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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda, Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkın
ma Plânının tümü üzerindeki görüşmelere, grup
lar adına yapılan konuşmalarla, devam olundu. 

11 . 10 . 1972 Çarşamba günü saat 10,00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 18,52'de son ve
ri ldi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Hayri Mumcuoğlu Hüseyin Oztürk 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

• 

BAŞKAN — 92 nci Birleşimi açıyorum, müzakerelere devam ediyoruz. 

II _ GORÜŞt] 

7. _ Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1.977) Kal
kınma 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 3/906; Cumhuri
yet Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 141) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurun. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup adı

na söz rica etmiştim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 

adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Grup adına söz istemişsiniz. 
Yalnız, bir önceki birleşime ait zabıtları tetkik 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı 9 .10. 1972 ta
rihli 90 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

ÎLEN İŞLER 

ettim; benden evvelki Sayın Başkan, gruplar 
adına yapılan konuşmaların tamamlandığını 
Umumî Heyete tefhim etmişler. Bu itibarla, 
ikinci söz hakkı olarak bilâhara söz vereceğim. 
Ancak, bundan evvelki plânların müzakerele
rinde gruplar adına birinci kez konuşmalar bit
tikten sonra altı sayın üye konuşturulmuş, on
dan sonra tekrar gruplara söz verilmiş. Bu şe
kilde tatbikata devam edeceğiz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Usul hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın görüşülmesi usu

lünü tespit için toplanan Danışma Kurulunda 
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müzakerelerin ne şekilde cereyan edeceği görü
şülmüş ve gruplara söz verileceği, ondan sonra 
sayın üyelerin kişisel görüşlerini ifade edecek
leri belirtilmişti. Bendeniz, Sayın Başkana, 
gruplar adına bir kaç defa konuşma olanağı 
meydana geldiği takdirde ne gibi bir prosedü
rün takibedileceğini sormuştum. O zaman, bu
gün Başkanlık görevini yapan Sayın Üııaldı 
söz alarak, «Gruplar adına söz isteme her za
man mümkündür ve önceliği vardır. Bu itibarla 
bunun programa geçirilmesine lüzum yoktur» 
ifadesinde bulunmuşlardı, 

Bu itibarla, Danışma, Kurulunda yapılan bu 
müzakerelerin ışığı altında, bu sabah ilk sözün 
grubumuza verilmesini arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri'nin ifadeleri 
doğrudur. Tüzüğümüz, her istediği anda grup
lara söz verme mecburiyetini Başkanlığa tahmil 
etmiştir. Ancak, bütçe müzakereleriyle, plân 
müzakereleri bir intişar;?, dâhilinde yürüsün diye 
bir teamül yaratılmış ve sayın üyeler grupların 
konuşmaları sırasında konusamanıak gibi bir 
duruma düşmesinler diye hem sayın üyelere ve 
hem de gruplara söz verilmiş. 

Grup olarak siz ısrar ediyorsanız katileşmiş 
ve kararlaştırılmış bir hüküm de bulunmadığına 
göre Tüzüğü tatbik ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Israr 
ediyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Fikret Gündoğan, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Sözlerime dün kaldığım yerden başlamadan 
önce bir hususu özellikle belirtmeyi zorunlu gö
rüyorum. 

Dünkü tatbikatta yaptığımız konuşmanın sı
ra itibariyle uzunluğu bakımından, bâzı üyele
rin bu tutum ve davranışı kınar bir tavır takın
dıkları gözden kaçmamıştır. Hattâ kulağımıza 
kadar gelen bâzı sözler... 

BAŞKAN — Sayın Güncloğan, müsaade bu
yurursanız konuşmanıza devam edin. Herhangi 
bir çatışmaya mahal verilmemesi için istirham 
ediyorum, konuşmanıza devam edin. O, ayrı 
bir meseledir. Bu kürsüden şimdi size vâki her

hangi bir sataşma olmadığına göre cevap hak
kınız da yoktur. Bu itibarla, Grubunuz adına 
konuşmanıza devam ediniz. 

ö. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, sizden çok 
rica edeceğim, uzun seneler beraber çalıştığımız 
için iyice bildiğim bir hususu tekrar etmeme 
müsaade edin. Benim söyleyeceğim sözlerin 
sonu gelmeden müdahale etme usulünüz, haki
katen hem sizin müdahalenizi gereksiz bırakı
yor, hem de bizi müşkül duruma sokuyor. Ben, 
kimseyle çatışmaya, kimseyle muarazaya giriş
meye niyetli bir adam olarak söze başlamadım, 
söyleyeceğim sözü dinleyin... 

BAŞKAN — Hatırlatmak benim vazifem 
arkadaşım. 

0. E. P, GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü bi
tirdikten sonra sözlerimde sizin tanımladığınız 
biçimde bir nitelik varsa, o zaman elbette ikaz 
etmek baklanız; ama ben henüz sözümü bitir
melim. Sözümü bitireyim; sizin ikazınızı ge
rektiren bir durum olursa onu hürmetle karşı
larım. 

Bu itibarla, konunun uzunca süre içinde ko
nuşulmasını hoş görmeyenlere, şu önemli ger
çeği hatırlatarak sözlerimi niçin o kadar süre 
içine yaymak zorunda kaldığımı ifade edeyim. 

Arkadaşlar; konuştuğumuz konu, Üçüncü 
Beş Yıllık Plân konusudur. Bu ülkenin beş yıl
lık geleceğine şâmil, beş yıllık ekonomsal ve 
sosyal hayatını düzenlemeyi Anayasa emri ge
reği üzerine almış bir doküman, bir çaba, bir 
uğraş. Bir ülkenin beş yılma sâri ve beş yıllık 
hayatını kapsayan ve düzenleyen ve istikamet-
lendiren bir konuda konuşma süresinin, hangi 
ölçülerle tayin edileceği bilinmez, eğer bu süre 
elden geldiği nispette kısa tutulursa; Parlâmen
tonun ciddiyetiyle, uğraşlarımızın bize yükle
diği görsıvle bağdaşmayan bir tutum olur. O iti
barla,, 'Hz uzun konufimaik için deği'l, konunun 
önemini hayiıvyetle ifade için bu süre içinde 
sözlerimizi tamamlasmaya çalıştık. Bu itibarla 
aıüsamalhamızı değil, görev durumumuzun na-
ZRTI itibara alınarak, ıbizim konuşmalarımızı 
değerlendirmek veya 'değersiz bulmak duru
munda olmanızı istirham edeceğim. 

Dün, şeihrü'lsiinıenjin nasıl bir olgu ve .süreç 
, İçinde cereyan eıttiğini anîatmıış ve öteden t e-
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ri ifade etmeye çalıştığım özellikle sanayi ala- î 
mnida işgücüne ihtiyaç olmaksızın, kırsal böl- ı 
gelerde 'yaşamı olanaklarını kaybetmiş insan
ların bahtlarını denemek için ş̂ ehlrleıre yığıldı
ğını b'sftitftıniştim, Bu yığılmayı önleyici tedbir
lerden biri ve en miilbimi, hic şüphesiz ki, bu I 
büyük ülkede, özellikle az gelişmiş bölgelerde 
tanında ya.pi'lacaik iyileıştİTimel'S'idir. Kurula
cak barajlar, sağlıksız şeihMeşnıenin üstesin
den gelinmenin Ibir araca olduğu (için, tanımda 
birtaikım iyileştliırmelerin zorunlu olduğunu 
arz ve izah eylemiştim. 

Tarımda birtakım iyileştirmeler yapılma
dan, Türkiye'de sanayileşme olanağının zayıf- j 
layasağmı vs bu itibarla tıarımda iyileştirme 
yapmanın kaçınılmaz olduğunu şu gerekçe
de bize if aide eder. 

ArkaJdaş'laıriim, 1970'lendeîî, bu yana, tarım 
ürünlerinlin taiban fiyatlarında, hemen hiç de
necek kadar az ve fakat enflâsyonun getirdi
ği büyük fiyalt artışlarıyle kıyaslanmayacak j 
•kadac* edna bir artış olmuştur. TiirMye'deı fi
yatlar alabildiğine ve oranları başka ülkeler
de görülmeyecek ölçülerde artanken; tarım 
ür'dınkr'inin tafban fiyatlarının enflâsyon ya- ı 
ııajtııyoır veya yaratır endişesiyle zorfa, kanım 
gücüyle ve hattâ bâzı yenlerde bu kabil ta-
lep'I-edde bulunanları, ideolojik sapmalar i'o'n-
de düşünen insanlar olarak tamnılanıak; insaf-
sizinki ban 'da öteye, Türkiye'de foir yönetim çar
pıklığının, keyfiliğin açık ifadesidir. 

Arkadaşlarım, Tüıkiye'de 1970"ben bu ya
na 10 mıilyar lira para Mısılıraştır ve bu para 
piyasaya sürülmüştür. Bu 10 milyar liranın pi
yasaya sürülmesini, tarım ürünlerinin tafban fi
yatlarında yapılan küçücük 5'er kuır'uşluk, 
10W 'kuruşluk artırmalar mı sağlanmıştır? Bü
tün istatistiklere 'baktığınız zaman, tarım ürün
lerine yapılan taban fiyatlı zamlarıyle, basılan 
para ve artan fiyatlar anasonda hiçbir ilişki | 
olmadığı görülür. 

Arkadaşlarım, bugün TürkÜye'de yaşanılan 
gerçeklerden biri ve en mühimi şudur: Bugün 
tahıl fiyatları 100 kuruş civarında saptanmış
tır ve Topalak Mahsulleri Ofisi, üreticiden ta
rım ümmlıerini 100 kuruşa almak durumunda
dır. Oysa, Toprak Mahsulleri Ofisinin dün de 
izaih ektiğim gübi rolü değişmiştir. Doğrudan 
doğruya üreticiden ürün alan ve üreticinin pi- 1 

ya3a dalgalanmıalaaU içinde mağdur duruma düş-
ır^ıini önleyici bir kurum olacağı yerde, yine 
dün bahseLCiğüm giibll hirtalkım uydurma ma-
zeretltir Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticiden 
doğrudan doğruya mıal alır 'kurum olmaktan 
çılkmiiş, reddettiği ürünletrii, üretici, tayin ©di
len fiıjaıtan en aız 10 'kuruş aşağıya tüccara sat
mış ve fakat Ofis üreticiden 10 kuruş aşağı fi
yatla ürün saıtınalan tüccarın mallarını, sapta
nan iLyattan 10 kuruş fazlaısıyle, yani 100 ku
ruşa almıştır ve almaktadır. Böylesine bir çar
pıklığın. gözler önünde cecleyan ettiği bir ül
kede, «Düsen bozukluğu vardır» 'diyenleri i'deio-
'lojJk sapımayk suçüiayanlamn, asıl kendilerinin 
düzeni bozduklarını görmelerine ışık tutmak 
istiyorum. Evet, üretici, ofisin gcisterclği ma
zeretler sebebiyle satamadığı taran ü^ninühü, 
tüccara 10 kurmuş eksik fiyatla saltıyor, tüccar 
da ofise 10 kuruş fazlasryie iletiyor. BiemeJk ki 
ofis, üreticiyle pazar arasında bir aracı değil, 
üreti'lr/le tüccar arasında bir kurum niteliği 
kazanmıştır. Bunu görmek ve gösıtermelk bizim 
görevimizdir'. 

Tanımda bunun gibi o denli büyük olumsuz
luklar ve köylü sirtom (yüklenmiş yükler var
dır ki, bir yende Türk tarihi yasılııken Türki
ye'nin lüTO'âeeden sonra büyük köylü sınıfla
rının ezilmesi, katlanılır olmaktan çıkmış 
i'bir hayata zorla mahkûm edilmeleri sonu
cunda bu varlıklar meydana gelmiştir dene-
ceksir. Kaldı ki, bu varlıkların da, plânların 
veya ekonomi politikalannm öngördüğü gibi, 
gerçekten verimli alanlara doğru saptanmış po
litikalar ve tedbirler il3 sanayi alanlarına gi
deceği de büyük, ama çok büyük şüphe götü
rür bir dur-nıclur. Hiç durmadan özel sek
törün becTenmesi ve. özel sektörün özendirici 
tedbirlerle daha iyi hale getirilmesi saptanır
ken, köylünün veya işçinin sırtından büyük 
sermaye birikimini! sağlayıcı yolların tutul
masında ne kadar büyük insafsızlık, yanlışlık 
V3 çarpıklık olduğunu arz edeyim. 

Hele, ücretlerin artması suretiyle fiyatla
rın arttığı iddiası kadar boş. ispatı gayrikabil 
ve bir nevi aldatmacadan ileriye gitmeyen 
sav, başka hiçbir ülkede ba kadar cesaretle 
ileri sürülemez. 

Arkadaşlarım; Plân dokümanı, ücretlerin 
artısına a^ırı kârların sebebolduğunu açıkça 
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G. Senatosu B : 92 11 . 10 . 1972 O : 1 

ortaya koymuştur. Aşırı kârların ise, nasıl 
ve ne gibi bir ekonomi politikası takibedildiği 
için meydana geldiği, bilinen gerçeklerdendir. 
Halbuki, Başbakan dâhil sorumlular, ücret ar
tışlarının, fiyat artışlarına sebebolacağı yolun
daki görüş ve iddialarını durmadan kamuoyu
na, ücret artış taleplerinde bulunan işçilerin bu 
taleplerini, «'Sunî, sendikal baskı gruplarının 
yarattığı bir nevi Itazyik, bir nevi lolumsuz ve 
tahrlbedicl davranış.» diye ileri sürüyorlar. 

Arkadaşlarım; 1969'dan bu yana asgarî işçi 
ücretleri üzerinde hiçbir işlem yapılmadığı, 
1969 şartlarıyle asgarî ücretlerin ülkede cere
yan ettiği bilinmeyen bir gerçek midir? 1969 
da saptanmış asgarî ücretlerle yaşamaya mec
bur olan özellikle vasıfsız, yeni işe başlamış, 
her türlü is Kanunu olanaklarından yararla
namayan işçi sınıfının, 1969 da saptanan as
garî ücretlerle yaşamaya mahkûm edilmesi, 
ekonomi politikasının iyiliğini ve isabetliliğini 
mi gösterir; yoksa bir sınıfa, bir zümreye ala
bildiğine ve insafsızca yüklenmenin açılk ve 
korkusuz bir politikası mıdır? Onu takdirle
rin1 J2e bırakırım. 1969'dan beri değişmeyen 
asgarî ücret seviyesinin 1969'dan bu yana % 48 
artan fiyat ve geçim endekslerinin ne yolda 
menfî şekilde etkilemiş olduğunu nasıl izah 
edersiniz? 

1970'den beri toplu sözleşmeler en asgarî 
seviyeye inmiş ve ücret artışı talepleri, biraz ev
vel arz ettiğim gibi ya ideolojik sapma ya da 
sendikal baskılarla sunî olarak yaratılan hare
ketler olarak tanımlanmıştır. % 48 oranında 
artan geçilin endeksine (toplu sözleşmeler veya 
asgarî ücretlerde artırma yapılmadan, ücretle
rin sebebolduğu pahalılığı) üere irerdeki artışın 
yarattığını iddia etmek hangi in?af il: bağda
şır. 

Değerli arkadaşlarım; plân dokümanının bir 
tarafında, «Tekelci ortam içinde çalışan sanayi
cinin ve tüccarın büyük, aşırı kârlar elide etti
ği» yazarken, diğer tarafta da ücret artışlarının 
fiyat artışlarına sebebolduğıınıı. söylemeye kal
kan sorumlular bulunur. Böylesine çelişkiler 
ülkesine her yerde rastlamak mümkün değil
dir. 

Arkadaşlarım, değerli bir arkadaşımdan al
dığım bir şemayı ars ve onun öğelerini şerh 
etmek suretiyle, meselenin nasıl yanlış va'zediT-

diğini ifade etmeye çalışacağım. Şu küçük tab
lo, üretim faktörleri içinde j§çi ücretlerinin ne 
oran ifade ettiğini gösteriyor. 1966'da 100 lira
lı!*: bir üretim içinde; vergi, kâr ve diğer girdi
ler % 90'a yakın bir pay sahibiydi. Buna mu
kabil işçi ücretlerinin, üretim faktörü olarak 
100 liralık üretim içinde marjı % 9,5 civarında
dır. 

Şimdi, bir malın üretim faktörlerinin topla
mından oluşan maliyeti, kâr dâhil % 100'dür. 
Bunun içinde işçi ücreti yalnız % 9'dur. 1969' 
elan bu yama geçim endeksi % 48 artarken; bu 
arlısın nedeni olarak % 9 oranında işçi ücretle
rindeki artışı göstermek mantıksal ve doğru 
değildir. 

Ben daha ileri gidiyorum : Bira fabrikasın
da üretilen bir litre birada işçi ücretindin üre
tim faktörü olarak maliyete tesiri bir liradır. 
1983'de üretim faktörl'eri arasında vergi, kâr 
ve diğer giderlerin maliyete tesiri, oranlar iti
bariyle % 89 civarındadır, işçi ücretlerinin 
bu birleşimdeki oranı ise % 10,36 dır. De
mek ki, işçi ücretleri, maliyet faktörlerinin, 
üratim faktörlerinin % 10'unu kapsar, 
bunda hiçbir artırma yapılmaz, fakat 
«fiyatlar arttı, artıyor, artacak ücret ar
tışlarını durdurmalıdır» feryadını ayyuka 
çıkaranlara bu tabol güzel bir misal 
te;kl! ediyor. Üretim faktörleri arasında işçi 
ücretlerinin oranı 1970'te hiç değişmemiş, % 
10,53 civarında kalmış. Diğer % 90'ı kâr, üre
tim girdisi ve daha birtakım üretim f akltörleri 
ve maliyet unsurlarıdır. 

Demek ki, Türkiye'de gerçekten koparılan 
yaygaraların büyük bir kışımı, aslında bilgi
sizlikten ziyade bir türlü özendirile, sevile, ok-
şanıla, elinden tutula, övüle, sevile ve baş-
tacı edile, hakkında akla ne gelirse, ne iyilik 
gelirse yapılan bir kesime sunî olarak güç kat
mak, sunî olarak o kesimi her kesimin üstümde, 
fevkimde bir duruma yükseltmek içindir. Bu 
neye yaramıştır? Bunu anlamak çok güçtür. 
Büyütülmek, yükseltilmek, önemsendirilmek, 
birinci derecede sıraya çıkarılmak İstenen ke
simin ekonomik faaliyetlerine baktığınız zaman, 
plân dokümanında gördüğünüz gibi, yatırım 
eğilimleri her seme biraz daha düşmüş, Ihıer se
ne biraz daha azalmıştır. Buna mukabil yeri
len, şüpheli gözlerle bakılan, ideolojik sapma
lara çok müsaidolduğu söylenen işçilerin, 'kısa 
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dönemler içinde ücretlerinin 0,6 - 2,8 kadar 
düştüğü yine plân dokûmanındaki tablolardan 
gözüküyor. 

Böylesine duygusal, sunî ve ama ne yapı
lırsa bir türlü istenilen itibara lâyık olma yo
lunda gereken çabaları göstermeyen sektörü, 
bugün de bu dönmede, tarihîn bu aşamasında 
hâlâ, ama hâlâ çok anlamsız ölçülerde önemse
mek ve büyümsemek ekonomik rasyonellikle 
bağdaşır bir anlayış değildir. Bizim, bu önem
senen, önemsenmek istenen, büyütülmek iste
nen, övgüye lâyık sektörle bir alacağımız - ve
receğimiz yoktur. Biz, öngörülen yatırımların 
yapılmasını bekliyoruz, arzu ediyoruz ve plâ
nın verdiği hedeflerde çok değerli katkılarını 
hasretle gözlüyoruz; fakat önemli bir haksızlı
ğa da müsaade etmek istemiyoruz. 

Gerçek, kamu sektörünün ülke ekonomisi
ne yaptığı katkıları propaganda veya siyasal 
yatırım gayeleriyle kötülemek ve o sektörü bü
tün yaratıcı gücüne rağmen bir tarafa itmeye 
çalışmak, ona köstek üstüne köstek atıp aslın
da onu duruma uğratmak değildir. Bu mem
leket ekonomisinin en dinamik kanadını dumu
ra uğratmaya yönelmiş çabadır. Lütfen kar
ma ekonomi kurallarına riayet ledsüiın. Hiç
bir organın, (hiçbir siyasal örgütün, kişinin 
veya kurumun, kamu sektörü için özel bir an
layış, özel bir koruma, özel bir beğeni öneri
sinde bulunmasına veya tedbir ve politika tav
siye emtesine katiyen ihtiyaç olmasın istiyo
ruz. Kamu sektörünü karma ekonomi içinde 
bırakmalıyız. Ekonomsal kurallar içinde ka
nunun yazdığı gibi, kârlılık ve verimlilik 
amacına ulaşmak için, bütün olumsuz ve sunî 
engellerden arınmış bir şekilde çalışmasına im
kân vermeliyiz. Tıpkı onun gibi özel sektöre 
de ekonomimizin kendi kuralları içinde geliş
me, büyüme ve ekonomiye katkıda bulunma 
olanağını vermeliyiz. Birini diğerinin aleyhine 
denge bozucu bir şekilde, giderek ekonominin 
genel hedeflerine erişmesini bozacak şekilde 
sunî birtakım davranışlarla büyütmeyelim ve 
onu ekonomi politikamızın temel direği yapma
yalım. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu böylece 
burada bağladıktan sonra bu plânda, gelir da
ğılımı adaletinin öngörülmediği ve bu gelir da
ğılımı adaletinin sağlanması yoluna gidildiği 
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takdirde, Türkiye'de kalkınma olanaklarının 
; za'fa uğrayacağı düşüncesi hâkimdir. Bu ger-
j çek, plânm birinci kitabının 134 ncü sayfasın-
j da 236 ncı maddesinin bir işaretli şerhinde açık-
j ça ortaya konmuştur. 

; Arkadaşlar, bu yanlış bir görüş ve düşü
nüştür. Yanlış bir görüş ve düşünüştür dsr-

1 ken, geçen giin yaptığım konuşmada da ifade 
ettiğim gibi Türk halkmm içinde bulunduğu 
çok -kötü durumu görüp, acıdığımız, merha
met duygusuna kapıldığımız için söylemiyorum. 
Ekonomi politikasının yeni kanununun salt eko
nomik büyüme olmadığı, büyüme ile birlikte ge
lir bölüşümünün âdil ölçeklerle yapıldığı bir 
ekonomi politikasının modern ekonomi politika
sı olduğunu saptayan çok bilimsel kitaplar var. 

Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
biz, tarih içinde üstlendiğimiz görevlerin bu
güne kadar bizi hiçbir ısuret ve veçhile yanılt
mayan, ispatlanmış doğrultusunda hareket 
eden bir parti olarak, «hangi sefoep, niyet, 
maksat ve hedef için olursa olsun, çok ileride 
iyilikler olacak; şimdi hayat haklarından vaz
geçeceksin, feragat edeceksin, insan olarak 
seni bir üretim faktörü ve alabildiğine yıprata
bileceğim bir üretim faktörü olarak görüyorum. 
Hattâ senim çalışmadan ötürü zorunlu olarak 
duçar olduğun yıpranmayı onarmak için lâzım 
olanı sana bir uzunca müddet vermeyeceğim M, 
ben o uzunca müddet sonra gelenlere büyük 
imkânlar yaratayım» düşüncesine asla katılmı
yoruz. Bizim ekonomik felsefeımizde, siyasal 
felsefemizde, sosyal felsefeımizde her atılım, 
her davranış, her politika, her anlayış, insana 
aşırı ölçüde zarar verdiği yerde durur, önemi
ni kaybeder ve bizim için geçersiz olur. Daima 
insanı önde, başta ve ileride tutacak bir anlayı
şın içinde bulunmakta devam edeceğim. Biz, 
böyle yaparak, Türkiye'de bugünkü seviyeyi 
elde ettiğimize kaniiz. 

Ek tek parti iktidarı dcnemlsrinde, bugün
künden cok daha rahat bir ortanı içinde; hiçbir 
siyasal muhalefetin bulunmadığı, toplum katla
rının, sınıfların ve grupların baskı yapma ola
naklar1 olmadığı dönemlerde dahi rijit, insanı 
üretim faktörü olarak bir bilya parçasından da
ha, değersiz gören bir politikayı isleyebilirdik. 
Böyle olanaklar elimizde idi; ama hiçbir zaman 
bunu yapmadık. Halkçılık umdesinde, baskala-
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nmn sandığı gibi, bir duygusallık, milleti bir 
yerde haysiyetli hale getirmek için önüne atıl
mış bir süslü söz olarak kullanmadık. Halkçılığı 
gerçekten kalkınma, büyüme, gelişme ve Türk 
toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma
nın itici gücü, dinamiği olarak kabul ettik ve 
hemen yanına bir devrimcilikle, bu itici güce bü
tün toplumsal güçleri katarak, hedefimiz olan 
halkçılığı, yani insanı, Türkiye'de ne mutlu Tür
küm, diyen insan haline getirmeye çalışmışladır. 
Biü, tarih içinde 1930larda devletçiliğe, Cumhu
riyet düzeninin fakirlik getiren bir düzen sayıl
maya başladığı, sıralarda, hiçbir korkuya kapıl-
maksızm bugünkü anlayışla, salt bir ekonomizm-* 
le halkı, insanı bir tarafa iterek, gaddar birta
kım politikalarla ekonomiyi veya sosyal hayatı 
yöneltmeyi düşünmedik. Yine de düşünmeyece
ğim, düşünmemekte devam edeceğiz. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Sayın C4enel 
Başkanımız Bülent Ecevit'in bir gazetede yayın
ladığı şu temel ilkeleri hiçbir zaman ihmal etme
yen bir kalkınma prosesinden öteye bir düşün
ceye sahip olmadık, olmayacağız. 

Müsaade buyurursanız, çok iyi anlatılmış ol
duğu için metnin, önemli kısımlarını okuyaca
ğım. 

«Cumhuriyet Halk Partisinin amacı, ülke
mizin ekonomik gelişmesini sosyal adalete uygun 
olarak ve demokratik rejim içinde hızlandırmak
tır. önce, ekonomimiz gelişip büyüsün, sosyal 
adalet sonra düşünülür, ya da ekonomik gelişme 
belirli bir düzeye erişmeden ve bâzı sosyal re
formlar yapılmadan demokrasi tam uygulana
maz yollu düşünceleri Cumhuriyet Halk Parti
si reddeder. Ekonomik gelişme, sosyal adalet, 
demokrasi... Cumhuriyet Halk Partisi bunların 
üçünü birden ve bağdaştırarak sağlayacak üç 
boyutlu bir düzen değişikliğini öngörmektedir. 
Ekonomisi yeterince gelişmemiş, kaynaklarına 
yeterince değilmemiş bir ülke, ekonomik geliş
meyi, sosyal adaleti ve demokrasiyi nasıl olur da 
bir arada yürütebilir Bu, bâzılarına güç görün
se de, çağımızın Türkiye'si için başka bir yol 
yoktur. Neden yoktur? 

27 yıllık çok partili demokratik rejim dene
yinden sonra Türk toplumu artık demokrasiden 
başka bir rejim altında yaşamaz duruma gelmiş
tir. Bu rejimde köylü, işçi, memur, esnaf, hattâ 
işsiz veya emekli kendi yaşama düzeyini yüksel-
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tebilmek için Devlet yönetimini de, sermayeyi 
de sürekli zorlar. Buna somut bir örnek olarak 
toplu, sözleşme düzenini gösterebilirim, işçilerin 
toplu sözleşme ve grev hakları tanınırken birçok 
kimseler' ürküyorlardı. İşçilere bu hak tanının
ca işyerlerinin batacağı, sanayileşmenin yavaşla
yacağı sanılıyordu. Oysa tam tersi oldu Bir 
yandan işçilerin geçim düzeyleri yükseldi, bu
yandan da sanayide gelişme hızlandı. Çünkü bu 
çalışma düzeni kuruluncaya kadar, işletmeler 
maliyeti düşük tutmanın en kolay ve fakat en 
verimsiz yolunu seçiyorlardı. Bu yolda işçi üc
retlerinin düşük tutulması öngörülüyordu. Top
lu sözleşme ve grev haklarıyle bu yol kapandı. 
Şimdi işletmeler ancak daha iyi, daha bilimsel iş
letmecilik yöntemleriyle idare olunuyorlar ve ile
ri teknolojiye geçerek verimliliği artırmaya yö
nelmiş bulunuyorlar.» 

Bu ve bunun gibi daha birçok önerilerimizi 
dile getiren bu yazı, bizim gerçekten ekonomi 
politikası bakımından benimsediğimiz bir görüş 
ve anlayıştır. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi bitirmeden 
önce bir gerçeğe parmak basmayı uygun buluyo
rum. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu evrensel koşul
lar, toplumun 50 yıllık Cumhuriyet döneminde 
ve demokrasi dönemlerinde kazandığı alışkan
lıkla,', değişen dünya görüşleri, artan ihtiyaçlar 
ve nihayet 1972'de Türkiye'nin olma ya da olma
ma noktasına getirilmiş bulunması bizi Hükü
met olarak, siyasal partiler olarak, teknotratlar 
olarak belli bir ekonomi politikasının sapmala
ra, çelişkilere ve daha birçok olumsuz oluşlara 
düşmeksizin takibedilmesini zorlamaktadır. Ama 
bu sosyal gerçek, hiçbir zaman Türk insanının 
ilâhî bir kaderin kendisini kırılmaz bir çember 
gibi sardığı, ortamda, çok ağır hayat koşullarını 
uzunca bir müddet daha sürmeye mahkûm bir 
ulus, bir toplum, olması gereklidir düşüncesinden 
hareketle, bu ekonomi politikalarının oluşturul
masın?, olanak, mesağ ve imkân yoktur. 

Onun için Üçüncü Beş Yıllık Plânı, büyük 
çabalar sarf edilerek hakikaten dış ekonomile
rin, özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
Türk ekonomisini çok yakından kavrayan genel 
şartlandırmaları içinde özgür ve her türlü mü
dahaleden uzak kalma olanağından mahrum ola
rak hasırlanmış, «Neyi kurtarırsak en kazançlı 
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oluruz?» düşüncesinden hareket edilmiş ve fa
kat bu düşünceye ve bu anlayış nedeniyledir ki, 
Türk toplumunun iktisadî, sosyal ve kültürel 
kalkınmasım topyekun ve doğru dengeler için
de düzenleyen bir doküman olma niteliği sayıf 
kalmıştır. 

Politikaları ve tedbirleri itibarı ile çok su gö
türür birtakım, hayalcilik ve soyutçuluk unsur
larım ihtiva eden; ama buna rağmen Türk top
lumunun kurtulması, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmasını sağlayacak bir araç olmaya yatkın 
bâzı düzeltmelerle çağdaş uygarlık düşeyine 
ulaşmanın tekniklerine oldukça isabetli biçimde 
yer vermiş bir doküman olarak övgü ve iyi uy
gulanması isteği ile millete hayırlı olmasını dile
rim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın üzerinde Cumhu
riyet Senatosunda görüşmeler yapıyoruz. Türk 
toplumunun, Türk ülkesinin sosyal, ekonomik, 
kültürel nevama bir Anayasasını yapıyoruz. 
Ufukta 1995 yılı, önümüzde 1977 yılı... Türk 
ülkesinde neler yapacağımızı konuşuyoruz. 
Ama, bir şey söylemek istiyorum; geçen beş yıl
lık plânlara nazaran Parlâmentomuzda plâna 
karşı ilginin az olduğunu görmek üzücü oluyor. 
Cumhuriyet Senatosunun görevlerinin neler 
olacağı, Anayasa tadilleri konuşulacağı zaman 
Üçüncü Beş Yıllık Plân görüşmelerine ilgisizlik, 
Cumhuriyet Senatosunun fonksiyonu bakımın
dan bir gerekçe hazırlamak gibi oluyor, 

Muhterem arkadaşlarım, bereket versin se
natör arkadaşlarımız ilgi göstermektedirler. Bu
nu böylece kaydettikten sonra Üçüncü Beş Yıl
lık Plân üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. 

Türk toplumunun plânlı döneme nasıl girdi
ğini, geçmişe göz atarak plânın Türkiye'deki 
tarihçesine bir bakmak, bu günleri değerlendir
mek, plânın hakkını vermek bakımından yerin
de olacaktır: 

Türkiye'de plân fikri ta 1930larda Cumhu
riyet Halk Partisi hükümetleri zamanında Par
lâmentomuza girmiş bir fikirdir, 1950 - 1960 
arası plân fikri bir tarafa itilmiş, hattâ bu fikir 

hafif e de alınmıştır. 1950 - 1960 dönemi arasın
da plân fikri muhalefet partileri tarafından di
le getirilmiş, nihayet 27 Mayıs 1960 İhtilâlin
den sonra, 1961 Anayasamızda yer almış ve 
1963'ten sonra da plân uygulanmasına başlan
mıştır. 27 Mayıs dönemi olmasa idi, Türkiye'de 
plânın uygulamasına geçilmesinin ne kadar ge
cikeceği meydandadır. Bunu söylemekten mak
sadım, Türkiye'de demokrasi edebiyatının yo
ğun olarak yapıldığı şu günlerde, «Evet, de
mokrasi güzel bir şey fakat devrimler Türkiye'
ye çok şey kazandırmıştır» fikrini ortaya koy
mak içindir. 

Plânsız dönemde Türkiye'de bir kalkınma 
olmamış mıdır? Evet, Türkiye'de plânsız dö
nemde de bir kalkınma olmuştur; ama hedefsiz 
olmuştur. Türk toplumunun sosyal, ekonomik, 
kültürel gücü hedefsiz bir şekilde âdeta israf 
edilmiştir, 

1965'te iktidarı devralanlar, 1961 - 1965 ara
sındaki zamanın boşuna geçtiğini söylemişler
dir. Sadece ve sadece bu dönemde plâna geçişi
mizi hatırlamaları bir hakşinaslık görevi olur
du. Bunları, bir siyasî iktidarı, bir siyasî döne
mi yermek, diğerini övmek için söylemiyorum; 
Türk toplumunun Üçüncü Beş Yıllık Plânı id
râk ederken hangi safhalardan geçtiğini ifade 
etmek istiyorum. 

Bugün, Türk toplumu olarak bir batılı dev
let gibi plânı konuşmak, Batılı bir uygarlık dü
zeyine ulaşmamızı göstermesi bakımından bir 
kıvanç vesilesi olmuştur. Çok şükür, Batılı dev
letler gibi plânımız ve yetişmiş uzmanlarımız 
var. Türkiye'nin problemleri bir masanın üze
rine seriliyor, inceleniyor, Parlâmentoya geti
riliyor. Türk ekonomik ve sosyal gücü, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna katılmaya hazırlanıyor. 
Bu, Türk Milleti için bir aşamadır, bir kıvanç 
vesilesidir.. 

Muhterem arkadaşlarım; Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın temel hedefleri ve stratejisini bölüm bö
lüm incelediğimiz zaman, Türk toplumunun so
runlarını ortaya koyuyoruz. Bu, işin teşhis fas
lıdır. Hızlı nüfus artışı, yetersiz eğitim, dağınık 
yerleşme, gizli işsizlik ve yetersiz sosyal gü-
venlk, dengesiz gelir dağılımı, (içtasarruf açığı 
ve kredileme sistemi, üretim yapısı, teknoloji, 
dış ticaret açığı ve yapısı, masraflı ve yavaş iş
leyen kamu yönetimi, AET nin getirdiği yü-
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kümler yer almaktadır. Bu teşhisler tamam, ve 
isabetlidir, isabetli teşhisin isabetli çareler ge
tireceği bir gerçektir. 

ikinci bölümde yer alan «Plânın Anayasal 
temelleri», üçüncü bölümde yer alan «Uzun dö
nemli kalkınmanın amaçları», dördüncü bölüm
de yer alan «Yeni perspektif ve gereği vs anla
yışı», beşinci bölümde yer alan «Kalkınma hı
zı ve kavramı» bütün bunlar çok isabetli olarak 
batılı bir anlayış ve batılı bir düzeyde hazırlan
mıştır. 

Bu bölümlerin üzerinde ayrıntılı olarak dur
mak, konuşmak, vaktinizi almak ve arkadaşla
rımın konuştukları konuları tekrar etmek ola
cağından; ben, sadece arkadaşlarımın üzerinde 
az durdukları ve kendimce daha önemli gördü
ğüm konularda kısa kısa duracağım. 

Muhterem arkadaşlarım, plân yapmak iyi 
bir şey; fakat plânı gerçekleştirmek de, uygu
lama da o kadar önemli bir faktör. Bu plânın 
gerçekleştirilmesi için bu plânda plân araçları 
ve plân türleri gösterilmiş bulunuyor. 

Ben, plânın altıncı bölümünde yer alan plân
lama araçları üzerinde önce durmak istiyorum. 
Kullanılacak plân türleri içinde il plânları ko
nusu üzerinde çok durmak gerekiyor. Geçen 
iki Beş Yıllık Plân uygulaması, maalesef il
lerde plân değil, plansızlık şeklinde tecelli etti. 

Bir örmek vermek istiyorum. Bunu lokal bir 
konu olarak, mahallî bir mesele olarak kabul et
memenizi istirham eidiyomm. 

Elâzığ'da plân uygulaması yapılıyordu, bir 
kooperatif kuruldu, kooperatif evlerine su vere
cekler. iller Bankası buraya bir kuyudan su ter
fi ettirdi ve evleri suya kavuşturdu. Güzel bir 
şey. Bunun tam bitişiğinde bir akademi var, 
akad'c.mlüye de ayn kuyudan hiı verilecek. Birbi
rine paralel olan bu borular arasındaki mesafe 
500 ilâ 1000 metre. Mesafe bu kadar kısa, kuyu
lar ve sulanan saha birbirine yakın. Kooperatif 
evlerine verilecek su için 10 - 20 metre daha 
yüksekte bir yere bir depo yapılsaydı hem aka
demi, hem kooperatif evleri hem çocuk ıslah evi 
ve hem de şehrin bir kısmı belki sudan istifade 
edecekti; fakat bunlar için ayrı ayrı tesisler 
kurdular.1 500 000 lira sarf edîlsrek kooperatif 
evlerine su veriliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 500 000 lira sarf 
edilen bu tesis 4 saat çalışıyor. 24 saatin 20 sa
ati boş, atıl kapasite olarak duruyor. Akademi

ye su vermek için yapılan 2 milyon liralık tesis 
de yine bu şekilde belki günde iki, üç saat çalı
şabilen bir tesis. Fakat, bunlar sanki birbirlerin
den. ayrı ayrı kimseler, yerler tarafından yapıl
mış tesisler. 

