğimiz zaman da güler 
yüz^c inşallah karşılaştığımız zaman birbirlmk' 
buradan ine'terek değ'l, hâlâ hürmet duygusu 
içinde bulunarak inşallah hafif hastalıklarla bir
birimizin karşısında buluşalım diyorum. 

Ş'mdi muhterem arkadaşla1', meselâ Grev ve 
Lokavt Kanununda Lokavt kalksın cVmiş. Kim 
demiş? İşçi Partisinm milletvekili filân. Ko
misyon reddetmiş, çok iyi etmiş. Ben de bulun-
•sam buna rot oyu veririm. Grevin olduğu yer
de lokavt olur. Demokratik düzenin tabiî ica
bı budur. Biri olur öbürü olmaz mı? Hayır 
efendim; bir dâvada yalnız maznuna vekil tâ
yin eden, davacıya ne diyeceğini sornryan bir 
hâkimin durumu ne ise, grev ve lokavtta bir 
tanesinin kalkması da budur diyoruz. Hem 
grev olacak, hem lokavt olacak. E, peki işçi
lerin hakkının ihlâli halinde, yani şöyle oldu
ğundan, böyle ökluğuından topluca şu haksız
lığa mâruz kaldık demeleri halinde grev yap
maları neden yenil İş Kanununda önlediniz di
yoruz. Hem o -tarafa söylüyoruz, hem bu tara
fa söylüyoruz. Hem İşçi Partisine söylüyoruz, 
hem Adalet Partisine söylüyoruz. Lokavtı da 
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kaldırmayın hak ihlâli halinde grev yoluna 
gidilmiye de mâni olmayn d'yoruz. Doğru yol
da olduğumuza kaanilz. Hak ihlâli halimde iş
çi eğer, greve gidemezse kanununa göre mah
kemeye başvuracaktır. Mahkemeler de iş mah
kemesi süratle görüldüğü halde, seri usulü 
muhakemeye tabii olduğu halde senelerce işçi
nin bu kapıları aşındıracağını bildiğimiz için 
grev ve lokavt hakkı birlikte kalsın, daha ileri 
merhalelere elbirliği ile sizin ve blzum müşte-
eken Sos rai S goJialar Kanonunu nasıl an

layışla komisyonda çıkarmıışcak, Senatoda çı-
kardıysak aynı anlayışla daha ileri merhalele
re gitsin diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi kalkuma plâ-
nmda yazılı olan dev eserler filân diye böyle 
bâzı gazetelere de geçen büyük Devlet yatırım
larına değinmek istiyorum. Bunlardan üç tane
sini başlıca hedef olarak almak interim. Bilin
diği üzere, bu büyük gösteriş yatırımları diye 
llmm adlandırılan teşebbüslerden blrılai İstan
bul Boğaz köprüsüdür. İstaabıü Boğaz köp
rüsü bir milyar Tl. na mal oluyor, mal olacak. 
Bunun yerine, vatanperper olduğuna kaanl ol
duğumuz bütün Adalet Partili arkadaşları
mızla birlikte bunu plândan çıka rai en. 1033 de 
bitecek diye gazeteler dallandırmış, budaklan
dırmış yazıyor. Çıkaralım böyle bir şeyi diyo
ruz. Bölgesel gerilikleri de, hakikaten fakirlik
leri de malûm olan Türk halkından vergi ala
rak topladığımız bu paraları gidip İstanbul 
köprüsüne bir milyar lira gibi bir parayı yatır-
rmyalım diyoruz. İki tane mi, dört tane mi, altı 
tane mi ne adette olacaksa araba vaouru ala
lım, bu işi halledelim. İstanbul'un trafiği zaten 
doludur, trafik derdi hallodilemorn'iş'tir. Bir de 
•asma köprü ile, seyrana, sâdâbât seyrânı gibi 
seyrâna artık lüzum yoktur diyorum. Kesin, 
\çık, seç k o1 arak bunu plândan çıkaralım di
yorum. İkinci husus Radyo Te1.evıizyon Kuru
munun teşkili hakkında plânda derpiş edilen 
•nektai nazardır. Bu da gösteriş projelerinden 
birisidir. Evet, yalnız İstanbul, yalnız Anka
ra, yalnız İzmir, o da her halde biz dahi, biz
den yukarı seviyelerin dahi ancak taksitle ala
bileceği televizyonlardan acaba ne öğrenece
ğiz diyorum ben şahsan? Bilâkis bizim gibi 
kendi ailesi içinde yetişme çağı olan ailelerde, 
yetişme çağında çocuğu olan ailelerde ders ç a 
lışma zamanları da iyi ayarlanmıyacağı için 
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çocuk dersi ihmal edeeekıtlr. Bugün radyonun 
bu kusuru yok mu arkadaşlar? Siz de yakın
mıyor musunuz, biz de dinlemiyor muyuz? Var. 
Şu zamanda, bunu çalıyor, bu zaman, da bunu 
çalıyor, geliyor çocuk ders çalıoacağına onu 
dinliyor, benim ki kalıyor, sizinki kalıyor. Her 
halde tahsil seviyesinde bir gerileme cluyor. 
Daha çok kalkındıktan, sonra inşallah İkinci 
Do-] Yıllık Plânın sonunda beiCd üçün o ü plan 
devresinde, onun da son zamanlarında belki 
televizyon yapılabilir. Bugün için ben C. H. P. 
D"Q nâçiz bir sözcüsü olarak televizyona taraf
tar olamıyorum ve bunun kültür seviyemizi, 
erttellektüel seviyemizi yükselteceğine de şah
san inanamıyorum. Ham inanıryorum, ham 
fakir halika da inaılycceği için, fakirden ne kas-
deYılğimi alıkça söylüyorum, hfzden a^ağı sevi
yenin, anoak bizler belkıi alab'iİLz, taksitle 
500 er lira taksitle falan alabiliriz, biz ve biz
den yu'karısı akabilir, bizden aoağı seviyedeki 
büyük halik kütlesi alamaz. Bunun için yapıla
cak 1,5 milyar liralık bu masrafa lüzum yok
tur, diyoruz. 

İskenderun - İstanbul arasındaki oto bandı 
da arkadaşlar tenkid ediyorlar. Muhterem Boş-
baikan güzel söylediler. Buradan İzmir'e 7 saat
te gidiliyor, altı saatte gidiliyor. İzmür'den b il -
meni Muğla'ya filân yöre 7 saatte gidiliyor. 
Olmaz bu, ondan sonra da turist gelsin. Gel
mez lâstiği patkyor, karaya uğrıyan, belâya uğ-
rıyan, turist gelmez. Bütün delinmelerimize 
nağmen, az - çok kıpırdamalar elmasına rağmen 
gelmeylolnıJıı sebepleri yolsuzluktur. İatanbul -
Ankara arasındaki mevcut yol gibi, hattâ bâzı 
yollar asfaltı1 anacak, turla tl'k belgeler de asfalt
lamak suretiyle tozundan toprağından kurtu
lup, tarihî elan, tabiî güzellikleri bulunan, 
tujlot'n bu sebeplerle geleceği yollar iylleşti-
riltorok, İötanbul - İskenderun c>tobandına ya
pılan maorafla turizm geliri artar, bu yollara 
nu yerlere tahsis edilsin nidasını arz ediyo
ruz. 

Muhterem ankadaşlar, enflâsyona meydan 
vermeden kalkınmanın yapılması icabını tek
rarlıyoruz. Plânda bu hususta i~6e şöyle oklu, 
böyle oldu, 1964 yiındaki mevcut, durgunluğu 
gidermek için sonra tedbiı'ier alındı gibi ifade
ler var. Bunları objektiflikle bağda j-turamı yo-
ruz. 1064 yılında ihracatta, ithalâtta, ticarette 

diyelim, umumiyetle bir gerileme olmuştur. Bu
nun sebebi, Kıbrıs millî buhranıdır. Ama hemıen 
ilı'ıldarın devlinden sonra enflâsyonist bir si-
yc.üote bao\nîrul:muo'tur. Gelin el birliği yapa
lım, bütün partiler aala^abm, sözleşelim, her 
rrüıı on kanun müzakere ed'yorsalk sekiz t-ane-
el taaasaıt, maaş kadro meseleleri oluyor. Elbir
liğiyle cephe alınca bunlar düzeltilir diyoruz. 
Hem enflâsyena mahal kalmaz, hem açığa 
mahal kalmaz, diyoruz, elbirliği ile bunları ya
palım diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, vergilere iki cümle ile 
tema" etmek istersek plândan anladığımız mâna-
do vergilerden bilhassa Vasıtalı vergilerin arta
cağı anlaşılmaktadır. Ama her halde politik te
sirlerle plân bamı açıkra itiraf edememiş, b'raz 
vu"a~Kk tâbirlerle geçiştirmiş ve politik tesirler 
de 1939 seçimlerini yapalım, bu seçimde batsın 
°ndan sonra verolhori kovarız ve bir dört s rne 
daha kazınırız şeklinde olmuş. Böyle olmasın di-
voımz. Açık olsun, seçik olsun, biz de söylüyoruz, 
Yo de ya^dTa edlyoniT. E iki arkadaşlarımız da 
vardım etti. b'z de ya~drm ediyoruz. Şu versri hu-
•̂'."•'"'ndp, sırlh^o ansa l ım , konusalım, bu Vası-

"-cı""-! -.-.->~nr.]p- fakiri d "ıha cok fakir vamvor, zen-
™'n* b ;rn"da faz1 a z^n^n yapıvor. Vasıtasız ver-
"''l«"; co^alta^m, Bi^" Ve^gis'ni eo^aHalım. lük^ 
Vno Im^atuıdan daha, cok veo*gi alalım. Ufak 
m^k^erde-n gere-ki^e versri ahmıyalım, 50 - 60 
"Tr-t-^^T^no^n^on. Büvük1 erinden ahalim, madem 
ki sdanrn büvük harcamnva ta.hammüMi var, bi-
-p- t-o^TJ Y-e-sı;n dlvoruz. Versâ adaletinden mak-
sot da bu olduğunu arza çalışıyorum. 

Yani toVam. olarak muhterem arkadaşlarıma 
n^-r p'-paek i ler im ki, Cumhıırivet Halk PaHisi 
hiç k'rrronln marndan alıp fakire damıtıp fakir-
}n. zencini eıit kılmak heveslisi değildir ve bövle 
y „ ^ T ^ - J . ^ ^ ^ j ^ ç^pç^ ]çac[ar da budala 
do delildir. Cumhuriyet Halk Partisi sadece ar-
krKİo^1aı\ sad°ee ve sadece geliri olan zengin va
tandaştan daha çok vergi alarak hiç geliri olmı-
vrn. vatandaşa i", sobası açmak, fabrika kurup 
ora do. işsizliği gidermek çalıştırmak suretiyle ve 
her türlü Anayasada, demin saydığım sosyal ada
let, sosyal güvenlik, iş bulma, sağlık, beslenmeyi 
dohi kovmuş Anayasa. Niye koymuş? Aç oldu
ğunu milletin kabul etmiş. Hangi Anayasaya bes-
hnıme hususu girmiştir, soruyorum arkadaşlar? 
Her zaman işinize geldiği zaman şu noktadan 
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siz, işimize geldiği zaman biz bu noktasından sa
rı1 mı valim. Anayr.saya, Anayasanın kül halinde 
tatb'ki için el bir1 ikiyle gayret sarf edelim ve el 
birliğiyle sosyal adalet dediğimiz, muhterem Baş
bakanımızın da, muhterem b'itün arkadaşlarımı
zın da anlaması ic^brden sosyal güvenlik, her 
türlü belenme, her türlü Anavasada eşitlik, fır
sat eşitliği, bTı^e^arası ereri kalmışlıkta, vüksel-
meye kavuşmak için eşitlik, okumada eşitlik im
kânlarını geri kalana biraz daha fazla sağlayarak 
zen<rn:n çocuku hie okumaya, gitmesin, olur mu 
arkada.-;1 a.r? Eibette okuyrcak. Ama bir tahdit bü
tün vicdanlı arkadaş1?-1 tarafından düşünülmez 
m"? Parasız yatılı imtihanlarında şu şu talimat
larla sıı fak :r halkın, su köy halkının çocuğu oku
sun d"vo, bilhassa köye taallûk eden okullarda. 
kövbTe-'n encamı b ;r parça fa."1 a okudun dive 
he.pimiz'n vicdanından ve^mpz mi? Bunların hep
sini e1birliği ile savunalım diyoruz. 

Muhterem a-kada^V\ Muhterem Barbakanı
na1 z dı°. kaynaklara b^ğhlık hususunda ki vmeti i 
a ̂ k1 amamda bu1 undu1 a r B'lhas^.a Büt^e Ka^mr. 
jÇo-^»>.^^nund°.ki k^vmetli a^k^mala^ı b~nce eok 
d^e r l ' d l r Diyo^ar ki. ikt '^dTi hür o'lmıvm 
milletler s'vasi bakundan da hür savıl amaçlar. 
D,o^-u s'îvlnvo-'lpr. b:z nvncn iştirak ed'voTiz 
bu s"71r,"~"TiQ. Bu lk—^d' b,">'""'rrmz1i"'i ciffla^TiV 
için de B'rmcl Bes Yılbk Ka'kuıma P1ânınd°.ki 
c^nc,1a.ra gö~c hareket edilr>evdi İkinci Bes Yılbk 
Kıl'VnTip. Plâmn-n ^fr^nda dış k^vn-kla^a bağ-
lılı.k ortadan ka^a^dı diyoruz. O kadar divo-uız 
k\ Tnu^f"-n^. B^-bakan-'n B n i k ^ ' d e vaptığı ko-
m r n a 1072 de dr- kavn aklara bağlılık sona ere
cekti-'. *ekl indedir Muhterem Cumhurbaşkanının 
Amerikr.'da vaptığı kTimna^T. s"^vl^d;k1e'"i söz-
le~* buncadır. Amerikan Sefiri de belki yardımcı 
Devi e V m fa1an d;ve bövle bir b^v^nda bulun-
nr-ftur 1972 de d\s kaynak1 ara ihtiyacı o^ıva-
caktır d:ve. Ben b:raz vpt.kisini aşan bir bevan 
olarak görüvorum. Ne biz;m, ne sVn. ne kim
sen Yi, ne Runvp.'dan, ne Amerika'dan böyle bir 
b^vana, ihtivacm^ vok, arkadaşlar Biz kendi ken
dimize va™dun alrbMccp^'miz ve-i de b ' ı u iz . <r:da-
c ^ i r r z '^'^ameti de biYıriz. TTer halde Türk mil
leti kendVnin ezeli ve ebedi düşmanı o^n ko
münist1 e~d-n mecbur kalmadıkça, var olma, yok 
o1™*1. mücndcV.si gibi Oumhurivet tarih'nde gö
rü1 en, Î^Vklâl Sava/unda. bir par-a vardun ekmiş
le"'. ke^ke e tmelerd i , keake knndi ke.'dim'ze 
düşmanı o deminki söylediğimiz, yumrukla doğ

rudan doğnıva den:ze dökebilse idi keşke. Bugün 
de, yarın o bize yaddım ettiklerini iddia eden dev
letler'n daha. şimdiden devlet içinde devletmiş 
g'bi dr. yardıma ihtiyacı kalmayacak diyorlar. 
•S^n bV:m plâmmızı bizimle beraber mi hazırla
dın? Ne blliyorsra sen, daha müzakereye geçil-
nıenıi"?. Bevanı var, dooru bulmuyorum. Biraz 
aşırı bir beyan olarak mütalâa ediyorum muhte
rem arkadaşlarım. 

Or'ak Pazarla ilişkiler bu plânda birtek sa
tırla dahi na.-ara alınmamıştır. Ortak Pazar 
m olacr1' arkadaşlar? Ortak Pazara giriyoruz. 
Bugün şövie üyeyiz, yarın böyle üyeyiz, tam üye 
oVcrğız. Tam üye olduğumuz zaman gümrük mü-
naa.-betleri ne olacaktır? Ortak Pazarın esasları 
n^dlr? Girdiğimiz zamrn ne olacaktır? Burada 
kurdurumuz sanayi re olacak? nereye varacak? 
Or 'rk Pnra-a asli üye olrmyacak uryız? Bun
ları nasıl tahakkuk e t t i r e r e k ? Bu hımışta ba
na lütfen Hükümet erkânının açıklayıcı bir 
izahat vermesini riaa ediyorum. 

Bu arada liberal ithalâtın, montaj sanayiin, 
şimdiden televizyon gelmeden adam hazırlığı
nı vapmıs. televizyon malzemesi yarıyor, ne 
nınlûm? Ne kadar da açık gözü var. Şimdiden 
adam toWİ/yon montaj s a ^ v i i - i kurmava bağ
lamış. Olur mu böyle şey? Ne kadar açık gözü 
var Daha plân oltada yok kendi kendine mon-
tai sanayii, yap-yu\ Bu PİM huluslar elbette 
iyi olmuyor ve Türk iktisadiyatını zedeliyor, 
arkadaşlar. 

Yabancı sermaye hususunda bâzı açıklama
lar yapmama müsaadenizi istirham ediyorum. 
Muhteem arkadaşlar, yabancı sermayeyi pre~t-
" 'Vlarak inemiyoruz. Mecbur kaldığımız ah
val ve şerait içinde ancak yabancı sermayeyi 
ı V v ^ u z . insan kefeli hastaıma kendi baka
bildiği ahval içince yabancıdan bir yardım ta-
Vbetmez, Biz kendi hastarrzı kendimiz kal
dırmaya gayret edelim. Kaldıramazsak dost 
devlotle-don, bizim i-urnizo müdahale etmemek 
sartiv'e, siyahi bütünHiğümüze, iktVjadi ege-
nıe^liğ:mize halel getirmemek üzere yardım 
Tclmcs'nc taraftarız, yabancı sermaye yolu i1 e 
de tnşeVnis yapdmasma taraftarız. Fakat bun
lar kc^drn amorti ecleb'lmck ic'n yüksek kâr 
oranı istediği iç'.n, riskie-de^ k^r'-nmry1 der
piş i^in. bâ"i garantiler isledir i i" ini lisans, 
m ' en t hakları vs . is+.cdiy,i içi^. er mühimmi de 
yabancı sermaye gittiği yerde tekel kurmak 
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istediği için, yani karşısında ne özel teşebbüs 
olsun, ne şu olsun, ne bu olsun fikrinden çıka
rak tam tekeli altında o devleti ikt'saden, hangi 
devlet olursa olsun, Şark'tan geleninde şu ka
dar, Garp'tan 'gelenin; hem Şark'tan emperya
lizmin hem Garp'tan gelecek emperyalizmin 
karşısında olarak, yabancı sermaye şekli ile ge
lecek emperyalizmin karşısındayız. Hüsnüni
yet1 e gelen, namusu ile gelen, vergisini vere
cek olan, şişirme hesaplarla buradaki kârını 
ziyan gibi gösterip başka yere aktaracak ya
bancı sermayeye taraftar değiliz. Bu serma
yenin sıkı bir şekilde murakabesine taraftarız. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de arz et
tiğim gibi şu kadar arazi var, bu kadar bölü
necek yer var, filân var demedim. Bâzı ufak 
tefek karşılıklı sözlere rağmen sükûnet iç'nde 
C. H. P. nin anafikirlerini, tabiî fikıi çok, söy-
liyecek arkadaşımız da çok, onlar da söyl'ye-
cek arz ettim Kalkınma Plânı Türk Milletinin 
toptan başarabileceği bir eserdir. Bu eser ik
mal edilirken, bu âbide eski dil i1 e, tedvin edi
lirken, taçlandırılırken dikkat edilecek en mü
him husus şudur: En azından 2 500 0C0 ey alan 
bir partiye komünist damgası vurulmamalıdır. 
Neden bakınız. (A. P. sıralarından kim vuru
yor sesleri) vururlar, siz değil canım, siz söy
ler misiniz hiç... Vurulmamalıdır. Bunun tchH-
ke'eri acıktır, arkadaşlar. Yani 2 500 000 ey sa
hibi, eskiden 3 500 000 di filân. Haydi şimdi 
2 503 000 oldu. 2 500 000 oy sahibi bir parti 
yak1 aşık o1 arak 7,5 - 8 milyon halk komünist iv2 
bu Türkiye'de, yazıklar olsun böyle bir iddiayı 
ileri sürece. Ben Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
içrıde belki 3 bin, belki b~ş bin bilmiyorum ni
hayet millî emniyet ajanı da değilim o vazifeyi 
de yapmıyorum. Ama şöyle bakıyorum, hakkın 
bütünlüğüne bakıyorum, halkın bu kötülüğe 
karşı direnme azmine bakıyorum her yönden 
bunun mümkün olmadığını görüyorum ve C. II. 
P. ne komünizme kaydı demeye gole'i, getiril
mek istenen sola kaydı, evvelâ da bunu be:ı 
teşhrs ettim şeklindeki bu teşh'sin yani orada 
da biraz rekabet vardır, rekabet edecek husus
lar belli. Rekabet var, ben teşhis ettim evvelâ 
diyor, kendi Temsilciler Meclisinde grupunda 
s"ylüyor. Şimdiye kadar Başbakanlığı oldukça 
güzel idare etti Sayın Başbakan. İsmet Paşa'yı 
karşısına almadı, Halk Partisini karşısına al
madı. Fakat, şimdi öyle zannediyorum ki, Tem

silciler Meclisinin toplantısı için gelen delege
ler işte halka yaklaşma hareketi diye adlan-
landırabileceğimiz bu hareketin halk arasın
da tutunduğunu, zannediyorum ki, -gösterdikleri 
için evvelce hiç kıymet vermiyorlardı. Biz ne 
söylersek söyliyelim, eskiden beri böyle bir 
şey yoktu. Vardı da bu kesafette değildi, daha 
türkçesi. 1951 den beri biz bu ithama alışkınız, 
şimdiye kadar savunmasını çok yaptık, bugün 
de yapıyoruz. Ama, bu kesafette olmamasının 
sebeb4, var. Bu kesafette değildi eskiden, çünkü 

C. H. P . nin elindeki silâhın bu kudrette ol
madığını hasımları biliyordu. Bugün C. H. P. 
sinin elindeki silâhlar çok kuvvetli olduğu için 
ortanın solu diye sola kaydı ithamı yapılıyor. 
Ama ne yazık ki kendi grupunda kendisi sola 
kaymakla itham ediliyor. Bu İthamlar yapılın
ca.. , 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Plânla bunun ne alâkası var Sayın Başkan? 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI
LIÇ (Devamla) — Çok alâkası var Kalpaklı-
oğlu. Bu ithamlar yapılınca.. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakhoğhı, müdaha
le etmeyin, hatip fikrini söyliyecektir. Karşı 
fikir de şüphesiz aynı serbesti içinde söylene
cektir. Onun için müdahale etmeyin. 

Sayrı Kılıç konuşmanıza devam edin. 
C. II. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI

LIÇ (Devamla) — Bu ithamlar yapıldıkça Cum
huriyet Halk Partisine mensubolan 8 000 C00 
luk halk komünist tehlikesi, tehdidi, ithamı al
tında bulundukça yapılacak kalkınma semere-
1*: olamaz. Biran evvel bu ithamdan Adalet Par
tisi vazgeçerse kardeşlik havası içinde çıkacak 
plân desteklenir ve her türlü iktiradi ve siyahi 
bağlılığına Türkiye kavuşur. Bu savaşta Türk 
Milletinin muzaffer olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi adına Sayın 
Melen, konuşacak mısınız? 

FERİD MELEN (Van) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 

MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
üzerinde grupumuzun görüşlerini değerli grup 
Başkanımız Sayın Fehmi Alpaslan evvelki gün 
ifade buyurdular. Bendeniz de arta kalan za-
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mandan faydalanarak bu görüşlere bâzı ilâve
lerde bulunacağım. 

Evvelemirde İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının memleketimize uğurlu olmasını temen
ni ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, plânı 27 Mayıs Dev
rimi getirmiştir ve 27 Mayıs Anayasası ile bir 
müessese olarak mevzuatımıza girmiştir. Plân 
Dairesini de yine 27 Mayıs İnkılâbından sonra 
Millî Birlik Komitesi ve Millî Birlik Hüküme
ti kurmuştur. Bu sebeple, bu vesile ile Millî 
Birlik Hükümetine ve Komitecine şükranları
mızı ifade etmeyi bir borç biliyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; daha evvel konudan 
arkadaşların da işaret ettiği gibi plân bida
yette bâzı çevrelerce yadırganmıştı. Bunu ka
bul etmek lâzımdır. Plândan korkanlar var
dı, plânın politika adamlarım gölgeye ataca
ğından endişesi olanlar vardı. Plânm bütün ik
tidarın gü^ün teknisyenlerin elire bışakıma
sından endişesi olanlar vardı. Bu tezahürleri za
man zaman gördük ve bundan b'zatihi plân tat
bikatı da müteessir olmadı değil, olmuştur. Fa
kat bugün görüyoruz ki, artık bu endişeler 
tamamen geride kalmıştır ve plân fikri münaka-
şasız kabul edilen bir fikir haline gelmiştir. 
Bu gelişmeyi memnuniyetle kaydetmek isti
yorum. Bu vesileden faydalanarak bu geliş
meyi hayırlı bir gelişme olarak görüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı güe şartlara ve hak'katen aşılmaz 
zannedilen güçlük1 e^e rağmen muvaffak olmuş
tur. Filvaki tesbit edilen hedeflere tamamen var
mamıştır. Ama, tesbit edilen hedeflere bir hay
li yaklaşılmış olduğunu da kabul etmek lâ
zım ve şartların müstesnalığını ve güçlüsünü 
ilk tecrübe oluşunu da dikkate alırsak B'rin-
c'i Plânı muvaffak olmuş bir nlâuı el arak kabul 
edebiliriz ve bununla Türk Milleti mensubu ola
rak iftihar edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar; bir noktaya daha 
işaret etmek istiyorum, tetkikli incelemeye gir
meden evvel, Güven Partisi kendisini plâ-ı fik
rine çok yakın hisseden bir parti olarak gör
mektedir. Bunda haklıdır da. Çünkü, plân dü
zenine ait esaslara programında ilk defa çok 
geniş yer verm'.ş bir partiyiz. Programımızı 
tetkik buyurursanız plâna partimizin ne kadar 
bağlı olduğunu ve ne kadar yakın olduğunu 
görürsünüz. Bu sebeple Güven Partisi yaşa

dığı müddetçe memleketimizde plânm daima 
yanında olacaktır, plânın daima müdafii ola
caktır ve plânlı kalkınmanın daima öncüsü 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya da
ha işaret etmek istiyorum. A. P. si Hükümeti
nin getirmiş olduğu İkinci Boş Yıllık Kalkın
ma Plânının ihtiva ettiği esasların ve prensip
lerin mühim bir kısmı Güven Partisinin prog
ramına uygundur. Bu itibarla grupumuz bu plâ
nı esas hatları ile tasvibetmektedir. Ancak, 
Şunu da ifade etmeliyim ki ; bu plânda İştirak 
etmediğimiz, noksan bulduğumuz, gerçekleşme
sini müşkül gördüğümüz noktalarda mevcut
tur. Şüphesiz bunlarla mutabık değiliz. Bir 
gazetenin yazdığı gibi tümünü tasvibetmiyo-
ruz veya reddetmiyoruz. Plânın sorumlu
luk duygusu içinde ciddî tenkitlerimi ve tahUii-
r i yaptık ve tasvip için ileri sürdüğümüz fi
kirler bu ciddî sorumluluk duygusu içinde ya
pılan tenkidin bir neticesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; plânın genel amaç
larından biri olan kalkınmanın demokratik dü
zen içinde, hürriyet nizamı içinde demokratik 
yollarla yürütülmesi prensibi ile tamamen mu
tabıkız. Anayasa hükmime rağmen, bildiğiniz 
gibi, başka türlü plân tahayyül edenlerde 
mevcuttu memlekette. Demokratik plânın bir 
plân olmıyacağmı söyliyenler mevcuttur, Parlâ
mento içinde de mevcuttur, belki komisyonda 
da ifade edilmiştir. Burada henüz ifade edilme
di, ama Millet Meclisinde ifade edilmiş olmasını 
muhtemel görüyorum. Demokratik plânla plân 
yürüyemez, buna plân denmez fikrinde olanlar 
mevcuttur. Gene plânın özel sektör irinde em
redici olmasını istiyenler mevcuttur. Biz bu fi
kirlere şüphesiz katılmıvoruz. Bir, iki gün ev
vel arkadaşımızın da ifade ettim gibi, bu türlü 
bir plân demokratik bir memlekete varaşır bir 
plân değildir. Bu türlü plân bütün hürriyetleri 
ormdan kaldıran bir plân olur ve demirperde 
arkasında tatbik edilen eşitleri gibi. bir Gos 
"•"ânına benziyen bir plân olur. Biz plânm bilâ
kis özel sektör i cn yol gösterici olmasını, piva-
FI'\ nizamından hiçbir zaman vazgeçilememesini, 
h"i'"\vetleri en ufak şekilde kısmamasını ve va
raklar koymamasını istiyoruz. Getirilen plân 
bu esaslara mutabık olduğu için mutabıkız. An
cak bununla beraber muhterem arkadaşlarım, 
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şuna da işaret edeyim ki, plân, bir nasihat ki-
tajından ibaret kaimamaıidır. Piân, tesbit edi
len hedeflere behemahai ulaşmalı ve bu hedef
lere plânı ulaştırmak için demokratik yollarla 
vergi, kredi, dış ticaret, bütçe politikası ile te
sir yapılmalı; cesaretle tesir yapılmalı ve sami
miyetle piân hedeflerine ulaşılması temin edil
melidir. Aksi halde plânı özel teşebbüs için bir 
nasihat kitabı veyahut tavsiye kitabı halinde 
görmek mümkün olur ki. bu da hakikaten plân 
aleyhtarlarına cesaret verir. 

Sevgili arkadaşlarım, plânın amaçlarından, 
vasıtalarından birisi de karma ekonomi düzeni
dir. Hakikaten Türkiye'nin kalkınması ne tüm 
olarak özel teşebbüse bırakılabilir, ne de tüm 
olarak devletçilikle gerçekleştirilebilir. Türki
ye'de karma ekonomi sistemi bildiğiniz gibi 
doktrinlerden de doğmamıştır, tamamen Türki
ye'nin ihtiyaçlarından doğmuştur ve bütün dün
yaya da örnek olmuştur. Bu sistem kalkınma 
için zaruri olduğu gibi sos7/al adaletin gerçek
leştirilmesi, Devletin ekonomiye müessiriyetini 
sağlaması bakımından da zaruridir. Ancak biz 
bu sistemi devamlı bir sistem olarak düşünüyo
ruz. Adalet Partisi ile ayrıldığımız nokta da 
zannediyorum ki, bu noktadadır. 

Sevgili arkadaşlarım, karma ekonomi düze
ninde açıklık olması ]âzındır. Karına ekonemi 
düzeninden endişe duyar"ar, bilhassa bu sebep
ten dolayı endişe duymuşlardır. Hür teşebbüse 
güven vermek için hangi işlerin özel teşebbüse 
bırakılacağı, hangilerinin Devlet elinde olacağı 
alıkça tes-bl-t cdenedikçe hakikaten hür teşeb
büs, özel teşebbüs güven içerisinde çalışma im
kânı buYmaz ve cesaretli adımlar at: ı naz. 
Uzun zaman bu nıemkıkette Devletçilikle, öcel 
teşebbüs arasındaki .mücadele, münakaşa bu 
nokta etrafında cereyan etmiştir. Beş Yıllık 
Plân, ilk defa bu açıklığı .memleketimize getir
miştir, Birinci B:ş Yı l ık Plân. İkinci B:ş Yıl
lık Plân ise7 "özel teşebbüse biraz daha geniş yer 
vermekle beraber bu açıklık daha da bariz bir 
hale geldiği için memnunuz. Esasen partimiz 
de bu ihtiyacı duyduğu içindir 'ki, programın
da sarahaten Devletin el atacağı işleri madde 
madde saymış ve onun dışındaki bütün sahayı 
özel teşebbüse ve hür teşebbüse bırakılırdır. Bu 
suretle memleketle öteden beri mevcudolan bir 

tereddüdü, bir endişeyi ortadan kaldırmak is
temiştir. 

Muhterem •arkadaşlar, plânın almaçlarından 
birisi de sosyal adalettir. Partiliniz bu ilkeye de 
mutabıktır. Esasen sosyal adaletsiz kalkınma 
hiçbir zaman düşünülemez. Bir memlekette 
is-ımsakn a-.ima sı, milî gelırm artması yalnız 
başına kalkınma için yeter bir unsur değildir. 
Her şeyden evvel artan gelirin dengeli bir su
rette dağıiııası ve muayyen k'şilerin değil, bü
yük kütlelerin toptan kalkındırılması lâzımdır 
ve herk.sin, Anayasamızda işaret edildiği gibi 
insan şeref ve haysiyetine yaraşır bir hayat 
s<_Y-yes-iıe ulaştın imasının da sağlanması lâzım
dır 

Değerli arkadaşlarım, bu esaslar bugün 
plân a Kalkman, daha doğrusu demokratik plân
la kalkman memleket erde kabul edildiği gibi, 
hattâ plânı esas aV.ıemış o an mcaılelketlerln 
de üzerinde durduğu fikirlerdir. Bugün bütün 
Avrupa'da gelir politikası takibedllmektedir. 
Gelir politikası yeni bir mefhum olarak girmiş-
•-• . T-\â <- >ak'br:l len *k tiradı gaveve uygun şe
kilde gelirlerin dağıtılması hem büyüme hızını, 
-'ci.^~mme ııızını artırmaktadır ve istikrarlı bir 
kalkınmayı sağlfmaktadır ve hem de sosyal 
•adaletin gelinmesine imkân vermektedir. Bâzı 
arkadaşlarımız bu bakımdan şikâyette bulundu
lar, plânın sosyal aladeti gerçekleştirecek 
tedbirleri ihtiva ekmediğini ileri sürdüler Ben 
şahsan bu şikâyetlerle mutabık değilim. Çünkü 
dikkatle tetkik edildiği takdirde hem her nok
tasında, her bahsinde bu tedbirlerin geniş şe
kilde yer almış ouuğunu görürüz. Plân bu 
bakımdan noksansızıdır. Fakat, bunu yeter ki, 
bunu sr.ı ııimiyetle, cesaretle uygulayabilelim. 
o-r,;.,-,:TT^q0 v o r o s a ret1e uyguladığımız takdir
de ümidederim ki, sosyal adalete doğru mesafe 
almamız j.akâıı dâhiline gi:<er. 

Sayın arkadaşlar, gelişme hızı olarak ele 
alman veyahut tasbit edilen yüzde yedi oranına 
gelince : 

Yüzde yedi oranı bir realist oran mıdır? Bu
nun üzerinde münakaşa yapmak kabildir. Birinci 
Beş Yıllık Ka'kırma Plânında hakikaten bu ra
kamın mübalâğalı bir nispet olduğunu ifade 
çelenler bulunmuştur, bundan endişe çelenler de 
vardır. Şahsan bunlardan birisi de benim. Yüz
de yedi u lanmaz bir ni-m'vf- ^h] o-"—"—"-+ı\ 
bana; sorumluluk mevkiinde bulunan bir insan 
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olarak ve bunu memleket dışında da münakaşa 
etmişlerdi. Bilhassa plânı tetkik 'ettirdiğimiz 
O. E. C. D. nin bir mütehassısı bu nokta üzerinde 
uzunboylu durmuştu Net'ce itibariyle o tarihte 
ulaşılması güç olmakla beraber ulaşılması müm
kün oVııyan bir rakam olarak tesbit ed'Vıir-.'i. 