Belediye reisine gidiyorsunuz, saçını başını 
yoluyor, «Aman bu tesisler bir eldeın yapılsaydı, 
'herkes istifade ederdi» diyor. Valiye gidensin, 
«Ne yapalım yukarıya yazdım; fakat bir türlü 
bunu halledemedik» der. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın bu şekilde 
uygulanması plansızlık oluyor. Devletin milyon
larca lira sarf öttiği tesisler yan yana, birbirine 
bitişik bir durumda. Bütün bunlar, Yüksek 
Plânlamadan geçiyor. Elâzığ'a gidenler bu ilde 
bir plânlama olmadığından bu tesislerin ayrı 
ayrı yapıldıklarını görürler .Tesislere ayrı ayrı 
masraflar ediliyor. Tesislerin yarısı atıl, yarısı 
çalışmaz bir durumda. Çünkü, diyorum ya, gü
nün. 24 saati içerisinde yalnız 8 saat çalışması o 
evlere su vermeye yetiyor, jzaten hepti 56 ev, 
100 ev... Bu tesis, yeni yapılmakta olan Akade
minin su ihtiyacını da karşılıyor. 20 metre yük
seklikte bir deponun yapılmaması ayrı ayrı te
sisler yapılmasını zorunlu kılıyor. Kapanın elin
de; kim bakanlıktan bir tahsisat koparafoiliyor-
sa o tesisi kurabiliyor, ikisinin ortasında bulu
nan çocuk ıslah evi de 200 bin lira sarfıyle de
rin kuyu tulumbası yapıyor. Bu tesislerin bir
birlerinden haberleri yok, organize değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir il plânlaması 
değil belki bir organize meselesidir. Adına ne 
derseniz deyin; illerde plânlamanın yapılmamış 
olması sebebiyle, her müessesenin kendi bakan
lığından aldığı paralarla kurduğu tesislerde, 
plânsız denemde yapılmayan şekilde, âdeta bir 
fscia peklinde plân uygulamasını gördük. Onun 
için plân uygulamasına, illerde valiler mi baka
cak, plânlama kurıulu mu kurulacak, ne yapıla
caksa yapılacak; fakat bu plân uygulamasında 
mahallî meseleler g'özönünde tutularak israf ön
lenmiş olacaktır. 

Plânın altıncı bölümünün 6/16 numarasın
da : «il puanları, mahallî idarelerle merkezî ida
renin taşra kuruluşları sırasında etkin bir işbir
liği, koordinasyon sağlanmasında araç olarak 
kullanılacak ve böylece Anayasanın 112 nci 
maddesindeki idaremin bütünlüğü ilkesi sağla
nacaktır» deniliyor. Bütün bunların gerçekleş
mesi yürekten arzumuzdur. Plânda bu konu-
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nun yer almış olması, önemli ve bize kıvanç ve
rici bir faktördür. 

Plânın yedinci bölümünde «Kalkınma poli
tikalarının ilkeleri» sıralanmıştır : Millî savun-
mja, adalet reformu, kamu kesimi reformu, ka
mu kesimi ve özel girişim, millî tasarrufları ar
tırma, AET ile ilişkiler, teknoloji seçimi gibi ve 
sair konular yer almış bulunmaktadır. Kalkın
ma plânının politika ilkeleri olarak gösterilmiş 
bulunan bu konular üzerinde yeterince duruldu 
ve hemıetn hemen bütün arkadaşlarımız birçok 
konularda görüş birliğine vardılar. Ben, yalnız 
şu AET ile olan ilişkiler konusunda görüş ayrı
lıkları olduğundan, düşüncelerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl Katma 
Protokolün imzalanması münasebetiyle bu kür
sülerde «AET'ye katılmakta âdeta hata ettik» 
gifbi sözler söylemdi, fikirler ileri sürüldü. Tür
kiye'nin AET'ye girmesi 1830 lardan beri özle
mini çektiğimiz batılı devlet olmanın bir ahd-
nanicisidar. Bunun en veciz ifadesini bu anlaşma
ya imzayı koyan sayın ismet inönü ifade etmiş
tir. Ta Lozam^dan beri Avrupa ile olan önemli 
bütün anlaşmalarımıza imza koyan ismet Paşa; 
bu anlaşmayı övmüştür. 

Bir de bakıyoruz ki, sağcı geçinen ve solcu 
geçinen profesörlerimiz, kıyametleri koparırca
sına AET'ye girişlimizi ele aldılar ve bunu yer
diler. 

Arkadaşlarım, Türk sanayii daha ne zamana 
kadar iç tüketime dönük, gümrük duvarlarının 
arkasına gizlenmiş, çürük, kalitesiz, dış pazar
larda rağbet görmeyen mal imal edecek? Daha 
ne zamana kadar politik yollarla ithalini yasak
ladığı malları, çürük ve kalitesiz yaparak Türk 
Milletinin canını yakacak? 

AET, tâbiri caizse bir er meydanıdır. Türk 
sanayicileri 20 yılda Ortak Pazar'a hazırlanma
lıdır. Dünya Bankası sermaye vermeye hazır. 
Türkiye'de teknoloji var, teknisyen var, az çok 
herşey var; ama Türk sanayii iç tüketime dö
nük, çürük, kalitesiz mal yapan bir sanayi ha
linde devam edip gidiyor. 

Ortak Pazar'a Türk sanayii neden 20 yılda 
hazırlanmasın? Birtakım politik yollardan bâzı 
imalâtın ithalini yasaklayıp, rekabet imkânları
nı daraltıp Türk Milletinin sırtında boza pişir
mek isteyen bâzı sanayiciler meydana çıkmalı
dır. Teknolojinin vatanı yoktur. 
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Muhterem arkadaşlarım, vana alırsın ertesi 
gün kafası kopar, hortum alırsın bir defada 
patlar, kiremit alırsın toprak çıkar, çelik alır
sın ertesi gün bükülür, anahtar alırsın kırılır, 
kilit alırsın bozulur, su saati alırsın ertesi gün 
bozulur. Türk Milleti ve Türk köylüsü bunun 
acısını çeker durur... Türkiye'de bir hortum 
bulamazsınız. Bir pülvarizatöre hortum almak 
için bir sanayiciye müracaat ettiğim zaman ba
na, «Bunu ancak Tarsus'ta kaçak İngiliz malı 
olarak bulabilirsin. Yoksa Türkiye'de alacağın 
hortumların hepsi ertesi gün patlar» dedi. Türk 
köylüsü, güneşin altında ziraat mücadelesi ya
parak ekinini yabanî otlardan korumak için, 
ilaçlama yapmak için çırpınır durur. Hangi mü
essesenin yaptığı bilinmeyen hortumu alırsınız, 
ertesi gün patlar; Türkiye'de doğru dürüst bir 
hortum bulamazsınız. 

Bana kocaman bir müessesenin, «Git kaçak 
mal al» demesi acı arkadaşlarım. Türk köylüsü 
o zaman diyor ki, «Ah nerede gâvurun malı?» 
Türkiye, ne kadar zaman gâvurun malını araya
cak? Kusura bakmayın heyecanlıyım, Türk sa
nayiini batırmak istemiyorum; ama bu acıyı du
yan bir insan olarak Türk sanayicisinin kendisi
ni derleyip toplamasını istiyorum. 

ithali yasak olduğu için Avrupa'dan gelme
sine müsaade etmez. Kendisi çürük yapar mil
letin canı yanar. Ne olacak? Ortak Pazar bunu 
halledecek, ingiliz malı, Alman malı gibi sağ
lam.. Türk malı?.. Yok, Türk malı çürük. 

Muhterem arkadaşlarım; ya bizim sanayici
miz adam olacak, ya Türk Milleti ebediyen ilkel 
bir tarım ülkesi olarak kalacak. Sanayicimiz, 
kendisini buna hazırlamaya mecburdur, AET 
bunu sağlayacaktır. AET'nin protokol dönemle
rinde hatalarımız olabilir; fakat Türk sanayii 
AET'ye kendisim hazırlamaya mecburdur. 

İlkeler arasında hayvancılık için şümullü 
cümleler yazılmış. 3/32 nci bölümde yazılan 
cümleler ne olursa olsun, bu dönemde hayvancı
lığın geliştirilebileceğine de ben inanmıyorum. 
Hayvancılık toprak üzerinde olacaktır; toprak 
reformuyla paralel olarak yapılmadığı müddet
çe Türkiye'de gelişemez. Toprak neresi, mera 
neresi, toprak kimin elinde; işleyenin mi elinde 
yoksa sahibinin mi elinde olduğu konuları top
rak reformuyla halledilmeden hayvancılık prob
leminin halledilmesi mümkün değildir. Toprak 
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reformu bu dönemde yapılacaksa, hayvancılık 
da geliştirilecektir. Buna inanmak mümkündür. 
Toprak reformu yapılınıyacaksa, hayvancılığın 
geliştirilmesi konusu bir hayal meselesi olmak
tan ileri gidemiyecektir. 

Plânda hayvancılık kesiminde kaçakçılığın 
önlenmesi konusu da yer almakta. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada kaçakçılı
ğın önlenmesi konusunda ben şunları ilâve et
mek istiyorum. Özellikle dişi hayvan kesimi, 
dişi dana kesimi ve kuzu kesimi üzerinde yasak
lamalar yer almalı idi. Türkiye'de hayvan kesi
mi büyük çoğunlukla belediyelerin ve kombina
ların murakabesinde yapılıyor; fakat memleke
timizde dişi dana kesiminin önüne bir türlü ge
çilemiyor. Kuzular tam olgunlaştırılmadan ke
silmekte ve israf edilmektedir. Bu iş için kom
binaları geliştirmekten başka çare yok. Kombi
nalar geliştirildiği takdirde Türkiye'de bu işle
rin önüne geçmek mümkün olacaktır. 

Ferid Melen Hükümetinin hayvancılığa 
önem vermiş olması hakikaten sevindirici bir 
konu; ama bunun tahakkuk ettirilmesi, gerçek
leştirilmesi büyük bir problemdir. 

Ormancılık konusunda, oranan varlığının ko
runması ve genişletilmesi öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım ormanlarımızı na
sıl genişleteceğiz? Bu hususta gösterilen tedbir
ler bence kifayetsizdir. Yani bütçeden her yıl 
ayıracağımız paralarla Türkiye'de orman yetiş
tirilmesi bir hayal konusudur. İkinci Baş Yıllık 
Plânın müzakeresi sırasında, hiç unutmam. Sa
yın Kadri Kaplan, uzun uzadıya geniş bir çalış
ma mahsulü olan konuşma yapmıştı; fakat ver
diği takrirler kabul edilmedi. 

Arkadaşlarım, her zaman söylerim, tekrar 
ederim; Türkiye'nin problemlerini siyaJh tahta
ya yazdığımız zaman 10 problemi varsa, bu 10 
problemden beşinin Türkiye'deki ormansızlıktan 
ileri geldiğini görürüz. Tekrar, tekrar söylemek
te fayda yok; ama insan kendini tutamıyor. 
Erozyon olur ormansızlıktan, memleketimizi sel
ler basar ormansızlıktan, kuru damlar, toprak 
damlar ormansızlıktan, yakacak bulunmaz or
mansızlıktan.. Türkiye'de bütün problemlerin 
yarısı ormansızlıktan ileri gelir. 

Ormanlarımızı nasıl genişleteceğiz? Bu iş 
yalnız orman varlığını korumakla olmuyor: 
Mevcut ormanlarımız Türkiye'ye kâfi değil, ya

hut değerlendirmesini bilmiyoruz. Ormansız sa
haların orrnanlaştırılması için bir mükellefiyet 
getirmediğimiz müddetçe, Türkiye'yi ormanlaş
tırmak mümkün olmayacaktır. Bunun için, ge
çen defa da dile getirildiği gibi Ordumuzdan 
yararlanmak gerekir, iki ordumuz var. Birisi, 
bugünkü muharebe yapacak ordumuz, diğeri 
eğicim ordumuz. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu söyleyece
ğim, her zaman da söylerim ve inşallah bir gün 
görmekten de gurur duyacağım. Eğitim ordu
sunu orman yetiştirmek için seferber etmediği
miz müddetçe, Türkiye'yi ormanlaştırmak müm
kün olmayacaktır. Türkiye'de ilköğretimden 
sonra, ortaöğretimden sonra milyonlarca öğ
renci vardır. Bunlar için bir görev olarak, bir 
mükellefiyet olarak orman yetiştirmesi hakkın
da bir kanun getirilmesi lâzımdır. 

Anayasada bahsi geçen orman yetiştirilmesi 
bir angarya olamaz, angarya değildir, öğrenci 
ağaç yetiştirmediği müddetçe biz bu ormansızh-
ğa çare bulamayız. Orta - Doğu Teknik üniver
sitesi öğrencileri nasıl orman yetiştiriyor? Na
sıl milyonlarca ağacı yetiştirdi? Bu bir görev 
olacak. Bu vatan için alın teri dökmeyen kimse 
bu vatanda nasıl yaşar aklım ermez, öğrenci, 
spor dedin mi avuçlarla ter döker, oyun dedin 
mi avuçlarla ter döker, her şey için ter var; 
ama neden şu vatana ağaç dikmek için bir avuç, 
bir damla ter yok? Biz, bu memleketi orman-
ıaf;nanıa£'mıyi2. Bu, güç Ibir 'şey fdeğJl arkadaşla
rım. Şurada detayına girmek mümkün değil. 
Devlete bir kuruş malî külfet getirmeksizin, 
sadece özel idareden bir bekçi ile korunmasını 
elde tutması suretiyle Türkiye'de senede 5 - 10 
milyon ağaç dikilebilir. 

Bade, raporunda diyor ki, «Türkiye 80 mil
yon nüfusu göçindirebilecektir; ama boş sahala
rın onman haline getirilmesi ile ancak bu müm
kündür.» Bunu nasıl yapacağız? Nüfusumuz, 
2000 yılında 80 milyon, 1995'te 65 milyon ola
cak diyoruz; ama buna nasıl çare bulacağız? 
Bu ormansız yerlerde ağaç dikmediğimiz müd
detçe bu vatanda nasıl geçineceğiz, barınacağız 
bilmiyorum. 

Enerji konusu, sanayileşmede olduğu gibi, 
ısıtmada da büyük bir önem kazanmıştır. Artık 
yakın zamanda maden kömürü ısıtmada kulla
nılmayacaktır. Üçüncü demir çelik sanayiinden 
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sonra Maden Kömürüne, yakacak olarak kullan
dığımız takdirde hakikaten yazık olacaktır. Bu
gün, Doğu ve Güney- Doğu'da gerek halk ve 
gerek resmî kuruluşlar yakacak diye çırpınıp 
durmaktadırlar. Arkadaşlarım, yakacak bugün 
Doğu ve Güney - Doğu'da Ekmekten Bulgurdan 
daha çok önem kazanmış hale gelmiştir. Bere
ket versin tezek var. Sözlerimi isterseniz mü-
balâalı kabul edin; insanlar neredeyse tezek 
bulamayınca bacaklarını sobaya koyup yakacak 
hale gelecekler. Doğuda Orta - Anadoul'da artık 
kesite kesil© orman kalmadı. Bu sene bir sem
pozyum yapıldı; 17 vali geldi, bütün büyük ku
ruluşlar geldiler durumun vahameti gözlerinin 
önüne serildi. Orman başmüdürü saçını başını 
yoluyor ben, bulamam diyor.. Linyitlerimiz var, 
özel sektör imtiyazını almış, üzerine çöreklen
miş ne çalıştırıyor ne de çalıştırılmasına imkân 
veriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sermaye var. Artık 
bugünkü dünya da bu özel sektörün üzerine çö
reklendiği, işletmesini bilmediği madenleri lin
yitleri devletleştirmekten başka çare yok. Bu
gün bir ton odun Doğu ve Güney - Doğuda şim
di 600 lira, eve maliyeti masrafları ile beraber 
700 lirayı buluyor. 

Arkadaşlarım petrol üzerinde lüzumu kadar 
konuştular. Ben bu konu üzerinde fazla dur
mak istemiyorum. Sadece özel sektör tarafından 
gereği kadar işletilmeyen linyitlerin özel sektör
den alınıp devletleştirilmesinden başka çare ol
madığını ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
gelirken; yerleşme ve kentleşme konusunda 
plânda öngörülen tedbirler arasında merkezî 
köyler konusunu okuduğum zaman âdeta hislen
diğimi, büyük kıvanç duyduğumu ifade edece
ğim. 

Bu plânda en çok önde tutulan konulardan 
biri de hızlı şehirleşme, köylerden şehirlere akın 
konusudur. Plân bunu, yedinci bölümün 52 nci 
numarasında, «Kent ve kır ölçeğinde yerleşme 
dokusunun kalkınmaya uyumu sağlanacaktır» 
şeklindeki cümlesi ile ele almıştır. 

Arkadaşlarını; Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
ağırlık sanayileşmededir. Plânda apaçık gözük
mekte olan bu hususu konuşmacılar dile getirdi
ler. Sanayileşmeyi, Türk toplumunun bir eko
nomik savaşı olarak kabul ediyorum; ama ya-
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i tırını yapmak için para lâzım. Bunu nasıl sağ-
| layacağız? Biz, köylere, kentlere, medenî uygar-
| lık düzeyine gelmek isteyen Türk vatandaşları-
| na hizmet etmek için yapacağımız yatırımlara 

nasıl para bulup da sanayileseceğiz? Bu hızlı 
j şehirleşme, köylerden şehire akınlar, köye me-
I deniyet götürme karşısında, sanayileşme için 

lâzım olan parayı bulmamız biraz insanı düşün
dürüyor. 

«Kamu hizmetlerinden daha geniş bir nüfu
sun yararlanmasına ve kamu yatırımlarının et
kenliğinin artırılmasına imkân verecek merkezî 
köylerin seçilip, geliştirilmesi» sözünü bu hızlı 
şehirleşme ve sanayileşme ile bağlamak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 bütçesini tak
dim eden devrin Başbakanı, «Hızlı şehirleşme
den korkmayınız» diyordu. Şimdi şehirleşmeden 
korkacak mıyız, yoksa kıvanç mı duyacağız me
selesi üzerinde derin derin düşünmek lâzunge-
lir. Şehirleşmeden korkmayalım. insanoğlu me
deniyete koşuyor, insanoğlu işsizlikten işe ko
şuyor, insanoğlu sanayie koşuyor, şehire koşu
yor medeniyetin tadını tatmak istiyor. Bu kı
vanç vericidir; ama insanoğlu kırsal alanda iş 
bulamadığı için şehire geliyor. Toprak reformu 
yapılmamış. Nüfus artışı karşısında toprak yet
miyor, bir ev beş ev olmuş: Bir adamın beş oğlu 
var, beşi de evlenmiş, 15 - 20 sene içerisinde 25 
nüfus olmuş. Toprak yetmiyor onun için şehire 
koşuyor. Toprak reformu yapılmamış, traktörü 
var; ama adam eskiden yarıcılık, marabacılıkla 
geçimini temin ederken, şimdi bu da kalkmış, iş 
bulamadığı için şehire koşuyor, insanoğlu biraz 
da rahatını sevdiği için şehire koşuyor. Şehir
de medeniyet var, elektrik var buzdolabı var, 
her şey var... Rahatını arıyor, onun için şehire 
koşuyor. Şehirde sanayi var da, buna paralel 
olarak şehirleşme yok. 

Batılı devletlerde de bu şehirleşme, sanayi
leşmeye paralel olmuş., ingiliz halkı vaktiyle 
şehirde sanayi kurulduğu için ona koşmuş, gel
miş. Bizimki gibi rahatına, işsizlikten diğer bir 
işsizliğe koşmak için şehire gelmemiş. Bizdeki 
şehirleşmede, işsizlikten diğer bir işsizliğe, se
faletten diğer bir sefalete, bir gecekondudan 
diğer bir gecekonduya göç edip • durulmakta. 
Bizdeki şehirleşme bu. Ben, Türkiye'de şehirleş
menin kıvanç verici değil, korkunç bir şey ol
duğunu kabul etmek istiyorum. Şehirleşme Tür-
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kiye'de korkutucu bir hale gelmiştir. Hele doğ- j 
ru dürüst kanalizasyonu olmayan bir memleket
te, Kolera âfetleri gibi âfetler gecekondularda 
korkunç meseleleri önümüze serecektir. Kolera, 
zaten kendisini bugünden göstermektedir. O 
halde şehirleşme dengeli yapılmalıdır. Şehirleş
menin dengeli yapılması sanayileşmemize bağlı
dır. Bu da uzun zaman istediğine göre şimdi- j 
den tedbirlerini almak lâzım, işte bunun denge | 
unsuru olan merkezî köyler, şehirleşmeyi önle
yen tek tedbirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; «Merkezî köyler» 
tâbiri üzerinde biraz durmak istiyorum. Keli- j 
meler üzerinde durmak istemiyorum; ama bu j 
plânda Türkçe kelimelere çok yer verilmiş oldu- j 
ğu için plânlamadaki arkadaşlarımı tebrik ede
rim. Birçok tasarı gelir; fakat bu kadar çok 
Türkçe sözcüğün yer aldığı hiçbir tasarı gör- j 
medim. Bizim gibiler bunları anlamakta belki j 
müşkülât da çekiyor; ama, bununla beraber 
Türkçe kelimelerin yer almış olmasından dola
yı iftihar ediyoruz. 

Şu «merkezî» kelimesi burada bilmem yadır
ganıyor mu? Merkezî köy; bunun adını bul
muşlar bir parti, programında «köy kentler» 
demişler. Bir partinin, programındaki, seçim 
beyannamesindeki bir tâbirin aynen alınmış j 
olması belki bir allerji doğurur diye yazılma
mış, «Köy kent» tâbiri gayet güzel bir tâbir; 
ama ne olursa olsun «merkezî» tâbiri, bu kadar 
Türkçe kelimenin içerisinde yerinde değil. Bir 
partinin programında yer almış olsa dahi bunun j 
adı «köy kent» olmalı. 

Arkadaşlarım, yıllarca bu kürsüden bunun 
tartışmasını ve hattâ kavgasını yapmış bir ar
kasınız olarak, bu merkezî köyler üzerinde dur
mak istiyorum. Merkezî köyler mülkî taksimata 
göre 36 bin muhtarlık, bir hesaba göre 65 bin 
yerleşim ünitesi diğer bir hesaba göre 74 bin 
yerleşim ünitesi diye yer almış, plânlamada da 
var, bunları biliyoruz hepimiz. Ben her zaman j 
söylüyorum, Devletin kuvveti şu elektrik düğ
mesine bastığımız zaman ışığı veren elektriğin 
sürati kadar kuvvetli olsa dahi Türk köyüne, 
bu kadar yerleşim ünitesine yetişmesine imkân 
olamayacaktır. Buna yetişmeye imkân yoktur. 
üç evli bir yerleşim ünitesine elektrik götür
mek, medeniyet götürmek, okul götürmek bun
lar mümkün olmayan şeyler. Esasen ekonomik \ 

de olmayacaktır bu. Bunun için merkezî köyler 
yapacağız. Köylü, kendi kentini kendisi yapa
cak, ihtiyacını kendisi karşılayacak diye bunu 
söylüyoruz. Bunu bir devrin Köyişleri Bakanı 
ile kavgalı olarak geçen bir tartışmada söyle
diğim zaman, «Biz köyleri taşınır bir meta ola
rak kabul etmiyoruz» şeklinde bir anlayışsızlık 
görmüş ve çok üzülmüştüm. Bugün bunun bu 
plânda yer almış olmasını büyük kıvanç vesilesi 
olarak kabul ediyorum. Hakikaten gerçekten 
köylerin merkezîieştirilmesi, hızlı şehirleşmenin 
önüne geçmek için bir öntedbirdir. Aşağı - yu
karı Tüıkiye'de 36 bin muhtarlık 74 bin küsur 
yerleşim ünitesi var. 

Bir ilden bahsedeyim; Kastamonu'da 6 bin 
yerleşim ünitesi var. Buna Devletin gücünün 
yetmesine imkân yok. Yol yapacaksın, elektrik 
götüreceksin... işte nüfusu az olan yerlere ilk
okul yapmıyoruz. Ne olacak bu? Yatılı okul 
yapacağız. Nasıl yatılı okul yapacağız? Yatık 
okulları gerçekleştirmek büyük problem, mil
yonları yiyor. 1989 da bir yatılı okul 7 milyo
na mal oluyordu, bugün belki 17 milyona mal 
olmaz. Küçük nüfuslu köyler ilkokuldan mah
rum. Nasıl olacak bu? Şimdiden yapamıyoruz, 
işte onları attık bir taraf onlar ebediyen oku
yamayacak hale geleceklerdir. Takati, imkânı 
olmayan çocuklar, 100 - 150 nüfuslu olan köyler 
okula kavuşamayacak artık. Yapamıyoruz, yap
mıyoruz vazgeçtik bu işten. Yatılı okullar ya
pılıncaya kadar o çocuğun okuma devri de geç
miş, gitmiş olacak. Nasıl medeniyeti götürece
ğiz, nasıl yolu, nasıl elektriği götüreceğiz? 
Kastamonunun 6 bin ünitesine yol götüreceğiz. 
Bunlara imkân yok. Köyleri merkezîleştirmek
ten başka çaresi yok. 

Plânlamacı arkadaşlarımdan öntakdimde 7 
bin ilâ 10 bin köy üzerinde merkezîleştirme ya
pılacağını dinlemiştim. Bu çok iyi bir şey. Tür
kiye'nin belli başlı en büyük problemi bu. Ben
ce sanayileşme kadar önde gelen bir problemi 
bu. Bunu tahakkuk ettirdiğimiz gün, hem köy
lüyü medeniyete kavuşturacağız, hem yatırım
ları israf etmeyeceğiz, hem köylümüz çabuk, 
kestirme, kısa yoldan kendi kentini kendi ya
pacak; bu köy kentte, elektrik olabilecek, or
taokul yapılacak. Bulgun köylerde ortaokul isti
yoruz, Burada kaynakçı olacak, elektrikçi ola
cak, sinema olacak, medeniyet olacak. Bunlar 
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eskiden vardı; taşınma kolaylığı olmadan önce 
nahiye merkezlerinde çarşısı, pazarı olan yer-
IST bütün ortadan kalktı. Köylü eğilmiş pul
luğunun veya çapasının ucunu dövdürmek için 
şehire otobüsle gelecek, işini birgünde halle-
demeyince belki orada yatacak, günlerini kay
bedecek köy kent olsa, burada demircisi, kay
nakçısı bulunacak, burada medeniyet kurulacak 
ve bu suretle köylü için. kolaylık olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Türki
ye'de hızlı şehirleşmenin de önüne geçilmiş ola
cak ve yatırımlardan tasarruf edip sanayileşme
ye de para ayırmak mümkün olacaktır. Köy 
kentler üzerinde ne kadar konuşsak, yani köy
lerin merkezîleştirilmesi üzerinde ne kadar 
dursak, o kadar azdır. Bu konu, Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın özelliklerinden en başta geleni
dir ve sanayileşme kadar önemlidir. 

Bunu düşünen ve plâna geçmesini sağlayan 
plânlamacı uzman arkadaşlarımı tebrik ediyor, 
büyük bir kıvanç duyuyor ve bunun gerçekleş
tirilmesi için de güç sarfedilmesinin önceden 
planlanmasını bilhassa arzu ediyorum. 

Sözlerimi bitirirken. Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın da milletimize, memleketimize hayırlı olma
sını candan diliyorum. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. ve Millî Birlik 
Grubu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Elimizdeki Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ

nı üzerinde Sayın Başbakanın görüşmelerin 
ilk gününde yapmış olduğu konuşma ile, kal
kınma sorunu üzerinde yapılan tartışmalara 
açıklık getirilmiş; kalkmımanm ancak hızlı 
bir sanayileşme ile mümkün olacağı savunul
muştur. 

Plân, 22 yıllık bir perspektif içinde ele alın
mış köklü bir sanayileşmeyi öngörmektedir. 
Bu arada Sayın Başbakan, özel sektörden yo
ğun çabalar beklediğini de belirtmisitir. Son on 
yılda 33 milyar yatırım yapılmasına karşılık, 
1977'ye kadar 128 milyarlık bir yatırım yapıla
cağı ifade edilmiştir. 

Üçüncü Bes Yıllık Kalkınma Plânı görüşme
lerinin başladığı gün ancak plân elimize geçti
ği için, gereği gibi inceleme imkânını bula
madık. işaret ©dilen bu noktalara yönelik bir 
incelemeyi ancak yeıtiştirebildik. Demek ofru-
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yor ki, kalkınmanın sanayileşmek demek oldu
ğu tartışmasız kabul edilmiştir. Yani ileri ül
kelerle rekabet edebilecek tesisler kurmak için 
ileri teknoloji kullanan büyük üniteler kur
manın gerektiği kabul eidilmiş bulunmaktadır. 
Böylece dünya ülkeleri arasında eşit haklara 
sahip olmanın, iktisadî güçle sağlanabileceği ke
sinlikle ortaya konmuştur. O halde mesele, 
kalkınmanın veya onun bir göstergesi olan sa
nayileşmenin hangi yolla sağlanabileceği tar
tışması şeklini almıştır. Kalanıma için siyasî 
istikrarın şart olduğunda sanırım herkes birle
şir. Ancak, siyasal istikrarın şartı, elbette 
çeşitli siyasî ve sosyal görüşlere ve muhalefe
te karşı demokratik bir tutum içinde bulun
makla mümkündür. 

Siyasî istikrarın diğer bir şartı da ekono
mide sosyal adalete uygun mâkul bir gelişme 
sağlamaktır. 

Bu fikirlerimi böylece açıkladıktan sonra, 
plânda tespit edilen amaçlara, yine plânda ifa
desini bulan yolla, yani özel seıktörcülükle eri-
şilemeyeceğine dair görüşlerimi ifadeye çalışa
cağım. 

Gerçek bir kalkınma, plânın merkezî ve em
redici nitelikte olması ile mümkün olur. Nite
kim, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı da ka
mu sektörüne emredicidir; 22 yıllık bir pers
pektif içerisinde alınmıştır ve nereye varılması 
gerektiği hususunu işaret etmektedir. Asıl 
olan kalkınmada izlenecek yol, kamu sektörü
nün mü, özel sektörün mü itici kuvvet olacağı 
meselesidir. Kamu sektörü esas almacaksa, ar
tık özendirici plancılığın anlamı kalmaz. 

Sayın üyeler; 'memleketimizde güçlü bir sa
nayici sınıfımız yoktur. Esasen güçlü bir ka
pitalist sınıfımız olsa idi, hiç şüphe yok ki 
çoktan kalkınmış olurduk. Devlet kapısından 
beslenen kapitalist sınıfımızdan yoğun çabalar 
da beklense, 18 nci yüzyıldan bu yana sömür-

I ge halklarım kökleştirip, kendi halkını da 
sömürerek meydana çıkan bu dev kapitalistlere 

| ulaşmak değil de, uzağından bile geçilemeye-
I ceği açıktır. Dev kapitalistler gerçek ağır sa

nayii kurarlar, dünyanın dört bir tarafında 
tekeller sürdürürler. Diğerleri, ancak kendile
rini toparlamaya çalışan ve de memleket kal-

! kmması için gerekli sanayii değil de; montaj, 
ı gazoz, kolonya, margarin imalatı ile gayret gös-
I terirler. Böyle olumca, sanayileşmenin ağırlık 
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merkezini ve itici gücünü Devlet sermayesi
nin, yani bizde İktisadî Devlelt Teşebbüslerinin 
sağlaması zorunludur. Çünkü, ancak bu su
retle özel sektörü organize etmek gibi güçlük
lerden ve yok olan bir kapitalist sınıfı yaratmak 
sorunundan kurtulunabilir. 

Bu iktisadî yönün dışında ayrıca, servetin 
bir azınlık elinde toplanmasının da zararı çok
tur. özel sektörü teşvik edici ve kamu sektö
rüne emredici olarak nitelemen plân uygulanma
sında aksaklıklar ve başarısızlıklar neden olma
sın? 

Özel sektörü teşvik etmek ve ağırlık vermek, 
onun kendi keyfî, iktisadî görüşlerimi plâna 
âlet etmek oluyor. Oysa Hükümet, bir plânla 
kendisimi kalkınma yolunda disiplinli bir çalış
mayı zorunlu kılmakla bu yolda başarılı olacak
tır. Hükümet, Devlet eliyle bir azınlık züm
reyi zengin ederken; plânı uygulayacağım diye
rek yapacaktır, özel sektör meydana gelsin di
ye, yıllardır özel gayretler sarf edilerek bol 
kredilerle beslenecek, bol kârlar meydana gel
sin diye bol vergi kaçırmalarına göz yumula
caktır. Eğer yok olan bir sermayedar, kapi
talist yaratmak istiyorsak, bu kaçınılmaz bir 
uygulamadır. Yıllarıdır Türkiye buna çalışmış, 
milyarlar akıtmıştır; fakat fakir bir ülkenin 
sömürücülüğü de elbette ki fakir oluyor ve tü
ketime yönelik zenginler yaratılmış oluyor. 
Memleket dışında başka bir ülke halkını da bu 
çağda artık sömürmeye imkân yoktur. Eski
den sömürge halinde dan bütün ülkeler artık 
şimdi hürriyetlerimi elde etmişlerdir. Ayrıca, 
sınaî tesislerin özel şahıslar tarafından yapıl
dığı bir ekonomide bir plân nasıl yürür? Nite
kim, biraz evvel Sayın Salilm Hazerdağlı da, özel 
sektörün yapmış olduğu sınaî maddelerin dış 
piyasalarda yer bulmadığını ve çok kötü mal
lar çıkarıldığını uzun uzun ifade ettiler. 

Sanayileşme özel sektöre bırakıldığı ölçüde 
plancılık sahası da daralır. Planlanacak olan 
imalât sanayiidir, özel sektör, plân öncelikle
rine riayet etmez, kaynaklarını istediği işte 
kullanır ve istediği istikamette kullanarak ko
nut yapar, lüks mal yapar, lüks mal getirtil-
mezse kendi yaptığı malı kullanır. 

Sayın üyeler; gerçekten Türkiye'nin ihtiya
cı olan bir toprak reformu yapılmadan tarım 
ürünleri sanayii teminat altına alınabilir mi? 

I Kaldı ki, reform hükümetleri de kendi mantık
ları içindeki toprak reformunu bile hâlâ ger
çekleştirememişlerdir. Oysa toprak reformu ya
pılmadan tarım sektöründeki gelir dağılımının 
değerlendirilmesine imkân yoktur. 

Kalkınmayı yavaşlatan tarım sektörü birin
ci plândan beri, hele 1950'terden beri nispî ola
rak küçülmüştür. 

Sayın senatörler; lüks malın ithalâtını, üre
timini ve lüks konut yapmayı önlemenin yolu 
gelir dağılımını düzenlemektir. Yüksek kazanç
ların, özellikle kolay kazanılan yüksek kazanç
ların olduğu yerde lüks tüketim de olur. Bu
nu dolaylı yollarla önlemek mümkün değildir. 
tthal elttirmezseniz kendisi yapacaktır. Yaban
cı özel sermayeyi teşvik, temel bir hatadır. Eğer 
toplumumuzun hayatiyeti var diyorsak, neden 
şimdiden sanayimizin köşe başlarını yabancı 
sermayeye kaptırıyoruz? Bunlar, yani yaban
cı sermayedarlar gerçekten bize imkân mı geti
riyorlar, yoksa bizim imkânlarımızı elimizden 
mi alıp götürüyorlar? Evet, alıp götürüyor
lar. Türkiye'de, çeşitli margarin, ampul pres
lenmesi, gazoz, otomobil lâstiği, otomontaj 
gibi imalâtın başlı başına yerli sermayedarlar 
tarafından yapılması imkânı yok mudur? Bun
lar 8 - 1 0 - 5 0 nihayet 100 milyon liralık bir 
yatırıma ihtiyaç gösterirler. Bizim gibi az ge
lişmiş ülkelerde, asıl olan tüketimi iyi tanzim 
etmek ve az gelirle yüksek sosyal refah sağla
maktır. Çünkü, ileri sanayi memleketlerinin 
gelir seviyesine ulaşmak bizim için oldukça 
uzak bir hayaldir, özellikle bu şekilde sanayi
mizi yabancı sermaye ile birleştirerek dışarıya 
akıtılan dövizleri de nazarı itiıbara alırsak, bu 
yolda bir kalkınmayı ben şahsan imkânsız gö
rüyorum. 

Sözlerimi bağlarken, 1961 Anayasasının 
öngördüğü ve uygulanması ile memleketimize 
büyük ferahlıklar getireceği ve haksız kazanç
ların önlenmesi, herkesin emeği oranındaki ge
lir alması ile mümkün olacağı ve bu suret
le meselelerimizi halledeceğimiz inancınldayım. 
Eğer 1961 Anayasamızın bütün bükümlerini ge
reği gibi uygulamak imkânımız olsa idi, bü
yük ferahlıklar elde edebilecektik. Bu uygula
ma nedense uzun yıllar savsaklanmış ve sonun
da onu suçlu bularak değiştirmek istemekle, 
ancak atılmış olan ileri adımların geriye dönidü-

I rülmesi sağlanabilir, 
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Kalkınmanın, sosyal adalet içinde gerçek
leştirilmesi temel hedefine, ancak emek değer
lendirilmesi, emek karşılığı olmayan kazançla
rın önlenmesi, herkesin emeği oranında gelir 
alması ile "ulaşılır. 

Gerçek bir toprak reformu ile tarım kesi
mindeki gelir dağılımını düzeltmek ve tarım 
sektörünü geliştirmek için alınacak her tedbir, 
adaletsizliği daha da azaltacaktır. Sermaye
nin fertler elinde değil de, Devlet elinde top
lanmasını sağlamakla sosyal adalete yaklaşıla
caktır. Anayasanın emrettiği gribi herkes malî 
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Oy
sa bugünkü uygulamada biz biliyoruz ki, ger
çekten özel sermayede birçok vergi kaçakçılığı 
olmuştur. Bunu bu kürsülerden Maliye Ba
kanları dahi ifade etmiştir. Hattâ, Birinci 
Erim Hükümetinin Maliye Bakanı buradan «Bu 
kadar fazla da vergi kaçırılması memleketimi
zin çok zararınadır, biraz daha garba dönük 
yapalım» gibi ifadelerde bulunmuştur hatırla
dığıma göre. 

Demek oluyor ki, biz, daima aksak yollar 
üzerinde bir kalkmana merakına düşmüş oluyo
ruz. 

Sayın üyeler, ban sözlerimi burada bitiriyo
rum. Plân istediği kadar çok güzel yapılmış 
olsun; elbette ki, plân uzmanları iyi plânlar 
yapmak için uğraşacaklar ve gayretler sarf 
edeceklerdir. Fakat, yaptığımız kalkınma plân
larında özel sektöre ağırlık vermek ve onu 
memleketin kalkınmasında söz sahibi kabul ede
rek kalkınacağımızı zannetmek bence uzak bir 
hayaldir. Bunum, mutlaka ve mutlaka Devlet 
sektörünün kuvvetli çalışmalarryle mümkün 
olacağı kanısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçkoğlu. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞ-LU (Afyon 

Karaihîsar) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım ; 

Bendeniz de kısa zaman ölçüleri içerisinde 
Üçüncü Beş Yıllık Plân hakkındaki şahsî gö
rüş ve kanaatlerimi Yüce Heyetinize arz ve ifa
deye çalışacağım. 

Hiç şüphe yok kii, plânlı kalkınma, plân 
mefhumu Batı ülkelerinde, Batı demokratik 
üleikelerinde usun senelerden beri tatbik ©di
len ve kamuoyu taraflından geniş çapta benim
senmiş olan bir müessesedir. Devletlerin, mil

letlerin mevcudolan imkânlarını insan güçle
rini, yeraltı, yerüstü servetlerinii ilmin obje-
tif ölçüleri içerisinde •değerlendirebilecek olan 
teknik argümanları hazırlamak suretiyle siya
sî icraya tercih hakikim kullanan, takdir hak
kını kullanan icralara takdim keyfiyetti, Batı 
ülkelerimde biraz evvel ifade ettiğim giibi uzun 
senelerden teri devanı edilen ve Devlet haya
tında Devlet hizmetleri için hakikaten gerekli 
ve lüzumlu olan bir husustur. 

1961 Anayasasının getirmiş olduğu yeni mü
esseselerden birisi de plân fiîai'dir. 1961 yı
lından bu yana geçir diğ-iiniz on yıllık iki dö
nem; de tatbik etmiş olduğumuz icna plânlarıy-
le Türkiye'de artıik, plân mefhumu gerek Dev
le; hayâtında, gerekse kamuoyunda halk ideri-
siııie benimsenmiş bulunmaktadır. Yani, ilk 
zamanlarda birtakım münakaşaları, spekülâs
yonları yapılan plân fikri, artık, tamamıyla 
vatandaşlar taralından kabul edilmiş; vatandaş
ların kendli hizmetlerini göstermede talepleri, 
«'Ben'im falan işimi plâna geçirin; su işini, yol 
işini, fabrika işini veyahutta istihdam sorun-
lariyie ilgüi birtakım meselelerimi plâna dercet-
tirin» şeklinde olmuştur, 

Bu, Türkiye'de kısa vâdede en büyük aşa
nladır. On yılın, yani 1983 yılından beri başlat
mış olduğumuz plânlı devrenin Türk Devlet ha
yatına, Türk kamu hayatına getirmiş olduğu 
en büyük yönü Türk halkının plânı benimse
miş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; plân, hakikaten 
devletlerin kalkınmasında büyük bir araç, bü
yük bir unsur olmasına rağmen, plân müessesi
nin ne olması, ne olmaması lâzımgeldiğfi husu
sunda da birkaç noktaya temas etmek istiyo
rum. 

Biliyorsunuz plânlar bir müessese tarafın
dan 'hazırlanıyor. Memleketin mevcut imkânla
rı, coğrafî şartlar, sosyal şartlar, siyasî yapı içe
risinde değerlendiriliyor. Bunu değerlendiren 
müessese hiç şüphe yok ki, Plânlama Müsteşar
lığıdır. Plânlama Müsteşarlığı, 91 sayılı Kuru
luş Kanununun ekinci maddesinde tadadedilen 
muhtelif fıkralarda gösterilmiş olan hizmetle
ri memleketin gerçekleri istikametinde, ilmin 
ölçüleri istikametinde, teknolojinin, ekonomi
nin ve £t'ya=î şc^tların müsaadesi nispetinde 
alternatifler ile hazırlamak ve bunları da siya-
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sî icraya takdim fetmek suretiyle onun takdi
rine sunımıak ve dolayısıyle bu tatbikatı Dev
let hayaıiımıza getirmede en mühim, en mües
sir bir müessese olarak hizmet görür. 

Ancak nie gariptir ki, geçmiş tatbikatlar 
içerisinde Plânlama Müsteşarlığı, icranın da 
önüme •geçmiş ve âdeta icraya tekaddüm öder 
bir hal almiştar. Hamıgi Devlet dairesine gider
seniz gildiniz orada (karşınıza çıkan ilgililer, 
«Falan işin yapılmaması hususunu Plânlama 
enletti» der. Hayır1, arkadaşlar. Plânlamıa bu
nu böyle emredemez, Plânlama, ancak ilmin 
objektif ölçüleri içerisinde albema/tüfleriyle me
seleleri hazırlar, bir projeye, programa ihağl&r 
siyalsî ücraya getirir. Âttık, ondan sonra tak
dir hakkı siyasî icranındır. Binaenaleyh, icra 
bu ye'Ükisinli kullanır. 

Bundan evvelki konuşmalarda bir sayın 
arkadaşımın da ifade etmiş olduğu gibi, «Plân 
argümıanı tek yönlü bir alternatifle gelmiştir» 
diyor. Doğrudur. Aslında çok yönleriyle, bu
nun ialternatifleriyle buraya gelmiş olması ve 
bunun siyasî icraya da takdimen yasama or
ganlarınca muhtelif alternatifler üzeninde si
yasî görüşlerin de inikâsum tespit etmek sure
tiyle Ibu ttakdür halklarının kullanılmasına yön 
verilmesi lâzımdı. Çünkü, buradan geçen bir 
Üçüncü Beş Yılhlk Plân bir kanun mahiyetini 
arz ediyordu. 

O itibarla, asımda mianilplâsyon&a, mekaniz
mada bir yanlışlık var ve bugün bu yanlışlık 
devam edegelnıektedir. Şayet, Plânlama Müs
teşarlığının fiilî olarak icrada katkısı olması 
arzulanıyorsa, Devlet Plân ve Koordinasyon Ba
kanlığının kurulması suretiyle ücranın bir üni
tesi halinde çalışmasında fayda vardır. Aksi 
halde bumdan sionraıki tatlbilkatlarda aynı min
val üzerine aynı hatanın tekrarı şeklinde de
vam edecektir!. 

Mujhterem arkadaşlarım,, bunun dışında di
ğer görüşlere geçeceğim. Kısa pasajlar halin
de muhtelif sektörlerle ilgili olan konuları, 
plân içerisinde uygun mütalâa etmülş olduğum 
hususları Yüce Heyetinize arza çalışacağım. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlar, kim ne 
derse desin, hangi sakilde tatbik edilmiş oldu
ğu iddia olunurda olunsun, Türkiye'de kalkın
manın hedeflerine oturtulmasında büyük bir 
imlkân sağlamış ve hakikaten büyük hizmetler 
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getirmiştir. Bugün % 7 oranındaki kalkmana hı
zına, onun hedefine ulaşmış olduğu genel mâ
nada bu plânların muvaffakiyeti değil, bir de 
sosyal ve siyasî yapıda, teknik yapıda neler ge
tirdiğini görmek lâzımdır. Çünkü, Türkiye (alt
yapı ie3İ3leo.0yle bu iki plân devresinde plân
cıların toke - of. dediği patlama seviyesine 
gelmiştir. Bundan sondaki plânların, bu plân
ların bâzı üzerindeki yapacakları icraat, Tür
kiye'nin gelişmesini frenleyici değil, bilakis 
itici, mahiyette olacaktır. Tabiatiyle bunun şart
lan yerine getirilirse, hu muvaffakiyete ulaş
mak mümkündür. 

Aslında siyasî, sosyal huzur, ekonlomik istik
rar ve bunun ötesinde ialımacalk mevzuatla tak-
vîiye edilecek plânın tatbikatı için kadroları 
yetkili kılacak birtakım hukukî mevzuatlar da 
yasama organları ve icra tarafından verildiği 
takdirde, işte muayyen bir seviyeye gelmiş olan 
hizmettier bundan sonra artık, Türk Milletinin 
haldlkî refahıma doğru büyük bir sıçrama gös
terme imkânına salhipıfcir. 

Ancak, Türldye'nin bugün içinde bulundu
ğu siyasî şartlar, istikrarsız olan sosyal ve eko
nomik yapı içerisinde 1995'in 22 yılhlk hedefi
ne oturtmak istediğiml'ız bu plânı muvaffakiye
te göiîıürmİBİk aslında mümkün olamaz. Zira, bu 
plânın sâdece hazırlanışında düşünülen fikir
lerin hedefleri sabit kalmış olsa bile, tatbikatın
da meydana gelecek olan sapmalar bu plânın 
muayyen zaman süreci içjerliısinde hedeflerine 
oturamıamasınidan dolayı plânın ademi muvaf-
taJkiy&iini tevlidedecek. mahiyettedir. Çünkü, 
dür yada teknoloji gelişiyor. Ekonomilerin as
lında gelişmeleri, refahın aslında selbebi, 'eko
nomik Vle teknolojik meselelerim Devlet haya
tında modern mânada dünya devletlerinin fea-
kübettiği prosedür içerisinde süratle inkişafını 
temin edebilecek birtakım tedbirleri zamanın
da, yerinde almakla olur. Binaenaleyh, plân 
bu süpHeksü, bu esnekliği getirdiği müddetçe 
kaJbili tatbik bir argüman halinde olacaktır. 
Hakikaten çok çalışılmış, üzerinde çok eleşti
rilmiş, büyük esnekler sarfedilmişitir. Devlet 
Plânlama Müsteşarlığının, bu hizmeti veren 
gerek kamuda, gerekle özel sektörde buna kat
kıda bulunan bütün müesseselerine huzurunuz
da teşekkür ederiGiı. 

Yalnız bir noktayı bilmek lâzımdır ki, plân 
] '"birtakım donelerin tespitinden sonra formüle 
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edilirden, mevcut şartlar içerisinde formülâs-
yonu yapılıyor. Gelecekteki gelişmeler ne ola
caktır? Bugün Batı ekonomilerinde süratle 
gelişmeler oluyor. Batı ekonomileri aslında 
milletleı'lnin rjefaihma daha fazla artırma gay
reti içerisindedir. Kalkınma, saitüre hale gelmiş
tir; doygun bir hale gelmiştir. Teknolojiler, 
istihsalde ekonomiyi, istihsalde büyük rakam
lara ulaşmayı, prodüksiyonu artırmayı ye bu
nun ötedmde dünya piyasalarına hâkimiyet te
sis letmeyi gerektiren büyük bir 'araştırına, içe
risindedirler. Biz, henüz gelişmeyi temin et
mek arzusundayız. 

O itibarla, aslında plânın iyi niyetlerle ha
zırlanmış, çok büyük emekler sarfı ile meyda
na gelmiş olan bu •argümanını muhtelif yön
lerden; gî rek: doktriner, gereikse tatbikat yö
nünden eleştirmek de mümkündür. Aslında, 
her şeyin en iyisinin yapıldığı ifaide edilemez. 
Dünyada meydana gelen gelişmeler, tabiî s)e-
leksiyon, geride bıraktığımız çizgideki vâsal ol
duğumuz hedeflerin bize kâfi gelmediğini, in-
sanoğluna kâfi gelmediğini ve binaenaleyh, bu 
hedeflerin çok daha ötesine gitmek suretiyle 
yeni bir tekâmül safhasına, yeni bir mücadele 
dönemine girme gayretinin icabettiğini göste
riyor. 

O halde plânları, bugün tespit etmiş oldu
ğu. hedefler bakımından, en mütekâmil bir 
plân argümanı olaraik mütalâa etmek de pek 
isabetsiz olur. Ama, Türkiye'nin şartları içeri
sinde yapılabilecek her şeyin yapılmış olduğu
nu kabul etmek suretiyle, bu plânı haznî ayan
lara teşekkür eıtanck de vazifemizdir. Ancak, 
kendi görüşlerimizi göre hatalı ve kendi dok
triner inancımıza, demokratik görüşümüze ters 
düşen noktalan da ifade etmek bizim burada 
vazifemizdir. 

Bu itibarla ben, üçüncü Beş Yıllık Plânın 
iyi niyetlerle hazırlanmış olduğunu; kabul edi
yorum; ama Türkiye'nin sosyal ve ekonomik 
yapısına çolşik düsen veya daha hızlı kalkın
manın gayreti içerisinde bu noktaların bir par
ça ihmal edilmiş görünen yönlerini de eleştir
mek istiyorum. 

Plânın hedefine ulaşmasında iki yön var
dır; 'birind'.si kaynak ikincisi de, bu kaynakla
rı mevcut plân hedefleri istikam eltinde değer
lendirecek olan kadrodur. 

Kaynaklar: Hakikaten dünya devletlerin
de olduğu gibi, Türkiye'nin kaynakları da öy
le çok geniş değildir, sınırlıdır. Bu sınırlı kay
nakları cidden iyli kuHanmaik, hassas bir görüş 
ile değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu kay
naklarımız, malî balkımdan bütçeleri her za
man sizlerce eleştirilmiş olan Türkiye hükümet
lerinin varidatları, yeraltı ve yerüstü servetle
ri hepinüzec malûmdur. Bunları iyi bir şekil
di e kullandığımız vs bunları değerlendirme im
kânına sahip bulduğumuz takdirde, 281 mil
yar liralık yatırını öngören 5 yıllık perspektif 
içerisinde yapılacak olan hizmeitleri gerçekleş
tirmek mümkün olabilir. 

İç ve dış olmak üzere bu plânın kaynakla
rı, ikil noktada tespit edilmiştir. 

İçkaynalklarımîz; İhracat gelirlerimiz, tu
ristik gelirlerimiz, işçi dövizlerimiz ve 'hizmet
ler sektöründen gelmiş olan kaynaklardır. 

Dış kaynaklar: Dış devletlerin finanman 
kurumlarının, TüıMıye'nin proje kredilerine, 
kalkınmasına olan katkılarıdır. 

Tabiatiyle «iç/kaynak» derken işçi dövizleri
mizi «içkaynak» olarak gösterdik. Bu işçi dö
vizlerinin ne zamana kadar Türkiye'ye aynı hız
la akmaya devam edeceğini tespit etmek, söy
lemek mümkün değildir. Çünkü, Batı Avrupa'
da Almanya, Fransa, Belçika gibi devletlerin 
artık dışarıdan işçi almama şeklindeki düşünce 
ve tasavvurları hangi tarihte gerçekleşecek ve 
o tarihten sonra bu kaynağın Türkiye'ye akış 
miktarı ne vüsatta olacaktır? Şimdiden bunu 
kesin bir şekilde tespit etmek mümkün değil
dir. 

Bu itibarla, içkaynakları düşünürken bu ko
nuyu kaydı İhtiyatla telâkki etmek ve bugün 
mevcut olan imkânı en iyi bir şekilde, aksiyo-
ner bir halde Türk ekonomisine inikası olabile
cek bir tarzda; sadece Merkez Bankasının ka
salarında muhafaza etmek şeklinde değil, eko
nomiye yapıcı yönde katkıda bulunmasını temin 
edecek nitelikte işletmek, kullanmak, onları 
değerlendirmek zarureti vardır. Plânda bu hu
sustaki tavsiyeleri, aksiyona geçme ve icraya 
geçme bakımından yetersiz gördüğümü de İfa
de etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Plânda tarım ile 
endüstri, sanayileşme iki anaağırlığı teşkil edi
yor. Zaten gelirlerimize de bakacak olursak 
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1995'lerin hedefinde de; sanayide tarımda, hiz
metler sektöründe hangi hedeflere ulaşacağı
mız tespit edilmiş. Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
hazırlanmasında da aynı konular ağırlık teş
kil etmiştir. 

Türkiye'nin yapısı itibariyle tarımın büyük 
bir ağırlığı vardır; 1963'lerde % 40 olan gayrl-
sâfi millî hâsılada!ki yeri, payı 1972 Türkiye'sin
de % 28 lere inmiş bulunmaktadır. Bu, çok ya
vaş bir düşüştür. Demek oluyor ki, tarım bün
yesinde büyük yapısal değişiklikler olmamış. 
Tarım, sadece teknoloji bakımından getirilme
si istenen bir müessese halinde, bir ekonomik 
sektör halinde kalmış. Aslında onun sosyal, 
ekonomik, teknolojik birtakım meseleleri var
dır. Bu meseleler, geçmiş plândaki tarifler içe
risinde, yuvarlak şekilde ifade edilen birtakım 
deyimler, Üçüncü Beş Yıllık Plânda da, maale
sef icraya büyük çapta tarım sektörü yönün
den değişiklik getirecek, bünyevî değişikliği sü
ratle gerçekleştirecek nitelikte olmaktan uzak
tır. 

Bir defa, Türkiye'nin ziraî haritası yapılma
mıştır, toprak tasnifleri yapılmamıştır. Tarım 
denince aklımıza evvelâ kullanacağımız alan 
gelir. Bu alanın ne olduğunu, ne gibi bir ziraî 
faaliyette bulunabileceğimizi tespit etmek için, 
evvelemirde Türkiye'nin bir toprak haritasının, 
toprak klasifikasyonunu tespit eden bir ziraî 
haritasının çıkartılmış olması lâzımdır. Plânın 
muhtelif yerlerine baktım, tarım yönünden bu 
konuda bir tavsiye göremedim. Bunu yapacağız 
ki, hangi yerde tohumu, hangi gübreyi, ne şe
kilde bir sulamayı, Türkiye'nin hidrolojik hav
zalarının vaziyetine göre, hangi çapta bir sula
ma şebekesini buralara yapacağız? Buralardaki 
istihsalimiz pamuk mu, narenciye mi, tütün mü, 
fındık mı, çay mı? Hangi sistemde gideceğiz, 
ağırlık nerede olacak? Hububata mı yönelece
ğiz? Çünkü Türkiye, 22 yıllık bir perspektif 
içerisinde tarımda çalışan insanların kesafetini 
% 20 civarında düşürecektir. Bugünkü nüfu
sun % 65'i tarımda çalışıyor. Ondan sonra da 
millî gelirdeki payını % 10 civarına İndirecek. 
Bu çok zor bir iştir. 

Sosyal ve siyasî yönleri olan ve aslında sü
ratle şehirleşme ve bunun icabettirdiğl nüfus 
cazibe merkezlerinin teşkili gibi hakikaten sos
yal ve siyasî yapıda büyük handikapları olan 

bir problemi hallederken, tarımın bu bünyesi
ne eğilmek lâzımdır, zaruridir. Köyde yerleş
miş olup, tarımda çalışan % 65 nüfusu, şehirle
re veya hizmet cazibe merkezi dediğimiz mmta-
kalara, sanayi mıntâkalarına süratle çekemez
siniz. Bunu yavaş bir eğim ile yapmak mecburi
yetindesiniz. Süratli yaptığımız takdirde sosyal 
ve siyasî dengeyi bozarsınız ve cemiyette niza
mı, istikrarı, orta sınıfın mevcudiyetini yok eder. 
siniz, tahrlbedersiniz. Bugün gecekondular sü
ratle şehirleşmenin, endüstrileşmenin tabiî ne
ticesi olarak büyük şehirlerin etrafında türlü 
sorunları* ve problemleri olan ve hattâ siyasî 
nitelik taşıyan birtakım mesele ve problem yer
leri olmuştur ve bu konuları hâlâ daha birta
kım çalışmalarla, uzun vadeli çalışmalarla hal
letmek mümkün olamamıştır. Tamamıyla hal
lettiğimizi söylemek mümkün değildir. 

O itibarla, köyden şehire intikale mutlaka 
yavaş bir eğim ile yapmak ve sanayideki istih
dam imkânlariyle bu yerleşme eğrilerini bir
birlerine akort etmek lâzımdır. Bu, çok zor bir 
şeydir. 

Bugün, Türkiye'de tarımın en büyük ve 
uzun müddet de devam edecek olan problemle
rinden birisi taban fiyatlarıdır, bilhassa tahıl 
taban fiyatlarıyle ilgili konulardır. Plânlamacı 
arkadaşlarımız bu fiyatlar türlü şeylere bağlı
dır, diyorlar. Hükümet de bunu böyle söylüyor. 
«Ekmeğin, hububatın, pancarın fiyatlarını ar
tırdığınız zaman Türkiye'dg Zincirleme olarak 
birtakım malların, emtiaların, istihsallerin fi
yatları da artar ve dolayısıyle hayat pahalılığı 
daha büyük bir süratle artar, Bunun önüne 
geçmek mümkün değildir» diyorlar. 

O halde; bence bunun için yapılacak, plân
da da esaslı bir şekilde tavsiye 'edilecek bir tek 
tedbir, Hükümetin tarımın birtakım sübvansi
yonlarla, bu konuda fiyat artışıyle yapacağı 
imkânları evvelden getirmesidir. Tohum, sula
ma, bunun ötesinde ilâç ve bunların bakımı bir 
de tarımın girdileri olan, inputları olan teknik 
ekipmanını, traktörünü, mibzerini, biçerdöverini, 
motopompunu ve diğer birtakım araçlarını, ta
rım araçlarını Devletin çok yüksek seviyede 
olan fiyatlarını indirmek suretiyle, onların bir 
kısmım sübvansiyone ederek; tarıma endirekt 
bir şekiyde yardım etmek ve onu ayakta tutmak 
yollarını araması lâzımdır. Binaenaleyh, bu şe-
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kilde fiyatlardaki herhangi bir pahalılaşmayı 
önleyecek bir yola gitmek mümkün olabilir. Bu 
Devletin görevidir, ilâcı pahalı verecelksiniz, 
mibzerini da,ha ucuz vereceksiniz, traktörünü 
daha ucuz vereceksiniz, biçerdöverini ucuz ve
receksiniz, motopompunu ucuz vereceksiniz, su
yunu ucuz vereceksiniz ve bunun ötesinde pom
pajla yapılan sulama şebekelerinde Batının ye
şil tarife diye kullandığı elektrik ücretlerini 
ucuz vereceksiniz. 
Plânın bir noktasında var; Devlet Su işleri 

bu yönde müracaat etmiş ve bununla ilgili mü
zakereler TEK Kuruluşuyle devam etmektedir; 
ama ne zaman çıkacaktır?,. Bunlar süratle çık
malı. Çünkü, çok yerde Devlet yeraltı sulama
larına, Toprsksu kooparetiflerine gidiyor, Bu 
kooperatiflerin çalışmaları büyük çapta pom
pajla oluyor. Pahalı elektrikle tarım zira ati ol
maz, enerjisinin kilovatını 50 - 55 kuruşa alacak
sınız ve bununla siz tarımda istihsali artırma 
gayretlerine gideceksiniz; bu olmaz, Binaen
aleyh, tarımın bu sıkıntısını önleyecek birtakım 
sübvansiyonları Hükümetin önceden alması va 
plânın da hu yönde icraatçılara tavsiyede bu
lunması zaruridir. 

Türk tarımının en büyük unsurlarından bir 
tanesi de hayvancılıktır. Türkiye'de hayvancı
lık gereği kadar değerlendirilememiş olan bir 
sektördür, Ülkemiz, 75 milyon iri ve ufak baş 
olmak üzere hayvan potansiyeline sahiptir; fa
kat bugüne maalesef et sıkıntısını büyük çapta 
çekiyoruz. Bunun için mutlaka, hayvancılığı ve 
et istihsalini artırıcı nitelikte, ilmin ölçülerine 
sığan tedbirleri süratle Devlet katında almak 
lâzımdır. Et Balık Kurumu bugün bu vazifeleri 
yapamıyor. Türkiye'de et piyasasının ancp.k 
% 8'ine müdahale etme imkânına sahlbolan Et 
Balık Kurumu, Türkiye'de bu işi başaramaz. 
Yom sorunu var, mera sorunu var, kredi meka
nizması var, ihraç problemleri var, dâhilde is
tihlâk problemleri var. Bâzı İllerde bakıyorsu
nuz çok ucuza çikıyor; ama bâzı yerlerde çok 
pahalıya çıkıyor. Bunları dengelemek mecburi
yetindesiniz. 

Binaenaleyh, hayvan kesafetine göre Türki
ye'de en azından 10, 15 tane Plânlamada isimle
ri tespit edilmek suretiyle et kombinası ve et 
sanayilerini entegre halde yürütecek; sucuğun
dan, sosisinden, salamından, kavurmasından, 
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| kıymasına kadar bütün bunlan yapacak olan 
| müesseseleri bu plânın beş yıllık tatbikatı içe-
| risinde görmek lâzımdır. Çünkü, beş yıl içeri

sinde hedefler sabit kalmak şartıyle, tatbikat
ta birtakım aksaklıklar, siyasî iktidarların ter
cih haklan bunlan altüst edebilir, ilk senede 
yapılacak olan tesisler, ikinci, üçüncü, dördün
cü senede yapılma gibi bir keyfiyet olabilir; 
ama Türk ekonomisinin buna tahammülü yok
tur. Binaenaleyh, eh emmi mühimme tercih ede
cek bir espiri içerisinde bunlan zamanında yap
maya mecburuz. Yapmadığımız takdirde, Tür
kiye uzun müddet bu sıkıntılardan kurtulamaz. 

Batı devletlerinde 7 - 8 milyon hayvanı olan 
] ülkeler, et sanayilerlyle Avrupa'nın büyük mer

kezlerinin ihtiyaçlannı karşılıyor, Eâlâ biz 
bunlan değil ihraç etmek, kendi ihtiyaçlanmızı 
bile karşılamaktan uzağız. Bu itibarla, bu ted
birleri süratle almakta fayda vardır. 

Tohum ıslah istasyonları geniş çapta açılma
lıdır. Çünkü, araştırma esastır. Türkiye'nin bi-
ras evvel söylediğim toprak haritası, ziraî ha
ritası üzerinde hangi mıntakalarda hangi: cins 
ürünler yetiştirilmeli? Hangi kalistede hayvan 
veya nebat yetiştireceğimizi, ürünlerin cinsini 
ve bıınlann o bölgelere uygun adaptasyonunu 
yapmaya mecburuz. Sonora buğdayını aldık, 
bezesteyi getirdik; ama Türkiye'nin hangi ye
rinde bunlan da çok ekonomik kıstaslar içeri
sinde rantabl olarak kullanabileceğiz, bunu tes
pit etmek henüz daha mümkün olamamıştır. 
Büyük bir cesaretle getirilmiş, büyük gayretler, 
çalışmalar içerisinde Türkiye'ye bunlar sokul
muştur; ama bu çalışmalar, bütün Türkiye sat
hında bas?,»!, bölgede, hangi iklimde, ne şekilde 
nema verecek, bunun tespitleri henüz yapılama
mıştır. Bunlara da gitmek lâzımdır, Bu husus 
plânda da var. 

Tarımda bilhassa tarla içi faaliyetler Türki
ye'de çok azıdır. Gerek sulama şebekeleri bulu
nan gerekse bulunmayan yerlere tarım teknis
yenlerimi maalesef gidemiyor. Birtakım sebep
leri var. Her iki plânda da bu tavsiyeler yapı-
lagelir; ama bu tavsiyeler hiçbir saman yerine 
gelmemiştir, O halde, hukukî mevzuat getirmek 
lazımsa, bunların hepsini daha önceden getirme
nin yoluna bakmak lâzımdır. Aksi halde, yapı
lan büyük projelerden bilhassa faydalanmak 
mümkün olamaz. 
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Bugün Türkiye'de yapılmış olan 1 milyar 
936 bin hektarlık sulama sahalarının % 70'in
den faydalanılıyor, % 30'undan fayda temin 
edilmiyor. Milyarları döküyorsunuz, ikinci Beş 
Yıllık Plânda yatırımları 33 milyar diyorsunuz 
belki de bu yatıranların ancak 20 milyarı fay
da getiriyor; geri ödemeye inikası olabilecek, 
ekonomik yapıya katkısı olabilıecek hizmetleri 
getiriyor, bunun ötesinde olmuyor. O halde, bu
nun şartlarını koymak lâzımdır. 

Nasıl kredi mekanizmasının aksaklıklar?, 
plânda derpiş edilmiş, tarımın istihsalden pazar
lamaya kadar entegre birtakım meşaleleri ayrı 
ayn söylenmişse; bu hususta da hukukî müey
yideler getirmek suretiyle, yapılmış olan proje
lerin mutlak surette kullanılması ve bu proje 
sahalarında yaşayan insanların projeye iştirak
lerini temin edecek ciddî ve müess'ir hükümle
rin getirilmiş olması lâzımdır. Bunlar getirilme
diği takdirde, uzun yıllar bundan faydalanmak 
mümkün olamaz. Benim bulunduğum sahalarda 
baraj sulama şebekelerinin büyük bir kısmında, 
bugün % 30'u geçmiş yer göremedim. % 70 her
halde batıyla beraber paçal yapılıyor; batıda 
ziraatin, bunu gelirlerinin kıymeti, değeri an
laşıldığı için; Ego Bölgesinde, Marmara Bölge
sinde ve Güney Anadolu'da, Antalya, bölgelerin-
da yapılmış olan ziraatin kesif sulamalar sebe
biyle belki % 70 optimal değer] bulunmuş ola
bilir. Bütün mesele Türkiye'de dengeli olarak 
bunu yaymak ve bu yapılan tesislerden sonuna 
kadar faydayı temin etmektir. 

Türkiye'de ele alınmamış konulardan bir ta
nesi de, Jeotermal enerjiden istifade etmek su
retiyle seracılığın geliştirilmesi konusudur, iki 
yıldan beri ilgili Tarım Bakanlığına ve diğer 
ilgililere bu konuyu defaatle götürdüm. Tür
kiye'nin üç dört yerinde Mürefte'de, Denizli 
Sarayköy, Afyon Karahisar mıntıkasında geniş 
yeraltı buihar rezervleri vardır. Bunları seracı
lıkta kullanmak mümkündür. Hem istihdam po
litikasına, hem de ziraî kalkınmaya büyük çap
ta katkıları olabilecek olan bu hizmetlerin Tür
kiye'de ele alınması zarureti vardır. Bunlar, de-
monstratif mahiyette küçük çalışmalarla, ön-
çalışmalarla ziraat ilgilileri tarafından tespit 
edilebilir. Bunun maliyeti Devlete 100 bin ilâ 
200 bin lira arasında olur. üniteler, Sarayköy'
de, Afyon Karahisar'da veya Mürefte'de yapı-
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f lir. Bunlardan elde edilecek oln neticelere gö-
| re, bunları büyük çapta genişletmek mümkün-
| dür. Bunların çıktığı sahalarda soğuk su, yani 

sulama suyu ve arazi vardır. Hattâ bu arazi
lerden büyük çapta tarımda da istifade edilmi-

! yor. Bu suretle bunlar da değerlendirilmiş ola
bilir. Bilhassa bu hususa eğilmek, Türkiye'de 
bu işle iştigal edecek olanlara yeni birtakım iş 
sahaları açmak elemektir. 

Tarımın en büyük unsurlarından birisi sula
ma demiştik. Sulamayı sadece götürmek kâfi 
değildir, ekipmanını da götüreceksiniz, kredisi
ni de götüreceksiniz, altyapı tesislerini yapa
caksınız, marketingini de getireceksiniz. 

Sulama konusuyle ilgili bir hususu huzuru
nuzda arz etmek istiyorum: Türkiye'nin en bü
yük potansiyellerinden birisi Fırat suyudur. 
Biraz sonra enerji yönünden ne şekilde fayda
lanmamız mümkün olacak onu arz edeceğim. 
Aşağı Fırat Havzası, gerek enerji ve gerekse 
tarım yönünden cidden ihmali kabil olmayan bir 
projedir. Bu havza üzerinde Keban'dan sonra, 
Sarakaya, Karababa, Karaburun, G-ölköy gibi 
dört tane daha aks vardır. Bu akslarda yapı
lacak olan barajlardan bilhassa Karababa bara
jı, 700 bin hektarlık bir sahanın sulamasını ön
görecek kadar, yani 7 milyon dekarlık bir ara
zinin sulamasını temin edebilecek vüsatta bü
yük bir projedir. 

Batıyla birtakım meselelerde, Ortak Pazar 
Gümrük Anlaşmasının tatbik edildiği devre 
geldiğimiz zaman, tahmin ederim ki, büyük 
çapta endüstriyel ürünlerimizle rekabet etme
miz mümkün olamayacak. Çünkü bizim 22 yılda 
katetmek istediğimiz mesafeyi, onlar 20 yıl ev
vel, 30 yıl evvel katetmişler. Sanayi, sosyal ve 
kültürel yapıları itibariyle bizden çok daha faz
la kalkınmış durumdalar. Ortak Pazarın en 
geri kalmış ülkelerinden birisi italya'dır. Biz, 
onun seviyesine 22 yıl sonra çıkmayı hedef tut
muşuz. O halde bu 22 yıllık perspektif içerisin
de onlar durmayacak, ilerleyecektir. Bugün 
Fransa'ya Ortak Pazar Devletleri 300 milyon 
dolar veriyorlar. Bu parayı Fransa'ya, tarımı
nızı geliştiriniz» diye veriyorlar. Bizden çok ile
ri olan ve aslında endüstri Devleti olan Fransa, 
tarıma eğiliyor. Çünkü, artan nüfusun ekonomi
ye baskısı, gıda, yaşama, tarım istihsal madde
leri üzerine olacaktır. Endüstri kâfi miktarda 
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gelişiyor. Fransa bunun için kendi 480 bin kilo
metre karelik hudutları içerisinde, Oezayir'de, 
Tunus'ta, Fas'ta kurduğu çiftliklerde yeni araş
tırmalara gidiyor, istihsali artıracak, Ortak Pa
zar Devletlerinin ileride ihtiyacı olan tarım 
ürünlerini, tarım endüstri ürünlerini yetiştirme 
gayret ve çabası içerisine giriyor. O halde bizim 
Türkiye olarak, Ortak Pazar'da en büyük im
kânlarımızdan birisi olan pamuğumuz, tütünü
müz ve sair ürünlerimiz ile diğer birtakım en
düstriyel tarım ürünlerimizle rekabet edebile
cek seviyeye gelmek mecburiyetimiz vardır; na
renciyemiz de dâhil. 

O halde Güney Anadolu bölgemizde, yukarı 
Mezopotamya diye anılan ve eskiden Evliya Çe
lebinin, portakal bahçelerinin altında güneş gör
meden at ile geçtiğini ifade ettiği bu sahaya 
Dördüncü Beş Yıllık Plânda değil, mutlak su
rette Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde inmek 
lâzımdır. Bu Karababa barajı ile 5 milyar 400 
milyon Kw/saat enerji üreteceksiniz, 700 bin 
hektarlık sahayı sulayacaksınız. Şayet pompaj
larla da ikinci bir sulama daha yaparsanız 1 
milyon hektara çıkacak. 10 milyon dönümlük 
araziyi sulayacaksınız. Bugün Türkiye'nin istih
sal ettiği pamuğun 26,5 mislini, o mıntıkalarda 
istihsal etme imkânına sahibolacaksınız. Çelti
ğin 16,5 mislini istihsal edeceksiniz. 13,5 mil
yon insana ziraat sahasında istihdam imkânı 
olanağını bulacaksınız. 

Köy sorunları ile ilgili paragrafımda plân, 
«merkezî köyler teşekkül edecek» diyor, işte 
o sahaya götürün; Haran ovalarına, Urfa, Mar
din ovalarına... Şimdi çöl halinde olan ve yağ
mur yağdığı zaman bire 40, bire 50 veren, çer-
nazyum toprakları gibi kaliteli olan bu sahaya 
işte kuracağınız o tesislerle; sulama tesisleri, 
kanalları, şebekeleri ile, enerji tesisleri ile o 
sahada 13,5 milyon insana iş bulacaksınız, is
tihdam politikasının en büyük imkânı orada do
ğacak. 

1995 yıllarında Türkiye'nin tanjmda 15 mil
yon insanı olacak diyorsunuz, işte en büyük 
kesafet bu mıntıkada olacaktır. Her yönü ile 
Türkiye'nin şartlarına uygun bir projedir. Bi
naenaleyh, bu projenin 1983 yılında ele alına
cağım plân derpiş etmiş. 1*983 yılında ele ala
cak, ne yapacak? Ondan sonraki zaman içeri
sinde 50 bin hektarlık yerini sulamaya açacak. 

Her sene de 25 bin hektar sulamaya ilâve et
mek suretiyle 2009 senesine kadar bu proje uza
yacak. Türkiye'nin buna taharnanlülü yok ar
kadaşlar. Malî portesi itibariyle 25 milyar lira 
civarında olan bu projeye mutlaka erken bir ta
rihte başlanması lâzımdır. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresinde [başlan
masını öngördüğümüz Keban Barajı, 1972 yılı
na geldik hâlâ bitirilemiyor, öyle tahmin ede
rim ki, 1973 yılında da Keban Barajının deıvre-
ye girmesi mümkün değildir. Sol sahilde re-
zervuarda çıkan birtakım arızalar, karstik ara
zilerde çıkmış olan birtakım sıkıntılar geniş, çap
ta enjeksiyonları icabettiriyor. Bu sebeple bi
rinci, ikinci ve üçüncü üniteleri 1973 yılında 
Türkiye'de hizmete giremeyecektir. Bumu kay
dı ihtiyatla telâkki etmek lâzımıdır. Plânlda di
yor ki, «1974 yılınida Keban, 1973 yılında Gök-
çekaya" Barajı faaliyete girecek.» Ne Gökçeka-
ya barajı 1973 yılında, ne de Keban barajı 1974 
yılında devreye girebilir arkadaşlar. O zaman
dan beri yapılan çalışmalar, bir baraj inşaatın
da bizi buraya getirmiştir. Halbuki siz Kara
baba Barajı ile beraber; aşağısında geniş çapta 
sulama yapacaksınız. Bu sulamalara ne zaman 
başlanırsa Türkiye için faydadır. 

Ortak Pazar'da belki de en büyük iinıikânı-
mız, Türkiye'nin endüstriyel ziraî ürünleri ola
caktır, insan gücü olacaktır. Bunların iyi de
ğerlendirilmesi içim şimdiden tedbirlerini alflnak 
lâzımdır. Geçen her zaman Türkiye'nin aley
hinedir. 

Orman içi köylerinin halli ile iljgili birtakım 
tedbir ve tavsiyeler var. Orman içinden vatan
daşı almayı düşünen, hedef alan birtakım pro
jeler, plânlar var. Bunları tatbik ettiğiniz za
man bu insanları nereye götüreceksiniz? İşte 
bu saha bakir. Bu sahaya gayet kolay bir şe
kilde, 10 - 15 senelik bir periyot içerisinde ra
hatlıkla götürmeniz miülmıkün olabilir. Hem sos
yal yapıyı, hem de siyasî tedirginliği meydana 
getirmeden, yumuşak bir eğimle bu işler tahak
kuk edebilir. Kaldı ki, Türkiye'nin biraz son
ra anlatacağım enerji sorunları 1977 - 1980 yı
lından sonra Türkiye'yi mutlaka Fırat nehrin
deki potansiyelleri değerlendirmeye zorlamakta
dır. Türkiye'nin, sözlerimin başında da ifade 
ettiğim gibi, imkânları hudutsuz değildir. Her 
ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin potansiyeli de 
sınırlıdır. Yeraltı, yerüstü servetleri de' sınır-
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hdır. Bu sınırları gayet iyi bir şekilde değer
lendirmek lâzım. Türkiye'de bugün enerjide 
de ifade edeceğim gibi daha heniüz % 4'ünü 'kul
lanmışız. Bunun yüzde yüze kadar güdecek 
olsan yolları 22 senede tahakkuk etmez. Bunun 
geçmiş tatbikata göre daha uzun olması lâzım. 
O halde biran evvel başlamamızda fayda var
dır. 