Birinci Beş Yıllık Plân tatbikatı bize ha
kikaten yüzde yedi rakamının ulaşılması müm
kün olan bir rakam olduğunu göstermiştir. Fil
vaki, Birinci Beş Yıllık Plân devresinde üst 
üste iyi geçen bir - iki mahsûl yılının, ki bu 
nispet yüzde 6,5 dur. Yüzde 6,5 a yükselmesin
de tesiri olmamış değildir. Fakat, bununla be-
raıber yüzıde yedi rakamını realist bir rakam 
olarak görmek lâzımdır. Hükümetlerin belki 
'bunun altında bir rakamı tesbit etmek işine 
gelebilir. Faraza o' tarihte ben böyle düşün
müştüm. Yüzde yedi rakamını tespit edip al
tında kalmak ve başarısız görünmektense yüz
de 6 veya yüzde 6,5 ti tespit edip realize et
mek ve başarılı bir Hükümet olarak görünmek 
elbetteki efkârı umumiye önüne çıkan bir Hü
kümet için daha kolay bir metot ve bir yol 
olur. Fakat o tarihte bizim Hükümetlerimiz bü
tün müşküllere rağmen yüzde 7 üzerinde ısrar 
etmişlerdi ve Adalet Partisi Hükümeti de ge
tirmiş okluğu İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında da bu rakamı cesaretle ele almış ve hu
zurunuza getirmiştir. Bundan dolayı kendile
rini tebrik etmek isterim. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri.) Bu hedef ulaşılması güç bir 
hedef olduğu için gayretlerimizi artıracaktır 
ve bizim başarıya ulaşmamız için belki de ayrı 
bir unsur olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hedefe var
mak için hesabedilen yatırımların yeterli 
olup olmadığına gelince : 

İtiraf etmek lâzımdır ki bu çok ciddî bir 
tetkik işidir ve ihtisas işidir. Evvelemirde ser
maye hâsı1 a n sbeti olarak alman n ^octı doğ
ru bir nisbet olup, olmadığını tetkike ve tes-
bite bağlıdır. Bugün Beş Yıllık Plân devresin
de sermaye, hâsıla nisbeti olarak alman nis-
betin muhassalası nedir? Kesin olarak bunu 
bilmiyoruz. Önümüzdeki devre için tahmin 
edilen, tesbit edilen demiyorum, tahmin edilen 
sermaye hâsıla oranı isabetli olarak tesbit 
edilmiş midir, edilmemiş midir? Bu, hesabedi
len yatırımların arz ettiğim gibi hedefe bizi 
götürebilmesi için yeterli olup olmadığının 

tesbit işinde evvelemirde bunun tâyinine ihti
yaç vardır. Bunlar ihtisas işi ^olduğu için ihti
sas erbabına bırakılmasını zaruri görüyorum. 
Fakat bu hususta Komisyon ve gerekirse 
Hükümet bize tatmin edici malûmat verirse 
minnettar olacağız. Tekrar arz edeyim, burada 
sarih bir görüşe sahibolmamıza maalesef im
kân yjktur, bu izahat alınmadan. 

Gene bu gayeye varmak için 5 yılda yapı
lacak olan 120 milyar liralık yatırımı karşıla
yan tasarrufların da gerçekleşmesi mümkün 
müdür, değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, plânda getirilen 
rakamlar, projeks'yon yolu ile bulunan rakam
lar, belki tahmin rakamlarıdır. Fakat tahmin
lerde geniş nisbette isabet etmediğimiz tak
dirde plânın başarılı olmasına şüplıesiz imkân 
olamaz. Yalnız bu kadar geniş büyük bir ta
sarrufun bilhassa gönüllü tasarrufun yapıla
bilmesi, tahakkuk edebilmesi Hükümetin çok 
ciddî bir gayret sarfetmos'ne bağlıdır. Hattâ 
güç bir iştir. İcabında vergi tedbirleri de al
mak lâzım gelecektir. Vergi tedbirleri, fiyat 
politikası yolu ile tesir... Çünkü tasarruf ola
bilmesi için tüketimin kısılması lâzımdır. Bil
hassa özel tüketimin kısılması lâzımdır. Özel 
tüketimin kısılması bu propaganda edebiyatı 
içerisinde, ki bilâkis özel tüketimi teşvik edi
yoruz, bu propaganda edebiyatı ile. Özel tüke-
:. m n kısılması Hükümetçe c.udı tedb-ner acın
masına, teşvik tedbirleri alınmasına, yetmed ği 
akdirdc fiyat politikası ile tesir yapılmasına, bu 

da yetmediği takdirde c'ddî vergi tedbirleri al
malına bağlıdır Ancrjk bu suretledir ki, tahm'n 
edilen ve bâzı arkadaşların mübalâra olarak gör 
dükler', ki ben kesin olarak bu kanaatte değilim, 
mübalâğa olarak gördükleri rakamların gerçek
leşebilmesi ancak Hükümetin enerji* davranması 
ile mümkün olabilir. 

Plânın kamu kesiminin finansmanı için plân
da öngörülen rakamları ve yapılan tahminleri 
•jorçekleşebil.r tahminler olarak görüvorum. Yal
nız ek finansman için, ki 2,5 milyar lira olarak 
"alımin ediliyor, son senede finansman açığı, bu
nun için gösterilen tedbirler biraz cesaretsiz ted-
b'rlerdir. Hakikaten plânda gösterilen bu ted
birlerle arkadaşlarımızın da haklı olarak temas. 
"tt'kleri gibi bu ek finansman ihtiyacı karşılana
cak mı, karşılanamıyacak mı? Bu hususta arka-
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daşlarımız gibi biz de tereddüt içindeyiz. Vergi 
•ta .'sryeleruıe, tedb-rler,ne a~t tavsiyeleri de şah
san cesaretsiz buldum. Beş Yıllık Plân gibi mü
him b-r kalkınma vasıtasını ge'Lren Hüuümetn, 
bu tedbirler hususunda biraz daha açık ve da
ha cesur elması, icabında oy kaybetme pahasına 
düşündüklerini açıkça ortaya koyabilmesi lâzım
dı k., bu cesaret, gösteremediği iç.n Hükümeti bi
raz kınamakta, zanned-vorum k., kend-mi haklı 
görüyorum. 

Bu arada tasarruf bonolarının muhafaza 
edilmiş olduğunu görüyoruz, İkinci Beş Yıllık 
Plânda. Birinci Beş Yıllık Plân devresinde tasar
ruf bonolarını kaldıramadık, plânda yer aldığı 
için. Görüyoruz ki, İkinci Boş Yıllık Plânda tek
rar tasarruf bonolarına yer verilmiştir. Bu ta
sarruf bonoları ile gelir tahsili sisteminin daha 
5 yıl, 6 jul daha devam edeceğ-ni göstermek tedu-
memlekette. 

Muhterem arkadaşlar, tasarruf bonolarını mu
hafaza etmeye imkân kalmamıştır. Devletin iti
barını sokağa atmış bulunuyoruz ve biran evvel 
bundan kurtarmak lâzımdır ve va"andacı soyul
maktan kurtarmak lâzımdır. Bir sömürme ke-
llmes'ni kullananlar var. Ben pek sevmiyorum 
bu sebeple. Fakat bu mevzuda hakikaten vatan
daşı sömürüyoruz. 100 liralık istihkakını, 100 li
ralık tasarruf bonosunu 30 liraya satan bir in
sanı Devletin koruması lâzımdır. Korumanın tek 
yolu da tasarruf bonosunu kaldırmaktır ve bunu, 
temenn'm o dur ki, Hükümet bunun yer'ne bir 
başka gelir ikame ederek plândan bunu derhal 
çıkarır. Bu mevzuda vasıtalı ve vasıtasız vergi
lerin oranı kenusu da konuşuldu. Muhterem ar
kadaşlar, öteden beri, benim bu husustaki düşün
celerim malûmdur. Vergi adaleti bakımından, 
vasıtasız ve vasıtalı vergi teklifinin önemi büs
bütün kalkmamış, kalkmış ur diyemem ama, bu
gün mühim nlsbette azalmıştır. Kaldı ki, bugün 
vergide adaletle yekinemiyoruz. Vergiyle de ada
let yapmak istij-oruz. Sonra vergiye başka fonksi
yonlar da yaptırmak istiyoruz. Vergi bugün de
mokratik plânın yürütme vasıtalarından birisidir. 
Vergiyle ist kamet vereceğiz, özel sektör yatırım
larına istikamet vereceğiz. İcabında vergi yolu ile 
tüketimi kısacağız. Vergi yolu ile teşvik edece
ğiz yatırımları. Blnaenalejdı vergi, bugün artık 
sadece bir Devletin âmme ihtiyaçlarını karşılıya -
cak gelirini sağlamaktan ibaret değil, verginin 
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fonksiyonu, vergi aynı zamanda ekonominin bir 
İcra vasıtasıdır, plânın bir İcra vasıtasıdır. Böy
le olunca vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasında 
n'sbet bozulacaktır diye, faraza gerektiği zaman 
gümrük resimlerini artırmak malûmatını ve mas-
nuatını hlma^ve etmek iç n gümrük resimlerini 
ariıramam, çünkü vasıtalı, vasıtasız vergiler den
gesi bozulur diye bir şey düşünemem. Düşünür
sem o vakit vergiye, verginin ekonomik fonksiyo
nunun ifasına engel olmuş olurum. Bu sebeple 
ben arkadaşlarımın bu mevzudaki endişelerini 
paylaşamıyorum. 

Bu arada bir noktaya cevap arz etmek isti
yorum; Sayın Milî Birlik Sözcüsü; 1961 yılında 
ilk defa olarak vasıtasız vergilerin n!süetinin 
% 40 a çıktığını, fakat ondan sonra yapılan ver
gi değişmeleriyle bu nlsbetln ters'ne döndüğünü 
i Zade ettiler. Hiçbir zaman % 43 a çıkmamıştır. 
Bunu ifade etmek isterim: % 40 gördükleri büt
çedeki tahmine alt bir nlsbe'ttir. Halbuki hatır
larlar Arazi ve B'na vergilerine yapılmış olan 
en kat zammı Temsilciler Meclisi ind'rdi ve tah
min edilen Arazi ve B'na Vergisi tahakkuk etme
de Bu sebeple o n'sbct h'çbir zaman % 40 olma
mıştır. B naenaleyh «% 40 a kadar çıkardık, siz 
'ndiriniz» şeklinde bizi muhasebe etmelerine bun
dan dolayı imkân yoktur. Kaldı ki, arz ettiğim 
gibi, Vasıtalı ve Vasıtasız Vergiler arasındaki 
o'anın makul bir oran olarak tutulmasına çalışıl
masında bir fayda vardır, sosyal adalet bakı
mından. Ama arz ett'ğ'm gibi vergiye yaptırmak 
istediğimiz hizmetler, oynatmak istediğimiz rol 
do'ayıs'yle birçok haleıde bu oran muhafaza 
ed'lmiyebllir. Edilmesinde de ekonomik bir fay
da yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, kamu cari giderleri 
iç'n p'ând?. yapılan tahminleri realist görmüyo
rum. Bu Birinci Beş Yıllık Plânın da bir prob
lemi olmuşt.u, bir meselesi olmuştu, kamu cari gi
derleri iein tes-blt edilen nlsbetln altında kalmı-
ya b ;r türlü imkân bulunamamıştı ve ne kadar 
gayret sarf edilirse edilsin, hâdiseler, ihtiyaçlar 
Hükümetleri ve Meclisleri bu ninbet:n üstüne çı-
karmayp, mecbur etmiştir. Yani, plâna, bizzat 
meclisler riayetsiz duruma girmiştir. Sebebi, bu 
rakam realist bir rakam, realist bir nisbet değil
dir. 

Yine pkânda bunu yılda % 8,5 olarak görü
yoruz. Halbuki, kuruluş halinde olan diyelim 
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Türk Devletinim büyük ihtiyaçları mevcuttur. Ta
hakkuk ettirmek istediğimiz personel reformu 
gibi, idari reform gibi, reformlar mevcuttur. Bü
tün bunlar bu nisbetin altında kalmıya bize im
kân verir mi, vermez mi, hâdiseler gösterecektir. 
Fakat şimdiden arz edeyim, bu nisbet bence re
alist bir nisbet değildir. Burada bir suples ka
bul edelim de demiyorum. Çünkü bir suples bizi 
aşırı noktalara götürebilir. Fakat temenni ediyo
rum ki, bu civarda kalabilsin. Aksi halde bu aşıl
dığı takdirde tavanlar aşılamıyacağı için bu tak
dirde yatırımlardan fedakârlık etmek mecburiye
tinde kalacağız. Bâzı arkadaşlar özel sektöre bı
rakılan yatırım miktarını yahut oranını da ten-
ıkid mevzuu yaptılar. 

Muhterem arkadaşlar, bence mesele, özel sek
töre bırakılan işlerin öneminde ve ehemmiyetin
de delildir. Daha çok özel sektör ne kadar iş 
yapabilecektir Bunu tesbit etmeye ihtiyaç var
dır. Mesele buradadır. Bu bakımdan hesap rea
list midir, değil midir? Ben daha çok bu zavi
yeden bakmak istiyorum, özel kesimin kaynak
ları hakikaten kendisine bırakılan bu yatırımı 
yapmaya müsait olduğu takdirde büyük bir mah
zur olmıvaçaktır. Yeter ki, biz parti olarak behe-
mahal Devletin elinde bulunmasını istediğimiz 
ve programımızda tesbit ettiğimiz işleri Devletin 
yapması kavdivle özel sektörün kendisine bırakı
lan sahada dilediği kadar yatırım yapmasından 
seviniriz. 

Güven Partisi, herkesin zekâsından, enerji
sinden, sermavesinden kalkınma yolunda ereniş 
(mabette favdal anması lüzumuna inanmaktadır. 

Yalnız sunu da arz edeyim, özel sektör bizde, 
başka memleketlerde de öyle olmuştur, kalkınan 
her memleket bunu yapmıştır ve yapmaya mec
burdur. Teşvik edilmeye de muhtaçtır. Sadece 
kendisine bırakılan işleri tahakkuk ettirmek ve 
hedefe varmak için değil, umumiyetle fonksiyo
nunu ifâ edebilmesi için geniş nisbette Devlet 
himavesine ve teşvikine muhtaçtır. Bizim mem
leketimizin şartları, bilhassa, bunu gerektirir. 
Çünkü bir defa birikmiş sermaye azdır memleke
timizde. Kredi gelişmemiştir, teknik bilgi yeter
sizliği vardır, hattâ teşebbüs fikri gelişmemiştir. 
Bu sebenle özel sektöre bıraktığımız, biraz da ge
nişlettiğimiz, ki A. P. plâna bu noktada kendi 
rengini vermek istemiştir, biraz da genişlettiği
miz sahada özel sektörün vazife yapabilmesi için 

özel sektörü geniş nisbette teşvik etmek, himaye 
etmek lâzımgeldiğine kaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşvik, hiç şüphesiz, 
başta sermaye piyasasının kurulmasiyle mümkün 
olacaktır. Sermaye piyasası için plânda geniş yer 
verilmiştir. Memnumuz bundan dolayı. Kredinin 
artırılması ve bilhassa yatırım kredilerinin geniş
letilmesi lâzımdır. Vergi teşviklerine de ihtiyaç 
vardır. Anonim şirketlerin kuruluşunun teşviki
ne ihtiyaç vardır. Çünkü ferdî ve şahsî sermaye
lerle büyük teşebbüsleri kurmaya ve çalıştırma-
va imkân yoktur. Behemahal küçük tasarrufları 
toplıyacak Anonim Şirketlerin teşvikine ihtiyaç 
vardır. Bunun üsütnde halka açık anonim şirket
ler voliyle küçük tasarruf sahiplerini; ki sosyal 
bakımdan da lüzumludur, ehemmiyetlidir, mülki -
veti yaverin hale getirmek; bütün küçük tasarruf 
sahiplerini işçi, kövlü, esnaf hepsini teşebbüse 
ortak etmek, teşebbüs sahibi etmek, mülk sahibi 
etmek politikasıdır bu. Bunum için halka açık 
anonim şirketleri kurmak ve geliştirmek lâzım
dır. Vaktiyle bundan evvel Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde Hükümetlerin bu mevzuda ge
niş çalışmaları mevcuttu ve bütün hazırlıklar bit
miştir. Ümidediyonım ki; bu plân devresinde Hü
kümetimiz; Cumhuriyet Hükümeti bunu süratle 
o-ercekl estirir ve bu suretle özel sektörün, hakikî 
anlamda özel sektörün, geniş halk kütlelerine da-
vanan özel sektörün kalkınmamızda rol oynama
sına, faydalı rol oynamasına imkân verir. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada bir nokta 
üzerinde, önemli bir nokta üzerinde durmak isti-
vorum. özel sektörün, ne kadar kuvvetli olursa 
olsun, veyahut birkaç tecrübeli firma hariç, bu 
sahada faydalı olabilmesi kesinlikle Devletin reh
berliği ile mümkündür. Biz bumu vaktiyle Kal
kınma Bankaları kurmak suretiyle halletmeyi 
düşünüvorduk. Kalkınma Bankaları. Çünkü bir 
müteşebbisin mevcut olması, bir sermayedarın 
bulunması yetmiyor, ekseri ahvalde. Buna öna-
vak olacak evvelâ teşebbüsün pivasa araştırma
sı yanması lâzım, bir faydalı teşebbüs kurabil
mek için. İkincisi; rantabilite hesapları yapmak 
lâzım. İstihlâk ve satış hesaplarını yapmak 
lâzım, teknik hesaplarını yapmak lâzım. Ev
velâ bizim özel teşebbüsümüz bu hesap
ları yapacak kudrette değildir, veyahut da 
memlekette geniş bir serbest meslek faaliyeti de 
voktur bu sahada, gelişmemiştir. Binaenaleyh, 
elinde parası olan bir insan ortaya çıkıp bir işe 
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girişeceği zaman apışıp kalmaktadır. Ne iş ya
pacağını ekseriya şaşırmakta, şunun bunun ver
diği tavsiyelerle bazan büyük işlere girmekte 
ve hesapsız başladığı için ekseriya başarısızlıkla 
neticelenmektedir. Çoğumuz görmüşüzdür, bil
hassa Anadolu'da, az - çok şöyle küçük veyahut 
orta çapta sermaye ile iş ariyan insanlar var
dır. Benim seçim çevrem Van'da bu defa da 
gördüm. Dört, beş defa daha küçüktür Diyar
bakır'dan, nüfus itibariyle ekonomik güç bakı
mından. Fakat mevcut kamyonların sayısı Di
yarbakır'daki kamyonların iki misli. Van, kam
yon dolmuş. Sebep? Beş on kuruşu olan kimse 
aramış. Bula bula bir kamyon alıp işletmek gel
miş aklına. Bunu birçok yerde görürsünüz. Se
bep başka bir şey bilmediği içindir, kendisine 

rehberlik eden olmadığı içindir. Orada bu para 
ile daha rantabl bir teşebbüs kurulabilir, fik
rini veren olmadığı içindir. Bir görenek olarak 
gitmiş, bir kamyon alıp sefere sokmuştur ve ek
serisinde görüyorsunuz bunların sonu aç ve se
faletle kapanıyor, ve millî servet de heba olu
yor. Şüphesiz böyle başı boş bırakılan bir özel 
teşebbüs muvaffak olamaz. Bu sebeple biz kal
kınma bankalarının kurulmasını öngörüyoruz, 
bu plânda yatırım bankası olarak yer almıştır. 
Bu, ön fonksiyonu yapacaktır. Bâzıları bunu 
tenkid etmişlerdir. Efendim, yatırım bankala
rına bilmem bütçeden vergi olarak aldığımız 
paraları alacağız, vereceğiz, halkı, ferdi zengin 
edeceğiz. Bu mânada tenkidedenler vardır ve 
burada bu tenkidi ileri sürenler mevcuttur. Ama 
arz ettiğim gibi bu özel teşebbüse veya ferde 
Devlet eliyle yardım etmek değil, özel teşebbü
se hakiki yolu açacak bir fonksiyonu olacaktır, 
bu bankaların. Bu bankalar, ki bugün Sanayi 
Kalkınma Bankası kısmen bu rolü ifa etmekte
dir. Evvelâ muayyen bir teşebbüse girişilecek 
kimselere hazırladığı raporları verecektir. İca
bında onlara teknik yardımda bulunacaktır, pi
yasa etütleri yapacaktır ve projelerini hazırlı-
yacaktır, ihalelerini yaptıracaktır ve nihayet 
lâzım olan krediyi verecek, bununla da iktifa 
etmiyecek işletmeyi adım adım takibedecektir, 
çünkü kendisi ona kredi vermektedir veya or
tak olmaktadır. Ekseri ahvalde ortaklık siste
mi daha uygundur, riskine katılması bakımın
dan bankanın. Bu suretle bu teşebbüsü yavaş 
yavaş suyun yüzünde yüzdürmeye muvaffak 

olacaktır, ondan sonra serbest bırakacaktır. 
İşte kalkınmayı, bilhassa özel kesim yoluyla kal
kınmayı eğer imkân dâhiline sokmak istiyor
sak, bilhassa memleketimizin şartları bakımın
dan süratle kalkınma bankaları kurmak yoluna 
gitmeliyiz. İtiraf edelim ki, bu konuda geç ka
lınmıştır. Daha bizim hazırlamış olduğumuz 
bir kanun bugüne kadar kanunlaşmamıştır. Bu 
plân devresinin ilk senesinde Hükümetin evvel
emirde bu bankaları ve muayyen sahalarda 1, 2 
kalkınma bankası kurması ve özel teşebbüsün 
kalkınmasını bunun etrafında gerçekleştirmesi
ni temenni ediyoruz. Özel kesimin desteklenme
si, Devlet eli ferdi zengin etme anlamına olan 
arkadaşlar var. 

Muhterem arkadaşlar, bunun muayyen bir 
zaviyeden biraz evvel incelemesini yaptık. Şim
di bir başka zaviyeden de bakmak lâzım bu işe. 
Bir defa teşebbüs mefhumunu karıştırmamak 
lâzım. Yeni Ticaret Kanunumuzda da teşebbüs 
hakikaten yeni bir mefhum olarak alınmıştır. 
Teşebbüs kimin malıdır, teşebbüs sermayedarın 
malıdır, teşebbüs işçinin malıdır, teşebbüs müş
terinin malıdır, yani bir teşebbüsten faydalanan 
kimseler ve bu arada teşebbüs Devletin malı
dır. Yani bir teşebbüsün elde ettiği hâsıladan 
müteşebbis favdalanır, sermayedar faydalanır, 
işçi faydalanır, Devlet faydalanır, müşteri fay
dalanır ve netice itibariyle bütün ekonomi fay
dalanır. Binaenaleyh, özel teşebbüse yardım et
mek, sadece sermayedara veya ferde yardım et
mek mânasına alınırsa hakikaten bir memleke
tin kalkınmasına imkân olmaz. Biz bunu daha 
geniş bir anlayış içerisinde, daha modern bir gö
rüş içerisinde görmeye ve anlamaya mecburuz 
ki, bu memlekette özel sektöre verdiğimiz plân
daki rolünü özel sektör ifâ edebilsin. Biraz ev
vel arz ettim, yalnız başına bırakırsanız özel 
sektörü, karanlıkta yürüyen insan gibi nereye 
gideceği belli olmaz ve hakikaten enerjisini de, 
sermayesini de çoğu zaman rizke eder ve bâzı 
zamanda gene karanlıkta bırakırsanız, serbest 
bırakırsanız o vakit belki de sömürür. Binaen
aleyh, özel teşebbüse her istikamette yardım et
mek, ona veçhe vermek ve aynı zamanda onun 
istismarını da önliyecek tedbirleri de beraber 
alırsak, o vakit, bilhassa Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsünün ifade ettiği gibi, mesele kimin 
elinde olması değil teşebbüsün cemiyete faydalı 
olup olmamasıdır ki, o nokta tahakkuk eder. 

• 
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Muhterem arkadaşlar, karma teşebbüs hak
kında bâzı arkadaşlarımız endişe izhar ettiler. 
Bu endişeye katılmamaya imkân yok. Yalnız 
bir vuzuh istiyoruz. Hükümetten. Hükümetin 
bu karma teşebbüsten anladığı nedir? Eğer ser
mayenin yüzde 50 sinden fazlası Devlete ait ise, 
o vakit, karma teşebbüsten endişe etmeye mahal 
yoktur. Çünkü bizim kanunumuz orada Devletin 
idaresini hâkim kılmıştır, özel teşebbüsün ser
mayesini Devlet idare edecektir. Bundan hiçbir 
endişe duymaya sebep yoktur. Eğer bu mânada 
ise ben arkadaşlarımın endişelerine katılmam. 
Eğer aksi olarak hakikaten küçük özel teşeb
büs sermayesinin yani başına büyük Devlet ser
mayesini katmak ve bunun idaresini özel teşeb
büse bırakmak maksut ise, biz bunun yakın ta
rihimizde zararlarını gördük memleket olarak, 
bundan içtinabetmek lâzımdır. O vakit böyle bir 
karma teşebbüsün plânda yer alması hakikaten 
faydalı görülmez. Arz ettiğim gibi Hükümet bu 
noktada bizi tenvir ederse ve maksadın ne oldu
ğunu ifade ederse o vakit bu tehlike, bu endişe
ler ortadan kalkar. Bununla beraber halka açık 

anonim şirketleri teşvik için nisbeti ne olursa 
olsun, Devletin katılması yani, karma teşebbüs 
halinde bu teşebbüslere katılması lâzımdır. Ge
ne karma teşebbüste eğer sermayenin daha azı 
Devlete aidolmakla beraber, teşebbüsün idare
sinde Devletin menfaatlerini koruyacak şekilde 
Devlet temsil edilebilirse, o vakit, yine bu mah
zur kısmen ortadan kalkar ve arkadaşlarımızın 
endişesine mahal kalmaz. Bu hususta Hükümet 
bizi tenvir ederse memnun kalacağız. Yine bi
raz evvel işaret ettiğim gibi kalkınma bankaları 
vasıtasiyle kurulacak şirketlere de yine Devle
tin kontrolü veya kalkınma bankalarının kont
rolü olmak şartiyle, nisbet ne olursa olsun, kar
ma teşebbüs halinde Devletin katılmasını ben 
şahsan fazla mahzurlu görmem. 

Muhterem arkadaşlar, dış yardıma gelince : 
Her memleketin kendi imkânlariyle kalkınması, 
hiç şüphesiz, iyi bir şeydir. Ama maalesef bizim 
gibi az gelişmiş memleketlerin bugün kendi im
kânlariyle kalkınmasını da mümkün görmek 
realist bir görüş olmaz. Söylenebilir, gayret
ler sarf edelim, kaynaklarımızı seferber ede
lim.. Bütün bunları yapsak, nihayet iç kay
naklarımızı seferber ederiz. Ama dış kaynak 
olarak yani, döviz olarak yardıma muhtacız. 

Dış ticaret gelirimizle bu kalkınmayı yapma
mıza imkân yoktur. Türkiye daha on sene 
müddetle belki, biraz daha fazla zaman için, 
dış yardımlardan faydalanma durumunda
dır. Biz bundan evvelki plân devresinde 
1972 olarak tahmin etmiştik, gerçekleşmedi, 
şimdi 1977 olarak düşünüyoruz, inşallah bu 
tarihte gerçekleşir ve dışardan yardım almak
tan müstağni kalırız. Dışardan yardım alma
dan belki bir plânı yürütmek mümkün olur. 
Ama bu takdirde gelişme hızımızı yüzde 7 ola
rak değil de 5 olarak tesbit edersiniz. Eğer 
gelişme hızını düşürmeyi göze alırsak, bir şo
venizm yapmamız belki mümkün olur ve yar
dım almaktan müstağni kalabiliriz. Nitekim 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, o vakit istiyerek 
değil, tabiî, alamadığımız için yardım alama
mışızdır. Türkiye kendi imkânlariyle çöpü çöp 
üstüne koyarak büyük bir gayret sarf etmiş, 
enerji sarf etmiş, fakat kalkınma hızı nü
fus artışını aşamamıştır, o devirde. Dış yar
dım aldıktan sonradır ki, Türkiye biraz kal
kınma hızını, ekonomisini büyütme hızını artı-
rabi] mistir. Bu sebeple ben şahsan arkadaşlarımı
zın hiç şüphesiz millî heyecanın mahsûlü olan 
bu fikirlerine katılmak imkânını bulamıyo
rum. iyi şartlarla, kalkınmamıza imkân ve
ren şartlarla, uzun vadeli, düşük faizli kredi 
bularak kalkınmamızı desteklememiz lâzım
dır. Bundan evvelki hükümetler bunu yaptı, 
bundan evvelki plân devresinde bu yapıl
mıştır, bu piân da bu esaslara göre hazırlan
mıştır. Bundan - vazgeçeceğimizi, müstağni 
kalacağımızı mümkün göremiyorum. Nazari 
olur ve kalkınmamızı geciktirir. Bu malûm 
çevrelerin bu sahadaki edebiyatına memleke
tin kaderini teslim etmemek lâzıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, borçlanma için de 
aynı şeyi söyliyeceğim. C. H. P. sözcüsü ar
kadaşımız, borçlanma fasit bir dairedir dedi 
ve bâzı misaller verdi. Eğer hakikaten kısa va
deli ve yüksek faizli borçlar alırsanız doğrudur 
bu. Veyahutta mal kredisi alırsanız ki, bu 
bir zaman yapılmıştır, ithalât kredileri... Bun
ların da çoğu gayet kötü şartlı krediler
dir, o vakit bir fasit daire haline gelir. Ama 
bugün milletlerarası teşekküller mevcuttur. 
Dünya Bankası gibi, Avrupa Yatırım Ban
kası gibi, Milletlerarası yardım organizasyonu 
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vardır. AID gibi. Bunlar çeşitli sebeplerle az 
gelişmiş memleketlere, belki siyasi mülâhaza
lar da hâkimdir, yardımlar yapmaktadırlar. Bu 
yardımlar düşük faizli ve 40 sene gibi uzun 
vadeli yardımlardır. Bu yardımları almak ve 
bu cüretle borçlanmadan kaçını]maması lâzımdır. 
Eğer bu hususta korkarsak o vakit yine 
arz ettiğim gibi, kalkınma hızından fedakâr
lık etmek mecburiyetinde kalırız. Bunun mi
salleri mevcuttur. Harbden tamamen harabolan 
Almanya, İtalya ve saire bu yolda geniş kre
diler almış ve yaralarını sarmış memleketler
dir ve ekonomilerinin aldığı hızla kısa zamanda 
bu aldıkları yardımların karşılığını çıkarmış
lardır. Bu sebeple ben, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsünün söylediği gibi, bunu bir fasit 
daire telâkki etmiyorum. Nitekim Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümette iken de C. H. P. hü
kümetleri borçlandı, bu benim Maliye Bakanı 
olarak o vakit takibettiğim şahsi bir politikam 
değildi, Hükümetin politikası idi ve Beş Yıllık 
Plânın emri idi. Bugün nasıl oluyor da arka
daşımız bunu bir fasit daire telâkki ediyor, 
hayret ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'ye yardım 
ne kadar zaman devam edecektir? Bu millet
lerarası methafilde de zaman zaman münakaşa 
konusu olmuştur, olmaktadır. Bir tanesini ha
tırlıyorum; bir OECD Bakanlar Toplantısında 
oldu ve Türkiye'ye bilhassa Fransızlar Türkiye 
1972 - 1977 de de yardımdan müstağni kala
maz, uzunca bir zaman yardım etme zarureti 
var ve bunu biraz da çekilmez bir yük olarak 
telâkki ettikleri için söylenmiş bir sözdür. 
Türkiye yardımdan müstağni kalabilir. Haki
katen bâzı kaynaklarımız iyi işletilebilirse, 
faraza o tarihte ben bâzı müdahalelerde bulun
muştum. Petrollerimizden ümitli olduğumuzu 
söylemiştim, İşçi dövizlerinden ümitli olduğu
muzu söylemiştim, turizm gelirlerinden ümitli 
olduğumuzu söylemiştim ve sanayi mamulleri
nin ihracatının artırılmasından ümitli olduğu
muzu söylemiştim. Yine bunları burada tekrar 
etmek isterim. Hakikaten bu kaynaklar 1977 
yılından evvel de büjnik bir gayret sarf eder
sek, bizi yardımdan müstağni kılabilir. Yaban
cı sermaye konusunda plândaki tahmin doğru
dur muhterem arkadaşlar. Türkiye'ye korkul
duğu gibi bir yabancı sermaye akmaz ve ya
bancı sermaye istilâsına Türkiye uğramaz. Ev

velâ jeopolitik durumu buna müsait değildir, 
rejimi pek buna müsait değildir ve sonra mem
leketimizde kesif şekilde bir yabancı sermaye 
aleyhtarlığı yapılmaktadır. Sadece bu yabancı 
sermayenin gelmemesi için kâfidir, gelmez. 
Binaenaleyh; bu hususta endişeyi pek yerinde 
görmüyorum. Yalnız yabancı sermayeye hay
ran olmadığımız gibi düşmanlık yapmakta da 
fayda görmüyorum. Zira bâzı yerlerde yaban
cı sermayeye ihtiyacımız olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; dünya eski dünya 
değildir. Yeni buluşlar, evvelce belki 40 sene
de, 50 senede bir ekonomik düzende değişmeler 
olurdu, sanayi sahasında değişmeler olurdu. 
Fakat yeni buluşlar, her beş senede bir büyük 
değişme getiriyor. Faraza bilmem dakikada 
yüz ımekik atan bir dokuma tezgâhı yerine, da
kikada üçyüz mekik atan bir dokuma tezgâhı 
icadedildikten sonra, eski tezgâhların tama
men demode olduğunu görüyorsunuz. O sa
nayi ölüyor, yerine bir başkası doğuyor, yeni 
metotlar, yeni buluşlar geliyor. Bunları an
cak geniş araştırma yaıpan veyaıhut da ilmî 
araştırmalara büyük para sarf eden memleket
ler yapabiliyor. Bu mevzu sadece bizim değil, 
bu mevzu bugün dünyanın başka yerlerinde de 
münakaşa edilen bir mevzudur. Bir tanesine 
şahidolmuştum Avrupa Konseyinde Fransız İl
mî Araştırmalar Nazırı şöyle demişti : Amerika 
demişti, yılda ilmî araştırma için 25 000 000 000 
dolar sarf etmektedir. Bütün Avrupa ancak 
6 000 000 000 dolar harcıyabiliyor. Bunun ne
ticesi şu olacaktır : Amerika'nın yeni buluşları 
sayesinde belki biz kısa bir devre sonra Avru
pa olarak dışarıya bir çöp dahi ihracetmek im
kânını bulamıyacağız. Böyle bir zaman gelip 
çatabilecektir ve Avrupa o vakit bir Amerikan 
müstemlekesi olabilecektir. Bu durumda yeni 
buluşlardan faydalanmak, sanayiimizi ondan 
faydalandırmak zaruret haline gelebilir ve bun
lar için de dışardan yabancı sermaye, çünkü 
ekseriya bunlar yabancı sermaye şeklinde ge
lebilirler, almak zorunda kalabilirsiniz. İhraca
tımızı süratle artırmak için yabancı sermaye
den faydalanmak imkânı olursa veyahut fay
dalanmak zarureti olursa bundan da kaçınma
mak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile dış borç
larımıza temas etmek isterim. Dış borçlarımı
zın ağır olduğunu kabul etmek lâzımdır. G-e-
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çen plân devresinde 1968 e kadar bir yayma 
yapılmış idi, üç senelik. Bu bütün ağırlığı ile 
İkinci Beş Yıllık Plân devresine gelmiştir. 
Dış borçlarımızın, senede faizleriyle birlikte 
ihracatımızın yüzde 30 una yakın bir kısmını 
dış borçlarımıza tailısis etmemiz halinde bu 
plânı gerçekleştirmek imkânı olmıyacaktır. Bu 
se'beple Hükümete düşen bir diğer vazife bü
tün gücünü kullanarak dış borçlarımızı, mev
cutları daha uzun bir devreye yaymayı sağla
maktır. Bunu yapa/bildiğimiz takdirde plânda 
bir başarı sağlıyabiliriz. 