Plânda bir husus daha dikkatimi çekti. Ga
yet tabiî ki, plânın bütün hedefleri, Türkiye'de 
birtakım varsayımlar üzerine tespit edilmiştir. 
Bu varsayımlardan bir tanesi de, «Türkiye'de 
reformların gerçekleştirileceği ve bu reformlar
dan evvel, idarî reformun bâzı üzerinde diğer 
reformların geliştirilmesi suretiyle reformlar 
hedefine ulaşmak kayıt ve şartı ile plân he
define varacaktır» deniyor. O halde baz re
form olarak idarî reform geliyor. 

Biraz evvel dediğim gibi kaynaklarla ilgi
li konunun ötesinde, bir de bu kaynaklan de
ğerlendirecek kadrolar vardır. Bu kadro, Dev
let kadrosudur. Bu kadro, özel sektörde yetiş
miş olan kadrodur. Kamu iktisadî Devlet Te
şebbüslerinde hizmet gören kadrolardır. Bugün 
şu bir vakıadır, acı bir hakikattir ve üzülerek 
ifade etmek lâzımdır ki, Türkiye'de kamu hiz
metleri gereği şekilde ifa edilememektedir ve 
kamu sektörü, bugünün hizmetlerini, bugünün 
şartlarını yerine getirecek nitelikte değildir. 
Kaldı ki, bunun üzerinde forse olarak geçmiş
ten daha büyük bir hızla, % 9'a yakın bir hızla 
yeni hamleler yapmak arzu ve gayretinde olan 
kamu sektörünün, Kamu iktisadî Teşebbüsleri
nin bu hizmetleri hedefine ulaştırması ıbu şart
lar içerisinde mümkün olamayacaktır. Bunu 
plân da tespit ediyor ve diyor ki «Mutlak su
rette kamu yönetimlinde idarî bir reform gerek
lidir.» Bu, reformun anahedefini tespit edi
yor; ama süreci dediğimiz zamanı itibariyle ve 
hangi şekilde yapılacağını stratejik hedeflerin 
ötesindeki tatbikatında hangi esasların kaale 
alınacağını, dikkate alınacağını geniş, vazıh ve 
hakikaten yapıcı bir şekilde ortaya koymuyor. 
Birtaikım yuvarlak ifade ve beyanlarla bu ge
çiştiriliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; kamu yönetiminde 
bir reform yapmadığınız müddetçe, Türkiye'de 
bu plânları hedefine oturtturmak ham bir ha
yal olur ve bunu kimse gerçekleştiremez. Her 
şeyden evvel insan unsurudur, kadrodur. Eğer 

] bu kadroya lâzım gelen değeri vermediğiniz 
müddetçe, bu kadroları Devlet dairelerinde 
tutmadığınız müddetçe ve Devleti bürokrasiye 
mahkûm etmeye devam ettiğiniz müddetçe Tür
kiye'de hizmetleri istediğiniz zamanda yapma
nız mümkün olamaz. Keban Barajını 1970 -
1971 yıllarımda bitireceğim dersiniz, 1974'lere 
kadar uzarsınız. Fırat havzasını 1983 yılında 
başlayacağım, 2009 yılında bitireceğim dersi
niz, onu 2050 yıllarına kadar (çocuManmızın 
ömürleri olursa ancak görebilirler) bitiremezsi
niz. 

Bu itibarla, kamu kesimimde, Kamu ikti-
j sadî Teşebbüsleri kesiminde süratle idarî refor

ma gitmenin zarureti vardır. Çökmekte olan 
. Devleti kurtarmak içim de zaruridir bu. 

Aslında nereye gidersenliz gidiniz, Devlet 
daireleri, Devlet memur, haysiyet ve itibarı
nın, disiplininin ötesinde çoğu kez laubali dav
ranışlarla vatandaş ile Devlet arasındaki hiz
met münasebetini, mübadelesini yürütmeye de
vam etmektedirler. Namuslu, hizmete devam 
eden, haysiyetli, şerefli Devlet memurlarını 
tenzih ederim. Şayet Devlet ayakta kalıyorsa 
bu insanların gayretleri, bu insanların vatan
perver çalışmaları, feragatları, fedakârlıkları 
ile ayakta kalıyor. Biz her şeyden evvel Türk 
Devletini ayakta tutmaya mecburuz. Devlet 
devamlı olan bir müessesedir, siyasî iktidarlar 
gelir geçer. Onlar nöbetle birinden diğerine 
hizmeti devreder; ama asıl olan, güçlü olması 
icabeden Türk Devletidir. Türk Devletini 
ayakta tutmaya mecburuz. 

O halde bütün bu hedefler, refah ülkesi 
idealleri, kalkınma hamleleri, bunların hayal
leri hepsi geliyor, kadroya dayanıyor, ekibe 
dayanıyor. Artık 20 nci asrın devleti aşiret 
devleti değildir. Tek kişinin veya bir zümre
nin idare edeceği devlet değildir, kadro dev
letidir. Batıda da öyledir, artık Doğuda da 
öyledir. Binaenaleyh, bunlara eğilmeye mec
buruz. Bu kısır görüşler ve fasit dairesini yır
tıp, Batının modern devlet ilkelerini Türkiye'de 
tatbik etmeye mecburuz. Cesaretle bu mesele
lerin üzerine gitmeye mecburuz. Gitmediğimiz 
takdirde yatırımlara sarf edilmiş, tahsis edil
miş olan paralar hedeflerini bulur; para olarak 
bunları gerçekleştirmiş olursunuz; ama fizik-
sel olarak bunları gerçekleştirmeniz, tatbik et-

I meniz mümkün değildir. Üç milyar sarf eder, 
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«A» ünitesini yapmaya başlarsınız, bu parayı 
sarf ettiğiniz halde henüz ünitenin % 30'unu 
yapmışsınız, yapamanuşsınızdır. Dünya kurul
duğundan beri kadroya ehemmiyet vermemiş 
olan devletler hiç bir meselelerini halledeme-
mişlerdir. Belki de birtakım palyatif tedbirler 
içerisinde halletmişler; ama uzun devreli bir 
imkân sağlayamamışlardır. 

Bu itibarla, bilhassa idarî reformun bütün 
reformlara takdimen ele alınmasında büyük za
ruretler vardır. Bu nokta üzerinde bilhassa 
Hükümetin dikkatini çekerim, idarî reform 
içerisinde hizmeıt görecek olan sektörlerden 
kalkınmanın yükünü taşıyan teknik, sağlık ve 
eğitim müesseselerinin durumlarını iyi tespit 
etmek lâzım. Anıcak bu suretle, meselelere çö
züm yolu bulmak veya çözüm bekleyen birta
kım problemleri halletmek mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; özel sektör ve ya
bancı sermaye konusuna da değinmek istiyo
rum. Biliyorsunuz, Anayasanın âmir hükmü
ne göre Türkiye'nin kalkınması; demokratik 
usuller içerisinde, demokratik nizam içerisin
de özel ve kamu sektörünün hizmetleriyle müm
kün olacaktır. Türkiye'nin kalkınmasını, bir
likte çalışma ile sağlayacağız. 

Plânın muhtelif yerlerinde daha ziyade dev
letçiliğe ağırlık veren bir temanın işlemmıiş ol
duğunu görüyorum. Haddi zatında devletçili
ğin yapacağı çok büyük işler vardır. Geçmiş
teki bütün tatbikat; Türkiyeideki Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri ile devletçilik en ağır bir şe
kilde kamu hayatında işleyen bir mekanizma
dır. Demir - çelikte devletçilik, kâğıtta devlet
çilik, çimento sanayiinde devletçilik, gübre 
sanayiinde büyük çapta devletçilik, Petro -
Kimya tesislerinde büyük çapta devletçilik ve 
sadece bir ERSAN ve ATAŞ'ı bir tarafa bıra
kırsanız 4,2 milyon tonluk rafinaj kapasitesi
nin ötesinde 9,6 milyon tonluk kapasite de 
Devlet eliyle elde edilmiş. Binaenaleyh, bu 
hususta daha çok misaller vermeye lüzum yok. 
Devletin yapacağı hizmetler, plânda da tarif 
edilmiş ve kanun da bunu birtakım yerlerde 
birtakım sebep ve neticelere bağlamıştır. 

Plânda, «Riski çok büyük olan hizmetleri 
Devlet yapsın, yatırımları çok büyük olan ve 
özel teşebbüsün bir araya gelerek gerçekleşti
remediği hizmetleri Devlet yapsın» deniyor. 
Millî Savunma ile ilgili birtakım hizmetler, 
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endüstriler, sanayiler vardır ki, bugünün şart
lan içinde özel teşebbüsün bunları yapması 
mümkün değildir. 

Devlet bu gibi işleri yaparken, yapacağı hiz
metlerde de jol gösterici, teşvik edici ve onları 
özendirici nitelikte bir gayretin içinde bulun
sun, Tamam, geçmişteki tatbikat bununla ilgi
lidir. O halele bunları yeni baştan söylemeye lü
zum yok. Anayasa, kanunî bir hükme bağlamış 
ve «özel ve kamu sektörü, karma ekonomi pren
siplerinin anlayışı ve felsefesinin doğrultusun
da bu meseleleri birlikte halleder,» demiş ve bu 
isi orada da tasrih etmiş. 

Plân, «Karma ekonomi felsefesine sadıkız» 
demiş; ama, diğer taraftan özel sektörü, kalkın
mada, tüketim mallarının ötesinde ara ve yatırım 
mallarına yöneltecek şekilde kesin hatlarıyla be
lirlenmiş, güvenç verecek emniyet tedbirlerini, 
teşvik tedbirlerini, kredi imkânları sağlayacak 
birtakım malı hükümleri sarahaten getirmemiş, 
bundan evvelki plânlarda mevcut olan hükümle
re benzer yuvarlak ifadelerle bu yola gidilmesi
ni tavsiye etmiştir. Halbuki, Türkiye'de temel 
sanayie Devletin elatmış olmasını gönül arzu 
ederdi. Bunun ötesinde, hakikaten özel sektö
rün haysiyet ölçüleri içerisinde, vatanseverlik 
duygulan içerisinde bu ülkenin ekonomik katkı
sına gayret göstermek isteyen bu teşebbüsün. 
Devletin himaye şemsiyesi içerisinde, kanunun 
âmir hükümlerinin hudutları içinde kalmak şar
tıyla şu veya bu şahsı veya zümreyi zengin et
mek imkanı, istidadı istikametinde değil; ama 
bunun ötesinde, millî menfaatlere uygun doğrul
tuda memleket kalkınmasına yardımcı olacak ni
telikte, Devletin mutlaka bu sektörün elinden 
tutması suretiyle istediği hedefe götürmesi lâ
zımdır. Plânda, bunun kesin teminatını görmeli
yim 

Madeninden, birtakım üretim malzemelerine 
kadar olan birçok meselelerde Devletçiliği, koyu 
bir bürokratik sistemin icabı gibi telâkki etmek 
mümkün, değildir. Türkiye'de özel sektörü ve ka
mu sektörünü, işin icabı istikametinde, gerçek 

i yönde birini diğerine dengelemek suretiyle kui-
\ lanmaya ve bunu hukukî imkânlarla da takviye 
i etmeye mecburuz. Lâzım olan hukukî yöntem-
I îer, hukukî usuller, kaideler, nizamlar getirilme-
| 11 ve bunların tatbikatmdaki nirengi noktaları, 
\ plânda sarih olarak tespit edilmelidir. Bugün 
l için öyle sermaye imkânı olan özel sektörden hiç-
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birisi, endüstriye ve yatırıma geçememiştir, Fc-
deıı? Piyasada no istikrar var, ne sosyal huşur 
var, ne siyasî emniyet var ve bunun da ötesinde 
bu yatırımları Devletin garanti edebileceği veya 
birtakım, imkânlarla teşvik edeceği sarih hüküm
ler var? Bugün böyle, yarın başka türlü,.. 

lon iiııyi';. :s-
5 milyon ten 

Bugün özel sektör 2,5 milyo: 
tihsal ederken, kamu sektörü 4,5 
civarında istihsal etmektedir. Devletin bütün hi
maye şemsiyesi bu kamu sektörünün ürerinde, 
Bütün gayretlere ve bütün imkânlara rağmen ka
mu, sektörünün bu istihsal kapasitesi yanında 
özel sektör 2 500 000 ton istihsal ediyor. Aslın
da özel sektör kapasitesi 2 500 000 ten olmayıp, 
bundan çok azdır. Yıllık 13 milyon ton civarında 
olmas1. gerektiğini Plânlama da tespit etmiş. O 
halde, niçin kapasite artırılmıyor? Teknoloji ge
liştirilip, büyük yatırımlara giremiyor? Kredi 
imkânları olmadığı, gibi piyasalanmasmda da bir
takım handikaplar var. Sivas'ta, Kangal'da, So
ma'da çıkan linyiti alıp bir ay sonra Hakkari'ye 
götüremezsiniz. Çünkü yol, ulaşım imkânları mü
sait değildir, istihsali artırmak için yaz.'iı büyük 
çapta çalışmak lazımdır. O halde kredi imkân
larını verirseniz bu bölgelere ancak yazın linyi
ti götürebilirsiniz. Devletin vazifesi, oralarda ya
sa/yan vatandaşlara da yakıt temin etmek ve bun
ların çaresini bulmaktır. Fakat linyit, ne Van'a, 
ne Hakkâri'ye, ne Muş'a ne de Bilgöî's gider? O 
halde ilkbahardan itibaren tedbirler alınıp, bü
yük rezervler depolar yapılarak sermayenin bağ
lanması gerekil'. 

özel sektörün kredi imkânları elbette sınırlı 
olduğuna göre, muayyen ölçüler içerisinde Dev
letin özel sektörü takviye etmesi lâzımdır. Biz, 
özel sektör, Türk Milletinin sırtında kalsın de
miyorum. Hayır, onlar için de kanunî gerekler 
koyalım, onları da denetelim, kontrol altına ala
lım ; ama özel sektörü sanayiin kalkınmasında en 
büyük baz olarak kabul ettiğinize göre, onu sa
nayideki. vazifesini yapacak imkânlara kavuştu
ralım. Uç diyorsunuz, kanat yok. O halde arka
daşlarım, kanadı da takalım. Tekrar arz ediyo
rum, bu kanadı takarken ben de Devlet sırtın
dan ve millet sırtmdan haksız bir iktisabın ya
nında değilim, onun müdafaacısı değilim. Tah
min ederim, ki, arkadaşlarımızın hiç birisi de 
haksız iktisabı müdafaa etmek için zerre kadar 
ilgi ve alâka göstermezler. Mühim olan mesele 

Türkiye'nin menfaatleri ise, bu menfaatler doğ
rultusunda yapılabilecek olanı müştereken yap
maya ve en iyisini bulmaya mecburuz. 

İkinci konu, yabancı .sermaye konusudur. 
Türkiye'de yabancı sermaye düşmanlığı öteden 
beri gelmektedir1. "Bu konuya petrolle ilgili ko
nuşmamda da temas edeceğim. 

Dünyada kalkınmış olan ülkeler bile, usun 
devri yabancı sermayeden faydalanmayı, bilmiş
ler ve bu suretle kalkınmalarını veya kalkınmak 
istedikleri hedeflere ulaşmayı temin edebilmiş
lerdir. Fransa IS81, 1982 yıllarında Amerikan 
ve diğer sermayeler dahil olmak üzere % G3 ka
dar yabancı sermaye kullanmıştır. Millî menfaat
lerimize çelişik düşmediği anda, millî menfaatle
rimize uygun olduğu müddet ve şartları içinde 
bizim de yabancı sermayeye ihtiyacımız vardır. 
Türkiye'nin nasıl ki, yabancı teknolojiye ihtiya
cı varsa; millî menfaatlerine uygun düşer bir şe
kilde kalkınmakta olan bir ülke olarak yabancı 
sermayeye de ihtiyacı vardır. Yabancı sermaye 
düşmanlığı, aslında Türkiye'nin infiratçılık poli
tikası». içerisinde kapılarını Batıya kapatması de
mektir. Biz, kapımızı Batıya açtığımıza göre, 
Batı uygarlığına erişmek arzu ve gayreti içinde 
bulunduğmııuza göre, elbette bu sermayenin ica
bım gerektiği yerde, millî menfaatlerimize uy
gun düştüğü ve biz arzuladığımız takdirde Dev
let ve Hükümet olarak politikalarını tespit etme
ye ve bunu Türkiye'de muayyen ölçüler içerisin
de faydalanır hale getirmeye mecburuz. Aksi 
halde kalkınma olmaz arkadaşlar. Ne kadar 
gelişmiş olursak olalım, (ki, gelişmemiş ülkeler 
arasında 80 nciyiz,) ne kadar meselelerimizi hal
letmiş olursak olalım, artan nüfusun ekonomiye 
baskısı ve gelişen dünya şartları içerisindeki bir
takım. yeni ihtiyaçlar bizi bu istikamete zorlaya
caktır. O itibarla bu sermayeden faydalanmaya 
mecburum, 

Bugün, senelerden beri yapılan yabancı ser
maye düşmanlığı yüzünden, gemi inşa sanayiinde 
geniş, ileri adımlar atılamamıştır. Halbuki Dev
letin, bir bakıma da-istihdam politikası yarat
mak mecburiyeti vardı. İstanbul'da Pendik ci
varında yapılacak olan tersane bu tarihe kadar 
gecikmiştir. Başlangıç tarihine balanız, bugün 
1073lerdeyiz. 1967 yılından itibaren bu tersane
nin inşası gayretleri içerisine girilmişti. Bu iş, ge
rek batıdan gelecek olan teknoloji, gerekse bü
yük sermaye istemesi sebebiyle dış sermayeye ih-
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tiyacı olması yüzünden uzun müddet sürünceme- ı 
de kalmıştır. Gemi inşa sanayii aynı zamanda 
montaj sanayiini de hedef tutan bir sanayidir. 
Elektrikçisi, doğramacısı, kaynakçısı, çelikçisi, 
boyacısı ve türlü sanayi dalları bu gemi sanayi
inde gelir toplanır ve burada yeni bir istihdam 
imkânı yaratır. Yeni bir sarf imkânı yaratır. Bi
naenaleyh, artan istihsalin bu sektörlerde değer
lendirilmiş olması, aynı zamanda gerek tersane
de ve gerekse diğer imalât işlerinde çalışanları 
da hesap edecek olursak, 80 binin üzerindeki va
tandaşa iş sahası açması gibi, geniş bir yönü olan 
bu sanayi henüz Türkiye'de ele alınamamıştır. 
Uzun zamandır, şu yaplıdı bu yapıldı denmesine 
ve plânda da tavsiyeler getirilmesine rağmen, 
zannederim uzun sürede bunun gerçekleşeceğini 
tahmin etmiyorum. En azından ancak 4 sene 
sonra işler bir hale getirecektir. Binaenaleyh, 
meseleleri tespit ederken, yabancı sermaye gel- I 
meşin derken Türkiye'nin şartlarını da bilmeye 
mecburuz. Biz uzun müddet bu yabancı sermaye
den faydalanmayı, kendi millî ölçülerimiz içe- I 
risinde değerlendirmek suretiyle yapmaya mec
buruz. Yapmadığımız takdirde Türkiye'nin kal- I 
kınması mümkün olamaz. 

Muhterem, arkadaşlarım, yabancı sermaye 
hakkındaki görüşlerimi böylece izah ettikten I 
sonra, şimdi enerji ile ilgili bir konuya girece
ğim. 

Türkiye endüstrileşmek isteyen bir ülkedir. 
Endüstrinin anamuharriki hiç şüphe yok ki 
enerjidir. Aslında enerjiyi götürdüğünüz yerde 
hem sosyal bakımdan gelişme, hem de teknolojik 
bakımdan gelişme kendiliğinden gelir. Bugün 
Türkiye enerji davasını halletmiş değildir. O 
halde bunun halli nasıl olur, ne şekilde olmalı
dır? 

Plânda öngörülen hedef % 12 civarındadır. 
Gelişmiş ve enerji meselelerini halletmiş olan 
batı ülkelerinde enerjinin kalkınmadaki hızı, 
bizim bu tespit etmiş dlduğumuz % 12 mikta
rından çok daha aşağıdadır. Çünkü onlar satü-
re haline gelimiştir, enerjinin yeni ilâvelerine, 
lüzumlu olan tüketimi temin edecek üretim, kay
naklarına yönelmişlerdir; ama geri fcalimış olan 
ülkeler fee, bizimi tespit etmiş olduğumuz % 
12'den çok yukarıdadırlar. Çünkü kalkınmada 
sanayinin en büyük unsuru, muharriki enerji
dir. O halde, enerjiyi % 12'den tuttaanazsınız. 
Bu azdır, ama enerji yatırımları çok büyük fi- j 
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nansman ister. Bir taraftan da plânda 24 mil
yar İ ra tahsisat koyacaksınız ve bu fuel - oil' 
den, dizel santralından, hidrolik ısantrailına ve 
linyitine kadar bütün bu enerji 'kaynaklarını 
finanse edecek ve netice itibariyle de siz % 3.6 
kalkınma hızına ulaşacaksınız. Bu mümkün de
ğil. Çünkü enerji işinde birtakım dar boğazlar 
var. Bunu, plânlamacı arkadaşlar yanlış yaptı
ğı için söylemiyorum. Türkiye'nin içimde bukm-
duğu malî, teknolojik, idarî birtakım, dar bo
ğazlar enerjide (bizi % 12 gibi optıimal bir ra
kamda kalmaya icbar etmiştir. Asılında tespit 
edilen Ibu rakam Türkiye'nin yapabileceği feda
kârlıklar içerisinde normaldir ama g*eri kalimış 
bir üîke hüviyetini taşıyan memleketimiz için 
çok azdır. Bu rakamı % 16'ya çıkarmaya (mec
buruz. Çünkü Türkiye aksi (hailde, önümüzdeki 
yıllarda birtakım dar boğazlara girer. Orada 
tespit etımiştir; «Keban Grökçefkaya devreye gir
diği zaman, enerji kalkınması % 22 olacaktır» 
deımişler. Ondan ısonra % 14'e düşecek, plânın 
üçüncü senesinde % 13'e omdan sonıra '% 11'e 
gelecek. 

Muhterem arkadaşlarım, vasati değeri bul
duğunuz zamıan> bunlara ulaşamazsınız. Ne Ke
ban 1974'te, ne de Gökçekaya 1973 'te devreye 
girer ve bu sıkıntılar devam edip (gider. O (hal
de, 24 milyarlık enerji ve yatırımdan çok az
dır. 

Aslında, Türkiye'de enerjiyi, hidrolik ener
jiden mıi, yoksa diğer kaynaklar olan linyitten, 
taşkömüründen veya petrol gibi (birtakımı ener
ji sekiE;erirjden mi, (jeo - teıimal enerjiden) 
almamız lâzımdır; bunun münakaşalarını ya
pıp, üzerinde karar kılmak lâzımdır. Çünkü, 
eğer bunlardan birisine, farzımuhal hidrolik 
enerjiye yönelmek için karar kılarsanız, siyasî 
politikanızı bunun üzerine bina edersiniz. Hid
rolojik enerji çok uzun senelere vabeste bir ya
tırımı icabettirir, bunun inşası, tespitli, (hidro
lik santralin imalâtı termik santraller gilbi kı
sa devrede hizmete girecek niıteliükte değildir. 
Nükleer enerji de aynıdır. Bu bakımdan 7 - 8 
semsiyi kaybetmektense evvelâ bunun prensiple
ri üzerimde karar kümak lâzımıdır. 

Türkiye'de zannederim ki plânlamada hid
rolik enerjiye doğru büyük çapta bir ağırlıik 
verilmiştir. Ama buna rağmen, Kar akaya Bara
jının yapılması, Karababa Barajının yapılması 
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ilfe Türkiye'nin 'bugün istihsâl lettiği 9 milyar 
781 mdllyon Mlovatsaatlik ve bugün üretdlmde 
kullianoılan (1971 rakamlarına göre) enerjinin 
yarısı kadarını hattâ 7,5 milyarını, yarasından 
fazlasını sadece Karakaya Barajından elde ede
ceksiniz. V milyar S50 ımilyon kilovatsaat. Bu
gün Thames ve Electrb Watte Firması bunun 
fizibilite raporlarını 'hazırlıyor. îşjte bu barajla
rın inşaasını geriye bırakmamak lâzım. Bunlaın 
süratle yapmak lâzım ki, enerji sıkıntısına glr-
möyelMım ve enerjide beklediğiniz İhız gelişimSe-
ri olalbıilısüh. Aiksi halde, enerji üretim'inde mey
dana geîtafiş olan dar boğazlar, sizi Türkiye ola
rak şu Plânda getirmiş oHduğunuz huisusıları. 
ömrünüz okursa 1977 ̂ de, ayna (şekilde acı ve 
kötü bd/r üzüntü içinde münakaşa etmeye sevk-
edeceiktir. Bumun tedbirini şimdiden almak lâ
zım. 

> Karakaya Barajı mıuıtılaka 1973 yılında ele 
alınmalı. 1974 yılımda, Üçüncü Beş Yılldk Plân
da ımu/tlJaka 5 mliiryar 400 milyon killovatsaatlik 
Karaibaıba barajı ele tahnmallldır. îki barajın 
enerji üretim kapasitesi 13 milyar kilbvatsaat-
tir ve sizün 1974'lerde uılaşacağınız, 1945'de 
yarım milyar kilovatsaat olan enerjinizden bu 
yıla kadar yükseldiğiniz, geliştiğiniz hızı sa
dece üç, beş senelik bir periyot içerisinde size 
temin edecek olan bir imkândır bu. Bu imkâ
na niçin yönelmiyorsunuz? Niçin o istikamete 
ağırlık koymuyorsunuz 281 milyarlık yatı
rım yapıyorsunuz, bütün bunların muharriki 
enerjidir. Yarın alüminyum tesisleri tam ka
pasite ile işlemeye başladığı zaman enerji is
teyecek. Alüminyum tesisleri yapılırken (ar
kadaşlarım hatırlayacaklar) Oymapınar dedi
ğimiz Homa hidroelektrik santralinden enerji 
alınacağına göre besabedilmişti. Halbuki an
cak Dördüncü Beş Yıllık Plânda, Oymapınar 
Hidroelektrik SantaraTinden enerji sağlanabi
lecektir. Bakınız nereden nereye geliyor. Geç
mişte iyi niyetlerle tespit edilmiş olan hedef
ler ne kadar geride kalıyor. 

O halde, bütün bunlara eğilmenin zarureti 
vardır. Buna eğilmediğiniz müddetçe, aslın
da Devlet olmanın sebebi olmaz. Devlet her 
şeyi en geniş bir perspektif içinde görecek, 
ehemmi mühimime tercih edecek ve memleket 
meselelerini ekonomik bazlara, teknolojik baz
lara oturtmak suretiyle inşa edecek, yapacak. 
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GÖÇ yaparsanız olmaz. Ben öldükten sonra 
bana gelecek olan servetin hiçbir kıymeti yok; 
ama Türkiye'de yaşayacak nesiller vardır. O 
halde, bu yaşayacak nesilleri düşünerek, beni 
de içine alan bir düşünce esprisi içerisinde, bu
gün yapmaya mecbursunuz. Kaldı ki, Batılı 
komşularımız, etrafımızı çevreleyen komşula
rımız süratle gelişiyor. 

Bunların endüstriyel gelişmeleri bizim jeo
politiğimize mühim surette müessir oluyor ve 
Türkiye'nin her gün jeopolitiği değişiyor. Bu
gün Kıbrıs hassas, Yunanistan hassas, yarın 
Suriye, Irak, öbür gün Rusya, İran; bütün bun
ları da düşünmeye mecbursunuz. Türkiye'nin 
gerek askerî gerek ticarî endüstrisi ve ge
rekse tüketim yönünden daima enerjiye ihti
yacı vardır. O halde, gerek sulama bakımın
dan, gersk toprak ve tarım reformunun he
defe oturtulması bakımından ve gerekse en
düstrinin gelişmesi, emniyeti, bakımından ener
jiye öncelik vermeye mecburuz. Sanayileşen 
ülkelerde kalkınmada en büyük emniyet şem
siyesi enerjidir. Filhakika Türkiye, sanayii do
minant sektör olarak, büyük ağırlık teşkil 
eden sektör olarak, sürükleyici bir sektör ola
rak almıştır; fakat bunun araçlarında da bü
yük çapta gerilemeler vardır. Binaenaleyh, 
bunu mutlaka tespit etmekte lüzum vardır. 
Hidrolik enerjiye süratle yönelmeliyiz. Tür
kiye'nin mevcudolan 70 milyar kilovatsaatlik 
hidrolik enerjisini en kısa zamanda develope 
etmeye mecburuz. Bunu geçmişteki hükümetler 
çok iyi takdir etmişler. 1955 yılında Ece Fir
masına Türkiye'nin hidrolik enerji kapasitesini 
teöpit «ittirmişler. Hakikaten o zaman, plân -
program vs. münakaşa 'edildiği bir (devir. Bir 
Devlet mekanizması içinde, hakikaten Devlet 
bünyesi İçerisinde mütalâa edilen bir müessese 
olmamasına ırağmen, 1955 yılında Ece Firması 
Tikikiye'ıılln elektrik ihtiyacını, hidrolik yönden 
ne kadar elektrik üretebileceğimizi tespit etmiş. 
Bu yabancı firma o zaman diyor ki; Türkiye 90 
milyar kilovat - isaaıt (hidrolik yönden elektrik 
üretir. Bu o zamanki ölçüler içerisindedir. ÎPlân-
lı devrede aynı noktaya (tekrar 'dönülmüş. 

Enerjinin önemi gayet tabiî ki aşikârdır. 
1963 yılında Devlet Su İşlerime de aynı yön
de yeni bir çalışma yaptırılmış. Devlet Su Iş-
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leri o zamanki 26 îiidrolojik havzada yaptığı ça
lışma ile Türkiye'nin 70 milyar 500 milyon ki
lovat - saatlik hidrolik enerji potansiyeli bu
lunduğunu tespit etmiştir. Bugün biz bu enerji
nin ne kadarını (kullanıyoruz, 'biliyor musunuz? 
3,5 milyar küsur kilovatını kullanıyoruz. Ya-
pılasaik olan kazır projeler realite edilirse; 
Karalkaya projesi, Oymapınar Hidroelektrik 
Santrali gibi düğer birtakım Gökçekaya, Ke
ban gabi projeler dâhil 23 milyar 300 milyon 
kilovat civarında enerji elde edilir. Bu husus
ta hemen devreyle konacak projeler hasır. Dev
reye hemen konacak deyince bunlar 5-6 senede 
develope edikibüir. Çünkü hidrolik enerji ya-
tmmlaıiı, îjasisleri ooik zordur. BiniaJInım hâ
diseler meydana gelebilir, tünelde beıklemedi-
ğiniz bir netice ile karşılaşabiliriniz. Hıüdrolilk 
santrali kurduğunuz yerde başka bor temel 
problemi çıkar, baraj sahasında önceden tes
pit edemediğiniz birtakım sebepler çıkar. Ba
raj gövdesinin oturduğu temel saihafsında bir
takım hâdiseler çikar. Bunlar zaman itibarı 
ile sizi çok geriye atabilir. Bu itibarla, bu ba
kımdan mutlaka meseleyle eğilmek lâzım.. Hat
tâ mümkünse bir değiştirme yapmak sureti ile 
K arakaya Barla j inan 1973 yılından sonraki 
Üçüncü Beş Yıllık Plân tatbikatı içerisinde 
•ele alınmasını bütün arkadaşlarımın öngör
mesini tavsiye ediyorum. Şayet; Plânlama da uy
gun mütalâa ettiği takdirde icranın da buna 
katılmasında zaruret- görüyorum. Aksi hak"J3 
Türkiye, enıdüıairMıni istenen hedefe öturtamaz, 
oturtması da mümkün değilıdr, 

Hidroliğin yanında Türkiye'de ikinci konu 
olarak linyitler geliyor. Türkiye'de 7-8 yerde 
linyit var: Seyitönem'de, Soma'da, Kangal'da, 
Orhar^li'nde, Tunçbilelk'te. Bu sahalarda ge
niş llJnyit yatakları bulunmakta. Bunlar eski
den bilinen yaltaklardır. Bunların bâzı kısım
larında; Somaida, Tımçbilsk'te, Sieyi'tönem'de 
enerjiden faydalanılmıstır. Faika t en büyüğü, 3 
milyar metramikâpbk, 3 milyar tonluk rezer
vi ile Afşin - Elbistan'dır. Bu rezerv Maraş 
bblgsâhi'dlsdir. Gai isminde bir Alman FLrına-
sı TEK tarafından da Rijıi isminde bir Fransız 
firmasına bu mıntılkadaki linyitlerin hem ti
carette hem de enerjinle kullanılmalarını ön
gören bir çalışma yaptırılmaktadır. Bu çalış
malar halen devam etımelktedür. Çünkü burada 

yeraltı suyu çok fazladır. Linyitlerin lişletilmıe-
süude <su hakikaten büyük bir problem olmak
tadır. Bu linyitlerin tenoru de çok düşüktür. 
Zannederim., batarımda kaldığınla göre kilo
gramında 1 100 - 1 300 arasında kilo kalori var
dır. Bu düşük tenörlü olan linyitlerin hem 
tLcarî maksatlarla, hem de enerji maksadı ile 
'kullanılmasın höujef tutan bir çalışma yapılı
yor ; ama sizin huzurunuzda söylüyorum bunun 
daiha uzun yıllar bu espri ile, bu görüşle Türk 
ekonomisine faydalı hale getirileceğine ide ina
nıyorum. Buna siürajîle eğilmek lâzım, en bü
yük potaıt'siyeldir. Çünkü enerjide Teknoloji 
gelişiyor. Yarın bunun yerline başka şeyler ika
me edilecektir. Nükleer santraller, radyoaktif 
maddeleri kullanan birtakım sıantrallar meyda
na gömecektir. Zenginleştirilmiş yallat santral-
ları kurulacaiktır. O halde sizin süratle buna 
eğilmeniz lâzım. Çünkü zamanımda kullanma
ya 'Mecbursunuz. Her madde muayyen devirler 
içoilJsinde ekonomiktir ve topluma faydalıdır. 
Muayyen devrini aşıtığı zaman gelişen şartlar 
içerisinde ekonomik olması mümkün değildir. 
O itibarla Hükümetin bu noktaya nazara dik
katini mutlaka çekmek istiyorum. Ele alına
cak olan hayatî konulardan bljri de budur. 

Taşkömürü konusu var. Taşkömürü aslın
da Türkly&lde hem endüstri ihtiyacını, hem de 
yakacak ihtiyacını karşılar. Enjarjiye tahsis 
edilen taşkömürü Türkiye'de yoktur. Aslında 
kaynaklar da edk sınırlı olduğu için Üçüncü 
Darlr - Çelik f ablukaları kurulduğu zaman ora
nın ihtiyacını dâhi belki de başka yollardan bul
maya veyahut yeni araştırmalarla bu ihtiyacı 
gidermeye çalışacaksınız. O itibarla, taışkömiü-
rünün enerjide kullanılması keyfiyeti şimdilik 
rdsvzıabalhis değildir ve ilerde de mevzubahis ol
ması mümkün değildir. 

Petrolle ilgili enerji imfkânları: 
1954 yılında çıkan 3624 sayılı Petrol Kanu

nundan sonra Türkiye ̂ de geniş çapta petrol 
allamalarına girişilmiştir ve hatırımda kaldı
ğına göre 55 kamu ve özel yabancı şirket Tür
kiye'ye gelmiştir. Tabiî öîjsl derken bunlar Er-
3an Firmasının dışında büyük çapta yabancı 
şirketlerdir. Çünkü Tüılkiye'nin coğrafî yapı
sı itibarı ile, Ploeşti, Baitum, Kerkük ve Aba
dan pstroHerinin üçgeni içeriaiinıde kalmış bu
lunuyor. Binaenaleyh, jeolojik formasıyonu iltft-
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barı ile mutlaka Türkiye'clfe petrol bulunması 
lâzım. Aslında petrolle ilgilenen büyük tröst
ler, büyük kaliteliler, şirketler; 1388 yılından be
ri petrol faaliyetini devam etUrâreigelen şirkett
iler hemen buraya üşüşmüşler, Türkiye'ye gel
mişler ve araştırmaya bajdamaşlaıdır. O mınıan-
lar, galiba 14 Miayis yalhut 14 Haziran 1955'temı 
sonra bu kanun tadilâta uğruyor. Bu kamınım 
1955 yılıaıda değlişmeısinıden sonra zannederim 
ki yine o devirlerde de yabancı sermaye ile 
olan mıünaiselbıetleıde kötü bir politika Memesi 
naticeısinde bu şirketler bıraikıp gidiyorlar. 
«Petrol yoktur» diyorlar. Çünkü petrol riskli 
lbir iş. On tane kuyu kazacaksınız bir tanesin
de amcaık bulacaksınız. Büyüık sermaye, büyük 
teknoloji isteyen bir iş. Gelenler de dev şir
ketler olmasına rağmjen, usun vâdede bafka 
yerlerde daha kârlı işler buldukları için veya 
Türkiye'yi, ikilide ele alınacak bir ülke olanak 
gördüklerinden bıraikıp, gitmiş olabilirler, ür
kütülmüş olabilirler. Bunlar, Türkiye'de bir 
milyara yakın sarfiyajt yapmak sureti ille muh
telif yerlealde aramalar yapmışlar. 663 şirkete 
ruhsat verilmiş. Bunun 450 civanında olanı kal
mış, düğerleri iptal edilmiştir. Kala kala bu
gün Türkiye'de yedi şirket petrol aramakta
dır. 

Ben o kanaatteyim ki; Türkiye'de mutlaka 
petrol vardır. Kapalı olan sahalar şimdi ye-
nüden açılmaya başlamışlardır.Türkiye belki 
bir Batum, bir Ploeşti, bir Kerkük, bir Abadan, 
bar Ahvaz olamam; ama öyle taihmin ediyorum 
ki Türkiye, kendi ihtiyaçlarını temin edecek ni
telik! be bir petrol bulma sanısına daima sahip
tir. Ancak mühim olan, yeterli güçite araştır
maya yönelmı siktir. Cılız bir araştırma ile ol
maz. Bugün mu&telif kuruluşlar; MTA, Türki
ye Petrolleri ve saılr kuruluşların hepsi ayrı 
ayrı petrol araştırmalarında bulunuyor. Bun-
îan güçlü bir elde toplamanın zarureti vardır. 
Nitekim plânda da aynı tavsiyeler geçmişte 
defalarca tekrar edildiği gibi bu devrfe de tek
rar edlilmiştiır. Aramadan istihsale kadar en
tegre bir müessese halinde, holding haline ge
tirmesini tavsiye etmişlerdir. 