Yine bu vesile ile başka arkadaşlar da te
mas etti, reformlara ilişmek istiyorum. Re
formların çekinilmeden gerçekleştirilmesi lâ
zımdır. Türkiye sadece bir tedricî tekâmül ile 
meselelerini halledecek bir memleket değildir. 
Gerektiği takdirde halka benimsetmek şartiyle 
bütün reformları, köklü değişiklikleri yapabil
melidir. İşte idarenin ıslahı, vergi dairesinin 
ıslahı, personel reformumuz, zirai reform ve 
toprak reformunu bu arada zikretmek lâzım
dır. Bu plânın başarıya ulaşması için bu re
formların da gerçekleştirilmesi zaruridir. 

Muhterem -arkadaşlarım, son olarak bir iki 
noktaya temas ederek sözlerimi bitireceğim. 

Sanayii, plân, sürükleyici sektör olarak mü
talâa ediyor. Ancak, bunu yaparken şüphesiz 
tarımı ihmal etmemek lâzımdır. Hiç olmazsa 
tarım için tesbit edilen hedeflere behemehal 
ulaşmayı sağlamak lâzımdır. Yine yurdumuzun 
kalkınması bakımından hayvancılığa da önü
müzdeki devrede büyük önem verilmesini te
menniye şayan görüyorum. Bu arada az geliş
miş bölge olarak Doğu kalkınmasına da önce
lik: verilmesini bilhassa rica ederek sözlerimi 
bitiriyorum. 

Plânın memlekete hayırlı olmasını ve plân 
tatbikatçılarının da başarılı olmasını temenni 
ederim. 

Saygılarımla, (Alkışlar)1 

: BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Yıldız. 

MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar; önümüzdeki beş yıllık süre ile Devlet 
yönetimimizin başlıca dayanağı olacak olan 
İkinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesi bu yılın 
en önemli yasama konusudur. Bu ölçüde önemli 

ve geniş kapsamlı konuları kavrıyan belgenin 
ancak görüşmelere başlamadan bir gün önce 
herkesin eline geçmiş olması kişisel incelemele-
lerimizin yetersizliği yönünden çok olumsuz bir 
olaydır. Ümidederiz ki, bundan sonra böyle bir 
olup - bitti ile bu derece önemli belgeler üzerinde 
hazırlıklı konuşma yapmamızı engelliyecek bir 
durumla karşılaşmayız. 

Ben grup adına görüşlerimi sunarken, şimdi
ye kadar söylenen sözlerin büyük kısmına de-
ğinmiyeceğim, değinmemeye çalışacağım. Sözle
rimin başında hoşnutluk veren bir hususa da de
ğinmek isterim. Plân deyince Kuzeyin soğuk 
rüzgârları yüzüme vurur gibi oluyorum diyen 
ad ve kafiye benzerliğine dayalı benzetmelerle 
plânlı politikayı gözden düşürmede aşırı çaba 
gösterenlerden tutunuz da, plânlı gidişi çıkarları
na aykırı bulanların ve onun anlamını kavra-
mıyanlara değin herkes plân kurumu üzerin
de bir anılaşma halinde görünüvor bugün. Bun
dan hoşnutluk duvuvoruz. Hükümetlerin ekono
mik gelişme politikalarını ve saptanmış hedefle
re ulaşmak için türlü alanlarda izlenecek yol
ları, uygulama yöntemleri ve kullanılacak kay
nakları kapsıyan plânlar hakkında geç de ol
sa, bizde de beliren bu anlayışı umudla karşı
larız. Nereden nereve geldiğimizi düşündüğü
müz takdirde gerçekten hoşnutluk duvmak ge
rekir. Hoşnutluk duyduğumuz diğer bir husus da 
şudur. Plânın öngördüğü yüzde yedilik büvüme 
hızını çok aşın sayan iç, dış çevreleri de bir 
ivive yönelişe tanık olmaktayız. Gerçekten 
T)i?nm ilk gönisiMü^ü devrelerde işte uzman 
di ve tanınan, bilerin dive tanınan bâzı kimse
lerle dış çevreler bu hızı çok aşırı saydıklarını 
söylerlerdi. 

Türlü siyasal iç ve dış buhranlarla yorgun
luğumuz ve Devlet düzenimizin yeni baştan 
kuruluş hazırlıklarına giriştiğimiz bir dönem
de ve plân yönünden acemilikten başka, plâ
na karşı sert bir direnme karşısında bulundu
ğumuz zamanlarda bile ortalama yüzde 6,5 
luk bir kalkınma hızı sağlandığına göre yüzde 7 
kuruntusuz bir oran sayılmalıdır. Türkiye'nin 
potansiyeli karşısında bu rakamın daha da bü
yütülmesi gerektiğinde yakın bir gelecekte gö
rüş birliğine varanların sayısı daha da artacak
tır kanısındaız. Temennimiz bu sürenin uzun 
olmamasıdır. Bir bilinmezin keşfini yapmışça-
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sına Türkiye'nin kalkınabileceği anlaşılmıştır 
diyen Sayın Demirel'den bir istekte bulunacağız. 
Sayın Demirel 1968 - 1972 yılları Türk Ulusu
nun refahım kadere bırakma döneminin sona 
ereceğini söylerken sevindik. Fakat arkasın
dan bu sorunlar öyle bir, iki plân döneminde 
bitecek gibi değildir diyerek, bir umutsuzluk 
da beyan etmesi umutları kıran, hevesleri kı
ran bir beyan olarak bizi üzdüğü için belirtmek 
isteriz. 

Plân dönemi oldukça başarılı bir sonuç aldığını 
ve büyük çoğunluğunun da plâna inandığını 
gördüğümüzden dolayı duyduğumuz sevinci 
belirtirim. Fakat hâlâ plânlı dönemle ondan 
öncekini kıyaslamakta ve hattâ eskisi lehine so
nuçlar çıkarmada anlaşılmaz bir amaçla çaba 
gösterenlere de raslanmaktadır. Ayrıca plânın 
başarısı için gerekli, köklü tedbirlerin alınması
na karşı da sert bir direnme, ya da bunları 
sevimsiz, hattâ tehlikeli gösteren çabalardan 
kurtulamadık henüz. Ben bu konularla ilgili gö
rüşlerimizi, plânın nitelikleri, plânın uygulan
masında gerekli gördüğümüz tutumlar ve Hü
kümetin bâzı resmî beyanlariyle ilgili düşünce
lerimizi özetle sunacağım. 

Sayın arkadaşlarım, hiç kimsenin en ufak 
bir şüphesi kalmamak üzere, şu gerçeği belirt
mek isteriz ki, plânlı dönemi kendisinden önceki 
ile kıyaslamaya yeltenmek, düzelmez bir gerçek 
körlüğü değilse, sağduyu ile alaya kalkışan bir 
pervasızlık olur. 

Tarafsız bir değerlendirme yapan her sağdu
yulu insanın A.B.D. Senato Heyetinin Türkiye'de 
yaptığı incelemelerden sonra 1963 te verdiği ra
pordaki şu hükmü Türkiye'de her sağduyulu 
insan paylaşır kanısındayız. Bakın Senato He
yeti ne diyor : «Türkiye'de, 1950 - 1960 arası bir 
ekonomik kargaşalık dönemidir» Ben demiyorum 
onu, Amerika Senato Heyeti diyor. «Alınan 
dış yardımlar fena kullanılmış ve iç suiistimal
lere, kötü kullanmalara harcamıştır.» 

Plâna bağlılığını ifade eden ve bundan da hoş
nutluk duyduğumuz Sayın A.P. nin dün söz
cüsü burada tersine bir yorum yapar gibi yap
tığı konuşma bizleri üzdü. Bundan ötürü konu
yu biraz daha derinliğine eleştirme zorunluğunu 
duyduk. Gerçekten buna dokunmak istemezdik, 
fakat burada dün her nedense bu kıyaslamayı zo
runlu duydu sayın sözcü ve üzerinde plânlı dö
nemin aleyhinde bâzı konular yaratıcı ifadelerde 

bulundu; Hükümetin plâna bağlılığını ifade et
mesine karşılık. 

Gerçekten 1950 sonrasında birikmiş dövizler, 
ki kalkınmamış bir ülkede bu da bir hata idi, 
ondan evvelki hükümetlerin, borçlanmadığı gibi 
birikmiş dövizleri de varken, çok kısır bir poli
tika güttüğü anlaşılıyor . Bütün bu dövizler, 
birikmiş dövizler harcandığı, tonlarca altınla
rımız rehin edildiği, toprak rezervlerimiz tüke
tildiği, 12-13 milyon hektar ekilmiş arazi 25 mil
yon hektara çıktığı, Amerika'nın cömertlik döne
minin, ki o zamanlar cömertlik dönemi idi, ola
nakları kullanıldığı, bunun için en büyük pay 
almamız gereken bir dönem idi. Kore'ye herkes
ten önce okştuğumuz halde bir iki yıllık görül
memiş bol tarım ürünleri harcandığı ve dış 
kredi kaynakları da sonuna değin kullanıldığı 
halde o dönemde sonuç olacak, her yurtdaşm yıl
lık gelirinden net artış 100 liradan az olması
na karşılık, 1 500 lira (faiz ve anapara) borç 
altına girmiştir. O halde yurttaş net gelirinde o 
yıllar içinde 100 liradan az bir artış sağlıyor, 
buna karşılık anapara ve faiz olarak ödiyeceği 
borç da 1 500 liraya yükseliyor. Yani, bütün 
olanak ve kaynaklar harcandığı halde herkes 
yıllık gelirindeki artışla, ancak 15 - 20 yılda ödi-
yeb ileceği bir borç yükü altına sokulmuştur. 
Plân düşmanlığı ile bu politikayı övmeye kalkış
mak, ayıptan da öte düzelmez bir gerçek kör
lüğü olur. 

Bu ağır Devlet borcunu içinden çıkarırsa
nız, millî gelir hesaplarımızda da yanlışlıklar 
var, bunu da içinde çıkarırsanız millî gelirde
ki müthiş durum daha açık meydana çıkar. 

Millî gelir şu kadar artmış, Devletin devir 
aldığı borçlar hesap dışı. Bu büyük iç ve dış 
borçları da hecaba katarsanız o zaman görülür ki 
millî gelir hesaplarındaki o rakamlar da bütün 
bu kaynaklar tüketildiği halde söylendiğinin çok 
altında kalırlar. Bunu söylemek zorunluluğu
nu duyduk. O dönemin başsorumlusu, Başbaka
nı geçenlerde yayınlanan ve siyasal hasımlarını 
bile çok aşan suçlamalarla kendi yönetimini 
mahkûm ettikten sonra böyle bir tartışmanın ya
pılmasını üzüntü ile karşıladık ve her halde 
böyle bir suçlamadan sonra, bizzat yetkili ve 
sorumlunun suçlamasından sonra böyle bir kı
yaslama; yapmayı ayıp sayarak bir daha kimse
nin yapmıyacağmı umarız. Eğer bu da sustu
rucu değilse artık söylenecek lâfımız yok. 

— 172 — 
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Plânlı dönemde gerekli kalkınmayı sağlama
ya ek olarak bir de eskinin ağır borçlarını öde
mek gibi bir güçlükle karşılaşılmıştır. 1964 yılı 
bunun için çok tipik bir örnektir. Konsorsiyum
dan sanıyorum ki, istediğimiz para 254 milyon 
dolar idi. Bunun da sanıyorum ki 215 milyon 
doları borca gidecekti, 39 milyon dolar kala
caktı bize. Bu kadar ağır bir borcu alırken, ge
leceğim kalkınmasına değil, geçmişin büyük 
borçlarına harcadığımızı düşünürsek o zaman 
durum daha açıkça ortaya çıkar. İşte görülüyor 
ki yeni dış yardımların büyük bir kısmı eski 
borçlara harcanma durumundadır. Halbuki o 
zaman var olan birçok olanaklar tüketilmiş, şim
di eskinin bıraktıklarını temizleme gibi iki 
başlı görevle Devlet karşı karşıyadır. 

Bu gerçeklerin ışığında plânla, plânsız dönem
leri kıyaslarken daha akılcı bir çözüme varabili
riz diye bunları huzurunuzda sermek istedik. 

Sayın arkadaşlarım; plânın başarısı için uz
manlarca öngörülen ve ısrarla önerilen tedbir
lere girişmekte de hükümetler gönülsüz olagel
diler. Reformlara karşı bütün hükümetlerin ye
ter derecede gönüllü olmadığını gördük. Bu gö
nülsüzlük belki biraz artmıştır. Fakat gönül
süzlük hükümetlerde varolagelmiştir. Reform
lara karşı şaşı bakan tutumdan kurtulamıyan bu
günkü yönetimde hele plânda reform deyimin
den büyük bir titizlikle kaçınmaktadır. Reform
lardan Devletin düzenini, çağdaş, uygar bir 
toplum düzenine getirecek olanların adları bile 
yoktur. Bir personel reformu başladı, nerede 
kaldı, nereye gidecek, bu Personel Kanunu na
sıl çıkacak, nasıl uygulanacak? Bunu bilen de 
yok. Toprak reformu zaten uyudu, adı da de
ğişti, (tarım politikası) haline geldi. İdari re
form diyoruz, vergi reformu diyoruz, bütün 
bunların uyutul duğu bir dönemdeyiz. Burada 
uzmanların ısrarlı bir şekilde yıllardan beri söy
lediklerine karşı politikacıların bir direnmesine 
tanık olduk. Plânlamada çalışan uzmanların es
ki ve yenileri üllkücü, genç yaratıcı bir fikri 
temsil ettikleri inancındayız. Yenilerin çoğunu 
pek tanımayız ama tanıdıklarımızın çalışmala
rını takdirle yad etmek, bir gence, ülkücü çalı
şan, politikacıların görevi olacağı inancı ile bunu 
buı ada tekrar etmek istedik. 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemnide de eksik 
uygulanan bu tedbirlerin İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde uygulanacağı umudunu veren belir

tilerden yoksunuz bugün. Bu konuda bir anla
yışa varmak gerekir. Bunlardan ürkülen, ür
küntü ifade eden sözler karşısında gerçekte ikti
dar, muhalefet, bağımsız, her neyse statümüz, bir 
anlaşmaya varmamız gerekir bu tedbirlerde. 
Hele bu gibi tedbirleri kara damgalarla mahkûm 
etmek istiyen kötü davranışlara meydan verme
mek çok önemlidir. Başlıca görev Hükümetin
dir, bu konuda. 

Plânın başarısı için öngörülen sosyal ve ekono
mik tedbirler için «köklü değişiklikler» deyi
mini kullanınca huylanıyorlar. 

Hattâ Sayın Başbakan bile, bu deyimden ra
hatsız olduğunu Karma Komisyonda, belirtti. 

Sayın arkadaşlar, bu konuda da bu köklü de
ğişiklikler deyimi ve kavramında da bir yanıl
manın bize verdiği yaraları önleme zamanı gel
diği inancındayız. Tanzimattan beri sürüp gelen 
bu yanlış kanıdan bâzı aydınlarımızı henüz kur
tarmış sayılamayız. 

Batıdaki toplumsal gelişmelerin en belirgin 
vönü olan sanavileşme ve göz kamaştırıcı kültü
rel ilerlemenin altında, bu gelişmenin altında bi
zimkinden çok farklı bir toplum düzeninin bulun
duğu gerçeği kavranamamıştır. 

Batının uygarlığını görünürdeki şekliyle ne 
gördükse yüzeyde, Paris sokaklarında o görünen 
şekli ile alıp Türk toplumuna maletmenin çaba
sına düşülmüştür, bundan önceki bütün dönem
lerde. 

Yani benzetmeyi bağışlarsanız arz ederim, 
ömrü boyunca şalvar giyen bir kimseye bir
denbire frak gildirmek gibi, bir özenti idi bu. 
Toplum yapısı değişmeden en ileri görünüşte
ki şekli ile uygarlığı topluma maletmek zo
runluluğu. Frakı iyi givemediği için, bunu be-
nimsiyemediği için de yerilip duran, haksız ye
re yerilip duran insanlarla aydınların arası 
açıldı. Paris'te gördüğünü uygulıyamadığı için, 
Almanya'da gördüğünü uygulıyamadığı için hal
kı aydınlar yermeye ve aydınla halkın arası açıl
maya büyük ölçüde gerekçe verildi. Bundan 
umutsuzlananlarca da, bunun sonucunu iyi ala-
mıyanlarca da, «(biz adam olamayız, bizim halk 
yetersizdir» gibi haksız yermelere girişildi. Fa
kat temelde nedir kusur Kusur halkta mıdır, 
voksa toplum yapısı çok farklı olan bir ^ toplum
da yüzevde gördüğümüzü getirip uygulamak 
istiyen bilimsel yönden ayrılıkta mıdır? Bu in
celenmemiştir. Frakı iyi giyemediği için de ye-
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rilip duran insanlarla aydınların arası açıl
dıkça açıldı. Bundan umutsuzlananlarca da «Bir 
adam olamayız, bizim halk yetersizdir...» gibi hak
sız yermelere girişildi. 

Batının, toplum gücünü kullanmadaki iş 
bölümü, gelenek ve alışkanlıklarındaki gelişmeler, 
kişisel ilişkilerin farklılığı örgütlemedeki nite
likler ve kullanılan yöntemleri değerlendire
rek akılcılığı esas olan anlayışa göre oluşumunu 
yaptığını anlıyamadık. Bütün bunları bir ta
rafa bıraktık, frakı giydirmeye çalıştık 

Kısacası, sanayileşme ve kalkınmanın toplum 
yapısı ile ayrılmaz bir ilgisi olduğu düşünülme
diğinden bütün çabalar ve alman tedbirler hep 
yüzeyde kaldı ve asla topluma mal edilmedi. 

Bugün de aynı tartışma içindeyiz hâlâ. Plânır 
öngördüğü toplumsal kalkınma ve gelişmenin. 
toplum düzenindeki köklü değişiklikleri gerek
tirdiğini savunanlar «'sosyal politik» bilimsel 
gerçeklere dayanan görüşle, evet dünya bugün ar 
tık kabul eder ki bu büyük toplumsal değişik
likleri yapmak için toplum yapısında da buna uy
gun gelişmeler gerekli. Bunu benimsiyenlerle. 
mühafazacı, direniş, sosyal, ekonomik alanlardak; 

muhafazacı direniş çatışma halindedir bugün. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ifadeleri de bu iki 
görüşün koalisyonu halinde görülmektedir. Ay
nı ifadeleri bu plânda da görürsünüz. 

Bir yanda bu tip değişikliklerden söz edi
lirken, öbür yanda bunu gerçekleştirecek tedbir 
ve hattâ deyimlerden kaçmıldığı görülüyor. 
Karma Hükümet programlarında böyle cümle
ler var,, diyor. Okursunuz, bu cümle falan par
tinin, bu cümle falan partinin diyecek kadar 
Hükümet programlarında aykırılıklar vardır. 
Şimdi plânda da bu ifadeleri görüyoruz. Plân
daki birçok ifadeler aralarında bir tutarlık gös-
terilemiyecek ölçüde farklıdırlar. Hattâ bir ta
nesini arz edeyim, çok var ama, vaktinizi al
mamak için yalnız bir tanesini arz edeyim. 
27 nci sayfada et eksikliği ile karşılaşacağımız 
söyleniyor, sonra dengenin fiyat ayarlaması ile 
sağlanacağı, söyleniyor. Anlaşılıyor ve demek 
bu, et eksikliği fiyat ayarlaması ile dengeleşti-
rilecek sonunda, bir şey demem politika. Yanlış 
politika olabilir, bu kadar dar gelirli vatandaşın 
bulunduğu bir yerde böyle bir politikayı öngör
mek yanlış olabilir, sosyal adalete aykırı olabi
lir. Fakat bakın 31 nci sayfada ne diyor: «Top

lam protein içinde hayvansal protein oranı da 
21,3 ten 24.2 ye çıkacak.» İşte bunun içinden 
çıkamadım. Fiyat dengeleri ile dengeleştirilecek, 
ya tüketim kısıtlanacak demektir, artacak, aza
lacak, birşey yapacak bunda. Öbür tarafta hem 
bu olacak, hem protein oranı toplam protein 
içinde yükselecek. Demek ki, yeni bir et tipi 
Türkiye'de türetilecek ki, bu iş olacak. Bunun 
gibi birçok ifadeler var, onlara değinmiyorum, 
yalnız bir aykırılık olarak 27 nci, 31 nci sayfa
da, arz ettiğim gibi, koalisyon halinde birçok 
cümleler olduğu için buna değinmek istedim. 

Plândaki arz ettiğim ifadelerden başka tek
nisyen ve uzman görüşünü yansıtan, yurt ger
çeklerine uygun ve plânın gerçeklerini 
anlatan ifadelerle ki, bunlar var plân
da, bunlardan hoşnutluk duyuyoruz, bu 
ifadelerle politik amaçlı tedbirlerine değinme
den umut verme çabalarını temsil eden ifadele
re, kolayca ayırdetmek mümkündür, plânda bu 
ifadeler boldur. 

Bunun sonucu olarak, politik etki yaratacak 
sözlere de çok yer verilmiştir. Plânda, böyle de
yim ve ifadelerin etkisinden yararlanmak için, 
bu tip ciddî bir belgeye uygun gelmiyecek öl
çüde tekrarlamalara raslanmaktadır. Bir yer
de okuduğunu insan daha önce okumuşcasma 
bir kanıya varır. 

Hattâ benim gibi geç aldığı için bunu, ge
ce geç vakte kadar okuyan kimse, bunu daha 
evvel de okudum diyecek kanıya varıyor, aynı 
yeri bir daha mı okuyorum diye şüpheleniyor. 

Sonuç olarak, toplum, düzeninde gerekli de
ğişiklikleri yapmıyan hiçbir toplum, gerçek an
lamda kalkınmış ileri bir toplum haline gelemi-
yeceğine dikkatleri çekmeyi ödev bilinçli şekil
de kavrıyamıyanlarm yeter bilgisi olmıyabilir 
çoğunun, kullanılan deyimlerle kanılarını bulan
dırmak gibi bir durum da vardır. 

Sayın Demirel komisyonda; bundan ne an
lıyorsunuz, bu köklü değişimlerden? Sorusunu 
yöneltti ve biraz da şüpheli bir soru yöneltti. 
Onun için biz bugün bu köklü değişimlerden 
hiçbir şüpheye, soru işaretine fırsat bırakmamak 
üzere ne anladığımızı da belirtmek istiyoruz. 
Bunu siyasal, sosyal ve ekonomik yönden ince
lemek istiyoruz. 

Siyasal yönden; Devlet düzenimizle ilgili bü
yük gelişmeler olmuştur bugün. Bunu bilinçli 
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bir şekilde benimsersek, kurumların yetkilerine 
ve bunların Devlet felsefemize uyarlı olan ka
rarlarına saygı gösterirsek, bu alanda daha da 
mutlu olabiliriz. 

Siyasal yönetim süreci yönünden de ortakla
şa anlayışa varan belirtiler vardır, Türk siyasal 
yaşantısında. 

Partiler kanununda beliren, görüşmeler es
nasında beliren anlayışla siyasal partileri bâzı 
olumsuz etkilerden korumak, seçimlerle ilgili 
daha olumlu tedbirlerin alınmasına ilişkin arzu
lar ve diğer yakınmaları önlemede beliren dü
zeltici eğilimlerden umutlandığımızı belirtmek 
isteriz. O halde özet olarak, Türkiye'de bugün 
siyasal düzende köklü değişiklikler yapılacak bir 
şey olmadığı inancındayız. Sistemimiz, rejimi
miz Anayasanın öngördüğü siyasal düzen, kur
duğu kurumlar verimli şekilde çalışması sağlan
dığı takdirde düzen kurulmuştur, burada bir 
değişikliğe inanmıyoruz. Evvelâ siyasal yönde 
bir anlaşmaya varıyoruz sanıyorum. 

(Sosyal yönden : Türlü meslek kuruluşları 
ve toplumu etkiliyen organların örgütlenmesin
de hızlı bir gelişme içindeyiz. Fakat bu gelişme
lerden kaygılananların çabaları da çok rahatsız 
edicidir. Verilen sosyal hakları çok gören ve 
hattâ geri almak istiyenlere bile raslanma-ktadır. 
Bu boşuna bir çabadır, ama huzursuzluklar ya
ratmaktadır. 

Sosyal alanda, esas yapı değişikliğini çok 
önemli buluruz. 

Bugünkü yerleşme şeklimiz ve arazî mülki
yetimizle, gerçek bir demokrasi, sosyal dayanış
ma ve ileri bir toplum yaratmak çok güçtür. 

Bu düzendeki bâzı bozukluklar ancak uzun 
sürede düzelebilir, buna katılıyoruz. 

Fakat buna başlamak için geçirecek vakti
miz de yoktur. 

Çok küçük ve olanakları yok denecek ölçü
de az olan yerleşme yerleri köyler sistemi da
hi düzeltilmesi gereken bir konudur. Orman içi 
köyler, ekonomik ve sosyal yaşamı, çağımızın 
ölçüleri bakımından korkunç şekilde çileli ge
çen köylülerin yeni baştan düzenlenmesi gerekir, 
kanısındayız. Bunun uzun bir zaman istediği 
doğrudur. Fakat bir anlayışa varıp bu konuda 
düzeltici bir tutuma yönelmemiz gerekir. Fakat 
bu uzundur, ama kısa süreli de var. 

Toprak ağalığı gibi belirli deyimi ile tekrar 
edelim, Ortaçağ kalıntısı ve uygar bir toplum 

için ayıp sayılan bir düzeni yaşatmada İsrar 
^tmek çok sakıncalıdır. Buna her halde hemen 
girişmek gerekir. 

Bu düzenin ekonomik verimlilikten başka bu
rada yapılacak ekonomik değişiklikten başka 
sosyal ve politik yönü de çok rahatsız edicidir. 

«Dağıtılacak toprak yok, ağa yok» gibi ger
çek dışı sözleri söyliyenlerin 1965 te yayımla
nan yani bugünkü Hükümet karma hükümet
te çoğunlukta olduğu zaman yayımlanan tarım 
sayımı» kitabını okumasını takviye ederiz. 

O kitaptan birkaç rakam verirsek bu sözle-
*in ne kadar temelsiz olduğu meydana çıkar. 

Kitap 5 130 000 dönüm arazinin 491 kişi
de olduğunu yazıyor. 11 000 - 12 000 adam ba
şına ortalama, tabiî 50 000 - 60 000 dönüme de 
çıkıyor bu. Sonra gene aynı kitap 7 877 000 
dönüm arazinin 981 kişiye aşağı - yukarı orta
lama 8 000 dönüm, yukarısı da var, aşağısı da 
vâv. Ayrıca aynı kitap Türkiye'de 104 000 aile 
toprağını kullanmıyor, esnaftır, tüccardır, bak
kaldır, memurdur, toprağını başkası kullanıyor. 
Ayrıca aynı kitap 308 000 ailenin hiç toprağı 
olmadığını yazıyor. Devlet elindekiler, batak
lıktan kurutulacaklar ve iyileştirilecekler de ka
tıldığı takdirde Türkiye'de dağıtılacak çok top
rak olduğu anlaşılıyor. Evvelâ o yukardakileri 
bir tarafa bırakalım ki, onlar da yeter derecede 
kendilerine bıraktıktan sonra binlerce aileye top
rak verecek kadar toprak. Ayrıca dikkatinizi 
çekmek isteriz, toprağı kendi kullanmıyan 
104 000 aile var, başka iş yapıyor. O halde onun 
toprağını kamulaştırarak, parasını verirseniz iki 
başlı kazanç olur. Kendi işinde kullanır, serma
yesi artar, işgücü eğer kullanıyorsa işgücü kul
lanma kapasitesi büyür, ayrıca 104 000 aile de 
toprak sahibi olur. Öbürlerin dışında bu kadar 
rakam kitap ve bunlar varken efendim kitap 
yalan diyemezsiniz. Nihayet Devletin, Hükü
metin yayınladığı bir kitaptaki rakamlar. 30 - 40 
milyon dönüm bataklık kurutma, düzeltme v.s. 
düzenlenen konferanslarda dinlediğimiz rakam
lar da bir tarafta Türkiye'de böyle şeyler var
ken memleketi erozyona bırakan, her bakımdan 
bir politika yerine bunlara yönelen bir toprak 
reformunu, o tarım reformu diye söylenen ta
rım politikası da dâhil ki, buna tarım politikası 
demek gerekir. 

Oradaki tarım reformu yerine tarım politi
kası demek gerekir, o da içinde olmak üzere te-
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mel yapı değişikliği ile değişikliğin sonucunu 
verimli kılacak ekonomik tedbirleri de alan bir 
toprak reformu gerekli olduğu inancındayız. 
Sonra Sayın Kılıç da burada belirtti, bu büyük 
toprak sahiplerinin çoğunun da beleşten toprak 
sahibi olduğunu biliyoruz. En büyük beleşi de 
Tapulama Kanunu ile bir - iki yıl önce burada 
çıkardık. Ne ile almış? Nüfuzu ile almış, para 
verip de mi almış? Hayır demiyoruz, zorla biz 
bundan alalım. Anayasanın koyduğu hükümlere 
göre, mülkiyet hakkına saygı göstererek, ama 
Anayasanın gene emrini yerine getirerek alalım 
diyoruz. 

Toprak reformu için çok yararlanacak bir ki
tap da tavsiye etmek isterim, bizim kütüphane
dedir. Henüz Türkçeye çevrilmemiştir, İngiliz
ce adı «The future of ander develope countries» 
gerikalmış ülkelerin geleceği. Kitap bilim adam
ları tarafından hazırlanmış ve kitap diyor ki: 
«Toprak reformunu yapmıyan ülkelerde sosyal 
dayanışma olmaz, sosyal güvenlik sağlanamaz, 
siyasal kararlılık sağlanamaz, demokratik rejim 
oturamaz, sanayileşme olamaz, olamaz ve* bu 
memleketlerde aşırı akımlar önlenemez.» Hemen 
bu kitabı kim yazdı diyebilirsiniz, arz edeyim, 
bilim adamları hazırladı, Amerikan bilim adam
ları ve yayınlanan da Amerika Devletinin Dış 
İlişkiler Konseyidir. Yani demir perde arkasın
da yazılmış bir kitap değildir. Bu da gösteriyor 
ki, artık aklı eren herkes bu konu geciktirile
mez diyor ve gene aynı kitap diyor ki, Turu-
man doktrininin 4 ncü maddesi unutuluyor, biz 
gerikalmış ülkelerde aman bunu yapın diye ıs
rar ediyoruz, Hükümet olarak. Ama oranın po
litikacıları ile ıbaşnmız derttedir.» Kitabı tavsi
ye ediyorum, adı da bu, «The future of under 
develope countries» gerikalmış ülkelerin gelece
ği, geçen sene yayınlandı, bizim kütüphanede 
vardır. 

Şimdi bu yapı değişikliği yanında sosyal gü
venlik ve işsizlik sigortaları, sağlık hizmetleri 
ve eğitim ile ilgili konulara hiç değinmiyece-
ğim, çünkü benden önceki arkadaşlar ayrıntılı 
şekilde konulara değindiler. 

Şimdi değişikliğin 3 ncü olanına geliyoruz, 
ekonomik alanda düşündüğümüz değişiklik. 

Toplumdaki üretim yapısı, kullanılan üretim 
tekniği, üretimin örgütsel yapısı, üreticinin tam 
hakkını elde etmesi ve dış dünya ile ilişkileri 
kapsıyan bir değişmenin gerçekleştirilebilmesi 
için, bu alanda en önemli birkaç noktaya de
ğinmek istiyorum. 

Değinmenin niteliklerini belirttiğimiz şekil
de düşünüyoruz. Kuruluş ve işletmelerindeki 
kusurları sistemlere yükliyen bir tartışma için
deyiz. Özel ve kamu sektörü tartışması, kuruluş
taki hatalar sistemde imiş gibi, işletmedeki hata
lar sistemde imiş gibi kürsülere, meydanlara ge
tirilir ve özel teşebbüs mü üstündür, devletçilik 
mi üstündür? Tartışması yapılır. Hangisi daha 
üstündür? Evvelâ ısamimî olarak belirtelim ki, 
bizde ikisi de iyi değildir. Devlet teşeb
büsleri kuruluşundaki ekonomiklilik, işletme
sinde verimlilik düşünülmeden çoğu kez politi
kacıların biraz da çok kullandığı yerler, sonra 
özel teşebbüsün de sömürdüğü yerler şeklinde 
kurulduğu için böyle devletçiliğin elbette başa
rılı olması güçtür. Özel teşebbüsümüz dünyanın 
diğer özel teşebbüslerine benzemez. Dünya ça
pında örgütlenmiş, başarılı, bilimsel çalışan biz
den başkasının sırtından geçinmek istiyen hiç
bir varlık gösteremez. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakika. Çalış
ma müddetimiz dolmuştur. Saat 15.00 te topla
nıp görüşmelere devam etmek üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 
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İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay. 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 949) (1) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz Sa
yın Yıldız, buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; konuşmamın toplum
da öngörülmesi gereken temel değişikliklerden 
siyasal olanı bir değişikliği gerektirmediği sos
yal yapıda yapılması gereken değişiklikleri özet
le arz etmiştim, ekonomik kısma gelmiştim. 

O halde anılarınızı tazelemek için arz ediyo
rum; demek ki, bizim görüşümüz, sosyal düzel
tisi olarak düzende bir değişikliğin gerekli ol
madığı, fakat sosyal ve ekonomik düzende temel 
değişikliğin gerekli olduğu inancında birleşiyor. 
Bu arada kuliste bâzı arkadaşlarım,- benim iki 
deyimimin üzerinde bir anlaşma eksikliği oldu
ğunu gördüm; onu belirtmek isterim. Dedim 
ki, millî gelir artışlarını Plânlı dönemdekinden 
önceki dönemde hesaplarken büyük borçlar ka
tılmıyor. Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, tek
nik hesaplamıya katılmaması normaldir, katıl
maz. Ama bu yapılan hesaplarda elde edilen 
kalkınma hızı neye dayanıyor? Hızın arkasında 
büyük bir boşluk vardır. Milyarlarla borca da
yanarak yapılmış olduğuna göre, eğer bunu ka
tarsak görülecektir ki, oran çok daha düşük 
olur Hesaba niye katmadılar diye teknisyenleri 
ben yermedim. Sonra yurttaş başına millî gelir
de net artış dedim; yüz liranın altındadır. Gay-
risâfi millî hâsıla da hesabedilirse bu rakam bi
raz daha yüksek olur. Ama borçlar net olduğu 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 16 . 6 . 1967 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

için bunu da net olarak söyledim. Şimdi ekono
mik yapıdaki değişiklikler için tanımlamıştım, 
tekrar ediyorum o noktayı, konuya girmek için-. 
buradaki değişikliğin niteliği, toplumdaki üretim 
yapısı, kullanılan üretim tekniği, üretimin ör
gütsel yapısı, üreticinin tam hakkını elde et
mesi ve dış dünya ile ilişkileri kapsıyan bir de
ğişmenin gerçekleştirilmesi için bu alanda en 
önemli birkaç noktaya değinmek istiyoruz ve 
tartışmamızı daha bilimsel bir temele oturtmak 
için sistemleri, onları uygulanmada ve kuruluş
taki hatalarla birleştirmiyelim. özellikle devlet-' 
çilik kıyaslanırken kuruluştaki kusurlar, işlet
medeki hataları sistemin gereği gösteremeyiz. 
Ve bu tartışma ile bizde özel teşebbüsün de, dev
letçiliğin de iyi işlemediğini anlıyoruz. Devletçi
liğin kuruluşta ekonomiklilik, işletmede verimli
lik düşünülmeden ve çoğu kez politikacıların 
•baskısı altında ve bazan da özel teşebbüsün ko
layca sömürebildiği şekilde kullanıldığı için iyi 
bir kuruluş değildir, özel teşebbüsümüz de dün
yada uygar ülkelerde gördüğümüz özel teşebbüs 
niteliğinde değildir. Daha ziyade politik des
teklerle kendi gücüne ve uzun süreli bir çalışma
ya dayanarak çalışmıyan ve yurt dışında var
lık ve etki gösteremiyen bir özel teşebbüs halin
dedir. O halde özet olarak, bizde ikisi de hasta
dır. Bu iki hastayı karma ekonomi âdı altında 
bir yatakta yatırmışsız. 

Olduk bir yatakta iki hasta. Şiarndi ikisinin 
de düzeltilmesi gereken yönlerine değinece
ğim. Bunu düzeltımek için evvelâ Devletcilikteaı, 
Devletçiliğe yan gözle bakmadan kuruluştaM 
ekonomıikliliık, işlettaııedeiki verimlilik esas alı
narak gerekli tedbirleri kapsıyan bir politika 
izlenmelidir. Bunun için bunu sağlamayı amaç 
güden İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorga-
•nizasyonu çalışmaları uygulama anma geldiği 
halde bir türlü yürürlüğe giremiyor. 1961 de 

177 



C. Senatosu B : 73 19 . 6 . 1967 O : 2 

kamın tasarısına varıncaya değin yerli, yaban
cı uzmanlara yaptırılan bütün hazırlıklar ta
mamlanmıştı. Hepinizin elinde bu kitaplar var
dır. 440 sayılı Yasa çıkarıldığı ve İktisadi Dev
let Teşebbüslerini yeniden düzenlemek komis
yonu da 1964 te kuruldu. İki yıllık çalışma ile 
görevi yerine getirecek olan bu komisyona 
plânlamada görüyoruz M bol keseden şimdiden 
iki yıl daha verildi. Bütün hazırlıklar kitabı 
elinde olan bir komisyona iki yıl süre verilmiş
ti. Şimdi bir iki yıl daha verilmiş. Plânın son 
sayfasında da yapılacak uygulama denemeleri
ni bekleme sözleri var. Yani burada yapılacak 
değişiklikleri için yapılacak uygulama deneme
lerini beklemek üzere sözleri ile iş, tam anla
mı ile sürüncemede bırakıldığı görülmektedir. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını hazırlı-
yan, kuruluşunu plânı, her şeyi yapan Devlet 
Plânlama Teşkilâtı iki yıl çalışarak Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânını hazırladı. Şimdi onun 
bir bölümü olan İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reorganizasyanu tasarısı hazırlıkları ra
pordan .hepsi ellinde olan bir komisyon iki yıl
da bir şey yapamamış, bir - ilki yıl daha zaman 
almış. Üstelik plân diyor ki bunu da uygula-
ımuyacağız, uygulama dememelerini beiMiyecek. 
Burada görüyoruz ki, bunu yapmak niyeti yok
tur plânda. Temel politika başlığı diye diğer 
bir başlık vardır plânda. Orada bakarsanız bir
çok anakonulara değiniliyor. Anakonular için
de, çak değerli alan, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden söz edilmiyor. Son sayfasındaki dü
zenlemede bu arz ettiğim lâflar var. Demek ki 
Hükümet, yahut plân İktisadi Devlet Teşekkül
lerini bir ağırlık gibi anlara bir türlü dokun
mak, onları bir türlü organizasyona sokmak 
arzusunu beslemiyor. Özeleilere gerekçe ver
mek, isteğiyle Devlet Teşebbüslerini verimsiz 
kılan çabalara da tanık olduğumuzu belirtmek 
isterim. Devletçiliğin başarısı ya da verimi dün
yada, hele kalkınmadaki ülkelerde doğrulan
dığı açık. Yani, ileri ülkelerde de Devletçilik 
başarı sağlıyor, geri ülkelerde de başarı sağlı
yor. Dünyayı yanıltmak, ya da bizi beceriksiz 
göstermek olur, böyle bir iddia. İlerisi de uy
gulanıyor, geriside uygulanıyor, biz uygulıya-
mıyaruz dediğimiz anda, biz başarıksızsak, ya 
dünyayı, yanıltmak istiyoruz yanlışsınız siz hep 
demek istiyoruz veya biz beceriksiz oluruz. Dev
letçiliği yermek yerine, onun başarılı olup ol-

mıyaoağı alanları ayırmak dalı a akılcı bir ha
reket olur. Gerçekten Devletçiliğin başarılı ol-
mıyacağı alanlar vardır. Özellikle tezgâhtar
lık tipinde işler Devletçilikle yürütülemez. Bir 
otelciliği Devlet kalay kolay işletemez. Bunun 
gibi pek çok şeyler. Ama Devletçiliğin çok başarılı 
olduğu alanlar da artık dünyada meydana çık
mıştır. Şimdi burada bir fikir de vardır. De
nir ki, Devlet özel teşebbüsün istemediği, he
ves etmediği, kârlı bulmadığı, gücü yetmediği 
alanlara yömelsıin. Bu nasıl Devletçilik, nasıl 
akıllı Devlet bu? Yani hiç kimsenin iltifat et
mediği alanlara yönelsin,. orada iş yapsın ba-
şaramasın, sonra karşısına çıksınlar işte görü
yorsunuz ya başaramıyor bu, kâr da edemiyor 
densin. Bu bir defa taraf ıtutan bir görüş
tür. 

Şimdi özel teşebbüs için görüşlerimizi su
nacağız. Ekonomimizin tepesine kişileri oturt
mak ya da kazanılanı torunlara devretmek gibi 
kaygılara kapllmıyan bir politika güdülmeli-
dir bu alanda da. Evet, çünkü bâzı resımî ağız
lar, ekonominin tepelerine kişileri oturtaca
ğız, kazandıklarım da torunlarına devredece
ğiz diye lâflar ediyorlar, bu kaygıya kapılma
dan... Çünkü Devletin işinde tepelere insan 
oturtmak veya kazanılanı mutlaka torunlarına 
devretmek değildir, tüm toplumu düşünmek
tir. İşte bu noktaya gelince ithalât ve ihracat
taki döviz kaybı ve üreticinin zararı önlenme
lidir diyoruz, temel arzu. 

Aracıların ve tüketici sırtından edindikleri 
haksız kazanç da önlenmelidir. Devleti özel 
teşebbüsün emrinde görmek isıtiyen zihniyete 
karşı, onu 32 milyonun Devleti görmek isti-
yen bir politika izlenmelidir. İstediğimiz bun
dan ibarettir. 

Ama 26 milyon özel teşebbüs sahibi vardır 
üye bir şakadan Sayın Başbakan vazgeçerse 
uzi daha kolay anlıyacağım umarız. Çünkü biz 
m lâfı anlıyamadık. 26 milyon özel teşebbüs 
laihibi olursa, bir de bunların aileleri filan 
1 erk en beşer nüfus da oraya katarsak özel te
şebbüsle uğrasan 130 milyon insan olur. Tür
kiye'de onun için sanıyoruz ki, bu rakamı 26 
Milyon özel teşöbbü'sün teknik kavramına gi-
•ecak dünyada ancak vardır. Olmasa daha 

kolay anlaşabiliriz samıyoruz. Para ve kredi ku
rumunda da ekonomiye katma değer getirmi-



O. Senatosu B : 73 19 . 6 . 1967 0 : 2 

yen alanlara Devlet (kredileri kullanması akıl
cı bir hareket olmaz diyoruz. Devletin kalkın
masında ekonomik kaitgıda bulunmıyan alan
lara Devletin bol kredi harcaması verimli bil
iş değildir. 

Şimdi bunları özetledikten sonra, plânın bu 
yönden niteliklerine değinmek istiyorum. Plân 
niteliklerini önce kamu ve özel teşebbüse göre 
ineeliyeceğiz. Kamu için emredici olmaısı kaçı
nılmaz. Bir defa bunda hepimiz görüş birli
ğindeyiz. Özel teşelbbüs için ise en azından al
dığı tedbirler gösterdiği kolaylıklar vergileme 
ve tanıdığı önceliklere göre kaynak: kullanıl
ması yolu ile etkili bir yön verme niteliği ol
malıdır, en azından. Aksi halde buna plân den
mez. Bunları da almazsa böyle bir şeye plân 
denmez. Özel teşebbüse hiç karışmıyan plân, 
plân anlayışını yansıtmaz. Çünkü burada bütün 
partililer konuşurken plânın öngördüğü hedef
ler elde edilmelidir. Peki bu hedeflerin özel 
teşebbüse aidolanları ne olacak? Hiç Devlet 
karışmıyacak buraya. O zaman dua ile özel te
şebbüs o hedeflere varır, görülüyor ki, plânda 
demin arz ettiğimiz tedbirler en azından Hü
kümet tarafından yönetilmelidir. Bu belirttiği
miz hususları eğer kapsamıyorsa plân anlayışı, 
bizim söylediğimiz plân anlayışı tenkid edilebi
lir, benimsenmiyebilir. Fakat bunun için kul
lanılan ölçü deyimleri de politika seviyemize 
yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz. Çünkü 
bunları söyleyince bâzı çok ölçülü lâflar kulla
nılıyor. Plân diktatörlüklerin. eseridir, diyenler 
en ileri demokrasilerde de plânın uygulamasını 
halkın öğrendiğini anlayınca bundan vaz geç
tiler bugün, şimdi de bir merkezi plân deyimi 
çok kullanılıyor. Biz bu deyimin biraz talihsiz 
olduğu inancındayız. Çünkü merkezî plân çık
tığı zaman, diktatör idarelerin plânı hem mer
kezî, hem de emredici idi. herşey vardı içinde. 
Onun bir adı da bu idi. Fakat merkezi olunca 
mutlaka diğer bütün nitelikleri kapsadığı gö
rüşü doğru olmasa gerektir. Toplumun tüm 
ekonomik ve sosyal kalkınmasını kapsıyan bir 
plân merkezî olmazsa adı nedir? Merkezcilik 
yönünden adı nedir? Bütün toplumu kapsıya-
cak, Sayın Başlbakan da burada ifade ettiler, 
plân tüm kalkınmayı kapsamalıdır. O halde top
lumun tüm kalkınmasını kapsıyan bir plân mer
kezi lâfı karşısında âdemi merkezi midir bu, 
oıedir bunun adı? Bunu bir politikacının, bir 

yeitkilinin bu kürsüden söylemesini isterim. 
Devlet sektörü için emredici olduğuna göre ki 
;>nda hepimiz beraberiz, anlti merkezicilerin sö
künün bu alanda dayanağı yoktur. Özel alanda
ki anlamını da henüz açıklamadılar. Emredici-
liği yani plânm özel teşelbbüs için emrediciliği 
antidemokratik sayanların da görüşleri sağlam 
d masa gerek. Çünkü bizden çok daha ileri de
mokrasilerde de emredici plânların bulunduğu
nu biliyorlar. Hattâ demokratik olduğundan 
kimsenin şüphesi olmıyan Hindistan'da, sanı
yorum biliyorsunuz, özel teşebbüse plân vize 
:1e verir, bu derecede kayıtlar, o halde emre
dici demek, mutlaka diktatörce bir plân demek, 
demokrasiyle bağdaşamaz demek. Avrupadaki 
ve bâzı geri kalmış ülkelerdeki uygulanması 
ile çelişme halindedir. Eğer bu bilinmiyorsa bir 
kusur, bilerek yapılıyorsa ayıp oluyor. O halde 
görülüyor ki, konu emredici, ya da merkezi ol
masının demokrasi ile bağdaşamaması değil, 
bâzı çıkarlara uymamaisıdır. Kanaatimiz bu, 
esas çatışmada bu konudadır. 

Şimdi plânı sosyal adalet yönünden niteliğini 
eleştireceğiz. Bu plânda sosyal adalet ilkesi söz 
olarak var. Başında da arz ettim, plânda çok 
^üzel ifadeler de var. Bu arada sosyal adaletle 
lgili lâflar da var. Fakat tedbir olarak sosyal 

adalet biraz kenara itilmiş görülür. Hükümet 
uygulamasının esasen sosyal adalete uymıyacak 
nitelikte olduğunu biraz sonra belirteceğim. Ön
görülen vergi politikası, reformlardan kaçınma, 
:ş hacmi olanakları, ücret politikası, gelir dağılı
mı ile ilgili tedbirler ve üretken yatırımların 
ağırlığının özel sektöre kaydırılması bakımından 
sosyal adalet ilkesiyle bağdaşmıyan bir felsefenin 
plâna temel alındığı kaygısı vardır bizde. Şu sos
yal adalet ilkesinde de bir anlaşmaya varmalıyız. 
Sosyal adaleti gelir eşitliği, ya da var olanı bölüş
me, yahut fakirlikte eşitlik gi'bi sözleri gölgelemek 
istiyenlere ve bunu savunanlara, bu türlü akıl dı
şı özlemleri yakıştırmak istiyenlere ve Sayın De-
mirel'in de ısrarlı sorularına karşılık biz de bu 
noktada görüşümüzü belirtmek isteriz. Çünkü Sa
yın Demirel sosyal adalet eşitlik değildir dediler. 
Bu sözü yadırgadık. Sayın Demirel, Sayın Bil
giç demek değildir gibi bir şey bu. Elbette ayrı 
ayrı lâflar bunlar. Birisi adalet, birisi eşitlik. El
bette sosyal adalet, sosyal eşitlik olmaz. Sonra 
emeksiz yaşama mı savunuluyor? Halk da hakkı 
olmıyan şeyi istemez. Böyle şeyi savunan yok, 
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boleşçiye hak veren bir felsefeyi savunan insan 
sanırım ki, yoktur içimizde. O halde sosyal ada
leti tanımlayan başlıca ölçülere değinmek isteriz. 
Birçok deyimleri var. Biz de beş altı niteliğini siz
lere sunmak isteriz. Birinci Anayasamızın 41 nci 
maddesine uyarlı olarak herkes için insan onuru
na yaraşan bir yaşayış seviyesi sağlanması. Bun
da birliğiz. Bu tabanıdır bu işin, sosyal adaletin. 

2. Gelir edinmede fırsat eşitliği. Fakat bâ
zılarının zannettiği gibi mevcut düzende, bugün
kü düzende hiçbir değişiklik yapmadan en zen
ginle ve en fakiri başbaşa yarışmaya bırakan 
mantık eşitlik sağlıyamaz. Tersine zayıfı ezdirir, 
eşitlik kavramiyle alay olur, böyle bir görüş. Ya
ni benzetme yaparsak birisinin elinde tank var, 
öbürünün elinde sopa var. Devlet de diyor ki 
dövüşün, ben karışmam, eşitsiniz. Türkiye'deki 
toplum düzeni bugün budur. Bunun içinde ben 
hiçbir şeye karışmıyorum eşitsiniz, rahatça dövü-, 
şün, yarışın... Bu düzen eşitliği engel'liyen bir dü
zendir. Onun için fifsat eşitliği deyice düzenin 
bozukluklarını da gidererek ancak fırsat eşitliği 
sağlanabilir. 

3. Gelir edinmede sermaye ve emeğe hakla
rı olan âdil paylarını vermek. Birini öbürünün 
'merhametine bırakmak ya da hesaba katmamak 
olamaz, yani emeği sermayenin merhametine bı
rakmak ya da hesaba katmamak olamaz. Yani 
emeği sermayenin merhametine bırakmak veya 
sermayenin önemini hiç saymamak mümkün de
ğildir. O halde ikisinin de âdil paylan söz ko
nusudur. 

4. Kamu olarak imkân ve hizmetlerinden bü
tün toplumun yararlanması. O halde kamu hiz
met ve olanaklarını toplumun tümüne yönelten 
bir politika. 

5. Herkesin gücü ölçüsünde yükümlülüklere 
katılmasını sağlamak. İşte bunun adına vergi der
ler. Eğer bu böyle iken bir Hükümet vasıtalı ver
gilere ağırlığı bindirirse sosyal adalet olmaz bu. 
Çünkü herkesin gücüne göre yükümlü değildir 
bunun adı. Sigarayı hepimiz içiyoruz, beş kuruş 
zam }^apıyorsunuz, milyoner de beş kuruş veri
yor, fakiri de beş kuruş veriyor aynı sigarayı içi
yorlarsa. Veya memur da beş kuruş veriyor, zen
gin de beş kuruş veriyor. Bu, sosyal a'dalet de
ğildir. Yükümlülüklere ve külfetlere vatandaşlar, 
yurttaşlar güçleri ölçüsünde katılıyor değildir 
'buna. İşte güçleri ölçüsünde yurtdaşları yüküm-
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lülüklere katılmasını sağlamak da sosyal adaletin 
bir gereğidir. Son olarak da Devletin sadece ver
gi alan, askere çağıran, suçluyu cezalandıran ve 
güçlülerin yararını koruyan bir kurum olmaktan 
çıkarıp bütün yurttaşlara baba gibi işlem yapan 
bir niteliğe ulaştırmaktır. İşte sosyal adaletten 
bunu anlıyoruz. Bu nitelikteki Devletin adına da 
sosyal Devlet denir. İşte bu niteliği olan devlete 
sosyal devlet denir. Böyle bir devletin gelir da
ğılımındaki büyük uçurumu giderici tedbirlere 
öncelik vermesi gerekir. Bundan da söz edilince 
hemen bir suçlama başlar. Gelir eşitliği olmıya-
cağmı, biz de kabul ederiz, böyle bir savunma 
yoktur. Ama uygulanacak ücret ve vergi politi
kası bu uçurumu küçültebilir. Dolaylı vergileri 
artırma uçurumu biraz daha derinleştirmektedir. 
Bugün dolaylı vergiler, vasıtalı vergiler yüzde 
70 e çıkmıştır. Yüzde 70 dolaylı vergi alman ül
kede gelir uçurumunu artırıcı bir politika var de
mektir. Bu arada bu iki tezi karşı karşıya savu-
nanalardan, arz ettiğimiz tezi savunanlar suçla
nıyor. Halbuki daha insaflı bir düşünce ile bu 
tezi savunanlar nüfusun yüzde kaçının dâvasını 
savunuyor. Çok büyük çoğunluğun, belki % 90 
nın üstünde bir kütlenin hakkını savunuyor. 
Sonra durumları büyük çoğunluğu ile çile izinde 
bulunan insanları savunuyor. Buna karşılık öbür 
tezi savunan çok küçük bir yüzde ve her halde 
merhamet duyulursa az merhamet, merhamet du
yalım gene hepsine, ama daha az merhamet duyul
ması gereken bir sınıf olur. İşte böyle olunca 
millî irade sözü de ortaya geliyor. Bu tezden 
millî iradeci deyimini savunan olur. Eğer milli 
irade çoğunluğun iradesi ise, bu büyük çoğunlu
ğun hakkını savunan millî iradeci o küçüğü sa
vunan da özel iradeci olur. Rakamlar meydanda. 

Şimdi yatırım politikası yönünden plânı eleş
tireceğiz. Ekonominin tepesine kimlerin otura
cağı gibi olumsuz bir tartışmayı bir kenara bırak 
diyoruz, konuya yönelim. İllâki tepelere tır
manmak istiyenler yerine tabanda ezilenlerle meş
gul olalım. 

Adanı mutlaka tepeye çıkmak istiyorsa, 
gücü varsa çıksın. Ama lütfetsin de Ağrı da
ğının tepesine çıkmasın da Hüseyingazi tepe
sine çıksın veya Elmadağa gitsin, dâvamız bu 
değildir. O halde politikada bu noktada yatırım
lar da düşünürken tepeleri düşünmiyelim, top
lumu düşünelim. Bizde iktidara gelen bütün 
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partiler birbirinden geri kalımıyan bir Devlet
çilik uyguladılar. Bu bir defa hir gerçek. Fakat 
bâzıları her nedense 'bunu suç saymaktan da 
geri kalmadı. Bir inginç rapor, Odalar Bir
liği yayınladı. Rapor 1949 C. H. P. ile zannedi
yorum, 1954 Demokrat Partiyi kıyaslıyor. Ve 
sonuç diyor k i ; 1954 Demokrat Partisi 1949 
C. H. P. sinden daha Devletçi. Demokrat Par
tiye bakıyorsunuz özel teşebbüsçü ve liberal. 
İşte diyoruz samimi olalım bu işte. Türk Dev
letinin yapısı böyle bir zorunluluğu kabul etti
riyor. O halde foiz de bunu itiraf edelim ve 
uygulatmayı ona 'göre yapalım. 

Sayın Demirel karma ekonomiyi sağlamak 
için her türlü kaynakların harekete geçirilme
sinin plânda esas alındığını söyledi. Biz bunu 
karma ekonomiyi geçici olarak kabul ediyoruz 
sözünden ümit veren bir dönüşle kanma ekono
miden süreli bir sistem sayma yoluna yöneliş 
olarak alıyor ve .memnuniyetle karşılıyoruz. 
Yalnız bunun inandırıcı gerçeklerini ve belir
tilerini de görmek isterim. Demek ki, karma 
ekonomi geçicidir sözü bırakılmış, uzun süreli 
nir plânlamanın temelinde karma ekonomiyi 
kullanmak için bütün 'kaynakları harekete ge
tirme çabası içindeyiz diyor, Hükümet Başkanı. 
O zaman eski söz zamanı yok, söylenmiş hatalı 
imiş bırakılmış buna gelinmiş. Buna gelinmiş, 
bunu iyi karşılarız. Yalnız belirtilerini ve uy
gulamalarını görmek isteriz. Yine Sayın Baş
bakanın sorusuna karşılık bizim de karıma eko
nomiden ne anladığımızı belirtmek isteriz. Çün
kü sorularında siz ne anlıyorsunuz demişlerdi. 
Bunun için temeli büyük sanayide, enerjiye alt 
yapı tesislerine, maden ve petrol konularında 
başlıca ve daha doğrusu Devletçiliği esas alan 
bir politika. Başlıca tarım ürünlerinin ihracı
nı, kaımu niteliğini taşıyan 'bir düzene bağlayan. 
Bugün fındık için vardır bu. İsterseniz koope
ratifler olur, desteklenir, aracıyı kaldırın, ister
seniz başka bir düzen alın. Ama illâ ki, kamu 
niteliğinde olan ve üreticinin hakkına ortak 
olmıyan, üreticinin hakkını alan ve döviz kay
bını önliyen bir tertip. Sanayi ve yatırım ham
maddelerinin ithalinde de aracıyı kaldıran, sa
nayi ve hammaddelerin ithalinde aracının kal
dırılmasında çok önemli bir kazanç vardır. Sa
nayi hammaddesi, yatırım hammaddesi. Aracı 
girdimiydi maliyat yükselir. 

Ortak Pazara gireceşiz, bizim Ortak Pazara 
girmek arzumuza en büyük engeldir. Maliyeti 
yükseltir, yarışıma yapamayız. Gümrükler in
dirimine karşı Türk Devleti direnme zorunda 
kalır. O halde sanayi ve yatırım hammaddesi 
ithalinde aracıyı kaldırın, hunu Devlet yapar 
başka bir örgüt yapar. 

Para ve kredi politikasını ekonomiye, demin 
de bahsettiğim gibi katkıda bulunan alanlara 
çeviren bir Devletçilik. Bunların dışındaki, 
evvelâ burada anlaşalım, temel sanayi, enerji, 
petrol, ımaden, alt yapı Devletin; sonra temel 
tarım ürünlerinin ihracında aracının döviz kay
bını sanuçlandıran karışımını kaldıran, ister 
üretici örgütlenmesiyle, kooperatifle, ister baş
ka bir kuruluşla. İthalâtta sanayi hamımaddesi 
yatırım haımmaddesinde 'aracıyı kaldıran bir 
düzenleme, döviz kaybını önlemek. Bunların 
dışındaki bütün teşebbüsleri bir özgürlük içinde 
ve Devlet gücünü kullanmadan, kendi fcaabili-
yetini ve -emeğini kullanarak serbest yarışma 
alanı yapan bir Devletçiliği anlıyoruz. Bizim 
de anlayışımız budur. Bu görüşe açıktan hayır 
demenin güç olduğu inancındayız. Esasen açık
tan bu görüşü yeremiyenler dolaylı yollardan 
ve öncü niteliğindeki sözlerle saldırılarını yönel
tiyorlar. Çünkü nasıl desin k i ; efendim it
halâttaki bu kayıplara göz yumalım. İhracat
taki yüzmilyonları bırakalım, hem dışarda kal
sın, hem kaybolsun, diyemiyor. Diyeımeyince 
bunu diktatörlük, komünistlik falan diye akıl 
dışı lâflarla suçlamaya kalkıyor. 

Bununla bir ilgisi yok arkadaşlar Biz Devleti 
tüccar yapmak istemiyoruz, bakkallık yapsın, 
otel açsın demiyoruz. Ama esas mesele Devletin 
ekonomik strüktüründe yaralar açan metotlara 
Devlet seyirci kalmasın. Sayın B'aşbakan da, 
Türk yurttaşından korkuyu atalım, diyor. Ko
misyonda böyle görüşlere karşı, Türk yurtta
şından karkuyu atalım, dediler. Her halde bir 
yarenlik için bunu söyledi. Yoksa, Türk yurt
taşından korkan, yoktur, bu sözü bir şaka ola
rak söylemiş olabilir. 

Sonradan yine Türk müteahhidini makbul 
insan saymaya mecburuz, dedi Bunu da bir 
sınıf ya da meslek dayanışmasının gereği saya
rız. Müttaahhide bir şey söylediğimiz yok, 
mütaahhitlere memlekette itibar gösterilebi 
lir. Dâva da bu değildir. Fakat üretken 
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yatırımların ağırlığını özel teşebbüse kaydırma 
tedbirleri, ölçüyü bu sefer öbür tarafa kay
dırıyor. Buna karşı biz de Devletten korkuyu 
kaldıralım, diyoruz. Çünkü karşılığı bu ge
liyor. Devletten korkar gibi ondan kaçırır, 
gümrükten mal kaçırır gibi plândaki göste
rilen rakamlarla bir özel teşebbüse Devletin 
imkânlarını kaydırma var. Biz de o zaman 
Devletten korkmayı kaldıralım, hele Devlet 
yönetimini elinde tutanlara bu korkuyu hiç 
yakıştıramıyoruz. Bu tip politika ise çoğun
luğun aleyhine bir azılnığı desteklemek olur. 
Bunu söyledik mi, suçlu oluyoruz. Kim suçlu? 
Topıumun tümünü düşünen suçlu; küçük 
azınlığı düşünen haklı? Türkiye'de bütün tar
tışmalar bu ters temele oturur. 

özel teşebbüsü, büyümenin, itici gücü sa
yan bir politika ile Sayın Demirci'm ağzın
dan Devlet teşebbüslerinin yerinmesini sakın
calı bulduk. Dediler ki, Devlet teşebbüsleri 
zarar ediyorlar, ne kadar vergi verdiler ki? 
Bunlar, Devletçilik çok pahalıdır. Bu söz
leri kendi ağızlarından dinledik. İktidar ba
şının yönettiği kuruluşlara Devlet teşebbüsle
ri her halde Hükümetin yönetimi içinde, bu 
kuruluşlara ilişkin kanısı, Hükümet Başkanı
nın bu işe, bu teşebbüslerde güven ve umut 
kalnmaz. Burada çalışan bir genel müdür, derse, 
ki, yahu Hükümetin görüşü bu bize karşı. 
O zaman onda bir umut, heves kalmaz ki. Sa
hip çıkıcı mukamdakilerin husumeti en yı
kıcı olur. Bunlara sahip çıkacak Hükümet
tir. Dünyanın her yerinde Devletçilik masraf
lıdır, hükmü de dayanıksızdır. Demek dün
yada Devletçi olan birçok ülkeler de var
dır. ingiltere büyük Devletçilik yapıyor. Da
nimarka'da biliyorsunuz sosyalist parti ikti
darda. isveç, sosyalist parti iktidarda. Norveç, 
Avusturya. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzğığ) — İsveç öyle 
değil ? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Er-
tuğ, ingiltere'nin Devletçiliğine kadar girme
dik henüz, Ingilterede ? 

CELÂL ERTUĞ- (Elâzığ) — ingiltere 
yüzde 70. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — E... bitti, 
yeter. Bizde yüzde ellinin altına düşmüş. O 
halde yüzde bu derecede... Hindistan geri kal

mış, o daha koyu bir Devletçi. O halde bü
tün bunlar akılsız, bu masraflı yolu seçmiş
ler. Halbuki örneklerimizi bunlardan alıyoruz, 
Hat^â son yıllarda Avrupa'nın en liberal, 
ama uygar anlamda liberal ekonomisini uygu-
luyan Almanya bu son yıllarda dört milyar
dan fazla Mark değerinde Devlet teşebbüsleri 
kuruyor O da akılsız. Bir örnek vereceğim 
size. Bundan üç yıl önce Trabzon'da bir çi
mento fabrikası kurulacaktı. Proje, muroje 
hazırlanıp uygulama safhasına girince Hükü
met, Çimento Sahnayii Genel Müdürlüğünden 
bu bilgileri alabilir. Marmara ve istanbul 
bölgesi çimento fabrikaları hepimizin kapısına 
geldiler. Böyle bir fabrika kurulursa yarışma 
yapamayız. Bu fabrika incelediğimiz zaman 
gördük ki, biz bununla yarışma yapamayız. 
İşte görüldü, demek doğru dürüst kurulun
ca öyle sanıldığı gibi, eğer zarar yapacak 
başarısızca yarışma yapabiliriz derlerdi; ya
rışma yapamayız ve bunun üzerinde büyük 
bir çalışma oldu, Hükümetten eğer bana inan
mıyorsa, inanma zorlan değil, elbette, çimento 
sanayiinde ben biraz da uğraştım? Bu işler, 
bunu sorarsa- öğrenebilir. Görür ki, bütün 
tepki aman onun maliyetini biz sağlayama
yız, biz onunla yarışma yapamayız demek 
ki. Devletçiliğe bir ölçüde karşı gelen bir po
litika ile, plânda öngörülen tüketicinin ezilme
sini önlemek, gelir dağılımında, dağılımının 
daha âdil olmasında, fiyat politikasından ya
rarlanmak, iç gücüne olanaklar hazırlamak, sos
yal adaleti gerçekleştirmek konularında Hükü
met en etkili aracı zayıflatan bir tutuma yöne
liyor, demektir. E... bütün, bunlar neyle yapılır? 
En etkili aracı elden bıraktığı takdirde şu lâf
lar boşta kalır. Bunları yapacak, aracı olmıyan 
bir Hükümet olur. Hükümet politikasında araç, 
amaç ve nedenle sonuç bilintisini kurmak çok 
güç halde görünüyor. Bu deyimleri kapsıyan 
bir plânı getirirse; amaç ve araç yani vasıta ve 
gaye sebep ve neticeyi birbirine bağlamak müm
kün görünmüyor, illiyet ilkesini bu ölçüde ters 
bir tutumla görünmesini biz talihsizlik sayıyo
ruz. 

Şimdi plânı finansman yönünden eleştirece
ğiz. Bu konuda önce dış kaynaklar üzerinde 
duracağız. Daha bir sürece yararlanmak zo
runda bulunduğumuz dış yardımlara asla umut 
bağlamamalıyız, diyoruz. Sayın Başbakan da 
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böyle söylediler. Esasen dış kaynaklardan ya
rarlanmadan, iç kaynakları başarılı kullandığı
mız dönemlerde bugünkü sanayiimizin temelini 
kurduk. Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi çok 
küçük bir rakam iken Atatürk döneminde iç 
kaynaklarla başardığımızı gördükten sonra il
lâki dış kaynaklara, ama arz ettim, daha bir 
süre bağlanma zorundayız, evvelâ büyük borç
larımız var, ama umudu oraya bağlamak bun
dan 30 yıl önceki başarılı bir uygulamayı yer
mek olur ki, artık onu yermeye gücümüz yet
mez, tohumu meydana çıkmıştır. Şimdiycdeğin 
edindiğimiz deneyler ve Birleşmiş Milletlerin 
ekonomik raporu hepimizi uyarıcıdır. Rapor, 
son birkaç sene içerisinde kalkman ülkelerden, 
kalkınmakta olan ülkelere yapılan yardımla, 
geri kalmış ülkelerden, kalkman ülkelere giden 
parayı kıyaslıyor. Bakıyorsunuz sonuç, geri 
kalmış ülkeler, kalkman ülkelere büyük yar
dımda bulunmuş, yardım tersten olmuş. Ben 
bunu birkaç ay önce Parlâmentolar Birliğinde 
kürsüye getirdim, konuştum ve bunun aksak
lıklarım anlattım, İspanya'da, Birleşmiş Millet
ler, sayın arkadaşlarımızdan burada vardı. Bir
leşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Teşkilâtı 
Genel Sekreteri benden sonra kürsüye geldi. 
benim birçok söyliyeceğim vardı ama, Türkleri 
dinledikten sonra söyliyeeek bir süsüm kalmadı 
dedi. Biz onun dediği gibi çalışıyoruz. Teşkilât 
adına şükranlarımızı bildirerek sözlerimi bitiri
yorum, dedi. Arkadaşlar orada idiler. Bemekki 
onların görüşü de bu. Bu ara bugün söylediği
miz bu görüşü Parlâmentolar Birliğinde de söy
lediğimiz zaman herkes kabul etti. Bunu görü
yoruz ki, bir gerçektir demek istiyorum. O hal
de bunu anladıktan sonra daha bir süre yarar
lanmamız gereken dış kaynaklara bu gözle bak
tıktan sonra iç kaynaklardan en iyi şekilde 3/?.-
rarlanmaya yönelelim, diyoruz. Bunun için de 
iki konuya değinmek istiyorum. Vergi ve İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin kaynak yaratması. 