Türkiye^uje petrolün bulunacağına kanaat 
getiriyoruz. Bâzı literatürler de Türkiye'de pet
rol vardır diyor. Bugün Türkiye'nin üıstihsal 
etmiş olduğu petrol hampetroldür ve 3,5 mil
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yan ton civarındadır arkadaşlar. Halbuki bu
gün Türkiye'nin kullandığı petrol aşağı yuka
rı 9 veya 10 mıilyon ton civarındadır. Gelecek
te 14 milyon tona çıkacak. Türkiye daima bü
yüık çapta döviz vermek sureti ile peüırol alı
yor. O halde bu petrolden d|e Fuel - oil'den de 
ycinil'den dizel santralleri yapmak suretiyle ener
ji istihsaline gitmek, Türikiye için ekonomik de
ğildir; ama Türkiye rafinajda büyük hamle
ler katetır/ştir. 

Bugün, 1972 yılının sonunda 14 milyon ton 
civarında rafinaj kapasitemiz vardır. Bu ka
pasitemiz 22 milyon tona kadar artacak; ama 
bu plân dönemi içinde artan bu kapasite de 
1980 yılma kadar evlerin ısınmasında ve di
ğer tesislerde büyük çapta kullanılacağı için, 
enerjiye Fııel - •dilin tahsis edilmesi mümkün 
olmayacak:tır. 1950 yılanıa kadar Türkiye şayet 
rafinaj kapasitelerini plânın öngördüğü isti
kamette -gsrç^ikleış'tirebilirse, dışardan Fuel -
cil ithal edecek; fakat 1980 yılından sonra an
cak Fuel - oil Türkiye'de çoğalacak ve dışar
dan ilihal imkanları azalacaktır. O zaman an
cak ara santralların, ıdisel santrallarla enıterko-
neS?!':!9 ^ıbekerJ'n gitmediği, yerlerin, uzak böl-
golerin. münlhıajsıran lokal mıntıkaların dizel 
santrallarla elektriklerinin tem'ın edilmesi müm
kün olabilecektir. 

Bugün plânda şu maddeyi görüyoruz. Di
yor ki, «Dizel santrallar ancak Türkiye'nin 
ekonomik yapısı içerisinde lokal olarak, enter-
taıeMe şebekelerin gitmediği uzak bölgeler
de, hidrolik (-imkânları olmayan mıntıkalarda 
kullanılacaktır.» Doğrudur. Bugün için dizel 
yatırımlara gitmek, haldkafcen dış ticaret açığı 
olan ülıkamiızin bu açıklarana yeni birtakım 
ağırlıklar ilâve etmek dernektir. 

Bu itibarla, dizel santrallan açarken çok ilh-
ti'ıyatlı olmak lâzım. Bunun içindir ki, deımdn de
diğim gtiibi hidrolik ve linyit yataklarını sürat
le dervjelope e'clip onları kullanma yoluna git
menin zarureti vardır. 

Sayın arkadaşlarım, vakit çok hayli ilerle
di... 

BAŞKAN — Sayin Karaağaçlıtoğlu... 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLTJ (Devam
la) — Sözümü bağlıyorum Sayın Başkan. 
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Daha birtakım meseleler vardı, bunları arz 
etmek istenim, fakat vaktim bitiyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — öğ
leden sonra devam edersin. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devam
la) — Müsaade ederseniz sözlerimi istemeye
rek keserken; Plânın Türk Milletinin, Türk 
Devletinin iimıMeföiği refahı getirecek şekil
de tatbikat bulmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder ve plânı yapan arkadaşlarımızın gayret-

leıOni, hakikaten bu memlekete hizmet etmenin 
arzusu içerisinde yerine getirilmeli ioaıbeden 
übaıdet mesabesinde bir hizmet olarak telâkki «it
melerini gönülden arzu elt̂ sr, hepinize saygılar 
sunarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 15.00'te tekrar toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.02 

t>9<i 

İKİNCİ OTURUM 
Açalma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşk .unca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 92 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum, 

Müzakerelere devam ediyoruz. Söz sırası Sa
yın özer'de buyurun Sayın Özeır. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Kalkırjma plânımız hakkında mâruzâtta bu
lunacağımı. Her plân, hedefe ulaştıran bir araç
tır. Hedefler amaçlarla tespit edilir. Kalkınma 
Plânının hedefleri de toplumu çağdaş uygarlık 
seviyeline 'ulaştırmak aonacıyle tespit edilmiş -
t T. Bu amaç, Atatürk'ün işaret buyurduğu ve 
milletimizin benimseyerek Anayasamızda ka
bullendiği anatemsHere dayanmaktadır. Bu te
mellerden kaldırılan her plân, amacının saptı-
r:İmasına, ve hedefin yitirilmesine sebep öîur. 
Bir plân uygulanması, gerekli oîan imkân fak
törlerini dengeli ve ahenkli bir ölçü ile bünye
sinde taşımalıdır. 

Plân, tıpkı bir adaşını aracına benzer; akar
yakıtı tükenince durur, yöneticisi olmayınca yü
rümez. O hadde kalkınma plânımız da, malî kay
nak ve teknik insangücünden yetersiz kalırsa, 
istenilen zamanda hedefe bizi ulaştıramaz. 

Yurt gerçeklerine, milletin arzu ve ihtiyacı
na uymayan ve insan potansiyelini aktif bir güç 

haline getiremeyen plânlar, ütopya imajından 
ibaret kalır. Kalkınma Plânımız Anayasamızın 
başlangıcındaki milî ülkünün ışığı aütımda ve 
1Q, 37, 40, 41, 42, 53, 112, 115, 116 ve 129 ncu 
maddelerinin sınırları (içinde düzentomiştâir. 

Devletin ödev ve yetkisiyle, kişilerin temel 
hak ve hürriyetleri plânda bir düzen içine alın
mıştır. Kalkınma Plânlımızda topltumun ekono
mik, sosyal vs kültürel seviyesini yüceHtmıek, 
stratejik anahedefler olarak ele (alınmıştır. 

Ekonomik alanda Devletle (kişi münasebeti
ni biçimleyen karma ekonomi sistemi zedelen
meden yürütülmelidir. Devlet, özel teşebbüsü 
destekleyici, teşvik edici ve millî hedefte birleş
tirici olmalıdır. Onun teşebbüsTıierini köstekle
yici ve ürkütücü bir devletçilik baskısından sa-
kınılmalıdır. Devlet, özel sektörleri yönetici de
ğil, ycnıeltici olmaladır. 

Kurumlar Vergisinin ağırlığı, özel sektörün 
teşebbüsünü baskı altına almıştır. Halbuki bâzı 
kamu sektörleri, topluma hizmeti daha pahalı
ya mâleıtmekte, zararlarını Devlete ödetmekte 
olduğu halde; özel sektör, hem hizmeti ucuza 
maletmefcte hem de Devlete vergi ödemektedir. 

Çukurova'da elektriği ucuz fiyatla halikımı
zın hizmetine veren anonimi şirket aynı zamsun-
da Devlete vergi de ödemektedir. 
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Devletçiliğin hür düzen içindeki kavramını 
iyice anlamak gerekir. Demokrasinin emrinde 
olan devletçilikle, demiokrasiye hükmeden dev
letçiliğin topluma neler getirip, neler götüre
ceği çok iyi hesaplanmalıdır. Anıcak, şunu »la 
kesinlikle belirteyim ki; 'Devlet özel sektörü 
desteklemeli; fakat halkı sömüren bir ahtapot 
haline gelmesine de asla müsaade ve müsamaha 
etmemelidir. 

Sayın senatörler, bugün huzurunuza gelen 
Kalkınma Plânı, bundan önceki Beş Yıllık Plân
ların uygulanmasından doğan tecrübelere daya
nılarak bâzı yenilikler getirmiştir. Bunların ba
şında merkezî köyleri kurma ve ayrıca nüfusun 
% 70'inin kademeli olarak kentleşmeye kavuş-
turulım'ası gelmektedir. 

Plân, uzun dönemli bir kalkınma hedefini 
1995 yılı üzerine oturtmuş ve ona erimeyi amaç 
almıştır. Bu hedefe ulaşmada bugüne kadar 
araç olarak kullanılan beş yıllık plânlar ve yıl
lık programlara sektör ve altsektör anaplânla-
rıyle il mahallî idareler plânlarını da eklemiş
tir. Ayrıca, bu plânda, kamu ve özel ısektörün 
dışında üçüncü sektör olarak sosyal tasarruf 
kurumiîarı, deşmek ve 'vakıf gibi tüzel kişilerin 
teşebbüsleri için de görev ve hedefler verilmesi 
uygun Ibulunmuştuır. Bu suretle sektör ve alt-
sektcr anaplânlarıyle il plânları da millî plân 
hedefinde birleşme imkânı içine sokularak 
kalkınma politikasına alınmıştır ki, bu çok 
olumlu tbir teşebbüstür. 

Kalkınma politikasına /bu şekilde alının
ca, merkezle yapılan koordone sonucunda, 
merkezin yapacağı teknik ve malî yardımın ras
yonel ve bölgesel denge içinde kullanılması, 
kalkınma külfetinin azalması ve hızının art
ması şeklinde büyük yararlar sağlanmasına yol 
açmıştır. 

Bu amaçla, İçişleri Bakanlığında kurulacak 
il plânlama birimi ile ayrıca Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinde kurulacak olan mahallî ida
reler eğitim enstitüsü, plânın getirdiği yenilik
ler arasındadır. 

Sayın senatörler, şimdi de plânda gördüğüm 
önemli hata 've çelişkileri arz edeceğim. 

Hesaplarda gerçeklere başvurulması imkâ
nı varken, tahminlere baş vurulmuştur. Plân gi-
>bi çok önemli ve hassas bir araç, gerçekle tek

zip edilirse güvenini yitirir. 782 nci sayfada 
546 ncı tabloyu inceleyelim, inşaat mühendisi ve 
mimarında, bugün 3 370 adet ihtiyaç fazlalığı 
vardır, denilmekte. Eğer, plânı yapanlar bu he
sabı mesleklerin odalarından sorarak gerçekle
ri öğrenmiş olsalardı bugün bu rakamı ver
meyeceklerdi. Çünkü İnşaat, Mimar ve Mühen
disleri Odalarından verilen rakam 14 bin oldu
ğuna ve 1972 yılında da İkinci Beş Yıllık Plâ
nın gösterdiği şekilde 19 500 mimar ve mühen
dise, ihtiyacolacağına göre, hunu ona göre he-
sabetmeyerek bugün 3 370 ihtiyaç fazlası var 
demekle 5 500 ihtiyacolduğ-unu inkâr etmiş du
ruma geçiyor. Şimdi bu plânlardan hangisi doğ
rudur? Bu çok önemlidir. 

1982'de 49 600 talebolacağına göre, "Üçüncü 
Beş Yıllık Plân şimdiden bu insangücünü gerek
siz göstermeye başlamıştır. Ziraat, kimya, or
man mühendisleri, veteriner hekim ve bâzı sağ
lık personeli de böyle bir hesapla ihtiyaç faz
lası gösterilmiştir. Bunların düzeltilmesi hayatî 
derecede önem taşımaktadır. 

543 numaralı tabloda dünya milletlerinin 
teknik gücünün çalışan güce oranı; gösterilmiş
tir. Yugoslavya'da % 28,9, Türkiye'de'% 2,1 'dir. 
işte bu, mühendislerini fazlalık olarak göste
ren bir kalkınma plânının hesabındaki anlayış 
çoküntüsüdür. 

Sayın senatörler, kalkınmayı gerçekleştire
cek faal faktör çalışan insangücüdür. Bu kayna
ğımızı, kalite ve kantite bakımından «insana 
göre iş değil, işe göre insan» esasına dayanarak 
çok doğru olarak hesaplamak zorundayız. Çün
kü teknolojinin ithalini asgariye indirmek ve 
mecbur kalmadan ona başvurmamak plânımız
da da yer almıştır. Uzun dönemli kalkınma plâ
nımızın süresi 22 yıldır. 1995 yılında Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun bulunacağı ekonomik, 
sosyal ve kültürel seviyeye erişmek plânda stra
tejik hedef olarak alınmıştır. Batı Avrupa'nın 
100 - 150 yılda aşabildiği <bu mesafeyi Türki
ye'nin 22 yılda aşması öngörülmektedir. Bu me
safenin kapatılması, elbette ki AET'nin kalkın
ma hızını kesmekle değil, onun ilerisine geç
mekle olabilecektir. Hangi malî kaynak ve tek
noloji ile bu hız sağlanacaktır, bunu anlamak 
mümkün değildir. 

Plânın gerçekleşmesi, reformların gerçekleş
mesine bağlanmıştır. Bu reformlardan sadece 
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toprak reformu, ancak 25 yılda gerçekleşebiilir. 
Çünkü, meçhulü dağıtmak hüneri henüz icade-
dilrnemiştir. Kadastrosu tamamlanmadan topra
ğın belirli hale gelmesi mümkün olamaz. Belir
siz olan bir şeyin dağıtımı da yapılamaz. Bir 
plân gerçeklere ve gerçek payı fazla olan tah
minlere uygun olmazsa, o plâna dayanılarak 
ortaklık .mukavelesi yapılamaz. Bu plân. Anka
ra Andlaşmasına göre, AET'nin ekonomik po
litikasına politikamızı yaklaştırmak yükümlü
lüğünü taşımaktadır. Eğer stratejide öngörülen 
fert başına isabet ©den gelire, ekonomik yapıya 
ve teknolojik seviyeye erişilemezse, 1995 yılın
da, •Gümrük Birliği içinde Türkiye, AET'nin 
açık pazarı haline girecek ve mevcut gücünü 
de yitirecektir. 

Bugün fert basma gelirimiz 5 094 liradır. 
İ995'te bunun dört katı olarak 21 "bin liraya 
ulaşacaktır. AET'nin ise bugün bizimkinin al
tı katıdır. Yani 30 56-1 liradır. O halde onların 
seviyesine erişmek için, «onları durdurup, geri
ye çekmek g'erekiyor» demektir. Bu nasıl ola
caktır? Sanki onların kalkınma plânlarını, geri
leme plânı olarak hazırladıktan sonra, kentli 
kalkınma plânımızı hazırlamışa benziyoruz. 

Ayrıca, fert başına gelirimiz dört kat artsa 
•da, fiyatların sekiz kat artması karsısında bek
lenilen refah seviyesine nasıl erişilecektir? Fi
yatların artısı ile ig ve dıs fiyatlar arasındaki 
dengenin bozulmasından doğan ödeme dengesin
deki sarsıntı, plândaki esneklikleri parçala
mayacak mıdır? 

Kalkınma Planındaki fert başına gelir, 1995 
yılında nüfusun 85 milyon olacağına göre he
saplanmıştır. nüfusumuzun yılda 2,7 hızla ar
tısı, AET'nin % l'in altında oluşu, nüfusun da-
ğımMık oranının % 85'ten ancak % 70'e ulaş
tırılacağı, buna karşılık çelişmiş ülkelerdeki or
talamanın % 55 oluşu fert basma gelirin artış 
hızındaki temponun çok müterakki olmasını 
gerektirecektir. Nüfusun çalışan kesiminin 
% 25'i tarımda. % 23 üi sanayide, % 52'si hiz
metlerde çalışacak biçimde % 100 istihdama ula
şılacağı hesaplanmıştır. Bugün 14 milyon 300 
bin kişi olan işgücü arzının. 12,7 milyonu istih
dam edilmekte, gerisi işsiz ve gizli işsis durumda 
beklemektedir İOOo'e kiri:" :.:••' ir;ii a.r: ?6 r=ik 
vonu. bulacaktır. Kk ol^rcr '• C irrk'cn irrcrrı )."•• 
alanı açmak sorrrlumğt! doğaoakt'r, irüfnsrn 
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% 651. yurt içi gelirinin % 35'i de 70'ini alarak 
geçimini sağlamaktadır. 

Bu kadar açık bir sosyal adaletsizlik karşısın
da, gelir grupları ve bölgeler arasındaki gelir 
dağılımını dengeye getirmek için çok realist ol
mak gerekir. 22 yılda doğu ile batı bölgeleri 
arasındaki irtifa farkı aynı seviyeye getirilmez
se, Türkiye olarak AET içinde dengeli bir ortak
lık kurmamış mümkün olamayacaktır. Uzun dö
nemli kalkınma plânımızda fert başına ge
lir bugünkünün dört katı, gayrisâfi mil
li hâsıla ve gayrisâfi yurt içi hâsılada 
pay olarak tarıma % 10, sanayie % 40, 
hizmetlere % 50 oran tanımak suretiyle 
ekonomik bir yapı hedef alınmıştır. Bu amaçla 
yatırımın ve işgücünün ağırlığı, dışa dönük sa
nayie yöneltilmiş, buna karşılık tarıma bağlı iş
gücü azaltılıp, endüstriye dayalı bir tarım siste
mi ile ürünü artırmak öngörülmüştür. Böylece 
sanayileşme ve dış kaynaklara bağlılığı asgariye 
indirme stratejik amaç olarak kabul edilmiştir 
ki. bıı, çak yerinde alınmış bir hedeftir. Bu ama
ca erişmek için örnek alman İtalya'nın makine 
re ulacın araçlarının ihracattaki yeri binde 270, 
cislmki ise binde 5'tir. O halde 54 kat fazla 
olar. bu mesafeyi sıçrayacak bir hızla yola çık
mak zorundayız. 

Sayın oenatcrîer, Kalkınma Plânı, ferdin re
fahım, yani sosyal, kültürel ve ekonomik alanda 
insanca yaşamak seviyesine eriştirilmesi amacını 
gütmektedir, insanca yaşamak için, en az ge
çim indirimini, onun nafakası olarak kendisine 
bırakmak zorundayız. Sosyal devletin baş ödevi 
'.'"dur. 

Plânın uygulanma??, için gerekli malî kay
nakların ağırlık noktası vergi olarak fertlerin 
sırtına yüklenirse, böyle bir kalkınma metodu ile 
toplum yerinden kalkamaz hale düşer. Bugün bir 
vergi kasırgasının ufukların arkasında kopmak 
üzere olduğunu görmekteyiz. 1963 'te kişi basma 
düşen vergi ortalama 483 lira iken, 1970'te 797 
lira ve Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde de 
1 E00 lira olarak hesaplanmıştır. 

Yergiler, âdil ve anlaşılması kolay türde ol
malıdır. Türkiye, vergi türlerinin toplandığı bir 
vergi koleksiyonu, haline gelmiştir. En az geçim 
indirimi tespit edilmeden fertler vergi yağmuru
na tutulmuştur. Mükellefin nafakasından vergi 
alınmaya devam edilmektedir. Vergi mükellefle-
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riyle bakmakla yükümlü bulundukları kanunî 
yakınlarının en az geçim indirimi, yani nafakası 
bir yana ayrılmadan vergi alınmaktadır: Gocuk 
için günde iki lira, eşleri için üç lira, mükellef
ler için beş lira en az geçim indirimi olarak ka
bul edilmiş ve bunun dışında kalan meblâğ da 
vergiye matrah olarak ele alınmıştır. Kalkınma 
plânında fertler, kazancından artanın % 65'ini 
tüketime ve % 35'ini biriktirmeye çağrılmakta
dır. En az geçim indirimi günün şartlarına göre 
tespit edilmeden, sağnak halindeki vergilerle ona 
böyle bir davetiye göndermek, onunla alay et
mekten başka bir şey değildir. 

Bir çocuk günde kuru ekmek yese de yine de 
iki lira ile geçinemez arkadaşlar. Bu maksatla 
hazırladığım en az geçim indirimine ait kanun 
teklifim. Millet Meclisi Maliye Komisyonunda 
kabul edildiği halde, Bütçe ve Plân Komisyonun
da aylardan beri beklemektedir. Nafakası bir ke
nara ayrılmadan alınacak vergiler, vergi kaynak
larını da kurutmaktadır. 

Sayın senatörler, fert başına gelirin artışı da 
toplumun refah ölçüsü olarak kabul edilemez. 
Patronun, tefecinin kasasmdaki parayı, fukara
nın cebinde göstermek, kendimizi aldatmak ol
sa da fukarayı, avutmak olamaz. Nüfusun % 65'i 
gelirin % 30'unu alıyor. Bunların fert başına ge
liri nasıl olur da 5 094 lira olarak hesap edilmek
tedir? Dengesiz dağılım toplumun dengesini boz
muştur. Bu dengeyi baskı ile değil, sosyal ada
letle düzeltmek zorundayız. Bunun başka türlü 
çıkar yolu yoktur. 

Sayın senatörler, vaktinizi fazlaca işgal et
meyeceğim. Konuşmak istediğim hususları ben
den önce konuşan arkadaşlarım fazlasıyle ıttıla
ınıza arz ettiler. Ancak, ben huzurunuzda bir 
teklifimi arz ettikten sonra, sizlerin takdirlerini
ze terk ederek, ayrılacağım. 

Muhterem senatörler, çağımızda bilhassa in
sanlar, dayanışmak ve güçlerini birleştirmek su
retiyle refahın yolunu aramaktadırlar. Bu arayış 
temayülü içinde de birçok sapık istikametlere 
doğru sürüklenmekte ve çekilmektedirler. Biz, 
demokrasinin düzeni içinde bunları elimizde tut
mak ve bu rejimi muhafaza etmek istiyorsak, 
fertlere bu imkânı tanımak mecburiyetindeyiz. 
Arz edeceğim husus, kooperatifler meselesidir. 
Bakanlıkların bünyelerinde birer budak halinde 
bulunan kooperatifler, hiçbir şekilde zamanında, 

etkili ve randımanlı bir şekilde çalışamıyorlar. 
Onun için kooperatifleri merkezden yönetecek ve 
bütün bünyesinde onu. toplayıp biran evvel sos
yal dayanışmayı, güvenliği kendi emeğine ken
dilerini sahip kılmayı amaç edinmek üzere bir 
kooperatifler bakanlığının kurulması çok uygun 
olacaktır kanaatindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Babüroğiu. 
SELÂHATTİN BABÜPvOĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

22 yıllık projeksiyon içerisinde bulunmak 
üzer; düzenlenen üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuzdayım. 

Bütün Cumhuriyet döneminde plânlı kalkın
manın başarısı ve temel ilkelerine kısaca değine
rek, konuşmama sağlam bir zemin sağlamak isti
yorum. Bu ülkeyi en dar zamanlardan kurtarıp, 
daha büyük sıkıntılara düşmekten alıkoyan en-
düsteriye! kuruluşlarımız, Birinci ve ikinci Sana
yi Plânlarının ürünü olarak Türk çocuklarına, 
bize armağan edilmiştir. Plân, bu tür kamu ku
ruluşları hakkındaki bizi tatmin eden görüşleri
ni getirmiş bulunmaktadır. Bu kuruluşların te
melinde büyük senarist, büyük sezgi adamı Ata
türk'ü görmemek, anlamamak mümkün değildir. 
Atatürk, bütün bu kalkınma plânına konu ola
bilecek, sayfalar doldurabilecek tıpkı, «Ordular 
ilk hedefiniz Akdenizdir,» eler gibi spot ilkele
rinden ikisini ekonomide ve diğerlerini de sos
yal hayatımızda geçerli olmak üzere vermiştir. 

Bu ilkelerden biri; üç siyah endüstri kurulu
şumu?, olan demir, kömür, petrol. Diğeri üç be
yaz; şeker, un, bez. Henüz gaz hanisinin Türk 
çocukları tarafından yapılamadığı bir düzeyde 
ve ortamda büyük lider bu işareti ile, bugün üze
rinde konuşma yaptığımız, genişleyerek Türk 
ekonomisine büyük faydaları olan kamu kuru
luşlarının yönünü vermiştir. Yüzeysel gibi gö
rünen ; fakat o günkü ortama göre, o günkü ko
şullara göre devrim niteliğinde bulunan sosyal 
hayatımıza ait sportları da Atatürk'ün şöyle idi: 
«Kıyafette medenilik, dilde millîlik, düşüncede 
akılcılık ve özgürlük, ekonomide bağımsızlık, 
Özgürlük ve millîlik, ülkede bağımsızlık, özgür
lük, ticarette özgürlük ve millîlik...» Bütün Türk 
çocuklarının plânlamalarla sağlamak istedikleri 
konuları bu tür bir özetlemeye getirmişti. 
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Daha sonra İkinci Cihan Savası, 1950 -1961 
Anayasasının uygulanması ve plânlı dönemde 
Türk ekonomisi, Türk toplumu, Türk potansiyel 
gücü şu aralıkları atlayarak; 1947 -1950 deflâs-
yonist pahalılığın olduğu bir dönem, 1951 -1958 
enflâsyonist bakışlı bir dönem, 1958-1964 def-
lâsyonlst biraz düzelmeye doğru olan plânlı bir 
dönem 1965-1967 pahalılığa bakışlı plânlı dö
nem, 1970 devalüasyon. 

Değerli arkadaşlarım, plânlı dönem çok 
partili demokratik hayatta sıkıntı gibi kabul 
edilebilirse de, gerçekten çok partili demokratik 
hayata istikrar ve yön getiren değişik felsefe-
lerdeki partilerin iktidar değişmelerinde plân 
felsefesini aşırı derecede oynatmayan ve istik
rarı sağlayan bir fonksiyonel durumu da var
dır. Üstelik, bizim siyasî partilerimiz bir önem
li temel ilkede anlaşmış bulunuyorlar. Bu te
mel ilke, karma ekonomi ilkesidir. Bu hedefte 
birleşmiş olan siyasî partilerimiz için, plânın 
uzun süreli uygulamasında olağanüstü haller 
çıkmadığı takdirde, plânı bir iktidardan diğe
rinin felsefesine uygun olarak götürme koşulu 
hiç olmazsa Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
mümkün olacaktır. 

Karma ekonomi düzeninde iki zıt kuvvet 
çarpışır gibi görünür; sağ kuvvet, sol kuvvet. 
Sağ kuvvet karma ekonomi düzenini geçici ka
bul edip, liberal sisteme kaymayı, sol kuvvet 
ise karma ekonomi düzenini geçici kabul edip, 
sosyalist düzene kaymayı öngörebilir. Fakat, 
Türkiye'de önümüzdeki plân ve Türk siyasî 
partileri Atatürk döneminden temeli atılmış 
olan karma ekonomi düzenini samimî inanç içe
risinde götürdükleri takdirde, az gelişmiş ülke 
olan Türkiye gerçeklerine uygun bir yöntem ile 
Türk Ulusunu daha uzun bir süre götürme ola
nağı vardır. 

Evet, ülkemizde plânlı kalkınmayı gerçek 
hedeflerine götürecek çalışmalar ve başvurula
cak gereç ve araçlarda bâzı kusurlar olabilir. 
Fakat geçmiş on yıl, Türk çocuklarının ve Türk 
siyasîlerinin artık plânlı dönemi, plânı uygula
mada yeterli bir meleke elde etmiş olduklarını 
göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir konuya 
girmeden evvel toplumumuzu bir aşamadan bir 
aşamaya, Atatürk ilkelerine paralel olarak gö
türmek aşkıyle yüreği dolu, atılımcı, ilerici Si

lâhlı Kuvvetlerimiz, başka ülkelerinkine benze
meyen, şanlı tarihinden kazanmış olduğu ağır 
başlılıkla artık başka çare kalmadığına kanaat 
getirdiğinde, zaman zaman siyasî tutuma türü 
kendine özgü biçimde müdahale etmektedir. 
Böyle bir müdahale 12 Mart 1971'i getirmiştir.. 
12 Mart 1971 sonrası değişen dört hükümet, bir 
Anayasa değişikliği, bir diğeri arkadan geliyor 
yapmasına rağmen ve bütçede yara açabilecek, 
âdeta bütçenin hazırlamazlığına bir gerekçe 
olacak kötü hüviyetiyle Personel Kanununun 
mevcut olmasına rağmen, bu plânlı kalkınma 
sayesinde ve görev alan hükümetlerin olağan
üstü çabası sonucu bütün plânlı dönemde eko
nomimizi genişleten en ileri sonuçların 1971 -
1972 yılında alındığını, bu plândaki belgeleri, bu 
plândaki rakamlan incelemekle anlamış ve gör
müş bulunuyoruz. 

Bu rakamlara geçmeden evvel bir hususu 
Türk kamuoyuna plânla ilgili olarak ve bu hü
kümetlerin bir kısmında görev almış bir kişi 
olarak duyurma ihtiyacını hissediyorum. 

12 Mart 1972 Muhtırasının gerekliliği ve 
Muhtıranın uygulanması koşuluna gerçekten 
inanmış bir kabinede, husumetle değil, sade
ce yöntem ayrılığından kopan bir ekibi, 13 
bakanı uçlara çekerek ortamı ve bu ekibi yıp
ratmak, yozlaştırmak isteyenlerin şu anda bir 
ölçüde ayaklarına dolaşmakta olan kusurlarını 
tarihimiz ibretle yadetderken, plânın da dü
zenleyici durumu ile ekonomimizde ve idare
mizde rolünü oynamaktadır. 

Şimdi 1971 ve 1972'de bunca bunalımlı bir 
düzene girmiş olmamıza rağmen, elde ettiği
miz sonuçları plândaki rakamlardan arz ediyo
rum. 

Konsolide bütçe 1962 yılında 9 küsur mil
yar, 1968'de 22 küsur milyar, 1971'de 47 mil
yar, 1972'de 51,9 milyar ve diğer bir deyimi ile 
de 56 milyara uzanıyor. 

Kaynak ve harcamalar dengesine ait rakam
ları plânda yer alan 58 nci tablodan arz edi
yorum : 

Carî fiyatlarla, gayrisâfî millî hâsıla 1963'te 
64 küsur milyar, 1969'da 120 küsur milyar; 
1971'de 40 - 50 milyar lira fazlası ile 179 kü
sur milyar. 

Toplam kaynaklar 1963'te 67 milyar, 1969'da 
1(22,6 milyar, 1971'de 180,9 milyar. 

__ 378 — 
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Toplam yatırımlar 1963'te 11,4 milyar, 
1969'da 25,1 milyar, 1971'de 35,9 milyar. 

Görülüyor ki, 1971'de rakamlar önemli öl
çüde artmaktadır. Bilhassa 1970 - 1971'de, 
1970'de de aynı şekilde görülüyor. 1970 ile 
1971 arasında gayrisâfî millî hâsılada 30 mil
yarlık bir fark var. Toplam kaynaklarda 1970 
ile 1971 arasında 40 milyara yakın bir fark, 
toplam yatırımlarda ise, 6 milyara yakın bir 
fark var. Toplam tüketim, 1'369'da 97 milyar, 
1970'de 112,9 milyar, 1971'de 149 milyar. 

Harcamaların gayrisâfî millî hâsıladaki 
yüzdelerini de arz etmekte büyük fayda var. 
Plân aracının ve bizi ümitsizliğe düşürmeyen 
bir administrasyonun mevcudiyeti dolayısıyle 
elde ettiğimiz sonuçları ve Türk ülkesinin hiz
metini emanet ettiğimiz zaman, bu emanetin 
şartları en kötü olan zamanda dahi rahatça gö
türülebilecek kadar aydm gücün mevcudiyetini 
ifade etmek ve plânda yer almış olan hususla
ra aydınlık vermek için yine rakamlar arz ede
ceğim. 

Toplam yatırım 1962'de % 15,1, 1967'de % 
18,4, 1972'de gerçekleşen % 21. Arada beş ilâ 
altı puan farkı var. 

Toplam tüketim 1967'de % 82,8, 1972'de 
% 80,4. iki puan düşük. 

Toplam hizmetler 1962'de 104, 1967'de 1011, 
1972'de 101,4. 

Bir başka tabloyu ibretle huzurlarınıza arz 
etmek isterim. 1963 ve 1971 yılları arasında 
sabit sermaye yatırımlarının kamu ve özel ke
sime ayrımı, sektörlere göre gerçekleşmesine 
ait tablodan birkaç rakam arz edeceğim. Bu 
tabloda tarım, madencilik, imalât sanayii, 
enerji, ulaştırma, turizm, konut, eğitim, sağlık 
ve diğer hizmetlerle, kalkınma fonu toplamla
rı vardır. Bu toplamları huzurunuzda yine sa
dece seçilmiş birkaç yıl için arz eldeyim. 

Kamu ve özel teşebbüs toplamı 1965'te 11 
milyar, 1969?da 23,6 milyar, 1970'te 27 milyar, 
1971'de 32 milyarı aşıyor, 1972 rakamları bura
da yok. öğrendiğime göre bunun üzerine çıka
bilecektir. 

Kamu iktisadî Devlet Teşebbüslerini tablo 
41'den arz ediyorum; burada durum daha ente
resandır. 

1965'te İktisadî Devlet Teşekkülleri yatırımı 
toplam olarak 6 milyar, 1970'te 14 milyar, 1971 

de 16 milyar, 1972'de 71,3 milyar. Dışarıda 
1971 ve 1972 yıllarının geriye doğru gittiği yö
nünde söylenen sözlerin rakamlarla ispatı olma
dığı, Devletin en ciddî vesikasında görülmekte
dir. 

Kamu iktisadî Devlet Teşekküllerinin sektö
re! yatırımlarında bir iki noktaya değinmek 
isterim. Hangi sektör ekonomiyi ileriye götü
rür? Hangi sektörde yıl ilerledikçe yatırım yüz
desi artmıştır? Bunu gösterme yönünden önem
li sayıyorum. 

Madencilik: 1970'te % 5, 1971'de % 5,1, 1072 
de % 7,2. 

İmalât: 1970'te % 19,8; 197i'de % 28,2; 1372 
de % 31,3. 

Enerji sektöründe: Bilinen sebeplerle geri
leme vardır, rakamları arz etmiyorum. Eğicini 
sektöründe gerilemeler vardır: Ekonominin sa
ğır gibi görünen sektörleri olması nedeniyle 
ve diğer bâzı zorluklar dolayısıyle olacak. 

Şimdi ben bütün bunları, plânın hazırlığın
da ihtisas komisyonlarında yer alan ve Devletin 
çeşitli hizmet masalarında görevini şuurla be
nimsemiş, görevin bitkini ve yorgunu olmayan 
memurlarla, Hükümette yer alan bütün görevli 
arkadaşların başarılarına, anonim başarılarına, 
toplam başarılarına bağlayarak kendilerini' kut
luyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan Me-
len'in plânın takdim kısmında ^öjle bir konuş
ması var, diyorlar ki; 

«Artık Devlet, yalnız çok büyük sermayeyi 
gerektiren ya da ülkenin savunmasıyle ilgili 
olan ara ve yatırım malı gibi sanayi kollarına 
yönelecek veya geri kalmış illerimizin sanayi
leşmesi için gerekli teşebbüslere geçecektir,» 

Başka bir demeçlerinde de, Millî Savunma
ya ait büyük yatırımlarla, zararlı olan yatırım
ları Devletin yapacağını; diğerlerini özel kesi
me aktaracağı doğrultusunda konuşmaları oldu. 

Basındakinden farklı olarak bu metni gö
rüyorum. Kuşkusuz, Türkiye'mizde gelişmiş ül
kelerdeki insan standardına, endüstride görev 
alan müteşebbis standardına yetişmiş bir müte
şebbisler grubu Türkiye'de vardır. Bunlar, Türk 
özel teşebbüsünde çok verimli çalışmalar yap
mışlardır, dana da ileri gideceklerdir. Türkiye'
nin kalkınmasında her şeyden yararlanmak, 
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uçan kuştan yararlanmak istiyorsak, bu özel te
şebbüsten de yararlanmak gerekir. Az evvel an
lattığım karma ekonomi ilkesi de bunu gerek
tirmektedir. 

Ancak, yine az evvel tablosunu verdiğim 
kamu kuruluşları üzerinde kamuoyunun tered
düdünü çekebilecek ve peşin başarısızlığa götü
rebilecek bir ilkelemeyi, bir öngörüyü Sayın 
Başbakanın ifadelerinde bulmadığımı arz etmek 
istiyorum. Plânın başındaki bu deyimi ben kar
ma ekonomi düzeninde terazinin iki kefesine 
gerektiği şekilde itibar veren ve memleket ger
çeklerine uygun olanını götürecek bir politika
nın güdüleceğini, aşırı şartların iştahlarını ka
bartmamak için bir ölçüde bir reaksiyoner ifa
de olarak kabul ediyorum. Yoksa, kamu kuru
luşlarının biraz da itibarını zedeleyecek bir 
doğrultu olarak katiyen kabul etmiyorum. Za
ten az gelişmiş bölgelerimizde kamu kuruluşla
rının görev almasını salık verirken de, o kamu 
kuruluşlarının gücüne inancını yine bu cümle
lerden isterse zorlayarak olsun çıkarmak istiyo
rum. 

Kamu kuruluşlarını zararlı işlere kaydırdı
ğımız takdirde vatandaş fiyat rekabetiyle baş 
edemez ve bunun ağırlığı altında ezilebilir. 

Atatürk döneminde denenerek sağlam hüvi
yet kaznmıs ve bu temel üzerinde gelişmiş tüm 
kamu kuruluşlarına olan güvenimiz, bu işlet
melerin aynı zamanda Türk Milliyetçiliğini ve 
Türk Halkçılığını Türkiye dar boğazlarını yen
mek suretiyle Türkiye platosuna monte etmiş 
kuruluşlardır. Bölgesel ve zümresel dengesiz
liklerin üstesinden gelmiş kuruluşlardır ve yine 
uzun bir süre bu tür kuruluşlara Türk ekonomi
sinin ve Türk yönetici ve politikacılarının ihti
yacı olacaktır. 

Elbette ben bu karma ekonomi terazisinin 
iki kefesini teşkil edecek özel kesimle kamu ke
simi hakkında görüşlerimi söylerken, Türkiye'de 
birikmiş olan potansiyeli yıldırıp, bekleme sipe
rine sokacak tartışma ve işlemlerden uzak ka
lınmamalıdır demiyorum. Ümit kırıcı değil, ham
leci, ülkücü, heyecanlı bir çalışma, plânın ve 
bu esprinin gereklerinden olduğunu kabul edi
yorum. 

Ancak, sadece özel teşebbüse kamu imkânla
rını ve Devlet imkânlarını kaydırma ne kadar 
kötü ise, Kamu iktisadî Devlet Teşekküllerinin 

herkesin düşündüğünün tersine son derece ba
şarılı ve hattâ bâzı kıstaslar dikkate alındığı 
zaman kârlı kuruluşlar olduklarını yine bu kür
süden arz etme fırsatını inşallah bulacağım. 
Böyle başarılı kuruluşları ikinci plân gibi gös
termek ya da ileride hiç başvurulmayacak ku
ruluşlar gibi plâncılara ve Türk yöneticilerine 
işaret etmekte büyük sakınca görürüm. 

Özel kesim kendi yatırımlarında 1948 - 1951 
de % 59,7; 1955 - 1957'de % 54,1; 1963 - 1967 
de % 46; 1968 de % 44 gibi bir yatırım sağla
mıştır; ama özel kesimin bu yatırımları içeri
sinde konut yatırımı gibi ekonominin ölü saya
cağı fakat sosyal bünyenin ve toplumun gerek
li kıldığı yatırımlar çoğunluğu teşkil etmekte
dir. 