Evvelâ vergi : Plândaki ifadelerin tersine 
Hükümet, dolaylı vergileri artırmakta ve doğ
rudan vergilerle ilgili olumlu tedbirlere giriş
mekten kaçınmaktadır, öyle görünüyor, uygu
lamada zaten böyle. Son zamlar bunun en yanıl-
m'az kanıtıdırlar. Hükümet, yükümlülüğü 32 
milyona, mükellefiyeti ve kazanç şansını da bir 
«zuûığa kanalize eden bir politika içerisinde gö-
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rülüyor. Bunu kıyaslarsanız, bir örnek vereyim. 
Mütaahhitlikten söz açmıştık, mütaalıhitliği ele 
alalım. Sigarada, şunda, bunda yapılan, tüke
tim mallarında yapılan vasıtalı vergilerin artı
rılmasına hepimiz eşit bir şekilde katlanıyoruz. 
Ama bundan ötürü fiyattaki artışın yüzdesini 
kâr olarak mütaahhit alıyor gene. Eğer vasıtalı 
vergilerden bin lira yılda fazla vergi veriyorsa 
4 milyona aldığı taahhütten eğer bir milyon kâr 
edecekse, bu 5 milyona çıkarsa 1 250 000 lira kâr 
eder. Demek ki havadan 250 bin lira alır, bin lira 
cebinden masraf eder. Görülüyor ki, burada bü
yük çoğunluğun aleyhine, küçük bir azınlığın 
lehine olur, bunun sonucu. Sermaye birikimi için 

böyle bir teşebbüs liberal ekonomilerde yapıl
mıştır. Nasıl hesap dönüyor, bir arz edelim. Zam 
yapılınca her malın fiyatı yükselir. Satıcısı, mü-
taahhidi yükselişin de yüzdesini alır. Bu böyle 
oluyor. Bir misal vereyim. 50 liralık bir ayak
kabıdan yüzde 5 lira veya 10 lira kâr ediyorsa, 
faraza beş lira ediyorsa, 70 liraya çıkınca yüzde 
yine 10 dan 7 lira kâr eder, iki lira fazla alır. 
İşte böyle oluyor. Onun için vasıtalı vergilere 
zam yaptığınız zaman küçük bir sınıfın kazancı 
daha çok artar. Bu, belli bir ekonomik politi
kadır. Ben bunu icadetmedim. Hele plânda ta
rım ürünlerinden vergi alma da eski hükümet
lerde de gördüğümüz çekingenlik bugün kararlı 
bir tutum haline gelmiştir. Eski hükümetlerde 
de bu çekingenlik vardı. Plân da bu konuda ifa
deye baktım, sayım yapılması ve gözden geçiril
mesi, gibi bir şey ifade etmiyen sözler dışında 
bir şey söylemiyor. Sayım yapılacak, gözden ge
çirilecek. Halbuki, en büyük adaletsizliğin ya-
satıldığı bu alanda yatan vergi kapasitesi kul
lanılmalıdır. Kalkınma amacına hizmet diye gös
terilse bile Devletin vergi toplama gücünü bâzı 
kimseleri zenginleştirmek için kullanması ve da
ha da ileri giderek ekonomik gücü özel kişilerin 
emrine vermeye çalışmasını rejim için de sakın
calı bulduğumuzu birkaç kere söyledik. 

Bu sözlerimizi Sayın Başbakan yadırgadılar, 
bu yargıya varamazsınız dediler. Ben de sizlere 
ve kendisine bir süre önce bizden çok daha kal
kınmış, demokratik geleneği çok daha ileri ve 
kendisi de Liberal Part i Başkanı olan Kanada 
Başbakanının beyanını okumasını tavsiye ede
rim. O da aynı kendi memleketi için, sistemimiz 
bu gidişle sorunlarımızı çözmeye yeterli değil-
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dir, o diyor. O, öyle dense Türkiye'de böyle bir 
uygulama söylemek istiyenlere daha fazla bak 
verdirir demek istiyoruz. I 

Vergiyi bitirdikten sonra özet olarak kaynak 
yaratma konusuna geçiyorum, özel teşebbüs eği
limli bir iktidar elindeki bu plânla piyasa için 
üretim yapan kamu işletmelerinin ekonomi için
deki payı gittikçe azalacaktır. Fiyasa için tüke
tim malları yapan teşebbüslerin ekonomi için
deki etkisi gittikçe azalacaktır. Üretken yatırım
lara da ağırlık noktası özel teşebbüse kaydırıl-. 
makta olduğa söyleniyor. Bunun sonucu kamu 
teşebbüslerinin kaynak yaratma gücü büsbütün 
azalacaktır, özel kesim yararına olan bu değiş
menin özel teşebbüsün kendi yarattığı kaynak
lardan da daha çok, kamu kesiminden yapılan 
aktarmalarla başarılacağı anlaşılmaktadır plân
da. Görüyoruz ki ; milyarlarla para özel teşeb- j 
büsü desteklemeye kaydırılıyor. Yani özel te
şebbüs, destekli özel teşebbüs. Devletten kaçın- j 
larak oraya kaydırılıyor. Halbuki son yıllarda » 
gördük ki, özel teşebbüsümüz yatırım liderleri- j 
nin çok gerisinde kalmıştır, kamu teşebbüsleri- i 
mize göre. Bunu da inkâr edecek kimse yok, j 
plânda var. O halde yalnız kâr düşünen, politik 
desteği düşünen ve uzun süreli güvenli teşeb- ] 
büslere girişmiyen, kısa süreli sonuçlar düşünen | 
özel teşebbüse böylece Devletin büyük sermaye- j 
lerini aktarmayı yeriyorsak, kamu yararına ol- | 
mıyan bir politika olduğu için veriyoruz. Yoksa i 
arkadaşlar, kendi gücü ile lâzım olanı yapsın, I 
ona engel olmıyalım, kolaylık gösterelim, ama. j 
Devlet illâ ben birkaç kişiyi destekliyeeeğim, I 
diye kuruluşlar kurup, karma teşebbüsler ku
rup, aktarmalar yapıp böyle bir oyuna girme
sin diyoruz. Halk yerine belirli ellerde sermaj-e 
birikimi yolu ile az sayıda insanı zengin edecek 
bir politika, yalnız sosyal adaleti bozmakla kal- j 
maz, kamu teşebbüsleri aleyhindeki tutuma ela ] 
en etkin sayılan bir silâh verecektir, bunun so- I 
ıranda. Görüyorsunuz ya, bunlar masraflarıdır, i 
ve vergi de vermiyorlar gibi suçlamalar daha da j 
artacaktır. Böyle politikanın sonunda böyle söz
lere söylenme fırsatı verilir. Kamu kuruluşla- i 
rmdaki zararların çoğunun, simdi bir de o saha- ] 
lara gelelim : Sosyal yükümlülükler, mükellefi- j 
yetler, altyapı yapı masrafları ve Devlet yapı- j 
sim güçlü kılma eylemlerinden meydana geldi- j 
ğini gizliyemeyiz. Bir Devlet Demijyollarmı jj 
özel teşebbüsün altyapısı ile masrafları ile ve j 

ucuz yapsın. O zarar ediyormuş efendim, ama 
sosyal yükümlülükleri, altyapı, Devlet gücü
nün gerektirdiği bâzı külfetlere katlanma zorun
luluğu var, bâzı Devlet teşebbüslerinin. Bundan 
başka, kamu kesiminin fiyatlarına, kullandığı 
işçi sayısına, yüksek maliyet fiyatı ödemelerine 
ve daha bâzı eylemlerine ilişkin politik karışma
lardan ötürü de kaynak yaratması bir kat daha 
güçleştirilmektedir Devlet teşebbüslerinin. 

iSonuç olarak söylemek isteriz ki, bu konuda; 
plânın finansmanında da önemli aykırılıklar gör
mekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi son kesimde Hü
kümetin plânla ilgili ve Sayın Demirci'den edin
diğimiz bâzı görüşlerine ve düşüncelerine de
ğinmek istiyoruz : Plân uygulama kısmına gel
diğimiz için. 

Bu plân ne şekilde uygulanılacak ve uygu
layanlar ne gibi lâflar ettiler. 

6ayın Demirel, biz açık konuşuyoruz; bizim 
tutumumuzu yerenler, hangi düzeni istiyorlar 
açık söylesinler, diyor. Biz söylüyoruz: Demok
ratik düzeni istiyoruz. Sosyal ve ekonomik özü 
bulunan demokratik sistemi istiyoruz. Çerçeveyi 
değil. Her yönde demokratik olan bir düzeni. 
Ekonomide de Devleti tüccar ya da toptancı 
değil, kalkınmada öncü sayan ve üretici ile tü
keticinin zararına sebebolan, Devletin döviz 
kaybına sebebolan tedbirleri almasını istiyoruz. 
Ekonominin tepelerinin kişiler yerine Devletin 
elinde bulunmasını kamu için daha yararlı gö
rüyoruz. Bu Anayasayı biz onlara karşı savunu
yoruz, dediler. Bunu kim kime karşı savundu
ğunu tartışmıyaeağım şimdi, fakat bu sözü söy
lemesini şükranla karşıladık, hiç olmazsa savun
ma zorunluğu ortaklaşa hepimizde var demek. 

Kamu sektörüne kanunla emrediyoruz, eledi
ler. Yurttaşa nasıl emrederiz. İnsan birden bire 
doğru gibi sanıyor bu sözü, hukuk devleti düze
ninde kamuya da, yurttaşa, da kanunla emredi
lir. Kanun hükümleri âmir hükümlerdir. Ka
nunlar, çıktı mı, vatandaş isterse özel teşebbüs-
eü olur, ister kamu teşebbüsü olur, o kanuna 
uyar. Emir böyledir. Yoksa bir Başbakan çıkıp 
da emretmez. 

Fırsat ve olağanlar, herkese açık değil mi
dir? Sözlerimize karşı söylediler. Demin de be
lirttik, değildir efendim diyoruz. Bu düzende 
olamaz. Çünkü, bu düzende olamaz, dengesizlik-
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ler ve eşitsizlikler ortamında seyirci kalan Dev
let, eşitsizlikleri ve dengesizlikleri daha da ar
tıran ve zayıfı ezdiren bir rolde olur, diyoruz. 

Mülk edinme hakkını kaldıramazsınız; dedi 
Sayın Başbakan. Bunu diyerek, sosyal adalet ve 
reform istiyenleri buna karşıymış gibi göster
diler. Peki bu mülk edinme hakkı kim için tanı
nıyor1? işte toprak reformu der demez bu konu 
ortaya çıkıyor. 

Şimdi burada Sayın Başbakan buyurdular ki, 
Anayasanın birinci maddesine göre, kamu yara
rına da olsa hakkın özüne değin emezsiniz. Doğru. 
CKim değiniyor şimdi? Açıkça söylemek isteriz ki, 
Hükümet değiniyor. Neden! Mülkiyet hakkı ma
dem kutsaldır, Anayasa da, toprak reformunu 
emrederek, topraksıza bu temel haklan verilme
sini emrediyor. Biz diyoruz ki, çok toprağı olan, 
bir ölçü içinde, parası verilerek alınsın, olmı-
yana verilsin. Bizim sözümüz mülkiyet hakkını 
sınırlama oluyor ki, buna Anayasanın 11 nei 
maddesinin birinci fıkrası yer veriyor. Buna 
vermiyen, Anayasanın emrine göre vermiyen özü
ne dokunuyor. Temel hakkın, mülkiyet hakkının 
özünü vermiyor. 308 bin aile, dedim belki rakam 
yanlış, ben de Hükümetin yayınladığı kitaptan 
aldım, 308 bin aileye mülkiyet hakkını vermiyen 
bir politika 11 nei maddenin 2 nei fıkrasına karnı 
demektir. Biz değiliz karşı. 

Bu noktaya geldiğimiz zaman daha açık konu
şuyoruz; mülkiyet hakkı birkaç kişinin ki biraz 
azalırsa fena, .fakat yüz binlerce insana mülkiyet 
hakkı verilirse daha iyi olur, diyoruz. Azalırca 
fena olmaz, ona vermiyelim, diyoruz. Şimdi ora
da ona .vermiyelim, bunda kalsın. Bu mudur 
adalet, bu mudur temel haklan özünü savunmak? 
Yasaları uygularken Hükümet, kararlılık için
deyim» diyor. Bunu, her Hükümetten bekleriz. 
•Kararlılık içinde Hükümeti destekleriz. «Yasa 
dışına çıkanı içine sokmak» aynı sözler Sayın 
Başbakanındır. «Yasa dışına çıkanı içine sokmak 
görevimizdir» diyor. Doğru. Bunda hiç ihtilâ
fımız yok. Peki, Hükümet çıkarsa? Bugün en 
yüksek yargı organının kararlariyle kanunların 
dışına en çok çıkanın Hükümet olduğu meydana 
çıkmıştır. Kararları iptal ediliyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜBK (Es
kişehir) — Tazminat verdi. Anayasanın 91 nei 
maddesi ne diyor, okuyoruz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tazminat 
hakkı vermeniz kanunlar dışına çıktığınızın karşı

lığını veriyorsunuz demektir. Gene kanun dışııı-
dasmız. Şimdi bir şey daha söyliyeyim, Sayın 
Bakan buyurdular. Ben kendim kusur yapaca
ğım ve Devlet Hazinesinden tazminat vereceğim. 
Bu da güzel bir mantıktır. İşte bu mantığı da 
benimsemiyoruz. Anayasanın 132 nei maddesi 
var : «Yargı organlarının kararlarını hiçbir 
makam ve merci geciktiremez, uygulanmasını 
engelliyemez» o da var. Maddeleri böyle beraber 
alalım. 114 ncü madde nasıl varsa 132 nei mad
de de var. 94 ncü madde nasıl varsa 95 nei de 
var. Danıştay Kanununda. Ama bu hükümlere 
göre bir kusur yapılıyor ki, tazminat veriyorsu
nuz. Ne yapsın vatandaş kusur yaparsa cebinde 
Devletin parası olmadığı için o seremiyor. Mev
cut düzenle işlerin yürüyemiyeceğini söyleyenleri 
yermek, kınamak yetmez. Evet, toplumsal dü
zende gereldi değişikliklerin yapılmasını biz de 
öneriyoruz. Ama bunu demokrasiden vaz geçe
lim anlamına söylemiyoruz. Çünkü arz ettim, 
biz siyasal düzende köklü değişikliğin gerekli 
olmadığı bir döneme geldiğimiz inancındayız. 
«Özel teşebbüsün kuvvetli olmadığı yerlerde de
mokrasi olamaz» dedi Sayın Başbakan. O halde 
demokratik sosyalizimle idare edilen bütün mem
leketlerde demokrasi yoktur. .Çünkü, elbette, sos
yalist memleket olursa sosyalist memleket her 
haliyle her halde bugün değilse dün, bugün de
ğilse yarın özel teşebbüsü daha kuvvetli olursa 
e... Sosyalist değil o. Özel teşebbüsün kuvvetli 
olmadığı yerele demokrasi olmaz; teorik konu
şuyoruz evvelâ, eğer bu söz doğru ise o zaman 
yeni bir siyasal doktrin ya da kimsenin bilmediği 
bir kural konulmuş oluyor veya bunu anlamıyo
ruz anlamına geliyor. Çünkü kitaplar, teoriler fi
lân yazıyor. Demokratik sosyalizm diye de bir re
jim vardır. Demokratik sosyalizm olan memle
ketlere demokratik değildir demek mümkün de
ğildir. Plânda Hükümetin hoşnut olmadığı ya 
da beğenmediği hususlar varmış. Bunu da söy
ledi Sayın Başbakan. Ben Hükümetin böyle ko
nuşabileceğini sanmazdım. Plânı getiren Hükü
met. Beğenmiyorum diyor bir kısmını. Beğen
mediğinize göre değiştirip getirirdiniz. Güçlük

ler varsa o güçlüklere en akıllı sandığınız çözümü 
getirrirdiniz. Ama ben de yaptım ben de bunu 
beğenmiyorum demek.. îşte realite budur, yani 
beğenmiyor bunu Hükümet. (A. P. sıraların
dan, tahrif etme şeşleri) 
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iSayın Başbakanın üç gün önce burada Yüce 
İKuruluımza sunduğu, yurtdaşlık bilgilerimizi 
artırmak amacı ile, konuşmaya böyle değinmek 
zorunda kaldığım için özür dilerim, ama senatör
lerin bu ölçüde bilgiye ihtiyacı var diye ben söy
lemiyorum, Fakat tartışma olduğu için, bu söz
lerde bâzı çok aykırı lâflar gördüğümüz için ko
nuşmak sorunda kaldık. Söylediğimiz bâzı sözler 
Yüksek Kurulunuzu aydınlatmak nıaksadiyle 
söylenmiyor, ama Demir el'in bizi de hedef alan 
sözlerine değinmek zorunda kaldık. Sayını Baş
bakan, «Temel kavramlarda anlaşalım» dediler; 
anlaşalım, iburada beraberiz. Ama her şeyden ev
vel şu plânın adı, anlamı ve Anayasadaki göre
vi üzerinde anlaşalım. 

Savun Başbakan diyor ki, «Bizim temsil etti
ğimiz siyasal felsefeye göre hazırlandı plân»,, 
aradığınızı bulamıyorsanız onun içinde ya yeri 
olmamalıdır, o plânda boşuna arıyorsunuz, ya da 
ayrıntılara girilmediği için anaçizgileriyle belir
tilmiş ve yıllık programlarda açıkça belirecektir. 
Yani eksiği yoktur bu plânın ve bizim felsefeyi 
yansıtır bu plân diyor. Plân, parti programımıza 
göre hazırlanmıştır diye Komisyonda buyurdu
lar. Arkadaşlar, bu plân Adalet Partisi plânı 
değildir. Adı Devlet Plânıdır. Örgütün adı da, 
«Devlet Plânlama Teşkilâtıdır.» Parti iktidar sü
relerini de aşar. Onun için bir partinin plânı ol
maz. Ama parti görüşlerinin büyük kısmını plâ
na. sokabilir. O ayrı bir şey. Ama illâ ki bizim 
partinin programıdır bu plân demek... (A. P. 
sıralarından, öyle söylemedi, tahrif etme sesleri) 
«Bu plân parti programımıza göre hazırlandı.» 
dedi, Sayın Başbakan Bütçe Komisyonunda. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Lütfen karşılıklı 
konuşmayınız.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — İddia edi
yorum. Ezbere konuşmuyorum. Tutanaklardan 
alarak konuşuyorum. Çünkü bugünkü Hükümet 
de kendisinden önceki bir partinin hazırladığı 
plânı üç yıldır uyguluyor. Kendisinin plânını da 
ondan sonra gelen uyguîıyacak belki veya ken
disi uygılıyacak. O halde evvelâ onda anlaşalım. 
Adı bir defa Devlet Plânlama Teşkilâtıdır. Ten-
îddlere karşı da orada da daha sertçe ifade de 
bulundular, «Millet programımızı beğendi.» O 
halde her yaptığımız doğrudur; diye bir mantık 
savunuldu. Bu toptancı yargıya demokraside yer 
yoktur arkadaşlar. Her yaptığınız ve yapacağı

nız işler için millet, sayfaları boş bir bono def
teri vermiş sayılamaz. Hitler Leipzig'te bir bi
lim kurulu toplamış, bilim kurulu şöyle bir fet
va vermiş: «Halk yararına olan her şey doğru
dur ve haklıdır, halk yararına olmıyan her şey 
haksızdır vo yanlıştır.» Sormuşlar; kim buna ka
rar verecek?.. Führer. İşte bu mantık demokrasi
de yok. Açık bono yoktur demokraside. Mantık 
bu olunca, plânı takdim konuşmasında Sayın Baş
bakanın anlattıklarını bizim de kabul edeceğimizi 
umabilir. Fakat biz bunların hepsini kabul etmek
te özürlüyüz. 

Sonra Sayın Başbakanın şu sözüne de değin
mek istiyoruz: Bize de yöneltiyor bunu, biz mi 
bozduk bütün bu işleri, siz niçin vaktiyle düzelt
mediniz! Eskiden eksik bırakılmış işler, elbette 
vardır ve olacaktır. Her Hükümet yapacak, var 
olan düzenin bozukluklarını da kimse Sayın De-
mirel'e yükliyemez hepsini. Bu durumda uygula
dığı politika ve kullandığı yöntemler eleştiriliyor 
burada, buna ilişkin görüşleri belirtiliyor bura
da. O da biz burada bir tarih dersi yapmıyoruz. 
Politik eleştirme, uygulama eleştirmesini yaptığı
mıza göre benim görüşüm budur, diyerek onun 
karşısındaki görüşünü söyler hepimiz de rahat 
ederiz. 

Bu noktada bir şey daha söyliyeüm. Sayın 
Başbakanın, arz ettiğim gibi görüşlerini kabul 
etmek mümkündü, ama bâzı yorumlarına katıla
mıyoruz. Temel haklar, hakkın özüne dokunula-
mıyacağı, sosyal adalet, demokratik özgürlük, 
plân demokrasisi ilişkileri ve hukuk devleti kav-
ranılariyîe ilgili yorumlarını ve hattâ aksi ola
maz şeklinde savunduğu görüşlerin bir kısmı 
hiçbir hukuk anlayışiyle ba.ğdaşamıyaea'k şekil
de aykırılıklarla dolu olduğu inancmdayrz. Bu 
.görüşleri savnınuriken de hiçbir sağduyunun söy-
lemiyeceği sözleri söylenmiş kabul ederek, söy
lemişiz sanki, bir varsayışa, bir hipoteze da
yanarak konuşuyor. Böyle bir vansayışa göre 
konuşmak resmî ağızlara uygun değildir diyo
ruz. Bakın, mülkiyeti kökünden kaldıramazsı
nız, teşebbüsü engelliyemezisiniz, emek sarfetme-
den yaşamayı halk da istemez. Böyle sosyal ada
let olamaz. Bunları kim söylüyor ki, kim diyor? 
Yani temel hakları yok edelim. Beleşçilik ada
lettir, diyen kim? Büyük teşebbüsü de tanımı
yoruz diyen kim? Yansa bunları s-öyliyen, aklın
dan zoru var. Onunla da Sayın Başbakan, bir 
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iıa'stakane meşgul olsun. Sayın Demirci! dinle
dikten. sonra, Plânın teknik, ekonomik ve sos
yal yünden eksiklilkieri üzerinde durmayı pek 
başarılı bir şey saymıyoruz. Tenkidlerin ve 
uyarmaların etki yapacağı inancında değiliz. 
Plânm sosyal adaleti bozucu hükümleri varmış, 
devletin ekonomik yapısına uygun değilmiş, bu 
hali ile kamu yerine özel .çıkarlara hizmete ön-
ieeli'k veriyormuş, ezilen kütleleri 'daha da eze
rek, ortamı ağırı akımlara elverişli hale geti
recekmiş, gerekli tedbir ve reformları gerçek-
leştirmekıten uzak bir felsefeye dayanıyormus. 
Kendi yapısı içinde bile tutarsıznıış, Cumhuri
yet döneminde iki kaz 10 ar yıl ve ondan önee 
de uzun yıllar denenerek başarısızlığı meyda
na çıkmış bir sistemi yeniden diriltmek istiyor
muş. Ya da sosyal adalet kavramı ile çelişme 
halinde imiş gibi büyük sakıncaları unutur gibi 
•olduk. Çünkü bunları çok aşan bir durumla kar
şı kaı-şıyayız. Sayın DemireFm ağzından din
lediğimiz sözler ve bunları kaibul etmiyen için 
yapılan yermeler, noksanlarını rahatça plânı 
eleştirecek bir güç bırakmadı bizde. Konuş
masını, inançlarını ve hele Devlet felsefemizi 
yansıtan kavramlara verdiği anlamları hayretle 
dinlediğimizi Hükümet Başkanının yönetimin
de bu plânın uygulanmasının yaratacağı sonuç
ları düşünmek, bütün diğer kaygıları unuttu
racak .ölçüde kaygı yarattı bizde. Kesin ve ak
si söylenmiyeeek kavramları bu şekilde yo-
rumhyan ve uygulryan bir Hükümetin bir de 
yetki kanunu diye ancak olağanüstü dönemler
de Hükümetlerin başvurabileceği bir tedbirle 
•Meclislerin karşısına gelmesini büyük cesaret 
Kayıyoruz. Devlet kurumları ve hele üst yargı 
•onganlarını keyfi hareketime uyduramıyorum. 
(Bari hiç, olmazsa çoğunluuğm bulunan Meclis
leri işime karışamaz hale getireyim- diyor. Hü
kümet bu tasarı ile, çok tehlikeli bir teşebbüs 
sayıyoruz bu tasarıyı, Meclislerin yetki ve onu
runa yönelen bir .tertibi aynı Meclislerin üyeleri 
olan Sayın Adalet Partili Parlömanterlerin de 
reddedeceği inancındayız. Tasarı açıkça partile
re ve Meclislere karşı bütün yetkileri plân uy-
igulamaismda Hükümete ve Başbakanın eline 
vermek istiyen bir tasarıdır. En nıormal yetki 
ve hakları bile bu ölçüde saptıran bir Hüküme
te olağanüstü yetki vermek tarihin affedemiye-
ceği bir kusur olur, inancındayız. Bu hususu da 
Yüce Senatonun ve özellikle sayın iktidar par

tisinin dikkatine sunmayı ve bu konudaki ilgi
sizliğin aorumluluğunu hatırlatmayı bir ödev 
saydık. 

Bu anlayışla konuşmanınzı bitirimken söyle
diklerimizi biıia.z anlayışla karşıiıyacağını ve 
gerçekten eylemlere girişileceğini iumariız. Kıı-
surlariyle beraber, plânm birçok kusurları 
oiduaığnu belirttik. Kusurlariyle birlikte öngör
düğü hususlar, belirttiğimiz sakıncalara sapma
dan Hükümet uyguladığı takdirde bu plân da 
memledkte hizmet verelbilir. Fakat sakine alan
ınız ve kaygılarımızın büyük olduğunu belirttik, 
ibımların önleneceğini ümit ederek plânm hayır
lı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Soldan 
ve ortadan alkışlar). 

BAŞKAN — Oturum başlarken Sayın Celâl 
Brtıığ bir önerge vererek, İkinci Beş Yıllık Plân 
üzerinde dün yaptığı konuşma TBT Meclis saati 
yayınlarında, «Benim sözlerimden bunun baş
ka bir anlamda ifade edilmiş olduğu, bu hu
susta üç dakikalık bir tavzih için geçen zabıt 
hakkında söz rica ediyorum.» demektedirler. 

'Meclis ısaaiti dinlendiği «zaman .görülür iki, 
'burada Meclis saatinin zamanın kısalığı ve üye
lerin konuşmasını almak hususunda nerenin ve 
nasıl alınacağı da belli olmadığı ve herkesi de 
tatmin etmek çok güç olduğu için istenilen şe
kilde verememektedir. Nitekim benim de ko
nuşmamı dün bir yanlışlık içinde gördüm. Ama 
ibu hemen Meclis saatini zaibıtlarda taislhiıh hak
kını vermez. Çünkü zaibıtlarda bir düzeltme ay
rıdır, Devlet Radıyicsımda konuşmanın şu veya 
bu şekilde geçmesi ayrıdır. Mesele zalbıtlarda-
iki bir tashihdir, zaptın düzeltilmesi. Yoksa 
Devlet Badyosunda çok veya az elbetteki bir 
değidkiiik olabilir. Bu seebple radyodaki, bir 
verilişin zaibıtlarda tashih imkânı yolu ile söz 
istemeyi, üyelere söz vermeyi İçtüzüğe uylgun 
görmemekteyim. Devam ediyoruz. 

Buyurun Lütfü fT/okıoğlu. 
€ELÂL EETUĞ- (Elâzığ) — Sayın Baş

kanım, söylerimin tamamen aksine bir husus
tur. Hattâ bir zümreyi ilzam eder şekilde ol
duğu için söz istiyorum, tavzih edeceğim ve ıs
rar ediyorum. 

BAŞKAN —" Saym Ertıuğ, aynı şey benim 
için de lolmuştur. Benim de !hiç söylemediğim 
sözü radyo söylemiştir. Radyo - Televizyon Ka
nununda kullanacağımi'Z hak varıdır, tıpkı ba-
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jsında olduğu gibi tekzip hakikimiz vardır. O 
[hakkınızı kullanırısınıız. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Lütfü 
Tıokoğhı... Yok. Şahısları adına devam ediyoruz. 

Sayın Yeşilyurt? Yak. Sayın Hüseyin Avni 
Göktürk? Yek. Sayın Hayri Mumcıiioğlu, buyu
runuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, birkaç isim daha okur musunuz? Ar
kadaşlara haber verelim. 

BAŞKAN — Saz alanları okuyorum. Buna 
güre arkadaşlarımız yerlerini bilsinler veyahut 
arka da şiarına haber göndersinler: Sayın Mum-
•cuoğlu, Eyidoğan, Topaioğlu, Atmaca, Ata-
yurıt, Ueuzal, Yıldırım, Tarlan, Isıtan, Alpaslan, 
Altan, Türker,, Tunçkanat, Dağlı, Yılmaz Mete, 
Dikeeligii. Berkol, Sarlıealı Bozealı ve Sayın 
Turan. Sıra bu şekildedir. 

Şimdi buyurun Sayın Hayri Muıucuoğlu. 
HAYRİ MUMOüOÖLü (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı üzerinde şahsi 
igörüşmelerimi sunmak için huzurunuzdayım. 
Benden evvel Sayın Başbakan dâhil 17 arkadaş 
plân hakkında görüşlerini ifade ettiler. 

Esaoen şahısları adına konuşan arkadaşlara 
sıra geldiği zaman plân üzerinde söylenmedik 
pek söz kalmıyor. Onun için vaktinizi fazla 
almıyacağım, tekrardan iç'tinabedeeeğim. Fakat 
'bir iki nokta hakkında tekrar addiııe müsait 
•.konuşma, yapmış olursam beni mazur görmeni
zi istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık ?!?.-
um müzakerelerine başlandıktan sonra gör
dük ki, 77 sayılı Kanunda ve İçtüzükte mutlak 
aurette bir değişiklik ieaibediyor. Hakikaten çok 
zor duruma düşüyoruz ve plânı inceleme imkanı 
moveudolüiuyor. Bu maıhzıuru Hükümet telâfi 
edcöilir ve bize tetkik imkânı baihşedeüilirdi. 
Fakat sözlerime başlarken arz ettiğim gibi, çok 
değerli incelemelerde bulunan arkadaşlarımı-
ızm konuşmaları ve naçizane incelemelerimiz bu 
•noksanı kısmen giderdi. Değerli arkadaşlarım, 
bir noktayı tesbiit etmek ieaibediyor. Bu mem
leket için ümit verici bir olayıdır. Artık az 
gelişmiş olan ülkemizin kalkınması konusunda 
kalkınma çabalarımızın bir plâna bağlanma?" 
ve bu plânın demokratik bir plân olma konu
sunda siyaset adamlarımız bir sözbirliği halin-
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idedir. Bu, hakikaten plân fikri çıktıktan sonra 
•geçeni olayları hatırlarsak ulaşmış olduğumuz, 
ilerisi için de ümit verici bir hâdisedir. 

Değerli arkadaşlarını plân konusunda nâçiz 
görüşüm de- 17 arkadaştan çoğunun ifade et
tiği gibi kifayetsiz oluşudur. Bunu bir mâna
da mazur göronık de icabeder. Zira plânın ha
zırlanması için geçen 25 aylık süre içinde tek
nik kadroda üç. defa değişiklik vukua gelmiş
tir. Elbette ki, bu plânın ah engini ve bölüm
ler arasımda irtibatını kaybetmiştir ve plân 
bu mânada haklı olarak terikid edilmiştir. Bu 
kadar tenkidten sonra değerli .-arkadaşlarımı 
bendenizin ümidi yalnız tatbikatta kaldı. Bel
ki plânla ilgisiz gibi görülür ama bir konuyu 
müsaadenizle müsamamanıza sığınarak bana 
bahşedilen zamanı da aşmayarak arz edeceğim. 
Parlâmentolardan memleket realitelerime uymı-
yan kanunlar da çıkabilir. Faıkat hâkim, tat
bikatçı hukuk nosyonu ve adalet esprisine sa-
lıibolursa, o kanundaki mahzurlar tatbikatta 
zail olur. Şimdi gönlümün bütün ihlâsiylle Hü
kümetin bu te.nilddle.rin ışığı altında, bu ten-
kidleni değerlendirerek bir tatbikata gitmesi. 
Yoksa, tâbirimi mazur görmemizi istirham ede
ceğim, vuslat başka bahara kalır, bu plândan 
hayır gelmez, değerdi arkadaşlarım. Bunun için 
eski hukukumuzda hâkimde altı vâsıf aran
mıştır. Bu altı vâsıf altı manalı kelimeyle ifa
de edilir; Eski harfleri bilenler, daha iyi an-
lıyacakiardır. Burular üç miım, üç nun. Hâkim 
hâkim olacak, hâkim fehim olacak, hâkim 
müstakim olacak, hâkim emin olacak, hâkim 
metin olacak, hâkim fâtim olacak. Bunların 
şerhine, izahına geçmiyorum. Şimdi değerli ar
kadaşlarım, münakaşasız kabul edeceğimiz ijir 
gerçek var ki, Hükümet de adi ile mutitasıf ola
caktır. Eğer Hükümet kendisini partizan he
veslerden kurtarır da şu memleketin gerçekle
rine uymadığı, yetkiili ve çok değerli arkadaş
larımız tarafından ifade edilen tasarıyı, bu ger
çeklere uygun şekilde tatbik ederse netice hâ
sıl olur. 

Bu umumi düşüncelerimden sonra, plân hak
kında naçizane görüşmelerimi arz ediyorum. 

Değerdi arkadaşlarım, bir ekonomist deği
lim, ya-in--z aziz yurdumun az gelişmiş bir ül
ke olması itibariyle beni mazur görmeniz istir
hamı ile, %7 kalkınma hızını az buluyorum. 
İnandığım iktisatçılar, güvendiğimi ekonomist-
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ler yazdılar, dediler ki, plân da olmasa, aklı 
başında bir Hükümet normal iktisadi tedbir
lerle % 5 iktisadi kalkınmanızı sağlar. Şimdi 
ıgeçen devrede hava şartlarımız elverişli gitti, 
işçilerimiz, Tanrı onlardan razı olsun, bize dö
viz gönderdiler kalkınma hızımız da yüzde altı-
buçuğa çıktı. Şimdi bütün gıüjnüiitümüz yüzde 
yarım »mı? Yahut yüzde feirbuçukita mı? Ar
kadaşlarını plânda gördüğüm bir noksanı bu 
vesileyle arz etmeme müsaadenizi rica edece
ğim. Bu konuda derli toplu ve bizim anladığı
mız mânada çağdaş uygarlık seviyesine ulaş
mış ülkelerdeki kalkınmalar vazıh şekilde yer al
mamıştır. Şimdi bir tetkikten istiane edecek 
arz 'ediyorum, şu 19 ncu asrın başına kadar 
Türk hâkimiyetinde yaşıyan, Yunanistan biz 
yüzde yediyle kalkınıra a!k o da bugünkü tempo
sunu devam ettirirse on sene sonra bizim üç 
katımızda bir gayrisâfi millî hâsılada, fert ha
sına millî gelini artacak. Ben bunun için yüz
de yediyi kifayetsiz buluyorum. Veya en azın
dan bu yüzde yedi asgari hedefimiz olsun di
yorum. Bunu heyaeanııma bağışlamanızı istir
ham edarim. Değerli arkadaşlarım, plânı irti
batsızlığı alhenksizlliği sebebiyle tenikid ettik. 
»Şimdi bir başka konuya geçiyorum. Tezada 
düştüğümüzü ifade buyurmayınız. 

Şimdi kamu yatırıimlları için yüzde on, özel 
yatırımlar için yüzde on iki yıllık hız kabul 
ediliyor. Stok artışları için yüzde 16,5 gibi yük
sek bir hız kabul ediliyor İd, bir dengesizlik. 
Keza dış kaynaklar birinci dönemde azalan bir 
seyir takibediyor. 1962 de 3,5; 1963 te 4,1, 
1964 te 1,4, 1965 te 9, 1966 da 1,9, 1967 de 1,7 
milyar. Önümüzdeki dönemde yani İkinci Beş 
Yıllık Plân devresinde yapılan tahmin, 1968 de 
1,8, 1960 da 2, 1970 te 2,1 1971 de 2, 1972 de 1,7 
milyar tahmin edilmiştir. 

Şimdi bunun zor gerçekleşeceği meydanda 
görülüyor. Değerli arkadaşlarım, aslında küçük 
hesap dem iveceğim de, iç. kakmaklarımızı ge
rektiğinde zorlamamız lâzımdır. Meşhur, âdeta 
atasözü haline gelen iki mısraı müsaadenizle arz 
edeeecim. 

Sana senden gelir ancak bir işte dâd lazımsa, 
Üınmîdin kes zaferden gayrden imdat lazımsa. 

Bana bu para verilmezse ben ne yapacağım? De
ğerli arkadaşlarım dahası var, beş yılda 7;1 mil
yar finansman, açığı verileceği kabul ediliyor. 

Bunu dış kaynaklar tahmin edildiği gibi gerçek
leşmediği ve cari harcamaların da arttığı kabul 
edilirse ne yapacağız? Bana öyle gelir ki, iki ateş
ten birine tevessül edeceğiz, ölümlerden ölüm 
beğen der gibi. Ne olacak? Ya enflâsyona gide
ceğiz, yahut da kamu yatırımlarım azaltacağız. 

Şimdi tasarının bir bölümününde bu 7,1 mil
yar liranın vergi reformlariyle sağlanacağı 
tahmin edildiği anlaşılıyor. Ancak çok sağlam 
bir finansman kaynağı olduğu şüphesiz olan ara
zi ve Ibina 'vergilerinde ısayrMı, yazıl|dı, acaba bu 
önümüzdeki Beş Yıllık Kalkınma Plânı devre
sinde bu yetişecek mi? Bunlarda cidden endi
şeliyim. Temas ettim, Devlet için Plân tasarısı 
icabı başta Anayasa emri gereği kendiliğinden 
çıkacak ağır yükler var. Şimdi ona ve bugüne 
değin bu Plân tasarısı üzerindeki müzakereler 
sırasında değimlmiyen bir noktaya temas ede
ceğim. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Başbakanımızı Ko
misyonda da burada da dikkatle dinledim. Bu
yurdular ki biz, Birinci Plândan daha iyi bir 
Plân hazırladık. Bu cümleden olmak üzere köy 
ve köylü sorununu parantezden kurtardık. Ona, 
şerefine uygun bir yer 'verdik: Bir söz daha1' 
ettiler, toprak reformu deniyor, tarım reformu 
deniyor, işte bu konuya gelince hiç söz söyleme
mesi lâzımgelen bir teşekkül varsa Cumhuriyet 
Halk Particidir. Söz hakkı olmıyanlar da Cum
huriyet Kalk Partililerdir. Değerli arkadaşlarım. 
ben C. H. P. Orupunun nâçiz bir üyesiyim. Si
ze C. H. P. nin kifayetli, bilgili grup başkan 
vekilleri icabında her halde cevap verdiler ve
yahut d.1! vereiceîklerdir. Fakat C. H. P. nin bu 
konuda söz hakkı yoktur demek için? Başbaka
nı tenzih ediyorum, Cumhuriyet tarihini bilme
mek lâzım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, 1923 yılında kurulan 
C. H. P., İkinci Cihan Harbi zuhura gelene 
kadar, birbirini veîyeden inkılâplariyle bu mem
leketi hakikaten çağdaş seviyesine çıkarma yo
lunda büyük merhale aldı. Şimdi çok şükür Se
natoda konuşuyorum. 1950 yılında beniim Trak
ya'daki köyümde toprakların yarısı bile ekilmi
yordu. Toprak reormunu, bu ihtiyacın, bir taz
yikin, cevabı mânasında almak icabeder. 1950 
ye kadar böyle bir şey yok. 

Değerli arkadaşlarım, bana lütfen insaf sa
hibi bir arkadaşım çıksın desin İd, C. H. P, 1965 
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ten 1967 ye kadar olan zaman gibi elveıtişli bir I 
samanı, iki yılı israf etti ve toprak reformunu I 
yapmadı.. Arkadaşlar izamedilen, böyle bir dev- I 
re hiç ycfctur. 1960 ihtilâlinden sonra koalisyon I 
başı olarak iktidara gelen C. H. P., bugün bu I 
memlekette, bu rejimi sağlam zemin üzerinde I 
teslim etti. I 

1962 de bir ihtilâl, 1963 te bir ihtilâl, 1963 
sonunda bir Kıbrıs belâsı, bir Kıbrıs âfeti, bu- I 
nun böyle denmemesi lâzım. Şimdi aziz arka- I 
dağlarım, hani köylüyü parantezden çıkardık I 
onu şerefine uygun bir yere oturttuk sözü var I 
ya buna müsaadenizle temas edeceğim ve zan- I 
nediyorum ki, bütün arkadaşlarımın necip his- I 
lerine de tercüman olacağım. Bu memleket nü- I 
füsunun dörtte birini orman köyleri teşkil eder. I 
orman köylerinde yaşıyan insanlar teşkil eder. I 
Tüm köylü nüfusunun yüzde 30 u da ormanlarda I 
yaşar. Plân tasarısının lütfen 197 ve 199 ncu say- I 
falarını açın, burada orman köylerinin kaldı- I 
rılması için 22 nci satırda ifadesini bulan tedbir- I 
ler sıralanmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu ta-
taddan ve bu tesbitten evvel Plânlama Teşki- I 
lâtınm genç ve ilerisi için çok ümit veren kıy- I 
metli elemanlarının meslekî ahlâk ve kifayetle
rine çok güvencim var, onların tasarıya naklet- I 
tikleri rakamları sahih olarak kabul ediyorum. I 
13 270 orman köyünün bulunduğunu ve o köy- j 
îerden 5 508 köyde yapılan araştırmalarda bun- I 
ların yüzde 62 sinin bulundukları yerlerde kal- I 
kındırıl malarının mümkün olduğu yüzde 38 inin I 
bu imkânlardan mahrum olduğu belirtilmiş
tir. Şimdi 22 nci satırda ifadesini bulan tedbir- I 
leri okuyorum: Orman köylerini kalkındıraca- I 
ğız deniyor. Demekki bu kalkındırma için der- I 
piş edilen tedbirler bu yüzde 62 ye muzaf, kal- I 
kmdırma imkânından mahrum olan insan için J 
tedbir mevzubahsolamaz tabiatiyle. Sıralanan J 
tedbirlerin dahi ne surette gerçekleşeceği hak- I 
kında kâfi derecede okuyana itminan verecek I 
imkânlar yazılı değil. I 

Değerli arkadaşlarım, çok affmızı istirham I 
ederim, benden sonra sıra alan arkadaşlarıma I 
benim zamanımdan da zaman vermek istiyorum, I 
ama bunları izin verin de deşeyim. Şimdi bu- I 
lundukları yerlerde kalkmdırılmaları mümkün I 
olmıyan orman köylüleri hakkında tasarı I 
sakıt. Şimdi efendim, bunlar hakkında da ted
birler yazılıdır. Nasıl yazılıdır? İşaret tariki I 
ile anlıyabilirsin. Yok böyle şey. Bu kadar \ 

1 âcil tedbirlerle ellerinden tutulması icabeden 
I kişiler için ben işaretle iktifa edemem. Zira 
I burada verilecek cevapta, iskân mevzuunda 
I orman köylerinin müşkülât arz ettiği derkâr* 
I dır sözünü bana burada işte bu cümle ile bu 
I mânâyı kasdettik gibi cevap verilebilir. Buna 
I da peşinen, arzı cevap etmiş olayım. Arkadaş-
j larım, nüfusumuzun dörtte birini teşkil eden. 
I bu orman köylüleri hakkında hakikaten tasa-
I rıda, bırakınız bir senatör ve milletvekilini, 
I bir memleket aydını olarak insanı tatmin ederi 
I bir şey bulmak kabil değildir. Umumi, 
I sözünü yuvarlak sözler teriminden sakınmak 
I için söylüyorunu umumi sözlerle yetinilmiş. Ar-
I kadaşlarım, orman için zaten kifayetim yok 
I ya, söylenmesi icabeden sözleri zait addederim. 
I Fakat memuriyetim sebebiyle Anadolu'yu do-
I laştım. Bu köylüler bugün iki ateş arasında-
I dırlar. Biri sefalet, birisi ceza tehdidi, 
I orman suçlarından uğradıkları takibat. Aziz 
I arkadaşlarım, izin verin yalnız bu kadarını söy-
I leyim. Hani bu tasarıda da yüzde 38 inin kal-
I kındırılması mümkün olmıyan orman köylüle-
I rinden bahsediliyor, bunlar kaçak olarak or

mandan kestikleri bir kütüğü başlarına yas
tık yaparlar, diğer bir kütüğü ocaklarında ya-

I karlar. O ocakta yanan kütükten intişar eden 
I hareret onlara yorgan olur. Ocaklarında asılı 
I bir çomak vardır. O çomak bir bezle sarılmış-
I tır. Kış gelirken bir iç yağının içine batırılmış 
I ve emebildiği kadar yağ emmiştir, kışlık yağ

ları katıkları da budur. Bizim İkinci Beş Yıllık 
I Kalkınma Plânımızda o kütüğü yastık yapan 
I köylüler hakkına maalesef plân sakıt. Şimdi 
I bu plân memleket realitelerine uygundur bir 
I veçhile. Fakat bunlar ele alınmamıştır. Nüfu-
I sumuzun yüzde 2,6 artacağı düşünülürse beş 
I yıl sonra bu orman köylerinde, köylülerinin 

sayısı yaklaşık olarak 10 bine baliğ olacaktır. 
I Arkadaşlarını, ben buraya bir polemik için çık-
I madım. Sayın Başbakan köylüyü biz paran-
I tezden aldık, onu şerefine uygun şekilde tasa-
I rıda yerine koyduk buyurdularda şimdi ben 
I smn vicdanlarınıza hitabediyorum. Acaba bun-
I lan çıkarıldıkları parantezden bir cendereye 
j soktular mı sokmadılar mı? 

I Sevgili arkadaşlarım, ormanda yaşıyan köy
lülerin durumlarına bu suretle temas ettim. 

I Ya orman tahribatı, hukukumuzda ve Türkçe-
î de ata sözü olarak zeban - zed olan bir şey var: 
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«Zaruretler memnu olan şeyi mubah kılar». Ne 
yapsın bu köylü? Elbette ormana gidecek. Ne 
olacak? Türkiye'yi tahribedecek, onu çorak bir 
hale sokacak, ormandan da mahrum edecek. 

Arkadaşlarım zamanınızı fazla almıyacağım 
artık; bunu Devlet bugün mesul Hükümet Ana
yasamızın ikinci kısmının üçüncü bölümünde 
kendisine tahmin edilen ödevleri 53 ncü mad
de gereğince iktisadi imkânlarının gerçekleşme
sine talik edebilir, ama 131 nci maddemizin 
4 ncü fıkrasına baktığımız zaman buna Hükü
met için mehil verilmediği görülür. 

Sevgili arkadaşlarım ben maruzatımı bu
rada keseceğim, baştaki temennimi tekrar edi
yorum. İnşallah Hükümet bu tenkidlerin ışığı 
altında, bu tenkidlerin ardında hiçbir maksa
dın yatmadığını düşünerek gerçeklere uygun 
bir tatbikatla İkinci Plân tasarısını memleke
te hayırlı şekilde uygular. Benim işten niya
zım budur. Yoksa bizim oylarımıza rağmen bu 
plân gerçekleşecektir. Arz ettiğim mânâda mem
lekete hayırlı olmasını diler hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Aziz ve 

muhterem arkadaşlarım, 4 günden beri plân üze
rinde çalışıyoruz. Çok da rakamlardan ve oran
lardan bahsedildi. Müsaadenizle ben de rakam
sın ve oransız bir konuşmamı arz edeceğim. Bel
ki zihnen dinlenmeye de vesile olur. Yukarıda 
Karma Plân Komisyonunda söz almıştım ve 
demiştim ki, Hükümet; onu teşkil eden şahıs
lar iyie, Hükürtie t programı ile, kanun teklifleri 
ile ve nihayet plân teklifleri ile bir siyasi sentez
dir. Sayın Başbakan da tadkim konuşmasında 
Plânı bir siyasi iddia olarak tadkim e'tti. Bir 
siyasi tez olarak tadkim etti. «Kişi âlemde hayal 
ettiği müddetçe yaşara Plân biraz hayaldir, biraz 
gerçekleşebilirlik kabiliyetidir, biraz da ona vücut 
vermek, nihayet tatbiki itibariyle, senettir. Şimdi 
somut olarak bir noktayı arz etmek isterim. Plâ
nın bir de somutlaşması vardır. Bu kadar Av
rupa'yı gezenlerimiz, zaman zaman dolaşanlarımız 
vardır. Bilmem, dikkatlerini çekmiş midir? Ben
deniz Mone plânının tatbikatının ilk başladığı 
günlerden itibaren, şöyle arz edeyim birer bu
çuk, iki sene ara ile Fransa'yı ziyaret etmek fır
satını buldum. Meselâ, Marsilya'ya gidersiniz, bi
zim gemi uğrar oraya. Ene Canabiere Caddesin-
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de bir kahveye oturursunuz. Geniş piyade kaldı
rımları, önünüzden o şehrin işçisi, memuru, ban
kacısı, kadını, erkeğiyle her yaştaki insanı geçer. 
İşte, ilk zamanlarda kılıkları, kıyafetleri, ayakka
bıları, yüzlerinin - kadınsa - makyajları fakir, bi
raz mahrum, biraz süzgün, yüz ifadeleri neşesiz 
görünen halkı adım, adım 1.5 sene sonra, onu ta
kiben iki sene sonra daha gelişmiş, daha sıklaş-
mış, kıyafetleri daha düzelmiş, yüz ifadeleri da
ha neşe kazanmış olarak gördüm. Bizde somut ola
rak kalkınmayı, arazide, şehirlerde, köylerde gö
rürsünüz, görülür bu. Karadeniz kıyısındaki 
yeni High - way sistemi yapılan yollardan geçer
seniz Ünye'nin, Fatsa'nın, Perşembe'nin, Ordu'
nun ve Giresun'un âdeta veçhe değiştirdiğini, 
manzara değiştirdiğini görürsünüz. İn Tan bir in
şirah duyar. Fakat insanlarda, insanların yüz 
ifadesinde o Fransa'da gördüğümüzü pek göre
miyoruz arkadaşlar, bu yok bu... Radyoya da ku
lak verdiğiniz vakit şarkılarda «Ağlayan çok, gü
len az» diye nâme - zeıı oluyorlar. Şimdi buna 
dikkat etmek lâzım. Birinci Plândan, İkinci Plâ
na yani, Birinci Beş Yıllık Plândan, İkinci Beş 
Yıllık Plâna bir kısım yatırımları devrediyoruz. 
Tabiî, Birinci Plânda başlanmıştır, yarıda kala
cak değildir. İkinci Plân devresi girdikten sonra 
da o işlere devam edilecektir. Hususiyle bu plan 
işine çok daha erken zamanlardan başlamış, işin 
iç çalışmalarında bizzat bulunmuş, takdim ettiği 
plânın bütün safahatına, bütün ünitelerine gayet 
iyi nüfuz etmiş, pantolonunun cebi gibi bilen ve 
vazifeye sevda ile sarılan idealist bir genç adam 
Hükümetin Başbakanı, gelmiş, burada gayet gü
zel izah etti bunları. Devlet vazifesinin, âmme hiz
metlerinin daimîliği esasına sadık kalarak da baş
lanmış işlerin devam ettirileceğini İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında dikkate almışlardır. 
Şimdi benim öğrenmek istediğim, Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında kaç proje başlandı ve 
tamamlandı ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nına kaç proje devir edilmektedir ve bu plân ken
di projelerine kendi devresi içinde tamamiyle sa-
hibolarak bitirmek kudretini ve onun kaymak1 a-
rını ve onun dengelerini, makro, mikro denge
lerini sağlıyabilmekte midir? Benim tahminim 
kamu ve özel teşebbüse ait Birinci Beş Yıllık 
Plânda milyonun üstündeki, milyon liranın üs
tündeki yatırımların şöyle, böyle 12 000 pro
je teşkil etmesi lâzım. Milyonun altındakiler! ay
rıca hesaplamak iktiza ediyor. Keban Barajı, 
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köye en az bir okul, yani köylerde okulsuz çocu
ğumuz; kalmıyaeak, deniliyor. 1972 ye kadar. 
Çok güzel biı* şeydir. Bütün Devlet yolları
nın ve bir kısmı il yollarının asfaltlanması, 
boğaz geçit köprüsü ve çevre yolları, tele
vizyon, motor sanayii, 50 bine iblâğ edilen 
parasız yatılı öğrencinin yatak tesisleri ki, 
buna yıllık bütçelerde bir ayırım daha yap
mışlar, birtakım enclirekt masraflardan doğ
rudan doğruya maksadı istihdaf eden hizmet-
lerin direkt masrafları var ki, onu, gelişme 
harcamaları diye, tasvir ediyor. Güzel bir 
tasnif Lir. Gelecek nesli yetiştirmek bakımın
dan bu 50 000 parasız yatılının yetiştirilmesi 
gelişme harcamaları arasında yer alacaktır, 
ileride. 

f faizli istikraza mecbur olmuşuzdur. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında hiç derpiş eclîl-
miyen ve plânın son senesinde önümüze eı-
kıveren bir hâdise, ımıhdes bir vakıa. »Sim
di bu plânda deniliyor ki, programların tat-

I bikatı esnasında gerekirse aynı işi kaide ha
line getirmek de mümkün olacaktır. Bura
sını kabul etmiyorum ve iktisadi istikrara 
titizlikle dikkat etmelerini muhterem Hükü
metten rica ediyorum. O kadar buna dikkat 
lâzımdır ki, demiyorum enflâsyona, tabiî enf
lâsyona katiyen gitmesin. Bir. 

Deflâsyonna mı gideceğiz? Ona da gitmeyi 
tavsiye etmiyoruz. Fakat son 10 - 15 yılın ik
tisadi literatüründe bir dezenflâsyon tâbiri var
dır, dezenfiâsyon... Yani, 1935 fiyatları bütün 
hepsinde baz diye alınmıştır. Ondan uzakiaş-
ınıy al im, ondan uzaklaşmış ne kadar sivri uç
lar varsa onları dezenfiâsyona tâbi tutalım, 

i niyazmdayım. 

Müsaade buyurursanız biraz da köy nıese-
I leşine temas etmek isterim. Köy mevzuunda 
i birbirine ha'lef, selef olmuş, 43 yıldan 

beri geçen hükümetlerin cümlesi Cumhuriyetin 
feyzinden, nimetinden köylüyü faydalandır
mak için mümkün olan gayreti zamanının 
şartlarına göre göstermişlerdir. Atatürk gün
lerinin ilk Cumhuriyet hükümetleri Aşarı kal
dırmakla, oküroyı kaldırmakla köylüye en bü
yük hizmeti yapmışlardır. Köy Kanununu be
nim hocam, Siyasi Tarih Hocam Ahmet Ferit 
Bey Dahiliye Vekili iken teklif etmiştir. İlk 
Cumhuriyet Hükümetinin teklifidir Köy Ka
nunu. Kanun dili olarak menus, sevimli bir 
Türkçenin en iyi örneğini bu Köy Kanununda 
görürsünüz, ki bunun kaleme alınmasında biz-

I zat Ferit Beyin, rahmetli Balıkesir Mebusu 
Ferit Beyin, Maarif Vekilliği yapmış olan Veh-

I bi Beyin, bir de bilmiyorum, yeni yetişen ne
siller şurada Tunalı Hilmi Bey Caddesinden 

I geçenler, kimdir bu Tunalı Hilmi? O, benim 
I seçim bölgemde, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğ-
I lisi'nde Osmanlı İmparatorluğu zamanında 

kaymakamlık yapmış, köylü ile haşır - neşir 
olmuş, köylünün yararına çok çalışmış idea
list ve Türkçü bir adamcağız idi. İşte bu kanun 

I dilini bunlar verdiler, bu üç kalem Köy Ka-
1 nununa o lisanı verdiler, keşke o günden bu-
1 güne bütün kanunlarımızda aynı üslûba, aynı 
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dile, menus ve sevimli Tür kç ey e dikkat etsey
dik; bunu bütün köylümüz de anlardı, hepi
miz de anlardık. O günden bugüne gelen ne
silleri de borçlu çıkarmaya gelmez. Vaktiyle 
bizim örnek köylüye, üzerine titrediğimiz, ihti
mam ettiğimiz köylerin 250 tanesi bugün ilçe 
merkezi olmuştur. Bir 350 tanesi de artık be
lediye seviyesine yükselmiştir. Danıştay kara-
riyle belediye olmuştur. Diğerlerini de ona gö
re kıyas edersiniz. Fakat ben bu plânda da işte 
o parantezden kurtulan köyün dedikleri; pa
rantezden kurtarılanı var, kurtarılmıyanı var, 
kurtarılmak isteneni var. Köy ve köylü bah
sinde değerli genç idareci arkadaşım Turgut 
da her halde çalışmış olacaktır, güzel yazılmış 
bir fasıl var, iyi hazırlanmış tedbirler manzu
mesi getirilmiştir. Tatbikinde başarılar dile
rim. Yalnız köy bahsine değinmişken yine yu
karda Bütçe ve Plân Komisyonunda misalini 
verdim. Gaziantep vilâyetinde, Urfa vilâye
tinde çiftlik halinde bütün evleri ile, insan
ları ile, ahırları ile, içinde çalışanları ile hep 
beraber bir tek adamın mülkü olarak tasarruf 
edilen köyler vardır. Sordum arkadaşlara, ha
len var mıdır? diye. Hâlâ var. Şimdi bu köy
ler tasarruf eden çiftlik sahipleri işte ilk .genç
liğimde, Gaziantep Valiliğimde 38 yaşında 
vardım, yoktum, öyle bir şeye ilk gittiğimde 
rasladım. Bir mal sahibi kızıyor, 45 hane 
köylüsünü göçürüyor efendim, çıkın gidin di
yor köyünden dışarıya... Adamlar hayvanları 
ile birlikte bana uğramışlardır, Gaziantep vi
lâyet merkezine gelmişlerdir, bizi bir yere 
koy, diye. Tarih 1932. Bugüne kadar huku-
kan aynı vaziyet devam ediyor. Fiilen bir Ga
ziantep Mebusu arkadaşımdan, ki çocuğun or
taokul diplomasını ben imzalamışımdır, bizim 
Dr. Nizamettin, biraz işler tersine gidiyor, şim
di köylü mal sahibini sokmuyor çiftlikten içe
riye, diyor. Belki böyleleri de var. Fakat be
nim arz ettiğim misal de, Nizamettin'in bana 
naklettiği misal de beğenilecek misaller değil
lerdir. Onun için bu köylünün durumunu be
hemehal tasfiye etmeye ihtiyaç vardır ve hiç
bir Hükümet daha beş sene, «Ben bunu tas
fiye etmeden böyle götürmeye razıyım efen
dim, devam ettireceğim.» diyemez zannederim, 
diyemez.. 

Yine, Cumhuriyetin muhabirlerinden Fikret 

Odyak var, fotoğraflarını da çekmiş, röporta
jını da yapıyor. 

Bendeniz hayatta 18 vilâyette, 18 sene bil
fiil valilik ettim. 3 bin kadar köyün içinde 
yatmacasına, çeşmesinin suyunu tadmacasına, 
deresi, gölü, akar suyu, durgun suyu varsa gi
rip içmecesine tanırım. En fakirinin evini, 
orta hallisinin evini, kudretlisinin evini gör-
mecesine tanırım. Fakat o tarif ettikleri gibi 
o Şikeftan köyü ,gibi, öyle dağlardan oyulmuş, 
evleırde oturan köy, görmedim. Bakıyoruz 
plânda da öyle köylerde 16 bin hane var. Dağ
dan oyulmuş, tuğdan yapılmış çadır gibi, çer-
gi gibi yerde meskûn 16 bin hane var. Daha 
beş sene bu 16 bin hane duracak mı? 1 400 se
ne evvel varmış, Kuranda diyor ki; «Ellezine 
yenhitûne minel cibali büyutâ» onlar ki, dağ
lardan kendilerine evler oyarlar. 1 400 sene 
evvel Hud Kavmi böyle tasvir edilir. 

Bugün bizim Türkiye Cumhuriyetinde Şikef
tan köyünde böyle bir vaziyeti hiç bir Hükü
met idame edemez. 

Bendeniz Diyarbakır Valisi olsaydım, o va
kitten zaten hallederdim, değil Hükümet, bir 
vali hallederdi bunu. (Gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, köydeki gizli işsizliği yen
menin tek çaresi, köylümüzün istihsal durumu
na bir atfı nazar eylemektir. Şöyle bakarız: Bi
zim bilhassa Orta - Anadolu ve Doğu köyleri
mizde köylü mono kültür sisteminde, tek mah
sul buğdaya çalışır, tahıla çalışır. 50 kadar kö
yümüzde de biraz pancarla münavebe yaparlar. 
Bunun yamsıra yapabileceği tek iş, her hal ve 
şart dâhilinde hayvan beslemektir. Bizde kışı 
uzun olan vilâyetlerimizde daha ziyade köylü, 
yani bana gelir getirsin diye beslemez hayvanı. 
Isınmak için besler, beraber yatmak için, ısın
mak için. Nihayet koyun ise, koyunun tersinden 
kerme, derler, sığır ise, sığırın tersinden de 
malûm tezek yaparlar, bunlarla ısınırlar. Biraz 
da yakın kasabalara, kaza merkezine, hattâ 
Kars'ta il merkezine, hattâ bendeniz Kars'ta va
li olduğum günlere kadar, Ordu'ya filân dairei 
resmiyeye münakaşa ile tezek satılırdı. Sipariş 
alırsa köyler, biraz da oraya tezek satmak için, 
yani girdi, imput olur, arz edebildim mi? Sırf 
bu maksatla hayvan beslenir. Şimdi et ve süt 
mamulleri hâsıl edip, onun parası ile gelişme 
maksadiyle köylüye bir istihsal terbiyesi vermek, 
köylüye bir istihsal aşkı, sevdası aşılamak, köy-

— 193 — 
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lüyü tıpkı, nasıl bizim şeker sanayii teessüs et
tiği yerlerde çevresi olan vilâyetin çiftçilerine 
pancar ekmeye çalıştırdı, öğretti. İstihsalin 
muhtelif safhalarında adımları var, ziraatçileri 
var. Meselâ şimdiki Ziraat Vekili, Konya'daki 
şeker sanayiinin ziraat müdürü ayrıca maiye
tinde teşkilâtı var. Bugün nadasa, bugün eki
me, bugün sulamaya, bugün tam zamanında ya
ni yüzde kaç şeker ihtiva edeceği muhtemel ise, 
•ona göre de gününü tesbit ederek, bugün de 
sökmeye, toplamaya, idrake, hasada, filâna da
vet ediyor ve nezaret ediyorlar. 

Ha, şimdi tıpkı bunun gibi bizim Et ve Ba
lık Kurumunu şeker sanayii örneğinde teşkilât
landırmak lâzım. Yahut süt kurumunu, bu ör
nekte tafsilâtını Sırrı Atalay arkadaşım gayet 
güzel şimdi celsemize riyaset eden arkadaşımız, 
dün çok güzel izah ettiler, o örnekte milletin 
istihsalini tanzim etmeye ve değerlendirmeye ih
tiyaç vardır. 

Bendeniz Cilavuz'daki köy enstitüsünü kur
dum, bizim ziraat müdürü Almanya'da tahsil 
etmiş bir çocuktu, Kemal, Allah selâmet versin, 
mükemmel peynir yapardı. Bunu köy enstitüsü
ne hoca yaptık, zirai sanayi hocası. Gitti orada 
beyaz peynir de yaptı, kaşar peyniri de yaptı, 
kırmızı Hollanda peyniri de yaptı, peynirlerin, 
komanbere kadar yaptı, efendim; yaptı adamca
ğız. Fakat ne oldu? Kemâl Beyle kaim. Bende
deniz değiştim vilâyetin başından, Kemal Bey 
değişti ziraat müdürlüğünün başından, yerimi
ze gelen yenisi de takibedemedi. Bunu sürekli, de
vamlı organize, plânın kullandığı dille arz ede
yim, örgün ve yaygın olarak, yürütmek lâzım. Bu
nu yaptık mı, bunu yaptık mı arkadaşlar, hay
vanın bakımı ve sütün istihsali çak adam yutar, 
işgücünü zapteder. Bunun yazı yoktur, kışı yok
tur. Gecesi yoktur, gündüzü yoktur. Mutlaka 
elinde idare dedikleri bir teneke lâmba, şimdi 
aynı vaziyette midir bilmem. Şöyle bir malı-
rut şeklinde kulplu bir teneke, efendim mut
laka gecenin muhtelif saatinde onu yoklıyacak. 
Bunu yoklıyacak adam lâzım. Bu, işgücünü yu
tar. Yani 3,5 milyon çiftçi ailesinde 1 milyonu 
hayvan beslemeye rağbet etse o aile fertlerin
den birer gizli işsizi gayet nâfi, işli, verimli ha
le gelir. 

Gene, köy bahsinde bir noktaya daha Hükü
metin nazarı dikkatini celbetmek isterim. O da 

raporda bu bahsi tamamlamak için fennî ahır, 
ağıl, kümes lâzımdır. Köylülerimiz de, 
kredi vereceğiz, kontrollü kredi vereceğiz, 
başka çaresi yoktur bunun. Fennî ahır, fennî 
ağıl, fennî kümes yapacaksınız. Bu fennîleri 
yapmak için de ahırın, ağılın kümesin dibine 
hayvanın içeceği temiz, berrak suyu getireceksi
niz. Yoksa adam hayvanlarını otlatmak için 
Kars'ın Dikme köyünden 8 kilometre öteye gö
türür, Lââikar köyüne. Ondan sonra bir de su
lamak için Kars çayına 12 kilometre öteye gö
türür. Böyle şey olmaz, böyle hayvancılık ol
maz. Köye getireceğimiz suyu şimdi nasıl geti
riyoruz? Köyün çeşmesine getiriyoruz. Köyün 
meydanına bir çeşme yapıyoruz, herkes oradan 
sıra ile testisini güğümünü dolduruyor. Böyle 
şey yok. Köye elektrik verdiğimiz zaman nasıl 
herkesin evinin içine kadar ampulü götürüyor-
sak, nasıl bizim Bartın'ın köyleri, Ereğli'nin 
köyleri Aygaz alıyor hanımefendiler, beyefendi
ler, şimdi hanım yok işimizde ya. (Gülüşmeler) 
Bartın'da Aygaz bayiine sordum, ben bundan 
2 sene evvel sordum, ne kadar aboneniz var? 
«3 bin albonem var.» Allah, Allah. Bartmiı ı 
içinde 2 Ibin hane var. Hepsi sana abone olsa 
gene Ibu kadar yapmaz dedim. «Aman efendim, 
rica ederim, biz dedi ufak kamyonetlerle köy
lere muntazaman Aygaz (götürüyoruz.» Köy 
evinde Aygaz'ı kullanıyor, havagazı ocağını, 
fırınını kullanıyor, elektriğini de yakıyor. Bu
na tazyikli suyu vermemek, (o imkânı hazırla-* 
mamak reva değildir. Şimdi bakınız aynı plân
da boru sanayii, dikişli boru sanayii, demir sa
nayii, demir mamulleri sanayii filân var. Ya
ni makro denge ve mikro denge tamam bu iş
lerde. Nereye satacak io boruları?- Koy -evle
rine kaidar tazyikli suyu isale etmek için Dev
let ayrıca tıpkı İller Bankasındaki belediye fo
nu gibi bir köy fonu kurulmasına ihtiyaç var
dır. Allab selâmet versin, Köy İşleri Bakanı 
Turgut'un kaymbabası Şükrü, askerî liseden 
benim sınıf arkadaşımdır, yani Eski Dâhiliye 
Vekili iŞükrü Sökmensüer. Sökmensüer kendi 
İçişleri Bakanlığı zamanında bu köy fonunu 
kuramadı ıda, çekildikten sonra düştükten son
ra haydi gel birleşelim ide köy fonu hakkında 
bir teklif verelim. Belediyeler fonu için nasıl 
yaptık? Onun gibi bir de köy fonu yapalım. 
Teklifi verdik. İsmail Rüştü Aksal Maliye Ve
kili Mi. Eski Meclisin merdivenlerinde çak ko-
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valamışımdır müşarünileyhi. iBir türlü yakala-* ! 

yıp Dahiliye Encümenine getiremedim. O zama
nın şartları adamcağızı (buna yanaştıramıyor-
du. Bıı Ferid Melen de, 'O zaman varidat ge
nel müdürü idi. Yahu gel encümende Maliye 
Vekâletini temsil et dediğim zaman «salâhiyet 
aklııııdı, almadımdı» diye Ibir türlü gelemedi. 
Eiz 'de çıkaramadık. Fakat bugün artık iş kı-
ıvamma gelmiştir. Arz ettiğim gibi içme suyu
na anashar kılmak gayretinde olduğumuz bu 
köylerin işlbu içme ve hayvan sulama sularını 
sağlamak için tazyikli su şebekesini kurmaya 
ihtiyaçolduğunu kabul ^etmek lâzımdır. Keza 
sulamada gene Ibirşey tavsiye edeceğim. Bizim 
su tasarruf etmeye çok 'ihtiyacımız vardır. Çak 
sulama yaptığımız yerlerde de tahliye kanalla
rı için ayraca masraf ederiz. Yahut x> işi güze 
alamayız, işini bitiren sular da en meyilli yer
de bataklık ıolup milletin (başına 'belâ olur. En 
iyisi bunun için de gene yağmurlama suretiyle 
sulamaya gitmenin çaresini bulmalıdır. Tarla
larda, ufak hallicelerde enstantif ziraat tatbik 
edilen yerlerde Ibuna gitmemiz lâzımıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Eyidoğan, 
eğe-r 'konuşmanız uzayacaksa Umumi Heyetten 
5 - 10 dakika için izin rica edeceğim. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — O kadar 
kâfi gelir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan'm müddeti 
dolmuştur. Konulma müddetin uzatılması husu
sunu oylamıya sunuyorum.. Kabul edenler... Et-
miyenlor,... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Eyidoğan devam edin. 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 

şehirleşme, gayet tabiî, bunu tasvihediyorum ve 
Plânda görülen, derpiş edilen konsepasiyonlara 
igtirak ediyorum, tedbirlerine de iştirak ediyo
rum. Ama bunun karşısında köyleşmeyi de dü
şünmek lâzım. Şu gibi, bunların fiiliyatı vardır 
bizim Zonguldak vilâyetinde. Meselâ, Karabük'e 
civar olan köyler, Zonguldak'a civar olan köyler, 
Ereğli'ye civar olan köyler. Bu köylerde işçi 

3f endim, hem işçidir, hem köylü. İlle gel 

leyin otobüse binecek gelecek işine, akşam oto
büse binecek dönecek köyüne. Bence hani Sa
yın Başbakanın beher ünitesi 40 G00 liradan aşa
ğı çıkmıyor, mesken dâvası büyüktür, bilmem 
nedir, filân diye yukarda dediği halele 13 CûO li
raya kadar burda beher ünite için bahsi indirdi, 
ucuzlattı. Şimdi hazır 13 000 liraya kadar in
mişken 10 000 liraya, 8 000 liraya da inerek bu 
köy evini mamur etmekte daha büyük i'-abet var 
olduğuna ka aniyi m. Bizim Zonguldak Doğu
suyla, Batısıyla bir metropol haline gelmiştir. 

Artık varoşlariyle, plânlariyle o hale gelmiştir. 
O hali de bozmamak lâzım, bunun bilâkis tadı
nı, zevkini artırmak lâzım. Bu şekilde köyleş
meye İhtİvff» vnrrliT P/v.qs! il 

Û 

şehire gidip gelcüıimc'k 
köylü, o merkeze gidip her türlü tanelen? 
mıştır. Devairi Devlete de uğradığı vakit me
murlarına, tapusuna, nüfusuna ve oranın hava
sına ve her seyisine uymuştur. Herk ez in alt çe
nesinden girip üst çenesinden çıkmayı falan bi
lir. Meselâ şimküsek gibi bir köy, mükemmel, 
mükemmel orası köyleşebilir efendini. Sivas'a 
gelmeye lüzum yek. Oranın adamından edam ko
parıp Sivas'a getirip yerleştirmeye lüzum yok. 
Böyle vaziyetleri mahallî şartlar uygun olduğu 
kadar şehir! kalabalıklaştırmaktan saknnp köyü 
mamur etmeye ve köyleşmeye, köy seviyesini 

;j i;y vardır, feıvas limae; şeytan mirdin. 
sehıre yakın köyden misin? derler. Yani her gün 

^n^îimrı!- imkânına malik olan 

~Î\TC -lıv 1 kanaatin yükseltmeye gitmekte fayda 
yim. 