Plânın 106 ncı sayfasında Sayın Güven Par
tisi sözcüsünün ve bâzı arkadaşlarımızın dile 
getirdikleri Türkiye'nin neden kalkınmadığmı 
gösteren nüfus artışı, istihdam ve saire; bun
ları saymıyorum. Ekonomimizi frenleyen ve 
bunların üstesinden gelinmediği takdirde, 106 
ncı sayfada gösterilenlerle Türk ekonomisinin 
sıçramasının mümkün olmadığına inancımı ifa
de ediyorum. 

Siyasal iktidarların başarı şansları, plânları 
uygulamaktır. Artık, teknoloji ve dünyanın gel
miş olduğu durum, plânlı kalkınmayı ve plân 
aracını kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Plânın 
amacı, kalkınmada gayrisâfi millî hâsılayı ye
terli dereceye, yeterli süratte getirmek, sektör
ler arasında adaletli, verimli dağılma ve kalkın
manın anaamacı üzerinde sıklet merkezi yapıl
masını sağlamaktır. Bizim Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımızın staretik noktası sanayidir, 
sanayiye yüklenmiştir; az sonra bâzı rakamlar
la hizmet sektörünün sanayiyi geçmiş olduğunu 
göstereceğim. 

Üçüncü husus, Türk ülkesini siyasal, sosyal, 
kültürel hedeflerine ulaştırmada çağ ekonomi
lerine ayak uydurabilmektedir. Başka ülkelerin 
g'ayrisâfi millâ hâsılalarından yatırana neler 
ayırdıklarını, zamanınızı almamak için buna ait 
rakamları arz etmiyorum. Bu rakamları verdi
ğimiz ve gösterdiğimiz zaman; yatırıma gayri
sâfi millî hâsıladan önemli ölçüde ayıran ulus
ların kalkındıkları ve kalkınmış az gelişmişlik 
dönemecini dönmüş ülkelerde dahi bu miktarın 
artarak gittiğini müşahade etmekteyiz. 
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Kalkınma plânları kalkınma hızını tespit 
ederek stratejilerini kurarlar. Kuşkusuz, bir ül
kenin kalkınıp, kalkınmadığmm belirtisinde 
kalkınma hızı sadece tek bir kriter değildir. Bu
nunla beraber kalkınma hızının, plâna işaret, 
plânın düzenlenmesine işaret ve aynı zaman
da kalkınmanın ümidini matematiksel olarak 
gösterme bakımından da önemli bir fonksiyonu 
vardır. Konuşmama temel yapmak için matema
tik durumunu söyleyeyim; kalkınma hızı, ikin
ci dönem millî gelirden, birinci dönem millî ge
lirdeki yüzdesi, yani birinci dönem millî gelire 
bölünmesi sonunda çıkan bir yüzdedir. Fakat 
bu yüzdeye, ulusların nüfus artımları son de
rece aktif etki yapar. Eğer bu arz ettiğim şekil
de çıkan yüzdeniz % 9 ise, nüfus artışının % 3 
olarak gidiyorsa, sizin gerçek kalkınma hızınız 
% 6'dır. 

Binaenaleyh, 1995'i hedefleyen plân, gerçek
ten realist ve ülke imkânlarını seferber ederek 
gidildiği takdirde nüfusun da 65 milyonda ka
lacağını hesaplamıştır. Şayet, 65 milyon nüfus-
da kalabilmeyi ayarlayamamışsanız, o zaman 
bu plânın verdiği kalkınma hızları ve plânın 
verdiği ilkelerde isabetsizlik görebilirsiniz. 

Demek ki, plân, bir yanda da sosyal bünye
de ve yaşantımızda, aile hayatında bâzı başka 
ilkeleri de getirmektedir. 

Belirli bir yatırımın üretim miktarında sağ
landığı artışı, bir belirli yatırımı, prodüktivite
nin çarpılması ile meydana çıkacaktır, Burada 
şu noktaya gitmek istiyorum. Demek ki, yatırı
mı yapacaksınız; ama o yatırımın prodüktif ol
masını da düşünmek zorundasınız. Yatırımların, 
belirli dönemlerdeki marjinal tasarrufun pro
düktivite ile çarpılması sonunda artırılması 
mümkündür. Ama Türk plânı ve bütün toplum
ların sadece tasarruflara, millî tasarruflara, 
marjinal tasarruflara bağlı kalmamaları, bu ta
sarruflar dışında birtakım kaynak transferleri 
ve servetin ülke dışına çıkarılmasının, kaçırıl
masının önlenmesi, paranın ekonomiye yararlı 
yerlerde kullanılması, küçük tasarrufların de
ğerlendirilmesi, bankalardaki mevduat halin
de bulunan biriken paraların, yani toplum gü
cünün bankacılık yöntemlerine aykırı düşmeye
cek aktif noktalarda, ekonomiye hız verecek 
noktalarda kullanılması, tüketimin israfil olma
ması ve bu arada da ciddî ve verimli bir ver

gi politikası güdülmesi icabeder. Ben bu plân
da, girizgâhında da söylediğim gibi, bu tür ilke
lere geniş ölçüde yer verildiğini ve güçlü bir 
alm teri sonucu olduğunu müşahade etmekte
yim. 

Az gelişmiş ülkelerde plân yapmak gerçek
ten bir sanat işidir. Bizim Birinci ve ikinci Beş 
Yıllık Plânlarımızda prodüktif olmayan sektör
lerin plân hedeflerini aştığını, buna mukabil 
prodüktif sektörlerin plân hedeflerinin gerisin
de kaldığını, Üçüncü Beş Yıllık Plânda da bu
na benzer bâzı işaretler olduğunu belirtmek is
terim ve dördüncü beş yıllık plânda, az sonra 
.̂rz edeceğim ve inşallah kalmış olan, çözüleme

miş hususların da çözüleceğini temenni ederim. 

Kalkınma hızı üzerinde dururken bir nok
tayı daha belirtmek istiyorum. Kalkınma hızı
nın azaltılmamasmda, gerekli finansmanı sağ
lamak, ekonomik ve sosyal strüktüre uygun bir 
yatının tercihleri meydana getirmek ve eko
nomiyi sosyal ve ekonomik hedeflerine götü
rebilmek için Türk Milletinin ona inanması 
ve onun kafasında başka istifhamların yara
tamamasının büyük önemi vardır. Biz, iktisa
dî hedeflerimizde kalkınma hızının artırılması, 
ssktörlerarası talep, istihdam seviyesini belirli 
bir düşeyde tutmak, ona cevap vermek, öde
niş bilançosunu denk getirmek, arz ve talep 
•.'.••itliğine gidebilmek gibi hususları düşünür
ken, sosyal hedeflerde de hayat standartları
nın yükseltilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, 
gelir grupları arasında mâkul ve haklı bir 
eşitliğin sağlanması, (ileride bunun günümüze 
kadar iyi bir şekilde seyretmediğini arz ede
ceğim) bölgeler arasındaki ekonomik ve sos
yal denge temini, (Bu hususa belgesel plânla
mada ağırlık vereceğim), sosyal güvenliğin 
gerçekleştirilmesi konuları büyük ağırlık taşı
maktadır. 

Birinci, ikinci ve Üçüncü Kalkınma plân
ları sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma
mız yönünden sanayie önemli ölçüde ağırlık 
vermiş bulunuyor. Çeşitli sözcü arkadaşlarımız 
da bunun üzerinde durdular. Şimdi ben bunu, 
küçük bir analiz ve bu analiz sonunda da sen
teze götürmek istiyorum. 

Tarım ve endüstriden gelir, üretimler sıra
sında yaratılır. Hizmetler ise, dağıtım ve bö
lüşmede ortaya çıkar. Şimdi ben hizmetler, 
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inşaat, endüstri ve tarım aktörleri arasında
ki, Plânda karşılaştırmalı bâzı rakamları yük
sek huzurunuz ela arz etmek isterim; 

1970'de tarım, gayrisâfi yurt içi hâsılada 
ssktörsl dağılımın % 30,5'u dur ve bu nispet 
1377'de % 17,50 oluyor ve % 12,5 puan düşü
yor. 

Endüstri 1970'de % 20,60 dır, 1977'de ise 
% 28» 40 dır. % 5, 8 puan artıyor. Bu, sana
yi 3 yoğunluk yapan bir plândır. Burada bu 
tür bir sonuç alınıyor. 

inşaat, 1970'de binde 7Û'dir, 1977'de binde 
93'dür ve binde 23 bir artış var, 

Hizmetler sektörü üzerinde durmak istiyo
rum HLsnıesler s&ktörü 197ö'de % 48,2 iken, 
1977'cle % 5ö"e yükseliyor. Burada üretken ol
mayan hizmetler sektörü Üçüncü Beş Yıllık 
Salkınma Plânı sonunda; 1977 yılında 6,82 
puanlık bir artış gösterirken, üretken olan ta
rım andüstrisi ve diğer tüm endüstride kal
kınma 5,8 p:ıan artıyor ve hizmetler sektörü
nün altında kalıyor. Bu durum, ekoonmimize 
bir zaaf getirebilir. Bir ölçüde tarım ve en-
:."ü3t-rl artışlarının, hizmet artışından geri kal
masını arzulamayan durum olarak kabul et-
rmk gerekiyor. Bunu, Türk ekonomisinin mazi
den aldığı yaraların, yahut da tümü bir ki-
f>3 yıkılamayan kusurların,• (Milletlerarası iş-
b:::l:r de dâhil olmak üzere, bu tür kusurla-
r.:n) ssnucu olarak telâkki ediyorum. Aksi hal
de bu, bizi dış kaynaklara bağlılığa götüren 
"" cbv- kr-y'naklar bağlılığından kurtarmayı zor-
):•.;;m:rrı rakamlar'olarak önümüzde kalmakta-
b ::\ Üçüncü Be? Yıllık Plfinda kalan bu du
rumun, dördüncü beş yıllık plânda tersine 
dönmesi temennimdir. Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık plânların, dış kaynaklara bağlılıktan' 
bizi kurtarmadığı, kurtaramadığı bir aşama me
selesi olduğu ve dış ödeme dengesinin bozuk
luğu dolayısıyie Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına da bu tür yansımış bulunmaktadır. 

Şimdi sanayileşme derken ben, sanayileş
me d sn büyük kapasiteli tesisleri, yüksek tek
nikle makine yapan makine sanayiini kabul 
ediyorum, öteki geleneksel sanayimiz ileride 
Ortak Pazar ülkeleri arasında bir rekabete im
kân vermeyecektir. Aslında plân da, endüstri 
mallarının ihracını öngörmüş, dış kaynaklara 
bağlılıktan kurtarılmayı öngörmüş. Az evvel 
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arz ettiğim rakam, bizi dış kaynaklara bağlılık
tan tam ölçüde, yüzde yüz ölçüde kurtarmaya
cak bir rakamdır ve plân, ara mallarla, yatırım 
mallarının yurt içinden geniş ölçüde karşılan
ması formülüne sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bu
nu ben kör bir yol olarak kabul etmiyorum. 
Uygulanacak başarılı yollardan biri olarak ka
bul ediyorum ve Türk maliyesinin sırtında 40 
milyara yaklaşan dış borçların ağırlığını aşa
malı olarak bu şekilde geçmenin mümkün ola
cağını da kabul ediyorum. 

Dış krediler; ekonominin başvuracağı ulus
lararası bir para politikası gereğidir. Güzel; 
ama, bizim dış kredileri alırken çok dikkatli 
davranmamız gerekir. Dış krediler, bize kendi 
denetimini sağlamak için teknik personel ve be
yin ithal etme zorunluğunu, şartını ve ayrıca 
bâzı hammaddelerin dahi ithal etmemiz koşulu
nu ileri sürmekle, kendi aydın zümremiz üze
rinde; aydın zümremizin açılması, ilerlemesi 
yolunda tuhaf etkiler yapmaktadır. Nitekim 
Türkiye'de, bâzı yerli mühendislik ve müşavir
lik firmalarının yabancı firmalarla ortaklık ku
rarak bâzı Türk teknisyeninin çok rahat yapa
cağı hizmetleri, projeleri hazırlamaya koyul
malarını son derece ilginç ve Türk beyin gücü
nün aleyhine bulurum. Kredilerin bugüne ka
dar bu tür dikenlerini, Türk ekonomisi ve 
Türk yöneticileri tamamıyle ortadan kaldırmış 
değillerdir. 

Bizim ülkemizde, bu yabancı müşavirlik, 
mühendislik firmalarına, hattâ bâzı kentlerimi
zin alt yapı yatırımlarına yabancı sermayeyi, 
yabancı dimağı kullanma zorunluğu vardır. Bu 
zorunluktan birden sıyrılma mümkün değildir; 
ama son derece dikkatli olunması lâzım gelir. 
Bütçe Karma Komisyonunda saym Bakana bir 
olay münasebetiyle arz ettiğim hususları güz-
önünden hiç ırak tutmamak lâzımdır. 

İstanbul'un altyapı yatırımları, 12 - 13 mil
yarlık bir yatırım hizmetidir. Bu yabancı kre
diyle sağlanacaktır. Burada hizmet alacak mü-
hendisiiık ve müşavirlik bürolarının, ille yaban
cı olma şartını koymak; bu güne kadar o hiz
meti yürüten yetişmiş teknik güce güvenmemek, 
bir de eğitim ve teknik gücünü gücendirmiş ol
mamıza atfedilebilir. Şimdi, bu müşavirlik ve 
mühendislik firması yabancı firma olduğu tak
dirde, kendi ekonomisine yol açmak için, yüz-
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de bir hatasının 13 milyarda 130 milyon olabi- [ 
leceğini hesaba katmak ve onun için bu tür mü
hendislik ve müşavirlik firmalarına plânda yer j 
verilmiş olan deyimin, son derece övülecek yanı 
bulunduğunu ve gelecek iktidarların bu husu
sa özel özen göstermelerinin gerekli olduğumu 
Yüce Senatoya bu fırsatla arz ediyorum. 

Hükümet çeşitli konuşmalarında, özellikle 
sayın Başbakan Melen çeşitli konuşmalarında 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda vergi getirmeyecek- | 
-lerini söylediler. Plânda da öyle görünüyor. Yal- I 
nız, benim aklımın takıldığı bir nokta var; sa- I 
yın Bakan eğer cevap lütfederlerse benim şu j 
rakamlarım yanlış mıdır? I 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde vergi ge
tirilemeyeceğine göre, ya halen mevcut olan ver
giler daha verimli hale getirilecek; ya da ha
len konmuş olan vergiler artık arz edeceğim şu 
rakamları hallediyor demektir. Demek ki, vergi 
politikamız yönünden gelecek iktidarları da 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda artık vergi alınmaya
cak sözüyle angaje eden bu deyimde, bir ra
kamlı yanlışlık olmaması için, şu hususu arz et
mek isterim : 1963 yılında yapılan istatistik! 
bilgilere göre, kişi başına vergi yükü, 646 Türk 
lirasıydı, 1970'de kişi başına vergi yükü 797 li
radır. Şimdi, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı % 7,9 bir başka hesapla % 8,5 kalkınma hızı 
kabul ettiğine göre; bu kalkınma hızından ter
sine bir hesapla gittiğiniz takdirde görülecek
tir ki, kişi başına 1570 - 1580 liralık bir vergi 
toplama zarureti vardır. Aksi halde plânın fi
nansmanını tehlikeye düşüreceksiniz. Bu hesap
ta bir yanlışlık mı var? Ya da şimdi mevcut ver
gi düzeniniz, vergi politikanız bu dediğim raka
mı gelecek iktidarlara sağlayacak durumda 
mıdır? Ya da gelecek iktidarlar bu vergi üzerin
de başka türlü çalışmalar mı yapacaklardır? 

Günkü, plân geleceği kapsayan, geleceği an
gaje eden, siyasî partileri angaje eden bir vesi
ka, Şimdi, bu tür yollarla toplanılan vergilerin 
6 milyara yakını özel kesime teşvik unsuru ola
rak kullanılacaktır. Bu 6 milyara yakın vergi 
yoluyla toplanmış olan kaynak, özel kesime teş
vik olarak verildiğinde siyasilerimiz, Hükümet
teki kişiler bir iş adamı, bir müdebbir tüccar 
gibi «Ben bunu Türk ekonomisine verdim, ne 
alacağını? 6 milyar karşılığında hiç olmazsa üç 
misli bir fayda, sosyal bünye ile ilgili konular | 

[ dahil, almalıyım» diye düşünürlerse, Türk ülke
sine, Türk toplumuna fayda sağlıyorsa ve gelir 

I dağılımındaki eşitsizlikleri gideriyorsa bu pa
ranın verilmesi yerinde olur. 

Değerli arkadaşlarım; son 1971 - 1972 yılını 
överken dikkatimi çeken önemli bir konuyu, bir 
ölçüde uçların, ekstremlerin birbiriyle zıtlaşona-
smdan ileri gelecek, kınadığım ve yadırgadığını 
bir konuyu dile getirmek isterim : Başka hiç
bir ülkenin özel teşebbüs temsilcilerinin 1971 -
1972'de olduğu kadar, Bakan gibi ya da Bakanı 
arkada bırakarak sorumlu Bakan yerine demeç 
verip ve o ülkenin radyosu ve ısairesi dahil ol
mak üzere en iyi desteği gördüklerine rasla-
mak mümkün değildir; ama ben bunu, bizim 
ülkemizde fou tür hareketi, onların işgüzarlığı
na vermiyorum, bir belirli reaksiyonun icabı 
olarak kabul ediyorum. Bunda da denge kur
mak lâzım : Çünkü, bir yandan çekip bir şey
ler vereceksiniz, öte yandan sorumlu Bakanın 
yerine cevap verilecek ve kabineler susacak, 
duracaklar. Böyle bir siyasî idarenin, böyle bir 
siyasî gidişin Türkiye'de dengeyi bozabileceği 
kanısındayım. 

Şimdi, tabiî yabancı sermaye getirilmelidir, 
yabancı krediden faydalanılnmlıdır. Az evvel 
arz ettiğim gibi bunlar, proje 'bürolarımızın 
küstürülüp, bir sürü değerli, pahalıya maltfımuş 
elemanlarımızın dış ülkelere gitmesine de ne
den olmamalıdır. 

Az evvel hizmetler isektöründe endüstri sek
töründen dahi yüksek bir rakamın ortaya çıktı
ğını söylemiştim. Şimdi, başka ülkelerde mese
lâ 1960'ta bir dergide okudum Amerika Birle
şik Devletlerinde, yüksek sanayi olan bir ülke
de % 53 hizmetlere, % 40 sanayie yer verilli-
yordu ve bunu onların yüksek sanayileri absor-

I be edebiliyordu. 1995'te hizasına getirilmesi 
özlenilen İtalya'da bu miktar hizmetler kesimi, 
1962'de % 33, sanayi kesimi % .40'ti. Bizim ra
kamlarımızı, değerli Bakan arkadaşlarımm, hiz
mette ahaterleri belli olan teknisyen arkadaş
larımın dikkatlerine arz ederim. 

Konuyu şehirleşmeye getirmek istiyorum : 
Türkiye'de şehirleşme hareketi eğ'er sanayi ile 
karşTİanamazsa, (birtakım dar boğazlar daha or
taya çıkabilecektir. Bunlar; arsa spekülâsyonu, 
Türk topraklarının israfil kullanılması, altyapı 

I tesislerine büyük ve ağır yatırımlar yapılması 
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ve bunların ekonomimize yararlı olmaması gibi 
sonuçları doğurabilecektir. Bu bakımdan, kent
leşme problemini önemli bir problem olarak 
sayıyorum. 

Ülkedeki üretim ilişkilerinin değişmekte 
olu-cu, tarım kesiminin feodal sistemden atla
ması, toprakların küçülmesine ve böylece kırda 
doyamayan kimselerin şehirlere atlamasına, ha
berleşme araçlarının ve lekonomik ve sosyal ih
tiyaçların çoğalması nedeniyle bir akımın or
taya çıkmasına sebebolmaktadır. Şimdi, toprak 
bu tür küçülmelerle kişileri tutamazken, top
rak ve tarım reformunu getirirken, büyük ve 
modern tarım işletmelerine (geçişi zorlaştıracak 
bir yöntemle geldiği takdirde o zaman bu kriz, 
yani kırdan şehre kayma gibi bir hareket daha 
hızlı devam edecektir. Demek ki, Toprak ve Ta
rım Reformunda bu tür kapıların açık bırakıl
ma?-'. ve şehirleşmenin düzenli ve irade içerisin
de yapılmasının sağlanması gerekir. 

Şüphesiz topraktan kopan kişiler şehirleş
mektedir. Türkiye'de özel teşebbüsün eski yıl
larına nazaran ileri hamleler yapmış olması, 
onların daha ziyade limanlar ve belirli olan 
kentlerde yatırımlar yapması, nüfusun demog
rafik olarak yığılmasına 've o kentlere doğru ak
masına sebebiyet vermektedir. Bu da zanne
diyorum plâncılarımızı ve bizi, önemli ölçüde 
rahatsız edecek bir duruma gelebilir. Ülkemiz
de, özellikle son yıllarda çok sözü edilen denge
sizliğin düzeydeki uyumsuzlukları, bölgelerara-
fjmda farklardan ileri geldiği ve Ibölgelerarası 
dengesizliğin istismarını önlemek, ülke bütün
lüğü gibi hayatî bir «orun olduğunu belirterek 
bu dengesizliğin giderilmesi için en önemli ve 
c.unılu tedbirlerin alınmasının gerektiğini ve 
fcu (tedbirlere ait çalışmalara arz etmek istiyo
rum. 

Bizde fazla büyümüş olan şehirlerin sorun
larını çözebilmek için Ibölge plânlamasına ihti
yaç vardır. Bu plân modelinde bölge plânlaması 
yerine il plânları, master plânlar, yıllık plânlar 
ve 5 yıllık plânlar diye bir başka yöntem geti
rilmiş bulunuyor. 

Bölge plânlamasının 1961 yılından 1965 yı
lma kadar yürütüldüğü, 1966 - 1971 yılı arasın
da bölge plânlaması yerine daha çok çevre plân
laması yönteminin kullanıldığını müşahede et
miş bulunuyoruz. Yalnız Adalet Partisinin Sa-

' yın Sözcüsü bu defaki konuşmalarında bölge 
plânlamasını önerdiler ve bölge plânlamasından 
yana konuştular. Ben de biraz daha cesaretle
nerek bölge plânlaması üzerinde, Anayasaya ay
kırı olmadığı kanaati ile (ki, onun da farkları
nı arz edeceğim) üzerinde durmak isterim. As
lında 1961 Anayasası yürürlükte iken bölge 
plânlaması yapılmıştır. 

Millî fizikî plânlama, sadece rekreasyon alan
larına değil, diğer konulara da eğilinmesini ön
görmektedir. Enerji, ulaşım ağı, tarım, orman
cılık, şehirsel gelişme, tabiî kaynaklar, su top
lama ve genişleme alanları, ticarî ve sosyal 
hizmetler, arazi kullanması, şehirsel genişleme 
ve endüstrileşme ve yükselen hayat standardı 
nedeniyle birbirine ters düşen arazi kullanma
larının kriterlerini bölge plânlamaları verir. 
Bölge plânı dışında bir yöntem aradığımız za
man birtakım zorluklar ortaya çıkabilecektir, 
plân tekniği yönünden. Bölge plânı, kalkınma 
plânının inemediği, il plânının da ayrık olarak 
tek başına çözme zorunda kaldığı detaylara in
me yolunu da açar. 

Geçmişte makro düzeyde, ülkenin plânla
ması birbirine girmiş, birbirini örten, Türki
ye'nin tümünü kapsayan 8 bölge plânlaması ya
pılmıştı. Bunlar; Marmara, Ege, Antalya, Çu
kurova, Doğu - Karadeniz, Batı - Karadeniz, 
iç - Anadolu, Doğu ve Karadeniz bölgeleridir. 
Bu bölgelerarası farklılıkların giderilmesi, de
mografik, ekonomik, fizikî ve sosyal altyapı gi
bi birtakım kriterlerin çıkarılması yönünden 
önemli incelemeleri kapsıyordu. Bunu bir yana 
atmak ve bu belgelerden faydalanmak, fayda
lanmamak hem bir aydın gücün israfı, hem de 
plân prensibinize tam uyumlu mudur, değil mi
dir? Bunun üzerinde tereddütlüyüm. 

Şüphesiz ekonomistler, işgücünün rahat bu
lunduğu, gelirin yoğun olduğu yerlerde yatırım
ların yapılmasını, kalkınmanın sağlanmasını 
ve kendileri için, daha doğrusu mavi suları 
seyredip, oralarda ekonomiyi kurmak isteyecek
lerdir. Bunu diğer öteki bölgelere götürebil
mek için sadece il plânlarının yeterli olmadığını 
ve Sayın Başbakanın zaman zaman ifade ettik
leri gibi «Az gelişmiş illerimizde birer sanayi 
tesisi kurulacaktır» sözü gibi çok yerinde bir 
söz; fakat bunu dağınıklıktan kurtarmanın, bu
nu bir plân cereyanına tabi tutabilmenin gerek-
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leri ve araçları arasında bölge plânlamasını say
mak isterim. 

Bu bölge plânlaması içerisinde ara dengesiz
likleri çözmek için bölgesel gelişme merkezleri 
seçilmişti: 24 bölgesel gelişme merkezi. Tür
kiye'nin 1975 yılında 100 bin nüfusu aşan ilinin 
kaç adet olacağı hesaba katılmış idi ve bu böl
ge gelişme merkezleriyle de, Türkiye'nin belirli 
noktalara yığılmasını önleyen, Türk toprakları
nın potansiyel gücünün tümünden, Türk insan
larının kapasitesinin tümünden yararlanmayı 
öngörüyordu, istanbul, izmir, Ankara, daha 
sonra Adana metropoliten şehirleri yanında met
ropoliten şehir olmaya namzet şehirler belirli-
yordu ve bunların arasında ilk etapta Elâzığ, 
Samsun, Erzurum, İzmit, Bursa, Adapazarı, 
Manisa, Mersin, iskenderun, Eskişehir, Kayse
ri, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Antalya, Si
vas, Malatya, Van, Trabzon, Zonguldak gibi 
merkezleri, şehirleşme hareketlerinde toplama 
merkezleri haline getirmek ve kırdan gelecek ki
şileri doyuracak, oradaki varlıkları değerlendi
recek, uzun vadeli, yorucu, rahat olmayan; fa
kat yapılmasının gerekli olduğu, yapısal değiş
menin buna bağlı olduğu öngörülen plânların 
ihmal edilmemesini; kale, köy - kent politika
sına gidildiği zaman ihmal edilmemesini; hiç 
olmazsa fizikî plânlama düzeyinde ihmal edil
memesini yerinde bulurum. 

Şimdi plâncı arkadaşlarım şöyle düşünebi
lirler: «Hep bunları söyledi, acaba biz hiçbir 
şey söylememiş miyiz?» gibi bir zehap içerisi
ne kapılmamaları için plânın 34 ncü sayfasın
da getirdikleri ilkeyi okuyorum: «Nüfusun bü
yük şehirlerde yaratılan iş imkÜnları üstünde 
yığılmasını önlemeye yönelmiş bir kentleşme 
sağlanacaktır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, işte bu büyük 
kentlerde yığılmayı önleyecek yöntemi, 100 bin, 
250 bin, 500 bin nüfusa gelecek il plânlarınız
la göreceklerini söylüyor. Bu, bölge plânlama
sı içerisinde bu tür illere yönelmekle, Devlet 
gücünü ve özel teşebbüs gücünü yöneltmekle 
olabilir. 

Plânın 50 nci sayfasında bir başka ifade 
var. Tabiî bir ilkeye bütün bu dediğimiz şey
leri sığdırmak mümkün değildir; ama ben, bu 
ilkeden anlayışımı, hiç olmazsa tutanaklara ge
çirme bakımından arz ediyorum. 

Sayfa 117, madde 185: «... Sanayiin belirli 
merkezlerde yoğunlaşması, ilerideki dönemlerde 
daha büyük sorunlara yol açacak; sanayiin yurt 
düzeyinde dağıtılması gereğini şiddetle hisset
tirebilecektir. Bu gelişme topluma, bugün bun
ları plânlı biçimde gerçekleştirmekten çok da
ha pahalıya mal olabilecektir.» Altyapı yatı
rımı v. s. nedenleriyle. 

işte bütün bu ilkelerin yapım aracını ben 
kendi görüşüme göre bu tür arz etmiş bulunu
yorum. Çünkü değerli arkadaşlarım, önümüz
de 1 000 sayfayı geçen bir plân belgesi var; 
ama bu plân belgesi ateş zemberek, kolay bir 
iş değil. 

1995 yılında şehir nüfusunu 55 milyona, kır 
nüfusunu 14 milyona indireceksiniz ve 1995 yı
lında Sayın Başbakana göre 12 milyon, plâna 
göre 13 - 14 milyon, Türk - işin kayıtlarına gö
re 16 milyon kişiye ek is sağlayacaksınız. Bu 
öyle kolay (gidilecek bir yol değil. Gidilmesi 
gereken, gidilmesi mümkün, Türk Milletinin 
yaratıcı gücü, Türk insanının sezgi gücü bunu 
başarabilir; fakat bu arada zaman kaybetme
den yapılması, öne alınması gereken çok hu
suslar vardır. Aksi halde, (Danimarka'da söy
lemişlerdi) ihtiyaçlar insanları geleneklerinden 
bile koparır. Danimarka'da yeşil sahalar konu
sunu incelerken sahiden, bütün dünya anayasa
larının hiçbirinsine girmeyecek (aşın sol ülke
ler hariç), bir yeşil saha gaspı var âdeta. Sor
dum, dediler ki «öyle, ama artık Danimarkalı 
bu tür devlet müdahalesini başka çare olmadı
ğı için isteyerek kabul etmek zorundadır. Ül
kemizin rahat olan topraklarını iyi plânlamak 
durumundayız. Türk ülkesini, zamanın akışı 
içerisinde 100 - 150 sene sonrası için de bu gibi 
sıkıntılara sokmayacak ileri görüşlü plânlama
ları yapmak zorundayız. 

Şimdi, bölge plânlamasının karşısına çıkan
lar, etnik gruplardan endişe etmekteler. Etnik 
grupları tahrik etmiş, etnik grupların son za
mandaki (bâzı taşkın hareketlere de sebebolabi-
lecek bir durum yaratabilir diye bilimsel metot 
olan bölge plânlamasından kaymayı doğru bul
mam. Bölge plânlaması, etnik yerleşme dışın
da, coğrafî ve ekonomik şartlara, toprakların 
verisine ve ülkenin durumuna göre sınırlandı
rılabilir. 'Kanaatimce; etnik grupların birbiri
nin içerisindeki durumları katiyen bir sakınca 
teşkil etmez. 
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Ülkemizde, bütün Cumhuriyet döneminde 
azalmakta olan şu durumu; maalesef bu tür ça
lışmaları cesaretle yapamamaktan dolayı şu du
ruma düşmüşüzdür: Türkiye nüfusunun 
28 289 680'nin anadili Türkçedir, 2 219 502'sa 
Kürtçe, 365 340'ı Arapça, 150 644'ü Zazaca ko
nuşuyor. 

Bu istatistik! malumatı verirken katiyen 
böyle bir ayrımdan yana olmadığımı ve kabul 
etmediğimizi ifade ederim. 

Sayın Eroğan, Bütçe Komisyonunda, bizim 
de gençliğimize tesadüf eden zamanlarda, İs
tanbul'da ecnebi dili ile konuşma ile ilgili sa
vaşlarını anlatmışlardır. Ben de bir talebe ola
rak bâzı hareketlere girmiştim. Biz, onun sa
vaşını verirken, dil konusunu ihmal etmemek 
durumundayız. Bence, bu dili konuşanların hiç
bir kusuru yoktur. Biz, tahrik etmeyeceğiz, 
harsımızı götüreceğiz, biz eğiteceğiz, tahrik 
eden güçleri karşısına; Devlet olarak, organize 
güç olarak, bilgili güç olarak çıkacağız. O ül
kenin insanlarının karşısına gittiğiniz zaman 
size en yakın ilgiyi gösterebiliyor: Bir taşı üs
tüne koyduğunuz zaman ayağınıza «paşam» di
ye kapanıyor. Siz ona bir kelime öğretmeyecek
siniz ve sonra gelip bunun karşısında bâzı söz
ler söyleyebileceksiniz. Ağrımın öncüsü olan 
çok az sesin dışında bunların tümü, basit dil 
farkları haricolmak üzere tam Türk harsının, 
Türk geleneğinin Türk, ırkının, Türk ulusu
nun kendisidirler; bunların dil farkı olan keli
me sayısı 3 600 kelimedir. Bölge plânlaması ay
nı zamanda bunu sosyal bünyeye indirecek bir 
araçtır. 

Değerli arkadaşlarım, ben bölge plânlaması
nı konut politikası ve arsa değerlendirilmesin
den ayrı tutmuyorum. Plânda da buna ait bir
takım görüşler vardır; fakat plân bâzı nokta
larda cesaretli davranamamıştır. Bu noktaları 
dile getirmek isterim. 

Konut politikasında, yani şehirleşmede sis
tem de olursa olsun konut yoğunluğunu muha
faza etmek lâzımdır. Bu şehir sağlığı bakımın
dan da lüzumludur ; Ankara gibi, üst üste yı
ğılmış binalar, içinde yaşanmayan, nefes alına
mayan şehirler kurmanın anlamı yoktur, ve 
Türkiye buna mecbur da değildir. Bu işin ba
şında da arsa ve toprak kullanımı gelir. 
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Şimdi, «Arsa mülkiyetinin kamuda kalması
na önem verilmeli. Gecekondu bölgeleri, imar 
plânlarında iskân alanı kabul edilmedikçe mül
kiyet kamuda kalmalıdır» ilkeleri ikinci Plân
dan geldiği halde, biz, gecekondu milyonerleri 
yaratmak savaşma gireriz. Gecekondu esnafına 
şirin görüneceğim diye kamu arazisini peşkeş 
çekeriz. Mendil büyüklüğündeki arsa için imar 
durumu vermeye ve bu zihniyeti alkışlamaya 
gideriz. Gecekondu bölgelerindeki arsaları da
ğıtmaya gideriz. Plânın bu âmir hükmü ve bu 
ilkesine rağmen, bir daha dönmesi mümkün ol
mayan kamu arazisini elden çıkarırız ve ondan 
sonra da bunun karşında olarak, kanunlara, 
yasalara ve Meclislere saygılı kalarak alman 
tedbirleri kınarız. Bu çelişkidir. 

Bakınız ne oluyor? Bir gecekondu bölgesin
de 9 bin liraya alınmış olan arsa (Kime verilir
se verilsin, isterse iltimasla verilmiş 'olsun niha
yet bir Türk çocuğuna verilmiştir.) bugün 150 
bin lira. 150 bin liraya vermeyi vadetmişsiniz, 
daha kuruşu ödememiş, 1,5 milyon lira ediyor. 
Siz hani konutlaştırıyordunuz, gecekondu için 
veriyordunuz? Gecekondu esnaflığı yapan bu 
birkaç kişinin karşısına bir irade ile, birtakım 
tedbirlerle çıkmadığınız takdirde, topraklardan 
hiçbir şey kalmaz. 

Ucuz Konut yapımına elverişli alanlar dü
zenlenmesi ve izinsiz yapıların İslah ve tasfiyesi 
kanun tasarısı 12 aydan beri hazırdır. Hüküme
tin buna, Yapı Kooperatifleri Kanunu, Konut 
Kanunu, gecekondu politikası ve konutlaşma 
yönünden değer vereceğini zannederim. 

Plâncıların dikkatine arz etmek üzere, Ge
cekondu Kanunundaki esteresan bir durumu 
ifade etmeden geçemeyeceğim: Gecekondu Ka
nunu, aslında çok iyi niyetlerle çıkarılmış; fa
kat bugün itibarını yitirmiş, 14 ncü maddesi de 
Anayasa Mahkemesi tarafından bozulmuş bir 
kanundur. Hangi iktidar olursa olsun bu kanu
na göre hareket etmeniz mümkün değil. Çünkü, 
kanun, «Gecekonduyu yıkacaksınız» diyor. 
1966'dan sonraki gecekonduların tümünü hangi 
siyasî güç yıktırabilir? Yıktıramayacağmıza gö
re yeni bir yöntem getireceksiniz. 

Bizde gecekonducu ne yapar? Gecekonducu, 
saydığım sosyal sebeplerle gelir, başkasının 
arazisinde kendi aktivitesini kullanarak konut 
yapar. Gecekondu hareketi, aslında bir bakı-
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ma da konut politikamıza yardımcı olmakta, 
konut eksiğini tamamlamaktadır. Bu hususu 
yermiyorum; çünkü Devlet çare bulamıyor, 
binaenaleyh gecekondu hareketini kabulleniyo
rum. Fakat, gecekondu hareketine, gecekon
du adını verdiğiniz günden itibaren bir sınıfı 
ayırıyorsunuz. Sınıflar ayırımı fiziğe giriyor, 
sınıflar ayırımı konuta giriyor. 

Gecekonduyu konut politikası içerisinde mü
talâa ettiğiniz zaman bunu ayırmayacaksınız. 
Ben sınıfsal oluşumu inkâr etmiyorum, olabi
lir; ama siz bunu peşin olarak ayırıyorsunuz. 

Sonra, gecekonducunun elini koyup, yaptığı 
binanın bulunduğu yere siz altyapı yatırımla-
rıyle, plânlamalarla kamu gücünü kaydırıyor
sunuz. 3 bin lira olan arsa, şehirleşmenin so
nucu olarak (ekstrem ve kariikatürize rakam 
vereyim ki iz bıraksın) bilfarz 5 milyon lira 
oluyor. Adam, sosyal sebeple gelmiş, yumruğu
nu koymuş ve zorla yapmıştı. Burada zorluğu 
kabul ediyorum; ama 5 milyonu alıyor. O hal
de buna bir yöntem getireceksiniz, bir şey ge
tireceksiniz. Bu 5 milyon olduğu zaman kendi 
hakkı iki veya üç daire ise, onu bırakacaksınız 
gerisini ya vergi yoîuyle veya başka yoilla bir 
yere vermeniz lâzım. Ya da çok memnuniyet
le ifade ederim ki, plân görüşülürken Adalet 
Partisi sözcülerinin Bütçe Komisyonunda ifade 
ettikleri gibi, kiralık arsa, kiralık konuta gi
deceksiniz. Bakanı olduğum bir sırada imar -
İskân Bakanlığının bütçesi görüşülürken, «Ki
ralık konut» meselesini ele alarak beni itebil
dikleri kadar uca itmişlerdi; fakat talihim, çok 
kısa zamanda verdiğim mükâfatlar olacak ki, 
Sayın Bayar, da benim paralelimde olarak, bu 
sefer plânda görüştüler. Bunlar, yabancı ül
kelerin toprak politikası bakımından uygula
dıkları bilimsel metotlardır, kimse bundan 
kaçamaz ve bunları söylemekten dolayı da beni 
hangi kefeye koyarlarsa koysunlar, bunu kul
lanmak zorundasınız. 

Türkiye'nin ikinci Beş Yıllık Kânda sağlan-
ması lâzımgelen konut miktarı 900 bindir. Bu 
900 bin konuttan, nüfusu 10 binin üzerinde olan 
beldelerimizde bunun 250 bini sağlanabilmiş, 
diğer kısmı gecekondu açığı ile kapatılmaya 
çalışılmıştır. Türkiye'nin eskiyen, çürüyen, 
artık içinde yaşanılması mümkün olmayan ko
nut miktarı da 580 OOO'dir. Konut yapımı, eko-
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nomide ölü bir yatırım; ama komut açığı, ko-
nutsuz kalma gibi bir tehlike getirınıelsi yönün
den de pek küçümsenecek bir durum arz etmi
yor. 

Konutla beraber tabiatıyle arsa konusu da, 
spekülâsyona gidilmeden, kamunun aJktif yatı
rımlarıma imkân verilecek biçimde götürülmek 
zorundadır. Siz tüm halkın kullanacağı Kızılay 
geçidinde spiral yapıyorsunuz. Spiralin üst 
yapı yatırımı 200 bin lira, arsaisının bedeli 27 
milyon lira... Bu tarzda kamusal hizmet göre
meyeceksiniz. O şehirleşmeyi siz yaptınız, o 
şehirleşme kamunun yatınmlarıyle, kamunun 
yarattığı güçle bu değeri kazanmıştır. O hal
de kamu bu güçten bir miktar dönmelidir. Bu 
dönme, eğer sosyalist yönıtomse bunu yapmaya 
mecbursunuz. Hangi yöntem olursa olsun. Ak
si halde hizmeti yapmayacaksınız. 

Plânın bu hususlarda cesaretli davramonama-
sını son zamanlardaki gidişe bağlıyorum; fakat 
bu bir vakıadır, bunu kabul etmek mecburiye
ti vardır. 

Sosyalist yöntem gibi görünen şeyi ingiltere 
uygulamaktadır, ingiltere İmar - İskân Baka
nı Türkiye'ye geldiği zaman, kendi evinin bir 
katını çıkmak için 1 500 000 lira, vergi ödemesi 
gerektiğini ve katı çıkamadığını ifade etmiştir. 
Tamamen liberal ekonominin uygulandığı bir ül
ke, ama bu 1,5 milyon vergiyi yatırdığı zaman 
değer artımı belki 8 - 10 milyona ulaşacak. Bi
zim memleketimizde bu kadar ileriye gitmeye 
do lüzum yok; ama bütün bütün başı boş bırak
mak ileride bu ağır tedbirleri almaya sizi zorla
yacaktır, Hükümeti ve plâncıları bu konuda da
lıp, cesur davranmaya davet ederim. 

Konut politikasında; toplu konut politikası
nın, toplu konut yapmanın (OR - AN gibi) kar
ışma ters görüşte kişilerin dikilmesini de doğru 
bulmam, Bu tür altyapısını da yapan toplu ko
nut, biı- ticaret konutu, bir ticaret metaı haline 
getirmekten öte, konutlaşma politikasına yardım
cı olan bir harekettir. Hükümetin, özel teşebbü
sün bu tür toplu konut politikasını destekleme
sini ve diğer yönlerden de yardım etmesini şah
san temenni ederim. 

Değerli arkadaşlarım, samanınızı fazla israf 
etmeme!*: için, burada bir kısım arkadaşlarımızın 
değinmedikleri konuları seçmek durumundayım. 
Plânın detayında bâzı noktalara değinmek isti-
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yorum. Gündemimize göre plânın tümü üzerin
de konuşulmaktadır. Plânın tümü ile ilgili bir
kaç maddeyi plândan arz edeceğim : 

Şimdi, Türkiye'de Birinci ve ikinci Beş Yıl
lık dönemlerde özellikle ikinci Beş Yılık Plân 
döneminde, ciddî keşif bedeli yapılmamış proje
lerin programa alınmasının, teknikte o hükümet
lere çıkardığı zorlukları arz etmek isterim. 

Bii' projenin keşif bedelini 5 milyar lira di
yorsunuz. Teknisyen 5 milyar diyor, projeyi gö
türüyor... Elbette iktidarda olan siyasî parti ve 
onun Hükümeti çok iş yapmak isteyecektir, va
tandaştan oy almış gelmiştir, vatandaşa hizmet 
yapmak vaadi ile gelmiştir. Hükümet teknisyen
den aldığı 5 milyarlık projeyi isleyerek koyu-
metin karşısına 10 milyardı diye bir projeyi çı-
yor; ama bir yıl sonra teknisyen eğer o Hükü-
karırsa nasıl bir durum oluyor? O Hükümetin 
üyeleri bu teknisyenin kusurunu muhalefete ve 
kamuoyuna karşı savunmak zorunda kalıyor. 
Yani Hükümetin,, siyasî kademede bulunan kişi
nin (Teknisyen kusurundan ileri gelenleri arz 
ediyorum.) hiç bir dahli yokken (Eğer teknis
yen ve bürokrasi iyi çalışmazsa) yanlış bir hare
ket yüzünden (Belirli bir toleransa evet. Plânda
ki rakamlar belirli toleransın çok üzerinde) bu 
projeyi çoğalttığınız zaman bir bakıyorsunuz 
karşınıza 55 milyarlık, Hükümetin düşünmediği, 
hayal etmediği bir finansman, bir yatırım mec
buriyeti çıkıyor. O halde bu tür plânlara, keşif
leri ve nihaî projeleri tam olarak yapılmamış 
hiçbir projenin alınmaması gerekir. Bu bir. 

ikincisi, projenin süresinde bitmemesi, ekono
miye de, hükümetlere de büyük zarar ve önceden 
düşünülmeyen yatırımlara sebebiyet vermekte
dir. Bunun için plânın 2220 nci maddesini oku
yorum. Yüksek huzurlarınızda çok enteresan üç 
maddeyi okumak isterim. Bunlar Hükümette gö
rev alacak arkadaşlara ve Türk memurlarına hi
tabeden maddelerdir. 

Bir hususu belirtmek isterim. Görevli, kendi
sini başarılı göstermek için o yılki yatırım pro
jesinin yatırım gerçekleşmesini, meselâ Türkiye' 
de görüldüğü gibi «% 175 gerçekleşme sağla
dım, % 149 gerçekleşme sağladım.» dediği za
man, arkadaşlarım bunun karşısında irkilmek lâ
zım. Demek ki, bir yıl içerisinde siz 100 milyon 
liralık yatırımı, planlamıştınız, teknik gücünüz, 
insan gücünüz ve finansman kaynaklarınız 100 
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milyon deniyordu; ama geliyorsunuz Parlâmen
tonun karşısında % 149 diyebiliyorsunuz. 49 mil
yonu, ya siyasî iktidardan sakladınız ya kendini 
başarılı bir genel müdür olarak göstermek için 
bakanından sakladın veya başka yerden sakla
dın, ya da ek ödenek buldun, başka yerden 
transfer ettin. O zaman bu, yü^de hesabiyle ol
maz. Ek proje 100 milyon, 49 milyon daha ilâ
ve ile 149 milyon. İşte 149 milyonla (gerçekleş
tirdiğin yatırımın. Aksi halde Devlet memurla
rını bu tür yarışmaya götüren iktidarlar, Dev
let memurlarında birtakımı yatırım zikzakları, 
yatırım oynaklıkları ile kamunun aleyhine, bir 
para i'.3 elde edilecek fizikî imkânın aleyhine 
bir alışkanlık yaratmış olurlar. (X) para 
Zs (Y) kilometre demiryolu yapıyorsunuz. 
(X -i- a) parasıyle yine (Y) kadar demiryolu 
yaparsınız, ama siyasî iktidar olarak farket-
mezsiniz, siz o kadar inceliği göremezsiniz. 

Plân bunları önleyen tedbirler getirmiştir. 
2220 sayılı maddede, «1970 yılında, projelerin 
% 85'inln ödeneği değiştirilmiş, projeler arası 
ödenek akt'arma.ıarı toplam ödeneklerin % 25' 
ine ulaşmıştır. Ayrıca, biteceği düşüncesiyle 
programa alınmayan ve çeşitli nedenlerle ta
mamlanamayan projeler için ödenek tahsisi zo
runluluğu ve bâzı kuruluşların program dışı 
davranışı sonucunda, programa önceden dâhil 
edilmeyen ve maliyetleri 2,6 milyar liraya ula
şan projeler için 1,1 milyar liraya yaklaşan har
cama yapılmıştır» denilmektedir. Yani 1,5 mil
yar lira daha harcanacaktır. Şu rakamda 1,5 
milyarlık bir yanılma var. 

Müteakip madde; «plânlı dönemin önemli 
sorunlarından foiriai de proje maliyetlerindeki 
artışlar olmuştur» örneklerini biraz evvel arz 
ettim. 

«Plânlı dönemin ilk yılı 'olan 1963 yılına de
vam eden iş olarak igiren 16,9 ımilyar liralık 
projeye 1971 yılı sonuna kadar 88,8-ımilyar li
ralık yeni iş eklenmiştir. Böylece proje topla
mı ilk maliyetlerle 105,7 milyar Tiraya ulaş
mıştır. 

Buna karşılık 1971 yılı sonuna kadar 54,2 
milyar liralık iş tamamlanmıştır. 1972 yılına 
51,5 milyar liralık iş intikal etmesi gerekirken, 
1972 programında 79,5 milyar liralık devam 
eden iş yer almıştır. Bu durum, 105,7 milyarlık 
projede % 27 oranında 28 milyar liralık mali-
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yet artışı olduğunu göstermektedir.» demekte
dir. Şimdi, 28 milyar liralık maliyet artışı olur
sa siyasî partinin hükümeti ne yapsın, 'bunu 
nasıl karşılaşın? Bu usulleri ıplân gereğince, 
idarenin ve aynı zamanda bakanların tutumu
nu iyi götürmemesi sonucunda böyle bir sürp
rizle, böyle bir durumla karşı karşıya gelen 
idareler elbette enflâsyonun kapısını çalacak
lardır, elbette başka tehlikeli yollara gidecek
lerdir. 

«Büyük projelerde maliyet artışları daha 
yüksek seviyeye ulaşmıştır.» Maliyeti iyi hesap
lamayan ibir ekibiniz varsa, yahuit maliyeti iyi 
hesaplamalarına imkân vermemiş iseniz, ciddî 
projelerle, ciddî keşiflerle ve nihaî projelerle 
işi yürütimemişseniz, sonuç ekonominizde bü
yük yaralar açar. İşte, «Halen uygulama safha
sındaki toplam proje maliyetleri içindeki payı 
% 25 olan 55 adet »önemli projenin ilk maliyet
leri toplamı 12,5 milyar lira ilken, bu rakam 25 
milyara yükselmiştir.» Yüzde yüz, iki misli ar
tış. 

«Fiyat artışları, yatırım süresinin uzaması 
ve yetersiz proje etütleri (maliyetleri arttırmış
tır. özellikle yetersiz etütlerin maliyet artışın
da ağırlığı büyük olmuştur. Başlıca etüt hata
ları; ihtiyaç programları ve fonksiyon şeması 
ile ilişki kurulmadan maliyetlerin hesaplanma
sı, optimal kapasitenin yanlış saptanması, ana-
plân yapılmadan projenin belli bir bölümünün 
programa alınması» Kızılay'da da o yapılmak 
isteniyor «çevre ve altyapı etütlerinin eksik ha
zırlanmasıdır. Plânlı dönemde projelerin öngö
rülen sürede tamamlanması tam /olarak sağla
rı amamışsa da olumlu gelişmeler elde edilmiş
tir.» 

Şimdi bir madde daha okuyup, başka bir ko
nuya geçmek istiyorum. 

«1971 yılı Programında yer alan projelerde 
ileride meydana gelecek süre uzamaları dikka
te alınmaz ise, proje başına ortalama süre uza
ması 1,5 yıl olmaktadır. 1967 yılı Programında 
yer alan projelerde ise ortalama süre uzamasıt 
2,9 yıldır.» Yaklaşık olarak l3 yıldır. 

Değerli arkadaşlar; plân, (az evvel arz et
miştim) kullanılması zor bir Ibelge; fakat kul
landığınız zaman sizi mutlaka sonuca götürür. 
Bunun için bu önümüzdeki 1995'i hedef alan 
plânın başarısı, Parlâmentodan sokaktaki insa

na kadar herkes son derece ciddî, hızlı, savaşır 
gibi çalışan bir tutum içerisine girmediği tak
dirde, Parlâmento dâhil, bu plânın neticesini 
almak, sonucunu almak mümkün değildir: De
ğiştirilmesi gereken bir sürü yasalar, yönetme
likler, yöntemler, tüzükleri ve plân üzerinde 
çalışacak dimağ, kanun istemektedir. Kanunlar 
kısa zamanda (belirli yoldan geçtikten sonra 
çıkmak durumundadır ve bunun için yalnız işi
ni düşünmeyen, yeni buluşlara hevesli, üstün 
özellikleri olan, yaratıcı güçte ve her gün sonuç 
alacak -memurun, bu tip yetişmiş elemanın Tür
kiye'de kalması, örgütlenmesi ve kullanılması 
zorunluluğu vardır. Buna önce Parlâmanter-
ler, çalışmalarayle örnek olmak zorundadır. Ak
si halde, 22 yılda büyük bir ülkü ve heyecan 
içinde savaşır gibi çalışmazsak, Ortak Pazar 
ülkeleri arasında emir alan, sıradan hizmetler 
yapan, yaşamayan bir pazar ülke haline geliriz. 
Bunlar çok antipatik sözler; fakat bu gerçek
ler yerlerine getirilmeden katiyen hedefe ulaşıl
ması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 1961'den sonra 440 ve 
468 sayılı kanunlar çıkarıldı. 440 sayılı Kanun, 
Kamu iktisadî Teşebbüslerini Yeniden Düzenle
me Komisyonunun 2 yıl süre ile görevlendirdi. 
Bu komisyon, Kamu iktisadî Teşebbüslerini ye
niden düzenleyecek, 2 yıl sonunda uygulamaya 
geçilecekti. Bu komisyon, müsteşarlardan ku
rulu bir kuruldu. Bu kurul, ikişer sene ikişer 
sene ilâve ile çalışmalarım uzattı, en sonunda 
belgeler elde edildi ve kamu kuruluşlarının ka
nun tasarıları ilgili mercilerden çıktı ve hükü
metlere geldi. Hükümetler bunları kullanacak 
duruma geçemediler ve şimdi Türk ulusu sil-
baştan, yeniden birtakım reform çalışmalarına 
girdi. Şimdi bir sürü sorumlu kişiler Devlet 
hizmetlerinin düzeltilememesinden, Devlet t çar
kının ağır döndüğünden şikâyetçi olmuşlardır. 
Devlet mekanizmasında birtakım yenilemeler 
gerektiği halde ortada bu tıkanan çarkın, bu 
hazırlıkların 'hareket haline gelmemiş olmasını, 
sonuçlanmamasını paylaşan hiç kimse yok. 
Eğer, 1995 senesinin sonunda da böyle bir Tür
kiye ile karşılaşırsak, Anadolu topraklarında 
kalmamız tehlikeye girer. 

Plânda cari harcamaların aizaltılması yer 
almış bulunuyor. Ben, cari harcamaların azal
tılmasını rakam bakımından mümkün görüyo-
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rum, Bir de insangücünün cari harcaması var. 
Son yıllarda çok övdüğüm ve Devletin en üst 
kademesinde bulunan bakanlar, müsteşarlar, ge
nel müdürler dâhil, burada görev almış olan 
arkadaşların resmî ziyafetler sebebiyle eşleriy
le beraber yorgun düşmelerinden, ertesi günkü 
vazifelerimi tam yapmalarının olanak içi oldu
ğunu kabul edemiyorum. Bir günde, beş yer
de ziyafet olabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım; ben yemek, kokteyl, 
ziyafetlerin birtakım siyasî veya iş ilişkilerini 
geliştireceğine inanıyorum. Bunlar medenî dav
ranış; ama bir günde dört yerde resmî davet; 
haydi davet helâl olsun, parasında değilim, gö
rev yapacak kişiler eşleriyle birlikte ertesi gün 
çalışamaz duruma geliyorlar. Bunu nasıl halle
deriz? Masada oturmak demek net beyinle ça
lışma demek değildir. Oturuyorsunuz; ama bi
tiksiniz, yorgunsunuz. Bütün bunları hesaba 
katmadan bu plânın üstesinden gelmek müm
kün değil. Aslında Türkiye, katiyen bugünkü 
milletlerarası durumda kalacak bir bölge değil. 
Gerek kaynakkrıyle, gerek insan kabiliyet ve 
yetenekleriyle Batı uluslarının en önünde yer 
alabilecek ve onların 150 senede geçtikleri nok
tayı gerçekten 22 senede geçebilecek güce ve 
potansiyele (edebiyat yapmıyorum) sahiden 
sahip. Çünkü gidiyor bir kuruluşu ele alıyorsu
nuz, yahut başka birisi ele alıyor; bakıyorsu
nuz altı ayda, bir senede yeni bir şekil vermiş. 
Bir işletmeyi çalışır hale getirmiş, kâr eder ha
le getirmiş. Durum; yabancı ülke gezileri, tem
sil ödenekleri, araçlara ait israf, derneklere ve 
spor kulüplerine verilen paralar, kamp tesisle
rinin ciddî kullanılmaması... Bunların tamamen 
karşısında değilim; ama klâsik israflardan 
(Plânın çok nazik bir şekilde dokunduğu şekil
de) vazgeçmek ve bunları cesaretli olarak önle
mek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, az evvel de arz etmiş
tim. Bu plân sanayide kendini yoğunlaştırıyor; 
fakat gerek Sayın Devlet Bakanı Baykara'nın 
gerek plânlama müsteşarının buradaki ve ko
misyondaki izahlarından anlıyoruz ki, plân sa
nayie yüklenirken diğer dalları da ihmal etme
miştir ; ama ben yine tarım kesimi için bâzı hu
susları söylemek zorundayım. 

Ülkemizin itoprak, su, insan ve iklim yönün
den büyük bir tarımsal potansiyeli olduğu ger-

\ çektir. Bu potansiyelden yelerince ve zamanın-
\ da, tarım, kesiminde yoğun bir teknoloji kulla-
| narak yararlanmak gerekmektedir. Bunu arka-
i dağlarımız da söylüyorlar. Kalkınmış ülkeler

den model alınırken (işte bu noktada durmak 
! izliyorum) kalkınmış ülkelerden kalkınma plânı 
S modeli alırken, (evet orada sanayie yüklen

mekle... diğer ülkelerdeki sanayi oranlan var 
bende, vaktinizi almamak için arz etmiyorum; 
planın son anda bir sürü beîgeler var) Türkiye 
gerçeklerine uygununu ve Türkiye'defki bu ko
şulları ihmal etmemeyi gözönüne almak lâzım
dır. Siz 22 yılda tarım kesiminden, büyük ihra
cat gelirini sağlayan, büyük istihdamı sağlayan 
tarım kesiminden birden bire yukarıda verdiği 
rakamlar gibi % 75, % 78 şehirleşmeye gidecek
siniz ve tarım kenimini bir aloüde yerinde dur
duracaksınız; bu tehlikeli bir durum yaratabi
lir. Bunun için tarım kesiminde, politikanın ta
rımın bugün ekonomiye kattığı oransal değer ne 
ise, oran ne is s (miktar olarak değil) o yüzde 
oranının ekonomiye kattığını tutabilecek; fakat 
endüstride yoğunlaşacak bir kalkınma yönte
mini bulduğunuz takdirle sıçrama yaparsınız. 
"Bunu tabiî bakanlar ve plâncı arkadaşlar bul
mayacaklar, onlar sadece yazacak ve getirecek
ler. Uygulama için millî fedakârlığı, aydın kişi
sinden sıradaki kişisine kadar, bugüne kadar 
çalıştığı düşenin çalıştığı biçimin tersinde ve 
başka bir tipinde çalışma durumundayız. Ya
bancı teknolojilerin .kabul edemeyeceği sanayi 
imalâtını ve tarımsal sanayii katiyen kabul et
memek, demode olacak örnekler sahası haline 
Türkiye'yi getirmemek gerekir. Aksi halde, Or
tak Pazardaki durumumuz son derece tehlikeli 
bir kıvrıma girebilir. Plân, Batılıların 150 yıl
da geçtiği yolu 22 yılda geçmek gibi bir ağır yü
kü; üzerine almıştır. 

Tarımın, sanayileşme heyecanı içinde ihmal 
edilmemesini önermek istiyorum. Çünkü dedi
ğim gibi, ilerde tarıma tekrar dönmek ya da bu 
ihtiyacı duymak durumu hâsıl olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; bu reformlar, istih
dam türü ve çeşidini, sanayileşmiş, örgütleşmiş 
ve uzmanlaşmış bir toplum yapısını oluştura
bilmek için gerekli ekonomik vs sosyal devrim
lere. sağlıklı bir kentleşmeye kısa zamanda olan 
ihtiyaçtan doğmuştur. Bugüne kadar bu soruna 
tam köklü tedbirler alınamamıştır. Endişe, aşın 
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uçların itnıesindendir; fakat bunun da tatmin
kâr bir yöntemi vardır. Reformlardan benim 
anlayışım, iki aşırı uç arasındaki aralığı (Re
formun devrim, inkilâp anlamına yakışır, iki 
aşırı ucun sınırladığı aralığı) tamı tamına dol
duran, devrimci, (Yenileme değil; sınırının yan
lış anlaşılmaması için söylüyorum) bu tür ham
leli bir reform yapılmadığı takdirde bu tartış
manın sonunu alamayız. Bu tartışmalarda bâzı 
saman savunma malzememiz yetersiz olur; ama 
eğer reformlar, bu dediğim Atatürk ilkeleri pa
ralelinde, devrimci zihniyetle bu aralığı doldu
racak, bu gömleğe sığacak, Anayasanın da gös
termiş olduğu yolda ve yöntemde olduğu tak-. 
dirde tutarlıdır. Aksi halde, bu reformlar ne bi
çimde çıkarsa çıksın tutarlı olmaz. En tutarlı 
reformları da çıkardıktan sonra eğer reformlar 
istenilen espri içerisinde uygulanmaz ise, eğer 
reformlar inançlı olarak tatbik edilmez ise, 
yine sonuç bir kısır döngü olur. 

Bu reformlar arasında kamu yönetimini, ma
hallî idareler içerisinde sayabilirim, toprak ve 
tarım reformunu sayabilirim, hukuk ve adalet, 
vergi, maliye, petrol, maden ve eğitimi sayabi
lirim , 

Toprak ve tarım reformu konusunda bir en
dişemi de belirtmek isterim. Plânda 10 milyara 
yakın bir para ayrılmıştır. Ancak, bu ekonomi
den çekilen 10 milyara yakın paranın elbette 
bir yılda, iki yılda, üç yılda ekonomiye 10 mil
yara lâyık bir şekilde katkısını bekleyecek ka
dar sabırsız ve acelesi değilim; ama bu çekilen 
paranın, hiç olmazsa bu süre sonunda reform 
yapmadan adamları pişman etmeyecek kadar 
teknik, derinlemesine ve cesaretli olması lâ
zımdır. Bir kere bu kürsüde dile getirmiştim, 
Emlâk Vergisi yüzdeleri pek o kadar ağır değil
dir. Bağ bahçe hariç tutulursa, dağı taşı büyük 
bedellerle gösterip vergi veren bir kısım arazi 
sahiplerinin arazilerini kamulaştırır, milyonları 
verir, toprağa gömeriz. Hiç bir sonuç almayabi
liriz. 

Bir başka noktaya dönmek istiyorum. Hiç 
kuşkusuz ulusal kalkınma çabalarımızı, toptan 
fedakârlıkları, ulusal tasarrufu bi yana bırakıp, 
sadece yabancı yardım ve kredilere dayanan, 
sonu hesapsızlık ve hattâ hüsrana varabilecek 
bir politika uygulanması kazasına Türkiye uğ
ratılmamalıdır ve bunda son derece dikkatli 

davranmalıdır. «Yabancı sermayenin iç finans
man açığını kapaması» yolunda plânda yer alan 
ilkenin ülke ve son zamanın şartları zorunluğu 
ile konulmuş olduğunu kabul ediyorum. Bu il
keden endişe duymaktayım ve son derece dik
kat istenerek kullanılması gerektiğini ifade et
mek isterim. Ben, yabancı sermayeden; Türk 
ülkesine, bu ülkede başka yollarla sağlanama
yan üstün teknoloji isteyen nitelikli yatırımlar
la, finansmanı çok zor büyük tesisleri ve Ortak 
Pazarla rekabet olanağını verecek tesis ve ya
pıları anlamaktayım. Bunun dışında yapılacak 
şeylerin istenilen sonucu vermemesinden endişe 
ederim, 

Bütün bu çetinlikler arasında ve bunlara 
rağmen savunma gücümüzün gelişme çabaları
mızla denkleştirilirek modernleştirilmesinin ih
mal edilmemesini, Türkiye'nin jeopolitik duru
mu, tarihî seyrinin icabı lokal karşılaşmaları da 
dikkate alarak, ekonomimize ağırlık olacağı dü
şüncesine rağmen, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
modernleşmesi, vurucu gücünün artması yönün
de ekonomide fedakârlık edilmesinin zorunlu 
olduğunu, bu fedakârlığı bir yana ayırdıktan 
sonra geriye kalan şartlarla hedefe varılması 
usulünün bulunmasının zorunluğunu ifade ettik
ten sonra kısaca mahallî idareler konusuna te
mas edeceğim. 

Mahallî idareler konusunda plânın 39 ncu 
sayfasında da hükümler var; fakat ben mahallî 
idareler politikasının biraz daha dikkatle ele 
alınmasından yanayım. Türk mahallî idareleri, 
belediyeler, özel idareler ve köyler bugüne ka
dar malî ve idarî özerkliğe kavuşmamışlardır. 
Mahallî idarelerin malî ve idarî özerkliği, as
lında bugün uygulamakta olduğumuz rejimin 
emniyet paylarını teşkil ettiği halde, mahallî 
idareler gelirleri yönünden büyük bir krizle 
karşı karşıyadırlar. Ortak Pazar gümrük mu
afiyeti uygulanınca mahallî idareler büyük bir 
gelirden yoksun olacaklardır. Mahallî idarele
rin gelir kanunu olan 5237 sayılı Kanun, 
1961'den beri üzerinde çalışıldığı halde maalesef 
henüz çıkmamıştır. Bunun yanında mahallî 
idarelerin maliyelerini yaralayan konsolidasyon 
tedbirleri alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, konsolidasyonun ceb
risine dahi başvurulduğu zaman şirin bir şey 
değildir. Hele konsolidasyoııda başarı sağlana-
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nıazsa ekonomi daha büyük yaralar alabilir. 
Şimdi, Türk mahallî idarelerinin, belediyelerin 
gelirleri 1965 te 1 600 000 000 lira ile tahkim edil
di. Daha sonraki yıllarda 1969'da 3 500 000 000 
lira terkin edildi; yani Hazinenin sırtına bu 
ağırlık bindi. Halbuki 1965 tahkimi sırasında 
bu paranın mahallî idarelerden dönmesi için 
bâzı yollar vardı. Bu bâzı yollan anlatmak, 
söylemek iktidarı mümkün olmadı. O yollar 
meselâ şu idi : Mahallî idareleri 1 600 000 000 
lira borcunun 1 450 000 000 lirası İller Bankası
na idi. Biz, iller Bankasına olan bu borcun 
tahkim edilmesini; (1965'te ilk taksidinin öden
mesi üzerine) fakat bu borçlandırmada yeni 
borçlanma gücü açılan mahallî idarenin yeni 
kredisi açılırken, beş yıl sonra konsolidasyondan 
gelecek hissesinin hesaba katılarak bir kredi
leme cetvelinin yapılmasını ve böylece mahallî 
idarenin (parke tasa ve saireye) israftan, bu 
gibi yatırımdan yeni verilen kredinin de, gele
cek kredinin de önemli ölçüde kurtarılabileceği 
yolunu bir türlü kabul ettiremedik. Sonunda 
bu birinciye ilâve olmak üzere 3 500 000 000 lira 
terkin yolu ile konsolidasyona gitme mecburi
yeti hâsıl oldu. 

Köy - kentler politikasına giderken; Türki
ye'de 1961'de 1110 olan belediye mevcudu bu
gün 1 500'e çıkmıştır. Eğer bugünkü kanun 
muhafaza edilirse, 2 000 nüfuslu belde belediye 
olabiliyor. Bu adet daha da artmaktadır, arta
caktır. Belediyelerin fazla artmış olması, kal
kınmamıza önemli ölçüde yardım etmez. Ya nü
fus adedine göre, ya başka kriterlere göre be
lediye adedinin azaltılmasını salık veririm, kal
kınmış ülkelerde bu usule başvurulmuştur. 
Fonksiyonel sosyalizmi uygulayan, özel teşeb
büsü % 95'i teşkil eden isviç'te 3 bin belediye 
adedi 1 200'e, şimdi de 282 ye indirilmektedir. 
Böylece refah Devleti unvanını alabilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bu bölümle 
sonuçlandırmak istiyorum. Bu bölüm işçi dö
vizleri ve işçi konusudur. Plânda yerini bul
muş olan bu konu üzerinde çok dikkate şayan 
çareler getirilmiştir. G-erek bâzı çevrelerde, ge
rek kendi aramızda bana göre yanlış bir an
layış var. isçi dövizlerinin derhal kullanılma-
masmdan dolayı tenkit edilen Hükümet üye
lerinden biri de bendim, isçi dövizlerinin der
hal kullanılıp kullanılmayacağı konusu ile işçi 

meselesine girmek istiyorum. Yalnız bir giriz
gâh yapmak ihtiyacındayım. 

Viyana'ya giden arkadaşlarımız eğer bir si
yasî mihmandarla gitmişlerde, bu mihmandar 
siyasî nezaket icabı; eğer sizden iş alacak bir 
firmanın size kompliman yapmaya kendini ti
caret bakımından mecburî hisseden bir ikisi ile 
gitmişlerse bu şahıs sizi Viyana'da bir hey
kelin yanma götürmek istemez. Bütçe Karma 
Komisyonunda da arz etmiştim; o heykel şöyle 
bir heykeldir. Bir şövalye, Türk Bayrağına 
ayağını basmıştır, çiğnamektedir. Ama nere
de? Viyana'da çiğnemektedir. Bunun karşısın
da insan, «Demek Viyana'ya da gelmişiz» der 
gibi bir savunma durumunda kalabiliyor. Biz 
öyle yaptık, gücenmedik, demek biz buraya da 
g-elmişiz dedik. 

Şimdi Türk çocukları yine oralara gidiyor-
lar ama; oralara çok başka şekilde gidiyor
lar, insanın içini yaralayacak şekilde gidiyor, 
Cumhuriyet döneminin, Cumhuriyet hükümet
lerinin bu sonuca varmaması lâzımgelecek bi
çimde gidiyor. Fakat gidiyor, vakıadır ve Plân 
dahi işçi listesini yaparken istihdam politika
sında daima dış ülkelere gidecek bir miktarı, 
bir yüzdeyi ayırmak zorunda. Şimdi bu oldu 
bittiyi kabul etmeye mecburuz, insanın içini 
parça parça eden, yaralayan bu talihsiz oldu 
bitti bizim neslimizin hüsün duyulacak bir 
vakıası. 

1995 yılında Plân, 27 milyon kişilik bir iş
sizle karşılaşacak. Bunun bir kısmı msvcut 
işi öngörüyor, diğerleri için az evvel arz etti
ğim gibi Plâna göre 13 - 14 milyon ek iş 
bulmak zorunluğu var. Bugün Türk - is ka
yıtlarına göre durum şöyle; 100 yurttaşımız
dan altısı işsiz, her 50 vatandaşdan biri yurt 
dışında çalışmak için sıra bskTsm?kt8, hem de 
o hizmetleri yapmak için iltimas aramakta ve 
işin garip tarafı, kör bir çelişki, Türkiye'de 
o işi verdiğiniz zaman, adama fazla para da 
verseniz ayni hızla, aynı hevesle çalışmıyor; 
ama orada, oradaki iş sahiplerini imrendirecek 
bir ölçüde çalışıyor. Bu ise, Sayın Kaplan 
söylemişlerdi, ulusa ülküsel hedefler, ülküsel 
aşklar verememiş olmamızdan iler; geliyor. 

Şimdi Anlmanya'da bir iş adamı ile bir 
televizyon programında röportaj yapılıyor, 
Türk işçilerinden söz ediliyor, iş adamı, Türk 
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işçilerini son derece methediyor, çok randı
manlı çalıştıklarını söylüyor ve fabrikasında 
% 60 Türk işçisine yer verdiğini söylüyor. 
«Peki, Türk işçisi olmazsa ns yaparsın?» denil
diğinde; fabrikamı, Türkiye'ye gider, orada 
kurarım diyor. Şimdi orada bu kadar başarılı 
olan bu hammadeyi Türkiye'de değerlendire
miyoruz. Onun değerlendirilmesi, Parlâmento
dan sokaktaki adama kadar ülküsel bir çalış
ma ile olur. 

Türkiye'den giden işçilerimizin, 1968'den 
1971 yılının Elkim ayına kadar dört yılda sağ
ladıkları döviz artışı % 4351dir, bu kadar faz
ladır. Şimdi biz dövizi alıyoruz. Sayın değer
li maliyeci arkadaşlarımdan, özellikle Sayın 
Sait Naci Ergin Beyden özür dileyeceğim; fa
kat bu konuya mesleğim olmasa dahi girmek 
ihtiyacını hissediyorum. Aslında ekonomi, mu
hasebe tek başına bir problem çözme işidir. Bu 
problem çözme tabiatıyle mühendislikte de var
dır. işte, rakamlarla problemi çözme mesele
sine getirdiğiniz zaman ve plânda da arkadaş
larımızın emisyon hakkında yaptıkları (grafiğe 
benim gibi amatör olanlar bakabilirler tabiî bu
nun profesyoneli olanları belki bu grafiğe bak
mayı bile zait görürler) şu grafiği iyice değer
lendirdiğiniz zaman işçi dövizinin büyük fay
dası yanında, o faydaya bizini bir şeyler kat
mamız gerektiği ortaya çıkacaktır. Çünkü dö
vizin tek başına Hazinede birikmesi bir şey ifa
de etmiyor, bir anlamı olmuyor. Bu dövizleri 
karşılayacak iç finansmana ihtiyacınız vardır. 
Şimdi işçi konusu da böyledir. 

tşçi ne yapıyor? Alman ekonomisinde ka
pılanıyor ve Alman ekonomisinde bir tasarrufu 
oluyor. Bu tasarrufu Türkiye'ye gönderiyor. 
Siz bu tasarrufu Merkez Bankasından para ve
rerek, Türk Lirası vererek alıyorsunuz. Niçin 
alıyorsunuz? îşçdnin anasına, babasına, kız 
kardeşime tüketim malzemesi olarak alıyorsu
nuz. Yatırım malzemesi olarak almıyorsunuz. 
Alacak, tüketecek. Eğer siz, bunu bir yatırıma 
kaydırmak istiyorsanız o zaman, başka türlü 
davranmanız gerekecektir. O nedir? O işte tek
nokrat, müteşebbis ve biraz da bürokrat işidir. 

Bir kere daha söylemiştim burada; Hükü
metin bünyesi teknokratlardan kurulu olursa 
o Hükümet enflâsyonist bakışlıdır, bürokrat
lardan kurulu olursa tutucu bakışlıdır, karma 

Hükümet olursa belki daha şeyidir. Şimdi ne 
yapacaksınız? Teknokratlarınız ve bürokratla
rınız işçi dövizlerinin sermayeye kaçacak yol
larını gösterecekler, yeni kuruluşlar açacak
lar. Onlar kız kardeşine, annesine değil, yeni 
kurulacak tesisin sermayesine ortak olacaklar. 
Böyle elde edeceğiniz dövizle ithalât yapabilir
siniz. Aksi halde döviziniz var, var; ama o 
döviz sizin burada emisyonunuzu artırıyor. Şu 
grafiğin üst tarafı emisyonu artırıcı kısımlara 
giriyor. Emisyon arttığı zaman, karşılıksız 
para hacminiz arttığı zaman üstelik bu işçi dö
vizleri belki de, belki değil pahalılık yaratıcı 
ve enflâsyon yaratıcı bir baskısı da olabiliyor, 
uyuyorsunuz oraya. Çünkü grafiğin altındaki 
emisyonu azaltıcı faktörler arasına getirebilme
niz lâzım, üstelik ekonomik aktivite vermeniz 
lâzım. Ekonomik aktiviteyi vermek içim de 
plânda sıralanmış olan; simidi başlıklarını vere
ceğim konulara eğilmek zorunluğu vardır. 

Dış kredilere yalnız burun gibi değildir. Büt
çe Karma Komisyonunda dış krediler hakkında 
görüşümü söylemiştim. Dış kredilerin niteliği 
tamamen 'başkadır, onlar yatırım karşılığı ola
rak alınmaktadır. Plânda tenkit edilmişti, 
onun için arz ediyorum, yani dış kredileri ben 
o yönden mütalâa etmiyorum. 

işçilerin ortak olacağı konular dışında, bu
na çare olarak; sanayie işçiyi ortak etmek, 
gönüllü tasarrufları teşvik, tasarrufların kar
şılığı hisse senedi ve menkul kıymetlerim çıka
rılması konuları plânda yer almış. Plânın 987 
nci sayfasında bunları değerli arkadaşlarımın 
okumaları /mümkündür. Yatırımların dış finans
manı için yabancı para karşılığında tahvil çıka
rılması öngörülüyor. Bunu Sayın eısiM Maliye 
Balkanıımızlla konuştuk, bu konuda yine dikkat
li davranmak germiyor; ama yüne bir usuldür. 

Yurt dışındaki işçilerimizin, özel ve kamu 
kesim kuruluşlarınca üreitken yatırımların dıs 
finansmanında kullanılmak üzere çıkarılan his
se senedine ortıaık «dilmesi ve işçü tasarrufları
nın bu yönde teşvilk edilmesi; küçük tasarruf 
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, 
tedbirler arasında 'Zikredilmiştir. 