Şimdi geldik dünkü gündem dışı mâruzâtımı 
şöyle bir kılığa köydüm ve bir önerge takdim 
ettim. <:Oğuz Türklerinin Anadolu'ya yerleşme
lerine başlangıç teşkil eden 25 Ağustos 1071 
Malazgirt zaferinin 000 ncü yıldönümü İSTİ yı
lına rasladığuıa göre o zaman yarını yüzyılı aş
mış olacak Cumhuriyet idaremizin cihanda ve 
yurtta barış ilkesine en büyük değeri vererek böl
gede barışın şerefli bekçisi olan büyük Türk Mille

tinin memleket çapında kutlaması gereken 26 Ağus
tos 1971 gününe kadar İkinci Beş Yıllık Plânın 
1968 den başlıyarak ilk dört yılının programları
na Malazgirt merkezîyle çevresine ve köylerine 

sin de şehrin içinde bilmem ne de. Hayır, efen- i mürettep olması mümkün sn, yol, eleilîtrik tesis-
dim lüzumu yok, hacet yok. Yol var, muntazam 
yor var yahut yapılabilir, elektriki var, Aygaz 
da alıyor. Evlere de tazyikli suyu verirseniz. \ 
Adam radyosunu" evinden zaten çalacak. Köyü
nün kahvesi var, kahvesini orada içecek. Sabah-

leri ile birlikte ilçe çapında, ekoııomfik ve sosyal 
koşullara uygun kültürel, tarımsal, endüstriyel, 
kamu vo özel yatırımların tertiplenerek gerçek-' 
leştirilme&iıio koordine, örgün ve yaygın servis 

1 ve kuruluşlarımızın el birliği ile çalışılacağının 
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Savın Hükümetçe dikkate alınmasını ve keyfi
yetin oya sunulmasını arz ederim» dedik. Tak
dirinize kalmıştır. Desteklemek lûtfunda bulu
nursanız ayrıca teşekkür ederim. Vaktinizi al
dım, temdidi müddetle işgal ettim, lûtettiniz, ih
san eylediniz tekrar arzı hürmet, arzı şükran 
eylerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu buyurun. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; İkinci Beş Yıl
lık Plân üzerinde bâzı konularına değinerek 
görüşmelerimi izaha çalışacağım. İkinci Beş 
Yıllık Plânın hedef ve stratejilerinin iyi ola
rak konulduğunu kabul etmek mümkündür. 
Ancak bu hedef ve stratejilerin tatbikinde ka
nımca eksik olan bir politika eksikliğim gö
rüyoruz. Bu politikanım eksikliği bilhassa sana
yi ve enerji politikasında açığa çıkmıştır. Böy
le bir plânın tatbikimde gerekli politikalar daha 
önce tesıbiıt edilmezlse böyle bir plân zamanla 
plansızlık haline gelebilir. Bumun tehlikesi ışığı 
(altında bâzı noktalara değineceğim. 

Sayın Başbakan daha önceki hir konuşma
sında politikalarını her yıl yapılacak program-
İarla tesbit edileceğini ileri sürmüştür. Böyle 
bir durum şöyle ithalâtlar ortaya çıkarabilir. 
Bildiğiniz veçhile bu plânı kabul eden T. B. 
M. M. evvelâ Senato, sonra Millet Meclisimden 
•geçtikten sonra programlar her yıl Yüksek 
Plânlama Kurulunda görüşülür ve Hükümetçe 
kabul edilir. Bu plânda esasları tesbit edilme
lidir, politika içerisinde birtakım yanlış zehap
lara ve insanı hayata sürükKyem görüşlere ile
tebilir. Bunun için politikamızın, hiç olmazsa 
anahatlariyle bu plân içerisinde bulunmasına 
büyük faydalar vardır. Bu sanayileşme mese
lesini tenkid edecek olursak sanayileşmenin 
haddizatında bu plânda sürükleyici konu ola
rak ele alınması isabetlidir. Burada şah
san bir görüş farkı yoktur ve böy
le yapılmalıdır. Ancak sanayileşmek için 
uzun vadeli bir perspektife de ihtiyaç var
dır. Her sene, her Beş Yıllık dönem başında 
15 - 20 seneye varan ileriyi gören bir perspekti
fin çizilmesi ve buna göre plânın hazırlanması 
doğru olurdu. İlk Beş Yıllık Plânda böyle bir 
perspektif vardır. Burada bu perspektifi gör
müyoruz. Bunun yanı başında böyle sanayileş
mede bir de etüt konusu vardır. Etüdün yapıl

aması ve ondan sonra buna göre bir sanayi prog
ramının, plânın yapılması daılıa doğru olurdu. 
Sanayi koluna baktığımız zaman bilhassa ima
lât sanayiinde yatırımın hâsılaya oranının çok 
küçük bir değer taşıdığım görürüz, ^öyle ki, 
25 milyarlık bir yatının öngörülüyor bu plân 
devresinde. Bunun katıma değeri 13 milyon 
230 bin lira oran 1,9 dur. Bu oranın tahak
kuk edeceğine şahsan şüphe etmekteyim. Bu 
olmayınca sanayileşmede beklemen, hız büyük 
misbette aksar. Bunum yanı başında tarıma ba
kıyoruz, bu oran 2,8. Uraumi sanayi kolunda 
ise 2,6. Bu bize bu rakamlarım tahalkkukunn 
oldukça zor ibir konu olarak ortaya çıkıyor. Ve 
zamanla gelişime hızımıza ileride tesir edecek 
bir nitelik taşırmaktadır. Kısaca buna değin
dikten sonra bilhassa projeler konusunda plân
da eksik olan, eksik gördüğüm birçok konula
rın daha şimdiden tâyini mümkün ilken yapıl
mamasını izaha çalışacağım. Biliyorsunuz Bi
rimci Beş Yıllık Plân ibaşiadığı saman içinde ya
şamış bir insan olarak buna hiçbir şekilde hazır 
'olmadığımı söyliyebilirim. İlik 'defa Sanayi Ba
kanlığında yapılan toplantılarda bütün teşek
küller, Sanayi Bakanlığına bağlı belki 19 - 20 
umum müdürlük, bunların hiçbirisi plân fikri
ne dahi hazır değillerdi. Ellerimde her hangi bir 
proje bulunuluyordu. Birçok kamular daha fi
kir halinde kafalara yerleşmlşiti. Ve bu fikir
ler üzerinden hareket ederek Beş Yıllık Plân 
üzerinde çalışıldı ve yıllara doğra gelişen bir 
projeksiyonla masraflar Birinci Beş Yıllık Plâ
na girdi. Hattâ bu zaman zaman idarelerin ba-
şındakilere tevaih edilen haklı haksız tenldd-
lere de yol açtı. Çünkü esaslı bir proje olma
dan projeksiyonları yapmaik pek mümkün de
ğildi, o zaman. Bu zorluk altında zaman zaman 
yatırımlar da aksamış gibi görümdüler ve bun
lar tenkid edildi. Ancak İkinci Beş Yıllık Plân 
böyle değildir. İkinci Beş Yıllık Plân daha 
bumdan 2 - 2,5 sene evvel Başbakanlığın bir 
tamimi ile projelerin hazırlanmasını şart koş
muştu ve bu projeler zanmımıca büyük nisbet
te hazırlanmıştır. Bu projelerin tercihlerimin 
yapılması ve bu suretle plânda yer almaları 
gereklidir ve bu da yapılmadığına göre iler
deki programlarla neyin nereye yapılacağını 
kestirmek pek mühim olmuyor. Bu da ka
nımca plâna bir zaaf getirmiştir. Yine bu 
plânın sektörler kısmının ilkeler kısmında bü-
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yük kuruluşların yerlerinin tesbiti de plânla- -
maya bırakılmaktadır. Bu ise hatalı bir yol 
olar,aık görünüyor. Çünkü bir prioje fizibilite-
siyle beraber bir ünite teşkil öder. Bunun ne
rede yapılacağı, hangi şartlar altında yapılaca
ğı daha önceden bilinmezse bu proje olmaz. 
Yatıriimcı kuruluşlar bunu daha evvelden tes-
bit etmelidir. Ancak plânlama bunu tüm ola-
•rak kabul eder veya görüşlerini söyler, üze
rinde tadilât istiyebilir. Yalnız muhakkak ki, 
bunu yatırımcı kuruluşların yapması lâzıtmge-
lir. Bu sektörler kısmında maden konusunda 
bâzı kaçan fırsatlar da bahis konusu edilmek
tedir. Birinci Beş Yıllık Plânda ulaşılamıyan, 
varılsmıyan, elde edilemiyen sonuçlar kaçırı
lan fırsatlara hamlödilınokte, İkinci Beş Yıllık 
Plânda ise bundan istifade edileceği, bu fırsat
ların değerlendirileceği söylenmektedir. Bunun 
açıkça söylenmesinde fayda vardır. Bu fırsat
lar nelerdir? Hükümetin bunları açıklamasını 
rica edeceğimi. E getr, bâzı yabancı şirketlerin o 
saman uygun görülmiyen yatırımları ise, bu 
kanıda nıutabılk olmıyacağı. Ç-üaıkü o tek
lifler, o teşebbüsler o zaman ımillî laçıdam fay
dalı olmadığı inancı ile kabul edilmiyen konu
lardı. 

Maden konusunda yatırımlar ise rakam ola
rak 2 876 000 000 dan 4 100 000 000 a çıkarak 
bir artış gösteriyor. Ancak (tüm yatırım oranı 
yüzde 4,4 iten yüzde 3,7 ye düşüyor. Katma de
ğeri yükseik olan ve yeraltı kaynaklanmızı ge
liştirecek olan ;bu yatırımlara kanaatimce kâfi 
miktarda önem verilmemiş görünüyor. Bu se
beple süratli kalkınmamız ibir (gelir kaynağın
dan yoksun olacak ve tabiî ikaynaklarumız kâfi 
'miktarda bir hızla igeliştirilemiyecektir. 

Yine ilkeler kısiinında, ithali düşünülen ta-
!biî gazdan 'bahsedilmektedir. Burada kısaca 
enerji politikasına değineceğim. Burada da sa
nayide olduğu 'gibi, hat tâ eğitimde olduğu gibi 
uzun vadeli ibir önerji politikasına ihtiyaç var
dır. Ayrıntılı olarak bilinımeisi lâzımgelen. Sa
nayileşme ile muvazi olarak bir enerji politika
sı teshit edilmemiştir. (Bu plânda yoktur. Yal
nız (komşu hir devletten bir ıgaz alınacağını ve 
sanayiimizin ıbunuınla besleneceği söylenmekte
dir. Bu da böyle .bir uzun vadeli proje yapıl
madan 'erken bir teşebbüstür, (ve politik ba
lkımdan da bâzı imahzurları olduğu son Orta -
Doğu hâdiseleri ile anlaşılmıştır. Binaenaleyh, 

iç enerji kaynaklarımızı ciddî olarak tetfkik et
meden 'kömürümüzün, petrolümüzün ve su ener
jisinin yıllar itibariyle hangi mıntakalda hangi 
oranlara varacağını bilmeden bu 'gibi (teşebbüs
lere geçmek bana bir parça erken .gelir. Fil
vaki Sayın Başbakan 'bütçe konuşmasında bir
çok memleketlerde tabiî gaz ikullanıklığını söy
lemişlerdi. Evet tabiî gaz hammadde olarak, 
enerji kaynağı olarak bol miktarda Amerika'
da ve Sovyet Rusya'da milyarları ağan metre-
küb olarak kullanılmakta. Avrupa'da da bü
yük bir yer almıştır. lîûlânda'da çııkan gaz
lar, Almanya'da çıkan gazlar. Fransa'da çı
kan gazlar bugün sanayii beslemektedir. Hat
tâ Şimal Denizinde bugün gaiz aranmakta ve 
bakınmakta, bütün yabancı büyük şirketler 
irili ufaklı millî şirketler .bugün Şimal Denizi
ni bölmüş ve gaz aramaktadırlar. İngiltere gaz 
ithal öder, ama İm Avrupa seviyesine varmış 
bir devletler camiasında belki mümkündür. Yal
nız Orta - Doğuda bu biraz tehlikeli bir konu 
gibi gelir bana. Yine ilkeler kısmında maden
cilikte madenciliğimizin gelişmesini yeni keşif
lere bağlamaktadır. Tabiî yeni keşiflerin yapıl
ması arzuya şayandır, 'hepimiz bunu temenni 
ederiz yalnız MTA,nın bulmuş olduğu birçok 
madenler halen işletmeye alınmamıştır. Bun
ların bir misalini vereceğim; volfram madeni 
semerdir bahis konusudur. İleride volfram ma
denciliği Ikıismırida buna değineceğim. Onun 
için bu konuyu burada 'geçiyorum. MTA nın 
arama konusunda elediğimiz zaman şimdi da
ha geniş olarak ımaden zenginliklerine ait bâzı 
.malûmat vermek isterim. Iviadencil'lk arama 
kısmına bu sefer Birinci Beş Yıllık Plâna na
zaran daha fazla bir yatırım yapıldığı görü
lüyor. Aramaya 'önem vermiştir. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı. Yalnız bunun hadefine 
varması için mıetalojimiz sahalarda bâzı ma
denlere öneım verilmesini ilke olarak koymuş. 
Kanımca bu kâfi değildir. 'Memleketimiz ma
den bakımından büyük zenginliklere sahiptir. 
Bir zamanlar 'fakir, madeni zengin bir ülke ola
rak tanınan Türkiye son yıllarda borasit, fesfo-
rit gibi madenlerin bulunması ile büyük maden
leri de ihtiva .ettiği anlaşılmıştır. Bu maden
lerin hemen hemen kimyada peryodik sistem 
•dediğimiz, şimdi, 103 ü bulan elemanı ihtiva 
öden birçok ielemanları bulmak mümkün Tür
kiye'de. Az miktarda, hazan çok eüz'i miktarda 
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fakat bazan da iktisadi 'miktarlar da vardır. 
Bütün 'bunları bulacak ve arayacak olan MTA 
bugün artık bunların tümünü birden gelişti
recek (bir durumu çoktan aşmıştır. İMTA ka
nımca -met alo j inin sahalara tevcihten (ziyade ıbu 
konuları dar mânada değarlendirec'eık ve ara
yacak birkaç enstitü haline get irmelidir . Çün
kü jeolojisinden başlıyan yirmiıbeş binlik ha
rita yapmak peşindedir bugün MTA. Bunun 
yanı başında sıcak ısu araması yapacak, taş 
ocaklarına 'baikaeak, bakır, petrol arayacak, mer
merleri arayacak, tâyin edecek. Zannımca böy
le bir müessese için pek mümkün değildir. Me
tal olmıyan kısımları demir cevherlerini ari
yan, benzerlerini ariyan enstitü bir de jeoloji 
•enstitüsü, haline getirilirse (memleketimizde 
maden aramaları kâfi miktarda süratle ıgelişdr 
ve memleket bundan istifade eder. Bütün bun
ları bir arada yapmak iddiası ile hareket et
meye devam edecek olursa şimdiye kadar mem
lekete büyük hizmetler yapmış olan MTA bu 
vazifesini başamnryacalk koılkusu 'içindeyim. Bu 
sahada yatırımlara 790 ımilyon lira ayrılmış, 
aramalar için. Bunun MTA Enstitüsü tarafın
dan yapılacağım kabul ediyorum. Özel teşeb
büsün de maden aramalarına bir fon ayrılma
sının zamanı gelmiştir. Yalnız Devletten alın-
nan paralarla maden bulunup, bunların işletil
mesi kanımca doğru bir şey değildir. Onlar da 
kendi her kazanan bir 'miktar buna vengkıin dı
şında arama için bir fona doğru .gitmelidir. Bi
raz sonra maden işletmeciliği de madencilere 
banka kunmak yolunda yardım!aran yapılma
sına şahsan 'taraftarım. Ama o madenciler İd, 
ana den işletiyorlar kârlarından .muayyen nis-
betlerde madenciliği teşvik, aramak, bulmak 
için yardımlarda bulunsalar daha faydalı 
•olur. 

Madencilik kısmında bir de petrol aramaları 
konusu var. Memleketimiz Arap Jeo - Senkli-
nalmın Kuzey sınırlarında bulunmaktadır. Bir 
zamanlar çok esaslı petrol sahası olarak kabul 
edilmekteydi. Bugün yapılan menfi propagan
dalar neticesinde Türkiye'de antik neredeyse 
petrol yoktur demeye kadar gidenler var. Ben 
bu kanıda değilim. Bilhassa beşinci bölgede bu
gün ortalama olarak yüz kuyudan onsekizi 
petrollüdür. Bu ise iyi bir orandır. Bu sabada 
•aramaları teşvik etmek ve bilhassa millî mü- ; 
essesenin elinde toplamak lâzımdır. İste plâ- ' 

nın burasında petrol konusunda da bir politik 
'ka açıklanmamıştır. Maden konusunda kanu
nun 'bâzı mevzuat tadilleri ileri sürülüyor, fa
kat petrol konusunda, aramada her hangi bir 
politika görülmemektedir. Yabancı şirketleri 
bugün kendi görüşleri, anlayışları içinde bir 
politika takibettiklerinde Türkiye'den ayrıl-
maktalar kısımen. Bugün öyle ise, millî müesse
semizle bu işi yapacağız. Onun için ele konulan 
600 milyon lirayı baş yil zarfında ben az bul
maktayım. Şimdi bâzı yatırımlar m birçok ar
kadaşlar, pek çdk yerlere verilmesini istedi-
ler. Meselâ İstanbul köprüsü için birçok arka
daşlarımız bâzı sarf yerleri buldu. Ben de de
rim ki, bu para petrol sahasına verilse yaban
cıların yardımına ihtiyacımız olmıyaeakıtır. Bir 
finansman kaynağı ortaya çıkar. Binaenaleyh, 
para bulmakta plân daha eli açık davranmalı
dır. Bu konuda işletımelerde birçok tedbirler 
almak lâzımgerir. Birçok küçük unaden işletme
leri dış taleplerin tesiriyle zaman zaman kapa
nır, zaman zaman işler. Plânda bunların bir
leştirileceği ve millî 'kuruluşlara doğru gidile
ceği yazılmaktadır. Bu iyi bir yol olur. Yalnız 
bunu yaparken de ımadendsr içinde bâzı strate
jik 'mühim konuların Devlet elinde kalmasını 
temenni ederim. 

Madenlerde bir de ihracat konusu vardır, 
plânda yer almıştır. İhracat, tamamen bizim 
iktidarımızın haricinde cereyan eder. Bugün, 
zaman zaman krizlerle karşılaşırız. 

Zaman zaman iyi satış yaparız. Dünyadaki 
maden konjonktürüne tâbi olarak yürürüz. Bu
nu tamamen değiştirmek tabiî ki kolay bir şey 
değildir. Ancak, dünyadaki maden konjonktü
rünü yakından takibede-n özel veyahut Devlet 
sektörüne daimî olarak ikazda bulunan bir or
ganizasyona ihtiyaç vardır. Bu belki Maden 
Dairesinin içinde veya dışında bir teşkilât ha
line getirilmelidir. Krom satışlarımız biliyorsu
nuz bir zamanlar dünyanın tek ve en çok satı
cısı halinde idi. Zaman geldi kromlarımızı sa
tamaz hale geldik. Dışta Rodezya'nın rekabeti 
Rusya'nın dampingi bizim krom satışlarımızı 
baltalamıştır. Teknolojide gelişmeler veyahut 
da çelik sanayiindeki kriz, krom istihsalimizi 
daimî olarak önlenmiş ve zaman zaman krom
larımızı müşkül duruma sokmuştur. Bunu ön
lemenin çaresi bu hâdiseleri evvelinden görüp 
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tedbirlerini almakla, mümkündür. Eğer tekno
lojide bizim kromumuzu ki metalurjik krom 
olarak en iyi vasıftadır. Bu kromu önliyecek 
inkişaflar geldiği zaman istihsal yapanları ona 
göre ayarlamak, istihsallerini belki ona göre 
ayarlamak veya piyasa değiştirmek suretiyle 
bâzı yollar aramak mümkün. Çünkü, biz krom
da kaderimizi Amerika'ya bağlamışızdır, en bü
yük alıcımız Amerika'dır, Avrupa piyasasasım 
umumiyetle ihmal etmişizdir. Bunun için birçok 
tedbirler ileri sürmek mümkün. Bu da arz et
tiğim gibi ihracatımızda yanlış bâzı vergilerin 
değişmesine değil, ilmî ve teknik birtakım ma
lûmatı toplıyarak bu sahada çalışanları uyar
makla kabildir. Memleketimizde son yıllarda 
bulunan fosforit adında bir maden vardır. Fos-
foritin plânda, biraz bâzı iyimser olmıyan bir 
hava ile, düşük tenörlü olduğundan bahsedili
yor. Evet bulunan fosforitler düşük tenörlüdür. 
Yalnız yapılan bâzı ilmî çalışmalar, Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu ile Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinin ilim adamlarının iştiraki ile 
bu fosforitin zenginleştirilebileceğini ortaya 
koymuştur. Bunu daha büyük çapta tecrübeler 
yaparak fosforit ithaltmı, ki 210 milyon lira 
civarındadır, önlemek mümkün olabilir kanısın
dayım. Süratle tedbirlerin alınması yerinde 
olur. Memleketimizde benim doğduğum memle
ketin Kuzeyinde bir yerde o fosforitli ünitele
rin doğrudan doğruya gübre olarak kullanılma
sı da mümkündür. Çünkü suda çözümlenebiler 
bir fosforit cinsi ihtiva ediyor. Onu o şekilde 
kullanmak kabildir. Bu suretle memleketin dö
viz tasarrufu sağlanır. 

Kömür madenciliği, taş kömürümüz daha 
1948 den itibaren birçok programlar, amenaj-
man programlariyle kısa sürede on milyon tona 
çıkacağı düşünülmüş, fakat bugüne kadar maa
lesef bu gerçekleşememiş. Madenin tabiî bâzı 
zorlukları vardır. Bizim taş kömürlerimiz,-ya.-
tak itibariyle, işletilmesi zor kömürlerdendir. 
Ama buna rağmen tedbirlerinin alınması ve 
süratle artırılması yerinde olur. 

Linyit kömürlerimizin bir enerji politikası 
içerisinde daha ekonomik çalışacak tedbirleri 
alınmalıdır. Bundan birkaç gün evvel kabul et
tiğiniz T. K. î. nin linyit satması bu konuyu 
halletmiyeceği kanısındayım. Çünkü, 8,5 mil
yon tona varacak olan üretimin büyük merkez

lerin dışına doğru yaymak ve iddia edildiği gibi 
tezeğin yakılmasından kurtulmak, linyit yolu 
ile bugünkü nakliye şartları içerisinde bu pek 
mümkün görülmemektedir. Çünkü esas itiba
riyle bir yakıtın köylü tarafından alınabilmesi 
o köylümün iştira gücüne bağlıdır. Bir şeyi sa-
tınalacak parası olmıyan köylü gayet tabiî ki, 
linyit satmalamıyacaktır. Esasen çok uzak yer
lere nakli ve stok edilmesi de linyitin birtakım 
teknik güçlükleri vardır. Pek mümkün değil
dir. Volfromdan biraz evvel bahsetmiştim. Vol-
from madencilik kısmında 1953 yılında Ulu
dağ'ın tam tepesinde, zirvesinde keşfedilen bir 
madendir. Yapılan aramalara göre dünyada 
4- ncü zenginlikte olan bir madendir. 

Binde dört tenörlü kırk bin ton volfram ok
sit ihtiva eden bir cevherdir. Fakat o günden bu
güne muhtelif teşebbüsler yapılmış, fakat volfra
mı bir türlü işletememişizdir. Bunun sebebi ge
ne uzun vadeli bir plân yapılmamasından doğar. 
Volfram, bilindiği gibi, harb sanayiinde kullanı
lan çeliğin unsurudur. Harb konjektürüne bağlı 
olarak volfram fiyatları daimî bir iniş çıkış gös
terir. Bu sebeple 1953 ten itibaren işletilmesi için 
+eQebbüse geçilen volfram ocakları fiyatların dü
şük olduğu bir zamana rastlamıştır. Fiyatlar art
tı o-ı zaman bunu işletmek için teşebbüs etmişiz
dir. Fiyat düşünce vazgecmişizdir. Bu şekilde 
Birinci Beş Yıllık Plân devresine kadar gelin
miştir. Bu devrede de bu talhakkuk ettirileme
miştir. Hatırımda kaldığına göre o zaman MTA 
da yapılan projelerde bu gerçeklememiştir. 
Hatırımda kaldığıma göre o zaman MTA da ya
ndan projelerde bunun gerçekleştirilebilmesi için 
virmi milyonluk bir paraya ihtiyaç gösterilmiş
tir. Bu pek o kadar büyük bir para değildir. Ye 
vabancı bir şirketin de ortaklığına ihtiyaç yok
tur. Büyük bir sarsıntı masasının kurulması ve 
filizlerin işe yarayacak derecede zenginleştirme
si yerinde bir hareketdir. 

Bu yapılırsa, hiç olmazsa, şimdiden yapılır
sa, her gün artan harb sanayiinin, temenni etmi-
voruz ama, ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir 
<rüın işletmek ve memlekete döviz kazandırmak 
mümkün olur. Şimdi ham petrol üretimi de ba
his konusudur. Ham petrol üretiminin memleke
timizdeki gelişmesi 1963 - 1967 yılları arasında 
% 43,6 kadar çıktığı söyleniyor. Bunun hangi 
şartlarla geliştiğini kısaca arz etmek istiyorum. 
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Petrol üretimi doğrudan doğruya petrol ithalâ
tı başladıktan sonra, bilhassa petrol de ikinci 
madde dâvası dediğimiz, ithalâtın sınırlanması
na bağlı olarak gelişmiştir. 1962 senesinde açı
lan Devlet Şûrasında kazanılan bir dâvada yerli 
ham petrolün tercihaın kullanılması kabul edil
miştir, Devlet Şûrası kararı ile 1963 senesinde 
alınan bir karar, 1964 senesinde ticaret rejimi ile 
alâkalı bir kararname ile kaldırıldığı halde on
dan sonra her hangi bir teşebbüs ile ithalâtın sı
nırsız olarak yapılmasına kimse teşebbüs edeme
miştir. Çünkü Devlet Şûrası kararı vardır. Bi
naenaleyh, ilk defa yabancı şirketler ellerindeki 
fazla petrolleri ile rafineri işletme imkânlarımı 
bu alman karar neticesinde kaybedince memle
kette 1963 yılından itibaren üretim yapmaya 
doğru yönelmişlerdir. Bu arada arama sondajla
rım ve istihsal sondailarını artırmışlardır. Onun 
vanı basında Beş Yıllık Plânda Türkiye petrol
lerine verilen imkânlar da büyük rol oynamış
tır. Binaenaleyh, İkinci Beş Yıllık Plânda üre
timin 6 milvon tona çıkarılacak diye yazdığımız 
zaman zammediyorum ki, burada yazılmamakla 
beraber, bâzı tedbirler düşünülmüş olmalıdır. 
Yalnız politikası belli olmadığına göre bunun ne 
olduğunu da evvelden kestirmek mümkün değil
dir. Elimizde kabilî istihsal 305 milyon varil ham 
petrol olduğu plân raporunda yazılı. Ben bu ra
kamı küçük bulurum. Kabilî istihsaldir denilen 
rakam yer altında bulunan petrolün çikarılabilen 
kısmıdır. Ancak birçok metodlarla bu yeraltında
ki petrolün üretim miktarları pekâlâ bunun 
2 misline dahi çıkarılabilir. Bunun imkânları 
vardır. Hattâ 1955 - 1965 yılında Batı - Raman 
sahasının % 8 - % 10 olan istihsal miktarını 
% 30 - 40 - 50 ye kadar çıkarma tecrübelerini 
ya/omak üzere yüksek basınçlı buhar makineleri 
getirilmiştir. 

Binaenaleyh, yabancı şirketlerin elindeki is
tihsâl imkânlarını. Türkiye Petrolleri ile bir 
arava getirilerek bir defa muhakkak olarak bi
zim en ivi şartlarda ve tehlikeli anlarda âzami 
istihsal imkânlarımızın tesbiti gerekir. Bu da 
vine bir petrol politikasının sağlanması ile müm
kündür. Son günlerde Orta - Doğu'da geçirilen 
tehlikeli krizden sonra, ki tamamen bitmemiş
tir, yurdumuzun bir petrol sıkıntısına düşme
mesi için daha kriz başlamadan evvel birtakım 
tedbirlerle yurdiçi istihsali artıracak imkânların 
geliştirilmesi lâzımdı. Belki yapılmıştır, ondan 

bir şey duymadım. Yalnız bâzı istihsal zorlama
ları bir gazetede gördüm Türkiye Petrolleri 
% 5 nisb etinde istihsalini artırmaya muvaffak 
olunmuştur, bu kâfi değildir. Alınacak birçok 
tedbirler vardır. Bütçe Komisyonunda söyledi
ğim gibi petrolleri karıştırarak sevk etmek su
retiyle Türkiye Petrollerinin elindeki ağır ham 
petrollerin istihsalini artırmak suretiyle mem
lekette 4 milyon tona varan bir istihsala doğru 
gitmek mümkündür. Ama 6 milyon nasıl olur? 
Onu bu rakamlarla ve bugünkü sistemle pek 
mümkün görmüyorum. Alınacak tedbir yeral
tındaki bu rezervlerin artırılması, kabili istih
sal rezervlerin artırılmasının temini ile müm
kündür. Çünkü 305 milyon varil 20 senede tü-
ketileceği kabul edilecek olursa, ki petrolde 
15 - 20 senedir umumiyetle, senede 15 milyon va
ril petrol istihsal edilebilir. Bunu da rezervleri
miz bize verecektir. 15 milyon varil ise yılda 2 
milyon tona tekabül eder, 2 milyon ton petrol 
ise bizim 6 milyon tona kifayet etmez. îlk yıllar 
biraz fazla verecektir, belki 3 - 3,5 verecektir. 
Ama daha ileri gittikçe bu miktar 1 - 1,5 a doğ
ru düşecektir. Binaenaleyh, plâna, şirketlerle 
olan münasebtleri, Türkiye Petrollerinin tutu
mu bakımından bâzı esasların konması gerekir 
idi ve bilhassa yeni sahaların bulunması için ara
maları demin bahis ettim, millî müesseseye daha 
fazla imkân sağlanması lâzımgelirdi. 

Yurdumuzun petrol tüketimi hakkında, ko
misyonda da bahsettim, % 12.6 oranını ben yük
sek bulmaktayım. Çünkü ürünlere muvazi ola
rak petrol, ham petrol tüketimi görür. Ürün ta
lebini % 9,7 - % 10 kabul edecek olursak, zan
nederim memleketimizin ortalama bir ürün hızı 
bugünkü şartlar değişmediği takdirde kabul edi
lebilir. Hattâ son zamanlarda otomobillerin it
halâtının ham petrol tüketimi üzerine de tesiri 
olacaktır. Yani bu gidişle her yıl bir miktar 
petrol tüketimi üzerinde tesiri olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu zamanınız dol
maktadır. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim, fiyat konusuna dokunmak isterim. Ham 
petrol fiyatları elimizdeki kanunun 13 ncü mad
desi ile mevcut indirimleri tatbik etmek müm
kündür. Daha fazla indirimi 13 ncü madde hal
leder, buna dair raporlar vardır. Sayın Maliye 
Bakanı bütçe görüşmelerinde bunu tatbik ede-
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ceğini vâdetmişlerdir, o günden bugüne bir ha
reket olmadı. Temennimiz bunun, hattâ müza
kerelerin başladığı 1 . <6 . 1964 ten beri tatbiki
dir. O zaman şirketler böyle bir indirimin oldu
ğu zaman bu tarihten itibaren indirimi kabul 
edeceklerini o zamanın Çalkanma, mesullerine söy
lemişlerdi. Petrolde arama, üretim, dağıtım, sa
tış, işlerinin kamu sektöründe bir elde toplan-
ıması noktasında plânda yer 'verilmiş olmasında 
memnunlukla karşılıyoruz. Ancak bunun mâna
sının T. P. A. O. lığının elinde toplanacağını 
kabul etmek değil, anamüessesedir bu yalnız 
son zamanda alınacak bir gemi hakkında veri
len ve Denizcilik Bankasına devredilen, Türkiye 
Petrolleri tarafından bulunan geminin böyle bir 
yere verilmesi bizi bu ilkelerden uzaklaştırıyor. 
Çünkü petrolün iletimi için borunu da, tankerin 
de Türkiye Petrollerinde kalması gerekir. Umu
miyetle üç senede kendisini itfa eden bu gemi
nin kârlı durumu Türkiye Petrollerinin arama
larını daha hızlandırır; memleket bundan daha 
fazla kâr eder. 

Sonra bu sanayi kolunda kurulacak tesisle
rin kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirile
ceği ifadesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun 
gene Türkiye Petrolleri olacağını ümidetmekte-
yiz ve Petrol Dairesine yapılmış şimdi bâzı mü
racaatlar mevcuttur, bu rafineri ve madenî yağ 
konusunda. Bunların da bu ilkeler içinde kabul 
edilmemesi lâzımıgelir. 

izmir rafinerisinde son günlerde Kuşlarla 
bir anlaşma yapıldığını öğrendik. Bunun ilk ko
nuşmaları 1965 te başlamıştır. O zaman bugün
kü Sayın Başbakan ile görüşülmüş ve bunun 
memlekete faydalı olacağı konusuna durulmuş
tu. Bunun da bugün artık tahakkuk etmesinden 
memnuniyet duyuyoruz. Yalnız bir konu, anlaş
mayı tamamen bilmediğim için fikir beyan ede-
miyeceğim, Rusların rafineri tesisi müddeti o 
zaman 4 yıl diye iddia ediliyordu. Bu müddet 
biraz uzundur. 

Bunun âzami üç yıl içerisinde birleştiril
mesi lâzımgelir. Bunun bir buçuk senesi he
men hemen 1965 Sonbaharından beri kaybedil
miş bir devreye raslıyor, o zaman tereddütler 
geçirildi, o olmasa idi rafineri şimdiye ka
dar... 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
İHSAN TAPALOĞLU (Devamla) — Özet 

olarak söyliyeceğim, bunlar, bu plânın bu söylediği

miz noktalar kabul edilecek olursa daha iyi 
bir plân olacağı ümidiyle bu tenkidleri yap
tık. Buna rağmen millete hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder, hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?... Yok. Sayın Ata-
yurt. 

MEHMET FAlK ATA YURT (Uşak) — 
Muhterem Başkan, değerli senatörler, kıymetli 
Hükümet temsilcileri; ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı tasarısının genel mahiyetteki mü
zakerelerinde şahsım adına vaktin müsaadesi 
nisbetinde görüşlerimi arz etmek istiyorum. 
Evvelâ bu kalkınma plânının hızlandırılma
sında emeği geçenlere ve onlara «olumlu yol
da katgıda bulunanlara teşekkür ederim. 

Plânın çeşitli hazırlanmış safhaları cereyan et
miştir. Evvelâ özel ihtisas komisyonları çalışmış, 
onu takiben model meselesi, plânın memleketimize 
ne getireceği olayı, plânın teknik yönden 
incelenmesi, plân hedefleri ve stratejisi tesbit 
edilmiş, Bakanlar Kurulunda görüşülmüş ve 
Plân Komisyonununda müzakerelere tâbi tu
tulmuş ve nihayet bu plân Yüce Senatonun 
tetkik ve müzakeresine sunulmuştur. Anayasa 
ve buna ilişkin kanun hükümleri yerine geti
rilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, plân genel olarak; 
demokratik, millî, hür, âdil, medeni, tam ça
lışma esaslarına bağlı, sosyal adaletçi, karma 
ekonomici, geniş ölçüde iç kaynaklara daya
nan, sabit hedefli, hukukî mevzuata uygun, 
Hükümet programlarına mutabık, Birinci Beş 
Yıllık Plân ve tatbikatından faydalanmış 
köy ve köylü sorunlarına yönelmiş, gençlik 
ve spor meselelerini ele almış niteliğiyle ka
rakteristik vasıflar taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânın Makro hedefleri, kalkınma 
hızı yatırım ve tediye bilançosu bakımından 
ele alınmaya değer mahiyet taşımaktadır. 
Bunlar üzerindeki mülâhazalarımı arza gay
ret edeceğim. Birincisi, kalkınma hızı; bu 
hız, yüzde 7 olarak tesbit edilmiştir, sabit
tir, miktaridir, isabetlidir, ekonomimizin 
ulaşabileceği hızdır, realisttir ve gelişmiş ülke
lere ulaşabilmemiz için geçecek zamana ait 
minümum bir hızdır. Bu vasıf ve karakteriyle 
kabule şayan bir hız olarak görülmektedir. 
Memleketimizde yıllık ortalama nüfus artışı 
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yüzde 2,8 olduğuna göre, gerçekten re el kal
kınırca hızı yüzde 4,2 olmaktadır ki, bu su
retle reel kalkınma hızını, OECD memleket
lerinin fert başına yıllık gelir artışı olan 
yüzde 3,3 ile mukayese edip karşılaştırdığımız
da, Türkiye'nin ikinci Beş Yıllık Plân döne
minde OECD ülkelerine nazaran yüzde 0,9 
oranında bir kalkınmaya sahibolabileceği-
ni kabul etmemiz gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gerek kalkınma hızı 
olsu:ı, ve gerekse yatırımlar olsun ve aynı 
zamanda tediye bilançosu olsun, daima daya
nağını gayrisâfi millî hâsıladan almaktadır. 
Gayrisâfi millî hâsıla mefhumu, memleketimiz 
için, plânlı devreye giriş hasebiyle, oldukça 
yeni bir mesele teşkil etmektedir. Evvelâ bu 
mefhumun kavranmasında, herkes çeşitli öl
çülerle meseleye bakmış, bilâhara bunu he
sapta, bâzı tesirler zuhur 'etmiş bulunmak
tadır. Her ne olursa olsun marko hedefleri 
ve >onun bir fiksiyonu haline getirdiği kal
kınma hızı, yatırımlar ve tediye bilançosu
nun esas dayanağını, gayrisâfi millî hâsıla 
teşkil etmektedir ki bunun tesbtrnde kalkınma, 
hızı, yatırım miktarı ve yatırım nis-
beti de yine bunlara tâbi olarak tâ
yin ve ts'bit edilmektedir. Elimizde bulunan 
İkinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânı tasarısında 
gayrisâfi millî hâsıla, bundan evvelki plânın ilk 
dört jalına ait tahminler de nazarı itibara almak 
suretiyle, 1967 yılındaki inkişaflar düşünülmek 
suretiyle ele alınarak hesaplanmıştır ki, bunu 
takdirle, bundan hareket etmek suretiyle mate
matik - istatistik formüller kullanılarak, gereken 
hesaplara ve hız tesbitine, yatrımılarm tâyinine 
ve tediye bilançosunun çizilmesine gayret edil
miştir. 

Binaenaleyh, 1967 yılı sonunda reel olarak 
zuhur edecek rakamlarla bu kalkınma hızı ara
sındaki ve ona tesir eden faktörlerin hesaplan
masında, bir revizyon yapılarak bilâhara hazır
lanması icabeden yıllık icra plânlarının ona gö
re düzenlenmesinde, muhakak surette Hüküme
tin ve alâkalı teşekküllerin titizlik gösterecekleri 
'tabiîdir. Bu itibarla gerek yatırımların miktarı 
ve gerekse sektörler arasındaki tevziatı ve aynı 
zamanda dış ve iç tediye bilançoları daha iyi bir 
şekilde düzenlenebilecek ve yatırımların kısa vâ
dede prodüktif alanlara geçmesine ait projelere 
öncelik tanınmış olacaktır. 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının en ka
rakteristik vasıflarından birisi de, yatırımların 
bölgeler arası dağılımında eşitlik prensibine yer 
vermiyerek, tamamen ekonomi ilminin ve onun 
tekniğinin icaplarına uygun bir davranış içinde 
bulunulmasıdır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 
genel durumu üzerinde bu kısa mâruzâtımdan 
sonra esas itibariyle tarım kesiminde ve onun alt 
kısmında yer almış konuları; Birinci Beş Yıllık 
Plâniyle, İkinci Beş Yıllık Plân tasarısı arasında 
gereken karşılaştırmaları yapmak suretiyle sun
mak istiyorum. 

Bu mâruzâtımı; tarım, hayvancılık, toprak ve 
su kaynakları, su ürünleri ve ormancılık konula
rına inhisar ettireceğim. 

Tarım meselelerinde: 
1. Birinci nokta; Plânda, tarım sektörünün 

ele almış şekli. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında tarım sektörü bir bütün olarak yer al
mış, alt sektörler ayrı başlıklar altında incelen
miştir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarı
sında ise tarım sektörünün bir genel kısmı ve bu
nun altında bitkisel üretim, hayvancılık, toprak 
ve su kaynakları, su ürünleri ve ormancılık ayrı 
ayrı birer alt sektör olarak daha ayrıntılı tesbit 
ve incelenmek imkânına kavuşturulmuştur... Bu; 
sektörde, bu iki plân arasındaki farkın bariz ve 
mümtaz bir karakterini teşkil etmektedir. 

2. İkinci nokta; 
Su ve toprak kaynakları meselesi: Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Plânında bu konu müstakil ola
rak yer almamıştır. 

Buna mukabil, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı tasarısında bu konu, müstakillen ve ayrıca 
ele alınmıştır. Kurulan bir özel İhtisas Komisyo
nu marifetiyle geniş ve detaylı bir şekilde ince
lenmiştir. Bu komisyon, mufassal bir rapor yayın
lamış ve raporda buna ancak öz olarak yer ver
miştir. Bu da plânın ikinci bir karekteristik hu
susiyetini taşımaktadır. 

3. Üçüncü nokta, Tarımsal politika ilkeleri; 
Birinci Beş Yıllık Plânda, tarımsal politika ilke
leri başlıca dört nokta üzerinde toplanmış bulun
maktadır. 

1. Ekonominin gelişmesine destek olmak, 
2. Beslenmeyi düzeltmek, 
3. Sos3Tal amaçlara hizmet etmek, 
4. Arazi kullanımında denge sağlamak. Bu

na mukabil, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ta-



C. Senatosu B : 73 19 . 6 . 1967 O : 2 

sarısında tarımsal politikanın genel ilkeleri başlı 
ca 9 noktada toplanmış bulunmaktadır. 

1. Hava şartlarına bağlılığı azaltmak. Yan 
ekstansif terımdan istentif tarıma geçiş. 

2. Ekonominin gelişmesine destek olmak ki. 
bu evvelce de vardı. 

3. Gıda maddeleri ithalâtına ihtiyaç bırak
mamak. 

4. Tarımsal 'bünyeyi düzenlemek. 
5. Beslenme 'dengesini düzenlemek. Bu evvel

ce de mevcuttu. 
6. Sosyal amaçlara hizmet etmelk. 
Bu evvelce de teslbit edilmiş il'ke ve tema

yüllerdendir.. 
7. Tarım teknolojisini geliştirmek. 
'8. Kaynakların dengeli kullanılmasını te

min etmek. Bu, evvelce de mevcut idi, kısmen. 
9. Tarım reformuna ait tedbirler dizisini 

(gerçekleştirmek. Görüldüğü gibi, ilikeler daha 
açık hale getirilmiştir. Ayrıca, alt sektörlere 
ait ilkelerde de o kısımlara ayrıca önem ve yer 
verilmiş bulunmaktadır. 

4. Dördündü nokta; yatırımlar meselesi; 
Birinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânında yatırım
lar, 1965 fiyatları ile 11 milyar 979 milyon Tl. 
sı idi. Gerçekleşen yatırımlardaki payı bilfiil 
yüzde 15,4 olmuştur. Buna mulkaıbil İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında yatırımlar, 1965 fi-
yatlariyle 16 milyar 900 milyon Tl. sı dır, ya
tırımlara oranı yüzde 15,2 dir. 

Bu dönemde pazarlama tesisleri, yatırımlar 
içinde daha önemli olarak yer almıştır. 

Ayrıca bu dönemde, sulama yatırımlarında 
tarla içi hizmetlerine birinci plân dönemine na
zaran daha belirli bir yer ayrılmış ve böylece 
sulama yatırımlarının semere vermesi mümkün 
.'kılınmıştır. Keza yayın, araştırma ve (öğretim ve 
öğrenim gibi tarımsal kamu hizmetlerinin geliş
tirilmesi yatırımları da, bu plân döneminde 
daha önemli olarak ele alınmıştır ki, bu suret
le yatırım hacmi biraz daha vüsat ve şümul ka
zanmış bulunmaktadır. 

'5. Beşinci nokta: Dış ticaret dengesi; Bi
rinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânında sektör içeri
sinde bir dış ticaret dengesi kurulmamış ve it
halât ve ihracat ayrı ayrı fizikî miktarlar üze
rinden belirtilmiştir. 

Buna mukabil, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı tasarısında, dış ticaret dengesi için sek

tör içerisinde bir denge kurulmuştur. Böylece 
leğer olarak tarım sektörünün net ihracatını 
görmek imkânı sağlanmıştır. Bununla, ihracatın 
gelişmesine önem ve yön verilmiştir. 

6. Altıncı nokta: Teknoloji meselesi; Bi
linci Beş Yıllıik Kalkınma Plânında teknoloji, 
her konu için ayrı ayrı ele alınmıştır. Meselâ: 
Gübre, tohum, su, v.b. konulardlaiki gibi. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın tasarısın
la teknoloji ayrı ayrı ele alınmakla beraber, 
teknolojinin geliştirileceği hususları da ayrı ve 
özel bir tedbir maddesi olarak tesbit ve îrae 
edilmiştir. Ancak önemli bir fark ve hususiyet 
arz etmektedir. 

7. Yedinci nokta: fiyat politikaları; 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında fiyat 

politikaları olarak başlıca şu 3 nokta öngörül
müştür. 

1. Verimliliği artırıcı araç olacak. 
i 2. Enflâsyonist baskı yarafcmıyacalk şekilde 

kullanılacak. 
3. ıStabilizıasyon sağlanacaktır. Buna muka

bil İkinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânı tasarısın
da fiyat politikaları için aaşğıdaki 4 nokta üze
ninde durulmuştur. 

1. Verimliliği artıracak araç <olacak. 
Bu, evvelce de teslbit edilmiş tolan politika

dır. 
2. Genel fiyat seviyesinde artış yaratacak 

jekilde kullanılacaktır. 
3. Dalgalanmalar .önlenecektir. 

I 4. Nispî fiyatlarda değişme, talebi karşıla-
ıiamıyan ürünlerin lehine yapılacaktır. 

I 8. Sekizinci nokta : 'Tarım kredileri mese-
I leşi; Birinci Beş Yıllık Plânında tarım kredi-
I leri için aşağıdaki dört nokta üzerinde önemle 

durulduğu görülmektedir •: 

1. 'Tesirli bir araç 'olarak kullanılacak. 
I 2. İşletme ıslah yatırımları için kredi veri-
I lecek. 

3. Verimliliği 'yükseltecek gidilerin kulla
nılmasını sağlıyacak şekilde yerilecek. 

I 4. KontrolM kredi sistemi uygulanacak. 
I İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında 

tarım kredileri için aşağıdaki 4 husus nazarı 
itibara alınmaktadır tve ıbu noktalar dana şü
mullüdür, (gerçekçidir. 

1. Amaç; tarımda teknolojiyi 'geliştir ecek 
I bir araç /olarak kullanılacaktır. 
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2. Bunun için girdiler, aynî kredi olarak 
verilecektir. 

3. E't, yağlı fclhum, /hububat .gibi talebi 
karşılanamıyan maddelere ve yeni ihraç ürün
lerine önem verilecektir. 

4. Belirli (büyüklüğün altındaki çiftçilere 
kredilerin, kooperatifler aracılığı ile verilmesi 
tercih edilecek ve Ibu çiftçilere verilecek kredi. 
faizlerinin (düşük lolmaısı .ele alınacaktır. 

9. Çiftçi kuruluşları problemi: 'Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımda çiftçi kuruluşları ba
kımından şıu iki konu ele alınmıştır. 

1. Küçük ve orta işletmelerin kooperatifleş
mesi desteklenecek, 

2. Üreticilerin birlikler kurması (sağlana
caktır. 

Buna mukaMl; İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı tasıarusında Ibu Ihusüsta ;şu noktalar üze
rinde ibilhaısisa durulmuş bulunulmaktadır. 

1. Çiftçi kuruluşları teknolojik (gelişmenin 
sağlanmasına yardım edeceklerdir. 

2. Kooperatifler, küçük ve orlta işletmele
rin modern istihsal vasıtalarını sağlıyacaklardır. 

3. Çiftçi kuruluşlarından; ünün değerlen
dirme, teknoloji ve fiyat politikalarının sağlan
masında faydalanılacaktır. 

10. CMakinalaşma meselesi : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısın

da makinalaşma kıonusıunda aşağıdaki (3 esas 
ele alınmıştır. 

1. Traktör (sayısı yüzde 14 artacak, 
2. Biçer - Döğer sayısı yüzde 30 azalacak, 
3. Milbızer ve tohum temizleme makinaları-

na öncelik verilecektir. Buna 'mukabil İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında Ibunun 
için şu 4 nokta öngörülmüştür. 

1. Çiftçinin makinalaşma eğilimi sınırlan-
dırılmıyaeaktır, 

2. Teknolojik seviyenin yükseltilmesinin 
gerektirdiği mıalkina ve ekipmanlar aritırılacak-
tır. 

3. Özellikle toprak işleme ve ekim makina-
ları desteklenecektir. 

4. Artan iç eki Igücü ihtiyacı makina ile kar
şılanacaktır. 

11. iSulama : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 515 

ibin ıhdktarlık araızinin 'sulamaya açılması ön
görülmüş (bulunmaktaydı. Buna 'mukabil İkinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise, 541 bin hek
tar arazinin ısulamaya açılması zarureti öngörül
müş (bulunmaktadır. Plânda Ibu konu dalha de
taylı Ibir şekilde incelenmiştir. Hedef daiha re
alist 'tutulmuştur. Ayrıca daha. ayrıntılı tedbir
lere ib aş vurulmuş tur ve 'bunlar 'teslbit edilmiş
tir. 

12. Gübre : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında güb-

•e için hedef 1 milyon 266 'bin ton idi. İkinci 
3 eş Yıllık Kalkınma Plânı 'tasarısında gübre 
hedefi 4 milyon tondur. Yakıt olarak kullanılan 
İftlik i.gıüforesinin tıarımisal üretim talhsisine 
ıit tedbirlere doğru daha fazla yönelinmiştir. 

13. Tohumluk meselesi : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında to

humluk konusunda aşağıdaki iki nokta ele alın
mıştır. 

1. Sertifikali ve kontrollü tohumluk kul
lanılması üzerinde durulmuştur. 

2. Özel tohumluk yetiştirecek çiftçilerin des
teklenmesi öngörülmüştür. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısın
da tohumluk konusunda birinci plân dönenıin-
leki ilki politikaya >ek olarak ayrıca şu nokta-
'ar da nazarı itibara alınmıştır. 

1. Yüksek verimli 'tohumlukların bulun
ması. 

2. Bu konuda yurt dışındaki gelişmelerin 
İzlenmesi ve (bunlardan faydalanılması. 

14 n-cü mevzu (tarımsal mücadeleye inhisar 
etmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tarım
sal mücadele için ışu noktalar öngörülmüştür. 

1. 'Geniş çapta ve âni olarak zarar yapan 
haşere ve haftalıklarla Devletin mücadele et
mesi. 

2. Diğer konularda çiftçinin gerekeni yap
ması için rehberlik edilmesi. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (tasarısın
da ise, tarımsal mücadele için aynı politika
lara elk olarak mücadele yapılan konularda 
ele alman 'bölgenin tamamının Picapsaması zaru
reti açık olarak ifade edilmiş ve ıbuna ait ted
birler getirilmiştir. 

15. Tarım Reformu. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tarım 

reformu değil toprak reformu, üretim artışını 
destekleyici tedbirler meyanında ele alınmış bu-

— 204 — 



C. Senatosu B : 73 19 . 6 . 1967 O : 2 

Ilınmaktadır. (Bunun için ıbir mülkiyet durumu 
ve bu lbaşlık alltınjda da işletmelerin ıgenişliği, 
toprak toplulaştırılmaisı, ,işletmelerin rasyonel
leştirilmesi, 'dağıtılacak (toprak meseleleri ele 
alınmıştır. 

İşletmelerin .genişliği 'konusunda; küçük iş
letme genişliğinin tâyini, büyük işletme mülki
yetinin sınırlandırılması, ıbir aile için asgari 
gelir ve toprak toplulaştırılması, işletme verim
liliğinin arltırılmaısı, ibüyülk gelirlerin verg-ilendi-
rilmesi 'üzerinde durulmuştur. 

Tıopralk toplulaştırılması meselesi altında da; 
işkltme ünitelerinin birbirlerine bitişik toprak
lardan kurulması, reformda 'toplulaştırma pren
sibinin uygulanması, ısulama ve toprak ılslahı 
projelerinin tatbikatında toplulaştırma için ted
birler alınması, toplu işletmeler kurulmasının 
esas prensibolması. 

İşletmelerin rasyonelleştirilmesi 'me&elesi içe
risinde ; gerek dağıtımla kurulacak, gerek mev
cut işletmelerin te'knilk ve ekonomik elsaslara 
göre işletilmesi, toprak reformu, eğitim, öğre
tim, yayım, üretim araçları, kooperatifleşme, 
ve ngilendirme ve Ibayındırlık tedbirlerinin alın
ması tesıbit edilmiştir. 

Dağıtılacak toprak meselesi altında da; da
ğıtımda yalnız Devletin özel mülkiyetinde 
veya hülküm ive tasarrufu altındaki topraklar 
üzerinde durulmııyacak, aynı zamanda... 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmak üzeredir Sa
yın Atayurt. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
Müsaade ederseniz bitireyim. 

Oylarsınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylarsam, yarım saat müddet 

bir arkadaşımıza kalmıyacalk ve o zaman yarına 
bırakmak zorunda kalacağız. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
Lütfederseniz, arkadaşlarıma bir imkân bahşeder
seniz, bitireyim? Bundan evvel de tatbik ettiniz. 

BAŞKAN — Tatbik ettim ama, arz etmek is
tediğim şu; yarım saat vardır. Sayın Ucuzal sıra
dadır, o konuşur böylelikle biter. Ama sizin ko
nuşmanız biraz uzıyacak olursa diğer bir arka
daşa söz veremem, çünkü yarıda kalabilir o hal
de Umumi Heyetin reyine müracaat edeyim. 

Sayın Atayurt, konuşmasını bitirinceye değin, 
müddetin uzatılmasını istemektedir. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
Dağıtılacak toprak meselesi üzerinde dağıtımda 
yalnız Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm 
ve tasarrufatmdaki topraklar üzerinde durulmı-
yacak, aynı zamanda tâyin edilecek âzami sınırın 
üstündeki özel mülk toprakları da kamulaştırıla-
rak dağıtılacaktır, bu şekilde ifade edilmiştir. 

Toprak reformu konusunda ele alman ikinci 
mevzu; .ortakçılık ve kiracılık şartlarının dü
zenlenmesine ait hususlardır. Bu üç nokta üze
rinde toplanmaktadır. Birincisi; bu husus ke
sin olarak sözleşmeye dayandırılacak, standart 
örnek sözleşme hazırlanacak, ortakçı ve kiracı
ların güvenliği sağlanacaktır. İkinci nokta ki
ra bedelinin ve ortakçılık payının tâyini ve 
ödeme şartları belirli esaslara dayanacaktır. 
Üçüncü husus üretim ve yatırım harcamalarının 
bölüşülmesi için belirli usuller kullanılacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise, ta
rım reformu öngörülmüştür. Ve toprak refor
mu ancak bunun bir cüzü olarak ifade edilmiş 
ve kalkınma plânı tasarısının çeşitli bölüm ve 
yerlerinde seri tedbirler halinde tarım refor
munun hususiyetlerine ve yapılmasına imkân 
bahşedecek noktai nazarlar, politikalar ve tedbir
ler yer almış bulunmaktadır. Buna ait tedbir
leri başlıca iki yerde göstermek mümkündür. 
Bunlardan birincisi plân hedefleri ve stratejisi
nin 55 nci maddesinde durum açıklanmıştır. 
İkinci husus, plânda tarım bölümünün ilkeler 
kısmına 9 ncu madde olarak eklenen ve Plân 
Karma Komisyonu raporunun 37 ne imadde-
sinde belirtilen düzeltme şeklinde tebarüz et
mektedir. Tarım reformuyla ilgili çeşitli ted
birler haddizatında İkinci Beş Yıllık Plân ta
sarısında muhtelif ve değişik kısımlarda ilgili 
bölümlerinde yer almış bulunmaktadır. Bunlar 
tarımsal bünyenin temelindeki aksaklıkları gi
dermeye yönelmiş tedbirler dizisi ve manzu
mesi olarak kabul edilebilir. Topraksızlara ve
rilecek topraklar meselesi bakımından da; Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki arazi, Dev
letin özel mülkiyetindeki arazi orman ve me
ra içindeki bozuk kültür arazisi, ıslah edilmek 
suretiyle, bataklıkların kurutulmasından ka
zanılacak arazi, belirli vüsatten fazla ve iyi 
işletilmiyen arazinin istimlâki, pazarlıkla satm-
almması suretiyle dağıtılması, kooperatifçilik, 
gerek istihsal, gerekse istihlâk bakımından ol
sun, kredi meseleleri, ekipman meseleleri, ki-

— 205 — 



O. Senatosu B : 73 19 . 6 . 1967 O : 2 

racılık ve ortakçılık müesseselerinin tanzim ve 
•tesbiti gibi konulara inhisar etmiş bulunmak
tadır. Tarım kesiminde alınması iktiza eden di
ğer ikinci alt sektör hayvancılıktır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında hay
vancılık için şu hususlar öngörülmüştür. Bunlar 
9 maddeden ibarettir. 

1. Hayvan sayıları sabit tutulacaktır, 
2. Meralardan faydalanma düzenlenecektir, 
3. Yem bitkileri üretimi geliştirilecektir. 
4. Keçi sayısı azaltılacaktır, 
5. Canlı hayvan veya et ihracı artırılacaktır, 
6. Tohum tarım işletmelerinde münavebede 

yem üretimi ile birlikte hayvancılık yapılması 
desteklenecektir, 

7. Hayvan hastalıklariyle savaş geliştirile
cektir, 

8. Hayvan nesli ıslah edilecektir, 
9. Verimlilik artırılacaktır. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında 

ise, hayvancılık konularına ilişkin olarak aşağı
daki 11 maddede tesbit edilmiş olan ilkeler, tes
bit ve yer almış bulunmaktadır. 

1. Hayvan sayılarının sabit tutulmasının, 
bitkisel üretimle verimliliği görülür şekilde ar
tırmadan ve gerekli bünye şartları hazırlanma
dan gerçekleştirilmesinin zor olduğu ve şimdi
lik realist bulunmadığı anlaşıldığından, kıl ke
çiler hariç, artış eğiliminin devam edeceği kabul 
edilmiştir. 

2. Hayvancılık yurdun ekonomik ve ekolojik 
şartlarına göre düzenlenecektir, 

3. Havvan başına ve sürü verimliliğini artı
racak tedbirler alınacaktır, 

4. Meraların kullanılması ve ıslahı düzen
lenecek ve tanzim edilecektir, 

5. Hayvan ıslahı ve yüksek verimli hayvan
ların çoğaltılması sağlanacaktır, 

6. Havvan ıslahı çalışmaları alt yapı yatı-
nmlarivle ilişkilendirilecek, yer üretiminin ge
liştirilmesi çalışmaları, bu gibi yerlerde ele alı
nacaktır, 

7. Tavukçuluğun geliştirilmesine önem veri
lecektir, 

8. Hastalıklarla savaşa önem verilecektir. Ve 
bâzı bölgelerin bütün hastalıklardan arınması 
hususu sa§•]anacaktır, 

9. Yem ihtiyacına ait hesaplar daha ayrın
tılı vapılmıştır, 

10. Pazarlar düzenlenecektir. 

11. Hayvan ürünleri ihtiyacı yurt içinde 
karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, görüldüğü üzere konu 
daha etraflı ve şümullü bir şekilde ele alınmış 
ve kalkınma plânının ilgili bölümlerinde çare
leri de mümkün olduğu kadar ona göre gösteril
miş bulunmaktadır. 

Tarım kesiminin üçüncü alt sektörüne geli
yorum. Su ürünleri meselesi : Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında bu konu için şu tedbirler 
öngörülmüştür : 

1. Balıkçılık mevzuatı yenilenecektir, 
2. Modern işletmecilik anlayışı geliştirile

cektir, 
3. Kredi kolaylıkları sağlanacaktır, 
4. Balıkhaneler kurulacaktır, 
5. İhracat basitleştirilecektir, 
6. Balıkçılık eğitimi organize edilecektir, 
7. Balıkçıların can ve mal güvenliğini sağ

layıcı tedbirler alınacaktır. 
İkinci Boş Yıllık Kalkınma Plânında ise bu 

husus şöyle ele alınmıştır : 
1. Balık avcılığı, balık akımının gelmesini 

beklemeye değil, aramaya dayandırılacaktır. 
2. Açık deniz balıkçılığı geliştirilecektir. 
3. Balık rasatları işi Devletçe ele alınacaktır, 
4. Diğer tedbirler, Birinci Beş Yıllık Kalkın

ma Plânının öngördüğü bütün tedbirleri daha 
şümullü ve gerçekçi olarak kavrar yönde tesbit ve 
irae etmiş bulunmaktadır. 

Dördüncü alt sektör olarak ormancılık mev
zuunu ele alıyoruz. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında bu hususta şu tedbirler ileri sürülmüş
tür : 

1. Ormanları korumak, sürekliliğini sağla
mak, 

2. Ormanları imar ve ıslah etmek, 
3. Ağaçlandırmak, 
4. Toprak muhafaza ve mera ıslahı tedbirleri 

almak, 
5. İstihsali artırıcı yol, arnejanman plânları 

ve benzeri tedbirler almak, 
6. Hızlı büyüyen ağaç türlerini geliştirmek, 
7. İşletme genişliklerini küçültmek, 
8. Orman ürünleri standardizasyonunu yap

mak, 
9. Halk - Orman arasındaki ilişkileri düzen

lemek. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında 

ise hu konu şöyle ele alınmıştır : 
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1. Koruma, sürekliliğini sağlama, 
2. En uygun şekilde işletmek, kalkınmamıza 

katkılarını artırmak, 
3. Ağaçlandırma ve bunun imar ve toprak 

muhafaza tedbirlerine paralel yürütülmesini sağ
lamak, 

4. Ormanları imar ve ıslah etmek ve verimli
liğini yükseltmek, 

5. Kamu hizmetleriyle işletmecilik hizmetle
rini ayırmak, 

6. Halk - orman ilişkilerini düzenlemek, 
7. Amenajman plânlarını tamamlamak, 
8. Orman ürünleri sanayiinin gelişmesine 

destek olmak, 

9. Yol şebekesini plânlamak, 
10. Sınırlandırma, ihtilaflı sahalara öncelik 

verilerek yürütülecek ve bu hususta hava fotoğ
raflarından faydalanılacaktır. Keza orman ame
najman plânlarının düzenlenmesinde de hava fo
toğraflarından istifade olunacaktır. 

11. Standardizasyonun yapılması, fiyatların 
düzenlenmesi ve yurt içinde istihlâk edilemi-
yen orman mahsullerinin ihracatında öncelik 
verilmesi hususunda tedbirler alınması üzerinde 
durulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde orman
la halk arasındaki ilişkiler üzerinde son zaman
larda bilhassa durulmuş bulunmaktadır ve nite
kim Yüce Senatoda yapılan görüşmeler vesile
siyle de bâzı arkadaşlarımız İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının köy ve köy sorunları mese
lesini kritik ederlerken bu meseleye gerektiği 
kadar alâka gösterilmediği noktai nazarını be
lirtmiş bulunmaktadırlar. Memleketimizde yaşı-
yan insanların 1/3 ü orman içi ve kenarında 
oturmaktadır. Bunların öteden beri durumları, 
iktisadi vaziyetleri, kültürel seviyeleri memle
ketimizin diğer bölgeleri ile kıyaslanamıyacak ka
dar bozuktur, acilen ele alınması icalbeden me
selelerdendir. Memleketimizde bu mmtakalar-
da dağınık ve gelişi güzel bir iskân vardır. Çe
şitli coğrafi ve iktisadi bölgelerde tek evden 
tutunuz da birkaçının evi temerküz ettiği ve bu
na mukabil küçük mahalleler teşkil ©den köy 
toplulukları halinde, fevkalâde güç şartlar içeri
sinde yaşıyan ve derdi temini maişet kaygısiyle 
kıvranan bu orman içi ve kenarı köylülerin çok 
yönlü sorunlarına cidden radikal bir şekilde 
el atmak mecburiyeti vardır. Esasen bu mıntaka-

larda tarım tamamen ekstansif, primitif, amprik 
ve başıbozuk bir şekilde cereyan etmekte, hay
vancılık da gelişi güzel ve aşırı bir otlatmacı-
lık halinde bulunmakta, ekonomiye ömemli kat
kılarda bulunmamaktadır. Çok kere halk ile or
man arasındaki bu münasebetleri tetkik ve mü-
talâ ederken, sadece dâva bir orman meselesi 
imiş gibi ele alınmakta ve yapılması icabeden 
operasyonların münhasıran bu sahada intacı 
gerekeceği noktai nazarı kabul ve mütalâa edil
mektedir. Hakikatte mesele bir sosyo ekonomik 
meseledir. Tarımdan tutunuz, 'kültüre ve sağlık 
meselelelerine varıncaya kadar her alanda çok 
ciddî tedbirler almak suretiyle bu bölgelere, 
bölgesel kalkınmalar halinde öncelik vermek su
retiyle orman içi ve kenarındaki vatandaşların 
ıstıraplarına çare bulmak icabeder. Muhterem ar
kadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın 125 ilâ 126 ncı sayfalarında Iküçük (d) har
fi ile «ormancılık» başlığı altında bâzı tedbirler 
üzerinde durularak orman meselelerinin pek az 
bir kısmına değinildiği görülmektedir. Ve 
burada ileri sürülmekte bulunan tedbir ve tavsi
yeler tamamen palyatif, geçici ve hattâ de-
monstratif kabilinden olan işlerdir. Böyle müte
rakim, münazaalı ve için için kanıyan büyük ya
rayı sinesinde asırlardan beri taşımakta bulunan 
orman içi ve kenar bölgede yaşıyan halkın ıstı
raplarının dindirilmesi basit ve günlük tedbir
lerle alınması kabil olan işlerden değildir. Bu 
itibarla buna Anayasanın da öngördüğü esaslar 
gereğince; gereken tedbirleri, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda almak ve bu suretle or
manla halk arasındaki münasebetleri cidden mo
dern Devlet ölçüsünde düzenlemek mecburiyeti 
aşikârdır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
bu mahiyette görülen dâvanın çözüm yolu İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında köy ve k:öy so
runu meselelerim ele almak: suretiyle 
188 mci sayfadan 200 ncü sayfaya ka-
'dar hakikaten 22 ısayfahk çok uzun, 
geniş ve mufassal bir metin içerisinde ele alın
mış . Bunun ilkeleri, durumu, genel vaziyeti ve 
nihayet yerleşme yerlerinin özel sorunlar getir
diği köyler ve buralarda uygulanacak ormancı
lık tedbirleri olmak üzere kısımlar halinde ay
rıntılı bir şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır. 
Bu suretle meselelere daha ciddî, azimli bir sarı
lış bulunduğunu görmek mucibi memnuniyet bir 
haldir. 
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Muhterem arkadaşlar, şüphesiz kanunlar ve 
plânlar, projeler ne kadar uygun tarzda yapılır
sa yapılsınlar, en mühim mesele bunların icrada 
mâruz kalacakları tatbikat ve onun vereceği se
mereler, millî hayatımızda bırakacağı yankılar, 
daha mühim ve merhale ve yer teşkil etmektedir. 
Kalkınma Plânı tek başına bütün meseleleri iha-
te edilmiş değildir ve ayrıntılı şekilde göstermiş 
değildir. Bunları ancak, yıllık icra plânlariyle 
beraiber mütalâa ettiğimiz takdirde bir tütün ola
rak ifadesini bulacak ve tatbik edildikten sonra 
hâsıl olan neticeleri araştırıp tesbit ettikten 
sonra da, hakikaten isabetli davranıp davran
madığımızı daha müşahhas bir şekilde görmüş 
olacağız. Nihayet Kalkınma Plânı bir kalkınma 
stratejisi ve hedefler manzumesi halinde de 
mütalâa ve kabul edilebilir. Bu itibarla Kal
kınma Plânı ile yıllık icra programlarının tat
bik edilmesinde ve başarıya ulaşumasında bun
larla sağlanan finansman kadar şu üç noktada 
da pek önemli ve etkili rol oynıyaeak tedbirleri 
arz etmek isterim. 

1. Halkın ve Parlâmentonun millî kalkınma 
plânı ile buna ilişkin yıllık icra programlarını be
nimsemesi ve icaplarını yerine getirmesi, 

2. Devlet teşkilâtının bunları, kolay, ucuz ve 
kısa zamanda ve gereken şekilde icra edebilecek 

tarzda organizasyonu, reorganizasyonu ve koor
dinasyonu, 

3. Üçüncü önemli nokta, kamu sektörü işçi 
ve personelinin niteliği, zihniyeti, tutumu, çalış
ma sistem ve metotlarıdır. Bir taraftan plânda 
gösterilmiş bulunan hizmetleri ifa etmek, diğer 
taraftan teşkilât ve onun yanında da finansman 
meselesi, işte bunlar, arasında bu üç önemli nokta 
üzerinde, sıkı bir münasebet bulunduğunu arz ve 
ifade etmek isterim. Daha fazla görüşecek kıy
metli vakitlerinizi israf etmek istemiyorum. İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının müzakeresinde 
daima genel esaslar üzerinde durulmuş ve sektör
ler bir evvelki plânla bir sonraki plân arasındaki 
ayrıntıları üzerinde durulmamış bulunmaktadır. 
Badema yapılacak müzakerelerde de bu tarzda 
bir usulî müzakere takip edilmesinin daha ciddî 
ve faydalı kritiklerin ortaya çıkması bakımından 
milletimiz için faydalı ve lüzumlu olduğuna kaa-
niim. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Yüce 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederken Yüksek Heyetinizi saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 20 Haziran Salı günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

73 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1967 Pazartesi 

Saat : 10,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
X 1. — İkini Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal

kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu'(Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 949) [Dağıtma tari
hi : 14 . 6 . 1967] 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