Bir başika konu da, ben Hükümette görev al
dığım 'zaım&n vermiş olduğum bir husustur. Bu 
öteki tedbirler yanında sonuncu plânda bir ted
bir olmasına rağmen, nedense bugüne kaidar ça-
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lışmalar hızlamldırılımiaıdı. Ben, Emlâk Bankası 
Genel Müdürünün döviz karşılığı, bünyesinde 
işletme olan konut satışının plânlamasını iste
miştim. Bilyonsunuz 499 sayılı Kanun, âdeta 
işçinin krödi ile konut almasını önler, Türkiye'
ye geldlMen sonra kredi verilir. O bir barajdır. 
Belki de dövizler konuta kaymasın diye konul
muş bir barajdır. Bizim söylediğimiz organize 
sanayi bölgesinde ve sanayi sitelerinde öyle ko
nutlar yapınız ki, işçi orada endüstriyel hizmet
ler yapabilsin, işletme yapabilsin ve bunu 500 
konutla demeyelim. Çünkü, Burdur ve Bingöl 
depreıminden özellikle Burdur depreminde ko
nutları biz aüe işletmesi haline getirdik; ama, 
tarıma bakan aile işletmesi biçimlinde projelen
dirdik ve öyle başladık ve simidi haber alıyo
rum, biıtirmâşler. Bunu sanayie g'ötürelim ve bu 
ftür konutları döviz karşılığı işçiye satalım di
ye bu çalışmayı Plânlama Genel Müdürlüğü 
Masken Genel Müdürlüğü ve Emlâk Bankası 
Genel Müdürlüğüne vermiştik. Buna plâncılar 
pek iltifat ettoi)2'miişler; çünkü «işletme konutu» 
nu hayalî gibi görüyorlar. Bunu, cesaretli ve 
inançlı kişilerin uygulaması lâzım. İşletme ko
nut olabilir; ama isiz başlarsınız inanmayan bir 
kisti gelip sonuçlanidırmazsa ımuvaffaMyeitsiz gi
bi görünür. Asılında prensip, fikir fena değil; 
fakat uygulaması elden ele (geçmdştir. O bakıraı-
dan bunu ,imamçlı kişiler eğer uzun süre kalır, 
uygularlarsa sonuç alınabilir. 

Plânda yukarda tartışılan ve bir öneri ile 
plân kitabına girmiş olan kültür hayatımızdaki 
folklor konusuna değinmek durumundayız. 

Sayın Cimiisli, folklor konusunda yetişmiş bîr 
arkadaşımızdır. 1954'ten beri bu konuyu hasbel
kader ben de yürüttüm. Türk Halk Oyunları 
Halk Türküleri Federasyonunun kurucusu ve 
ilk genel başkanı olarak bu arkadaşımızla be
raber çalışnııştak. Bu konuda küçük bir ayrıldı
ğımız, plâtform ayrılığımız oldu. Onu, Yüce S3-
natoya belki teklif olarak gelir diye bu vesile 
ile arz erimek isterim; 

Sayın Oiniısli, Türk folkloru sonunda Türk 
balesinin kurulmasını çok ileri senelere bırak
mayı, Türk halkiyatının, halk verilerinin bir 
başka enstitüde değerlendirilip iyice kıvamına 
getirildikten sonra, başka bir plânda baleye gi
dişi öngörmekte. Ben, bunu son derece sakın
calı bulurum. Türk folkloru folklor olmuş, bir 

noktaya gelmiştir. Onu, o biçiımâ ile muhafaza 
edecsk tedbirleri almalı ve yeni Türk balesinin 
kurulması çalışmalarımda baleciler bu folklor 
hazinesinde malzeme ararken, bu Hazineyi ya
ni eski değişmezliğini bir yandan geliştirmeli 
öte yandan da folklora gitmelidir. 

Başlangıçta, «Türk folklorundan. Türk halk 
sanaıtınm ritim ve ahen£İ!nden, stilinden bir so
nuç almamayaicağını» Devlet Tiyatrosundaki 
ingiliz balerinlerin profesörü, hocası söylüyor
du ve bize diremiyordu, ikizleri; balerinleri mil
lî oyunlariımızda oynatılmak için büyük zorlukla
rımız olmuştu. Yüce Parlâmenltoda da o ekiple
ri eski senatör ve nnilleıtvekili arkadaşlarımız 
seyr&tmişlerdlr. Biz onları baleden bir süre çek
tik, millî oyunların tümünü öğrendi ve yaydı
lar. Sonra Ç&şmebaşı famtazisi ve diğer bâzı 
fantazileri, tam baleye varmamış; fakat Türk 
halk 07/umüarı ve halk türkülerinden ^Karagöze» 
kadar ritimler ve olgular, bilgiler almış, o mü-
(kamoısl sonuca ıgeıtirebildiler. Bize karşı çıkan 
o balerinlerin profesörü hanım hoca, bizim mil
lî oyunlarımızı kemdi operasında oynatır ve 
öğrenir oldu. O sıralarda Devlet Tiyatrosu tara
fından çift sesli halk türküleri söylenir oldu ve 
millî hazinemiz bin yıl önce kurulmuş ve artık 
sonuna gelmiş, folklorunu tamamlamış ve fakat 
bin yıl sonra dahi dünya ulusları arasında takdir 
toplayan bu millî hazinemizin değerlendirilmesi 
için, önünü çağa uygun bir yola açmanın sakın
calı olmadığını; ama eskiyi muhafaza edecek 
tedbirlerin behemehal alınmasının gerektiğini 
ifado etmek isterim. 

Konfüçyüs söylemiştir; «Müziği bozulan ül
kenin çok şeyi bozulur» Biz, bozulmayacak mu
hafaza edilecek; ama bu hazineden de yararla
nıp daha mükemmelini, daha iyisini yapmak zo
rundayız. 

Buradan Viyana kapılarına giden Türklerin 
bii' manevî, bir geleneksel değerlerinden bahset
mek isterim. : 

Değerli arkadaşlarım, bütün dünya ulusları
nın halk oyunlarına, halk zevklerine baktığınız 
saman bizimkinden çok önemli bir bilimsel ay
rılığı. vardır. Batılı gladyatör, arenada kralının 
önünde aslanlara kendi vatandaşını parçalatma
yı spor sayar ya da karşısındaki başka bir arka
daşım eğlence günleri öldürtmeyi ^por sayar ve 
zevkle alkışlanır. Bunlar gaddar değildir. Be-
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nim, bizim ülkemizin, bizim insanlarımızın tarih
te en sert olarak yaptığı şey; canlı olan atı, in
sanı cansız olan değnekle bir araya getirip «Ci
rit» oynatmaktır ve bunda dahi öyle gelenekleri, 
öyle töreleri vardır ki, cirit oynayan delikanlı 
eğer ötekine fazla zarar vermişse cirit sonu özür 
diler ve onun cirit dışı, saf dışı kalmasını istemez 
ve bunu önleyecek usuller koymuştur. Bu millet 
Viyana'ya gitmiştir, barbar değildir. 

Viyana'da savaşı kabul ederken savaş andlaş-
masına girmiş, boks maçı gibi kabul etmiştir. 
öteki böyle... 

Şimdi, bu tür millî oyunların değiştirilmesi 
elbet yanlış bir şey. Elbette ki bu modernize edil
mez. Bu, bir yanda muhafaza edilecek, geliştiri
lecek, hazine yazgılara kadar toplanacak; ama 
öte yandan medenî şartlara, günün şartlarına ve 
teknolojiye uygun bünyenin kabul edebileceği 
gelişmeleri alıkoymamalıdır. Hamdolsun ki Üçün
cü Beş Yıllık Plâna bu yoluyle, bu esprisiyle gel
miş olan millî oyunların, millî balenin kurulma
sı yönündeki çalışmalara ait hükümlerin, plânda 
kalmasını öneriyorum. 

Bu uzun konuşmamda beni sabırla dinleyen 
arkadaşlarıma ve (Parlâmentonun kaderi) din
lemeyen arkadaşlarıma da derin saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer?.. Yok. 
Sayın özgüneş buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
önümüzde bulunan Üçüncü Beş Yıllık Plân, 

üzerinde geniş ölçüde çalışılmış, emek verilmiş 
bir belgedir. Ben sözlerime başlarken bu bel
genin hazırlanmasında emeği geçmiş olan arka
daşlarıma teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben plânın sadece 
eğitim bölümünde durmak istiyorum. Çünkü ka
naatim odur M, plânların başarıya ulaşabilme
si için, milletlerin kalkınabilmesi için eğitim 
vazgeçilmez bir unsurdur. 

Sayın senatörler, Türk Milleti uzun zaman
dan beri çağdaş medeniyet seviyesine yükselme 
gayretleri içindedir. Bizi çağdaş medeniyet sevi
yesine götüren dik yokuşun üzerinde yeterli br 
hızla ilerlediğimizi iddia etmek epeyce güçtür. 
Bu yola bizimle birlikte çıkmış olan bâzı millet
ler, etkili bir eğitim sayesinde yokuşu tırmanmır 
lar, isimlerini geri kalmış milletler arasından sil 
dirmişlerdir. 

Bizim geri kalışımızın sebepleri nelerdir? Bü
yük fedakârlıklar pahasına giriştiğimiz kalkın
ma çabalarımız neden yeteri kadar başarılı ola
mamaktadır? Bunun çok çeşitli âmilleri arasın
da eğitim sistemimizin ve eğitim düzenimizin 
başta geldiği muhakkaktır. Gerçekten eğitim 
sistemimizin ve eğitim düzenimizin ekonomik, 
sosyal ve moral kalkınma çabalarımıza paralel 
yönde gelişip gelişmediği, yurdumuzun şartları
na ve kalkınma ihtiyaçlarımıza uygun olup ol
madığı tartışma konusu olagelmiştir. Bilimsel 
temellerine ancak 20 nci yüzyılın başında otur
tulan eğitim konusunun batı dünyasındaki geliş
melerinden habersiz kaldığımız iddia edilemez. 
\ksine, batıdaki eğitim ve öğretilin gelişmeleri 
'asa gecikmelerle bize intikal etmiştir. 

Öbür taraftan, Türk dünyasının, özellikle is-
İTiniyetten sonra epeyce yaygın bir eğitim atmos
ferine ve eğitim geleneğine sahip olduğu bir ger
çektir. Batı ile aramızdaki fark, başlangıç nok
tasından ziyade gelişme yön ve hızında, eğitim 
sistemi ve düzenindedir. Eğitim sorumlarımızı 
derinliğine ve genişliğine inceleyecek, yurt ger
çeklerine ve kallkmıma isteklerine uygun çözüm 
yollarını bulabilecek bir örgütü bugün dahi ku
ramamış durumdayız. 

Çeşitli seviyedeki eğitim kurumlarımız; Sos
yal, ekonomik ve moral kalkınmamız için ge
rekli insan gücünü yeter sayıda, zamanında ve 
istenilen nitelikte yetiştirebilecek bir düzen içe
risine henüz iki plâna rağmen girememiştir. 

Millî eğitim düzenimizden öğrenci şikâyeftçi, 
öğretmen şikâyetçi, üniversitelerimiz şikâyetçi, 
bütün vatandaşlarımız şikâyetçidir. Bu şikâyet
leri ortaldan kaldıracak, eğitim sistemimizi ve 
eğitim düzenimizi yurt gerçeklexine intibak et
tirecek bir eğitim reformu bizim için hayatî bir 
problemidir. Çünkü; yurdumuz yer yüzündeki 
iki bloıkun, iki jeo - stratejik gücün 'tsmas ve 
mücadele sahası olan bir jeo - politik seritin 
üzerindedir. Kore'de başlayıp Finlandiya'ya ka
dar devam eden bu şerit üzerindeki milletler ya 
bölünmüşler veya büyük buhranların içerisinle 
sürüklenmişlerdir. 

Sayın senaftörler, dünya haritasında Kore'
den Finlandiya'ya kadar bu iki jeo - stratejik 
bölümün, gücün temas ve mücadele sahasını bir 
gözden geçirecek olursak görürüz ki, buradaki 
milletlerin büyük bir kısmı ikiye bölünmüştür 
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ve kardeş kardeşin gırtlağına sanılmıştır. Bu 
mdfJletler için bölünmeden, yani bu jeo - politik 
şerâJt üzerinde bulunan milletlerin bölünmekten 
ve buhranlardan kurtulmanın yegâne çaresi 
ekonomik, sosyal ve moral güçlerini artıracak 
müM birlik ve bütünlüğü sağlam bir zemine 
oturtacak reformları zamanı geçmeden gerçek
leştirmektir. 

Bu reformıların başında hiç şüphesiz ki eği-
tiim reformu gelir. Avrupa Devletleri bir enteg
rasyona hazırlanmaktadırlar. Biz bu birliğe ka
tılmaya karar vermiş bulunuyoruz. Avrupa Bir
liğine bugünkü sosyal ve ekonomik durumumuz
la, bilhassa buigünkü eğitim sistemimiz ve eğitim 
düzenimizle katılırsak; Avrupa'dan yuridumııza 
serbestçe girecek oılan eğitilmiş insan gücü, ser
maye ve mamul madde akımı karşısında ekono
mik, sosyal ve moral güçlerimiz büyük sarsıntı
lar geçirebilir. Avrupa Birliğinin içimde veya 
yanında (ister içine fgireüim, ister girmeyerek 
yanında bulunalım) millî haysiyetimize yakışır 
bir yer alaibilmeımdz sosyal, ekonomik ve moral 
güçlerimizi hızla geliştirmemize bağlıdır. Bu, 
ancak etkili bir eğitimle mümkündür. 

Nüfusumuz hızla artmaktadır. Her yıl bir 
milyon yeni vatandaşımız ekmek, iş, eğitim ve 
sağlık hizmeti isiteımektedir. Bu istekler ancak 
hedefleri iyi tespit edilmiş, ehliyetle yürütülen 
plânlı bir eğitimle karşılanabilir. Bu isteklerin 
«duruna terkedilmeisi, gerekli tedbirlerin zama
nında alınmaması toplumu önlenmesi mümkün 
olmayan buhranlara sürükleyebilir. 
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maaşa, herkes birtakım menfaat kaygularının 
içerisine düşerse bu takdirde kalkınmaya imkân 
yoktur. 

Tekrar edeyim arkadaşlarım; kalkmana ar
zusu yaygın hale gelmedikçe bir millet kalkına
maz. Kalkınma arzusunun yaygın hale gedmesi 
demek, vatanseverliğin yaygın hale gelmesi de
mektir. Vatanseverliğin yaygın, hale gelmesi de
mek en büyüğümüzden ta en küçüğümüze kadar 
helkesin kendi ölçüsünde fedakârlığa katlanma
ya razı olması demektir. 

ikincisi; yeni tutum, davranış ve metotlara 
intibakta topluma rehberlik edecek ehliyetli, fa
ziletli ve feragatli bir aydınlar kitlesinin mev
cut olmasıdır. 

Arkadaşlarım, hiç bir toplum kendi kendine 
kalkınamaz. Aydını ile halkı birbirinden ayrıl
mış, değer hükümleri birbirine zıt düşmüş mil
letlerin kalkındığı görülmemiştir. Mutlaka halk
la aydının bütünleşmesi, aydının halkı anlaması, 
kalkınmada halka düşen fedakârlığı halka haz
mettirecek davranışın içerisine münevverin gir
mesi zarurîdir. Aksi halde münevver bir taraf
ta, halka bir tarafta olur ve bilhassa münevver 
kaloriferli salonların rahatlığı içerisinde otu
rur ve bütün zorluğu halkın üstüne yüklemeye 
çalışırsa böyle bir aydınlar kitlesiyle millet kal
kınamaz. 

Tekrar edeyim ki, kalkınmanın ikinci unsu
ru, ehliyetli, işini bilen, mesleğini iyi bilen, fa
ziletli ve milleti uğruna fedakârlığa hazır ay
dınlar kitlesinin rehberliğiyle mümkündür. 

Üçüncüsü; kalkınmanın itici gücü olan mil
lî şuur. Bir toplumda millî şuur mevcut değil
se bu toplumun kalkınması mümkün değildir. 
Nitekim Afrika'da bu deneme uzun boylu ya
pılmıştır: Münevverler götürülmüş; Amerika'
da, ingiltere'de ve Avrupa'da eğitilmiş ve ça
ğın en üstün eğitim seviyesi kendilerine veril
miştir. Nihayet Avrupa'nın ve Amerika'nın en 
üstün maddî imkânları bu ülkelere getirilmiş; 
fakat görülmüştür ki, bu milletlerin kalkınma
sına imkân yok, kalkmamamaktadır. Sonunda 
yapılan psikolojik ve sosyolojik araştırmalar 
şunu göstermiştir ki, bir millette toplum şuuru 
mevcut değilse, bir millette millî şuur yoksa, 
bu takdirde bu toplumun kalkınması mümkün 
değildir. 

Sebepler üstesini daha da uzatmak müm
kündür. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türkiye hızla 
kalkınmak zorundadır. Kalkınmış ve kalkın
makta olan milletler ürerinde yapılan incele
meler göstermiştir ki, kalkınmanın üç temel un
suru vartdır : 

Birincisi; kalkınma arzusunun yaygın bir 
hab gelmesi. Sadece bir zümremin zorlaması ve
ya istemesi Be kalkınmış milletleri tarih kaydet
memiştir. Bir milletin kalkınabilmesi için kal
kınmanın mutlaka yaygın hale gelmesi gerekli
dir. Kalkınmanın yaygın hale gelmesi demek va
tanseverliğin yaygın hale gelmesi demektir. 
Çünkü, her k&Jlkınıma mutlaka bir nesle bir fe
dakârlık yükler. ÎTiç kimse fedakârlığa katlan-
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Kısaca diyebiliriz ki, milletler milliyetçi bir 
ruhla, ülkücü ve ehliyetli bir aydınlar kitlesinin 
önderliğinde yaygın bir arzu ile kalkınabilir. 

Hiç şüphe yoktur ki, bu temel unsurların 
yaratıcısı ve besleyicisi eğitimdir. Ekonomik, 
sosyal ve moral kalkınmanın manevî zemini, 
atmosferi ve teknik vasıtaları ancak etkili bir 
eğitimle sağlanabilir. Eğer bir yerde eğitim 
yoksa, bu takdirde kalkınmanın moral atmos
feri ve nihayet teknik aracı sağlamaya imkân 
yoktur ister kalkınmanın moral atmosferini 
alın, isterse bunun tamamlayan teknik araçla
rını alın; bunlar, ancak etkili bir eğitimle sağ
lanabilir. Etkili bir eğitim; yurt gerçeklerine 
uygun bir eğitim felsefesinin, bu felsefenin ışı
ğı altında gerçekçi bir eğitim politikasının, bu 
politikayı gerçekleştirecek bir eğitim sistemi 
ve düzeninin kurulmasına bağlıdır. Bu, ancak 
eğitim reformuyle gerçekleştirilebilir. 

Şu hale göre bir eğitime etkili bir eğitim 
diyebilmemiz için, mutlaka- yurt gerçeklerine 
uygun bir eğitim felsefesine, şuradan veya bu
radan kopye edilen, şuradan veya buradan ak
tarılan bir felsefeye değil, mutlaka yurt ger
çeklerine intibak halinde bulunan bir eğitim 
felsefesine, bu eğitim felsefesinin ışığı altında 
tespit edilmiş bir eğitim politikasına ve niha
yet bu eğitim politikasını gerçekleştirecek ras
yonel bir eğitim sistemine ve eğitim düzenine 
ihtiyaç vardır. 

Şimdi, eğer bu dediklerim doğruysa, arka
daşlarım bu dediklerime katılıyorlarsa, bu de
diklerimin ışığı altında Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nı inceleyelim, bakalım bunları getirebiliyor 
mu? 

Arkadaşlarım, hemen söyleyeyim ki, bugün
kü plânın getirdiklerini Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Plânlar da getirmiştir. Bu plânın dedik
lerini Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlar da 
demiş; fakat, Üçüncü Beş Yıllık Plânın görü
şüldüğü şu günde maalesef biz yine eğitim sis
temimizden, eğitimimizden şikâyetçiyiz. Acaba 
bunun sebepleri nederdir? Neden bugün hâlâ 
12 yıllık bir plânlı kalkınma tatbikatına rağ
men eğitim düzenimiz plânın istediği istikame
te gelmemiştir ve hâlâ Üçüncü Eğitim Plânı da 
bugünkü eğitim sistemimizden geniş ölçüde şi
kâyetçidir. Bunu arz edebilmek için evvelâ 

Plânın eğitim bölümünü iki bölüme ayırarak 
incelemekte fayda olduğu kanısındayım. 

1. Teşhisler ve şikâyetler, 
2. Tedbirler ve tavsiyeler. 
Hemen söyleyeyim ki, plânın getirdiği teş

his ve şikâyetlerin büyük bir kısmiyle hemfiki
riz. Zanediyorum ki, Türkiye'de bunlarla hem
fikir olmayacak kimseyi bulmak da mümkün 
değdi. Alacak, tedbirler tarafına geçtiğimiz za
man, tavsiyeler kısmına geçtiğimiz zaman bü
yük bir sükûtu hayale uğradığımızı, hattâ bu 
iki kısmın ayrı ayrı kimseler, ayrı ayrı kurum
lar tarafından yazıldığı şüphesine düştüğümü
zü de ifade etmek isterim. Gerçekten plânın teş-
hisleriyle tedbirleri tamamen birbirine aykırı, 
ayrı ayrı görüşlerin ortaya koyduğu iki ayrı 
bölümdür. 

Binaenaleyh, biz şurada hemen ifade edelim 
ki, teşhisler ne kadar tutarlı, ne kadar millî, ne 
kadar mahallî ise; tavsiyeler o kadar gayrimil-
lî, o kadar tutarsız ve o kadar da tatbiki im
kânsızdır. Bunları örneklerle verelim. 

Biz bugünkü millî eğitimimizin nesinden şi
kâyetçiyiz? Kanaatim odur M, Türkiye'nin 
problemi üretim ve üretime dönük eğitimdir. 
Türkiye'nin, kanaatimce yalnız iki problemi 
vardır. Birisi üretim; değeri üretime dönük 
eğitimdir. Peki, acaba neden bizim eğitimimiz 
bir türlü üretime dönemiyor veya vazifesini ya
pamıyor? Burada da Türk eğitiminin iki ana-
problemi vardır. 

Bunlardan birisi adet tazyikidir. Türk eği-
tİırJ'inıiiîi üstünde tahammül e'demeyeceği büyük 
bir sayı baskısı vardır. Bir yerde eğer bir or
taokul varsa, en az üç ortaokulluk öğrenci bu 
okula tazyik yapmaktadır. Bir yerde bir lise 
varsa bu lisenin üzerine en az üç liselik talebe 
tazyiki vardır. Aynı şekilde üniversitelerimiz 
üzerindeki adet tazyiki de malûmdur. 

Şu halde birinci konu; getirilen tavsiyeler, 
tedbirler eğitim kurumlarımız üzerindeki adet 
tazyikini kaldırmalı. Eğer bunu kaldırıyorsa 
bu tedbirler doğrudur, iyidir, yoksa aksi halde 
nazarî olmaktan ileriye gidemez. 

İkincisi; Türk eğitimi üretime dönük değil
dir. Bundan dolayıdır ki, dikkat edin Erzu
rum'dan Edirne'ye kadar istisnasız herkes, yük
sek okula devam etmek, üniversiteye devam 
etmek ister. Çünkü bizim sistemimizde bir kim 
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se ancak üniversiteyi bitirirse, Devlet kapısında 
veya dışarda iş bulabilir, bunun dışındaki eği
tim kademelerimiz ferde herhangi bir hayat 
tecrübesi, hayatını kaaznabilmesi için kendisine 
herhangi bir imkân vermez. Alalım ilkokulu
muzu; ilkokul okuma - yazma öğretir, biraz 
vatandaşlık bilgileri öğretir; fakat ilkokulu bi
tiren bir kimsenin hayatını kazanması mümkün 
değildir. Ortaokul için de durum aynıdır, lise 
için de durum aynıdır. Şu halde, bizim bugün
kü genel eğitim sistemimizde bulunan ilkokul, 
ortaokul, lise kademelerinin hiç birisi, bu okul
ları terk eden ve bundan sonra yüksek kısma de
vam etmeyecek kimseler için hayatını kazanma 
imkânı vermez. Bu durum nazarı dikkate alı
narak, çok daha eski zamanlarda sanat enstitü
leri açılmıştır. 

Arkadaşlarım, bu sanat enstitüleri dünya 
standartlarına uygun açılmıştır. Hattâ ben 
size iftiharla belirteyim ki, bir Avrupa devle
tinden gelmişler, bizim erkek yüksek öğretmen 
okulunun projelerini alarak kendi memleketle
rine tatbik etmek için götürmüşlerdir. Bu ka
dar güzel kurulmuş; hem öyle 50 milyarlık büt 
çelerle falan değil, bütçenin bir milyar lirayı, 
tutmadığı zamanlar da bile, büyük fedakârlık 
yapılarak kurulmuş müesseselerdir. Vatanda
şın altı liralık yol parasını veremediği devirler
de aldığımız paralarla bunlar kurulmuştur. Fa
kat ne yazık ki, bunlar sonra gayesinden uzak
laşmış ve bugünkü Üçüncü Beş Yıllık Plân da 
bunları gayesinden tamamen uza,klaştırmak için, 
gerekli son darbeyi bunlara indirmenin tedbirini 
almıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, neden böyle olduğunu 
göstereyim : Şimdi Plân diyor ki, ben beş 
yıllık ilkokulu sekiz yıla çıkaracağım. Zanne
diyorum ki buna katılmayacak kimse yoktur. 
Türkiye cidden mecburî ilköğretimi sekiz yıla 
çıkarabilecek bir seviyeye gelse, beş yıllık 
ilköğretimi tamamlamış olsa, sekiz yıllık bir 
ilköğretim, kanaatim odur ki, en güzel bir te
mel eğitimidir. Ancak, Türkiye henüz beş yıllık 
eğitimini tamamlamamıştır. Ne olacak ilkokul
la ortaokulu bitirdiğiniz zaman? Biraz daha ilk
okulla ortaokul arasında irtibat kurmuş ola
caksınız. Ne yapacak bu sekiz yıllık ilkokulu 
bitirenler? Ortaokulun kapısını çalacak. Hal
buki biz ne demiştik; Türk eğitiminin anaprob-

lemlerinden birisi, âdet tazyikidir. Şu halde biz, 
öyle bir tedbir getirmeliyiz ki, (ilkokulu biti
ren ister beş yıllık olsun, ister sekiz yıllık ol
sun) daha yüksek eğitime devam etmek isteme
yen kimseler hayatlarını kazanabilsinler. 

işte bunun içindir ki, Birinci Nihat Erim 
Hükümetinin Programına sekiz yıllık ilkokul 
konmuştu; bu Amerikalıların High School'dan 
kopya edilerek konmamıştı. Aksine şunun için 
konmuştu; sekiz yıllık ilkokul, belli bölgelerde 
açılacak, bunun birinci sınıfından dördüncü sı
nıfına kadar temel bilgi verilecek, dördüncü 
sınıfından sekizinci sınıfına kadar da o bölge
nin geçer işi öğretilecekti. Meselâ çay bölgesin-
mi, açıldı bu sekiz yıllık ilkokul, dördüncü sı
nıftan itibaren yalnız çay ziraatı öğretilecekti. 
Hayvancılık böngesinde mi açıldı bu ilkokul, 
burada hayvancılık öğretilecekti. Balıkçılık böl
gesinde mi açıldı bu ilkokul, balıkçılık öğreti
lecekti, yani sekiz yıllık bir ilkokul bitiren kim
se, artık profesyonel bir balıkçı değil; ama ra
hatlıkla babasının balıkçılığını daha ileriye gö
türebilecek, babasının hayvancılığını daha ile
riye götürebilecek, babasının çaycılığını devam 
ettirecek hale gelecekti; yani eğitim üretici 
olarak köye girecekti. 

Dikkat buyurun arkdaşlarım, bizim eğitimi
mizin Üçüncü Beş Yıllık Plânda da bütün he
defi, sadece şehir ve kasaba ekonomisine hita-
betmektir. örgün eğitim sureti katiyede köy 
ekonomisine girmemiştir. Halbuki, işte bu se
kiz yıllık ilkokulla örgün eğitim köy ekonomi
sine girecektir. Bir baktık ki, gerek Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda ve gerekse bundan sonraki 
tatbikatında âdeta biz, getirdiğimiz bu sekiz 
yıllık ilkokulu tanımaz olduk : Maalesef, Millî 
Eğitim Bakanlığı büyük bir maharetle bu getir
diğimiz üretime dönük sekiz yıllık ilkokulu, 
Amerikan High School'unu aynen kopya ede
rek almış ve bu da Beş Yıllık Plâna girmiş. İs
ter ilkokulla ortaokul beraber olsun, ister ayrı 
olsun; mezun ettiğiniz kimseleri ekonomiye 
sokmadıkça, memleketin, yurdun, köyünün eko
nomisine bir şey getirmedikçe, bu okulu bitiren 
kimseler hayatını kazanır duruma geçmedikten 
sonra ilkokulla ortaokul birleşmiş ne olacak? 
Sonra, kaç köyde ilkokulla ortaokulu beraber 
yürüteceğiz? Bunun için öğretmene ihtiyaç var, 
İlkokulun ve ortaokulun beraber birleşme şekli 
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var. Yani, şu Amerikalıların meşhur kopya et
tiğimiz High School'unu yürütebilecek öğret
men kitlesini kaç senede yetiştirebileceğiz? 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlarım, tamamıyle 
nazarî sahada sırf başka bir milletin zengin bir 
milletin tatbikatına uymak için getirmişiz, ilk
okulumuzla ortaokulumuzu birleştirmiş ve bu
nun adına da hemen reform diyebiliyoruz. Bu
nun, hiçbir reform tarafı yok. SeMz yıllık 
üretime dönük ilkokul! temel eğitimini getiriyor 
musunuz? Sekiz yıllık ilkokulu bitirdiği zaman 
daha yüksek eğitime devam etmek istemeyen 
kimsenin hayatını kazanır hale getirecek sekiz 
yıllık ilkokullar açıyor musunuz? tşte, eğitim
de reform budur, işte, Türk eğitiminin üzerin-
'deki ağır âdet baskısını kaldıracak olan tedbir 
budur. Halbuki bu eğitim, bunu getirmemiş. 
Bize diyorlar ki, peki bu sekiz yıllık ilkokulu 
bitirenler içeresinde daha yüksek okula devam 
etmek isteyenler olursa, ne yapacaklar? 

Arkadaşlarım, işte burada Millî Eğitim 
Bakanlığı ile taban tabana zıt, tamamen aksi 
fikirde olduğumuz bir tedbiri getireceğim. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı çeşitli okullar 
açtığı zaman, öğrencilerin devamlı olarak bun
ların üstünde bir okula devamlarını düşünür ve 
bunun için getirdiği tedbir şudur; bu okulların 
müfredat programlarını şişirir. Meselâ, sanat 
enstitüleri eskiden mükemmel usta yetiştirirken, 
sırf bunlardan üniversiteye talebe gitmesini te
min edeceğim, bunları lise ayarında tutacağım 
diye, getirmiş bir sürü kültür dersini sokmuş 
ve böylelikle sanat enstitülerini tahribetmiştir. 
Yıllarca sanat enstitülerinde müdürlük ve öğ
retmenlik yapmış bir zat, «110 yıllık müessese
leri % 10 için tahribettik.» diyor. Evet, kaç 
kişi gidecek sanat enstitülerini bitirenlerden 
üniversiteye veya yüksek okula? Azamî % 5 ilâ 
% 10. Biz % 5 ve % 10 için geriye kalan 90'ı 
sanatkâr olmaktan alıkoyuyoruz. Halbuki, alı
nacak tedbir son derece basittir. Bu okulları bi
tirenlerden daha üst okula devam etmek iste
yenlere adaptasyon sınıfı açmaktır. Sanat ens
titüsü mezunu yüksek okula mı devam etmek 
istiyor, nesi eksik lisede?... Şu halde, o eksik de-
dersleri bir s«nede, 14 - 15 ayda bir adaptas
yon sınıfı ile vermek ve böylelikle % 90'ına tam 
sanat öğretmek, onları sanatkâr olarak yetiş
tirmek, onları ekonominin istediği şekilde yetiş

tirmek, buna mukabil üniversiteye devam et
mek isteyenlere de bir yıllık bir adaptasyon sı
nıfı ile de, bunların bu arzularına imkân ver
mektir. Şu halde 8 yıllık ilkokulardan sonra da 
eğer liseye devam etmek isteyenler olursa, bu 
takdirde onların da bir adaptasyon sınıfı ile, 
liseye gitmelerini temin etmek gayet mümkün
dür ve kanaatim odur ki, o zaman büyük bir 
kitle rahatlıkla ekonomiye atılacak, hem kısa 
zamanda ekonomiye girmek suretiyle aile büt
çesine ve memleket ekonomisine yardım edecek, 
hem de memleket ekonomisinden ve aile bütçe
sinden liseye gitmek, daha üst okula gitmek için 
lüzumsuz yere para çekmeyecek, işte reform 
budur. 

Gelelim liseye arkadaşlarım; plân yine bu 
mevzudaki tahribatına devam etmiş, liseleri üçe 
ayırmış; genel lise, teknik lise, meslek lisesi. 
Yani, artık bundan sonra orta dereceli bir oku
lu bitirdiği zaman bir kimsenin hayata atılıp, 
kendi işini görmesi hemen hemen mümkün ol
mayacaktır. Neden mümkün olmayacağını şim
di arz edeceğim. 

Daha evvel enstitü iken ne idi bunların tari
fi, sanat enstitülerinin vazifesi ne idi?.. Usta ye
tiştirmek; marangoz ustası yetiştirmek, tesviye 
ustası yetiştirmek, torna ustası yetiştirmek. Fa
kat, bunlar illâ liseye devam edecek diye evvelâ 
bir ortaokula dayatıldı. Neden? Çünkü 
UNESCO bir umumî plân yapmış, daha çok zen
gin memleketlere hitabeden bu plânda demiş ki, 
«Bütün meslek okulları ortaokula dayalı olma
lı» UNESCO 'nun sözünü biz Allah sözü gibi al
mışız ve mükemmel işleyen, gayet iyi sanatkâr 
yetiştiren sanat enstitülerimizin ilk, orta kısım
larından tamamen sanat derslerini kaldırmışız 
ve bunları ortaokula dayamışız ve bundan son
ra da tutmuşuz bir hayli kültür derslerini getir
miş, bu sanat enstitülerine sokmuşuz. 

Arkadaşlarım helmen söyleyeyim ki, zengin 
bir memleket için, aile bütçesinden ve Devlet 
bütçesinden eğitime fazla para ayırma imkânı
na malik olan devletler için, gayet tabiî ki 
meslek okullarının ortaokula dayanması iyi bir 
şey; ama Türkiye bugün meslek okullarını ve 
sanat okullarını ortaokula dayayacak kadar 
zengin değildir. Türk ekonıomisi bunu karşıla
yamaz, imkân yok. Nitekim, karşılayama
mıştır. 
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Bugün ortaokulla dayandıktan sonra sanat 
enstitülerini bitirenler, daha zor i§ bulmaya 
başlamışlardır. Ben Bursa'da, Kayseri'de dük
kân dükkân dolaşarak, atelye atelye dolaşarak 
tek tek inceledim; istemiyor sanayi bunları. Ne
den diye sorduk, «Çünkü, yeteri kadar pratiği 
yok. Gerçi bir şeyler biliyorlar nazarî olarak; 
ama pratik yok. Ben torna makinesinin başı
na geçtiği zaman, torna tezgâhını işleten insan 
isterim, ben tesviye tezgâhının başına geçtiği 
zaman tesviye yapabilen insan isterim.» diyor. 
Halbuki, bunlar bilmiyorlar. Şu hailde, biz 
bunları ortaokula dayamakla evvelâ bir hatayı 
yaptık. Ondan sonra ne yaptık? Ondan sonra 
Amerikalıların bir eğitim sistemine imıkîmdik. Bu 
sistem şu malûm; high school, compreihensi ve 
school; yani evvelâ bir sekiz yıllık ortaokul, ilk
okul birleşimini bitirecek, ondan sonra çok 
gayeli bir liseye gidecek. Burada bu okul; ne 
bir lise, ne bir sanat enstitüsü, ne bir ticaret 
okulu, hepsinin bir karışımı. Çocuk burada 
bir yerde daktilo yazacak, bir tarafta atelye-
ye gidecek marangozluk, demircilik, bakırcılık 
yapacak, öbür tarafta da nazarî derslerini oku
yacak. Bu müddet zarfında çocuk ve ailesi, 
okul idaresi çocuğun kabiliyetlerinin hangi isti
kamette olduğunu keşfedecek. Eğer, bu çocuk 
akademik istikamette gelişmeye müsaitse, ko
lejlere, yani bizim fakülteler karşılığına gide
cek, yok eğer bu çocuk el maharetlerinde ka
biliyetli ise, o takdirde iki, üç yıllık ve yalnız 
sanat öğreten, yalnız marangozluk, tesviyeci
lik, tornacılık öğreten okullara devam edecek. 

Arkadaşlarım, Amerika'nın yalnız zengin 
eyaletlerinde tatbik edilen bu sistem, mükem
mel bir sistemdir. Ancak, fakir milletleri mah
veder. Düşünün ki, bu sistemle bir marangoz 
ustası ancak 1'4 yılda yetiştirilir. Bu memleke
tin 14 yılda bir marangoz ustası yetiştirmeye 
ekonomik gücü yoktur. 

Diğer bir nokta da, memleketin eğitim dü
zeni ve gücü de buna müsait değildir. 90 kişi
lik sınıflarda talebesini tanımak imkânından 
mahrum olan öğretmen, hangi vasıta ile tale
besinin kabiliyetlerini keşfedecek? Nerelerde 
biz bu okulları açacağız da, çocuk isterse sa
nat enstitüsüne, isterse akademik tarafa gide
cek? Bugün Türkiye'de öğrencilerin büyük bir 
kısmı kabiliyetlerinin olduğu kısmı değil, mec

buren gidebildiği kısmı seçmektedir. Türk eko
nomisi, daha uzunca bir müddet bunun aksin© 
imkân vermeyecektir. Ayaklarımızı bu toprağa 
basmakta büyük fayda vardır, tedbMerimizi 
bu toprak için almakta büyük fayda vardır. Şu 
halde, bu sekiz yıllık okulun üzerine bir de ge
nel lise, teknik lise, meslek lisesi getirilirken; 
sanki biz bunu yaptığımız zaman çocuk seçme 
imkânını bulabiliyor mu? Ancak büyük şehir
lerde biz meslek lisesini, teknik liseyi, genel 
liseyi açmak imkânını bulabileceğiz. Ya kü
çük merkezlerde?.. Buralarda teknik liseyi aç
maya zaten imkânımız yok. 

Arkadaşlarım, bir teknik lise, yani bir sa
nat enstitüsünde bir talebenin yıllık masrafı, 
bir lise talebesine yapılan masrafın 9 mislidir. 
Kolay değildir teknik liseleri açmak. Kaldı ki, 
Millî Eğitim Bakanlığı bununla da iktifa etme
yecek; bunun adı Mise oldu diye, getirip bütün 
kültür derslerini buraya sokacak ve böylelikle 
bu teknik liseleri biitireinler, üniversiteye ken
di branşlarında devam edebilirlerse, kendileri
ni talihli sayacaklar. Ya üniversiteye devam 
edemeyecek olanlar?... Acaba üniversitelerimi
zin, yüksek okullarımızın kapasitesi bütün bu 
teknik liselerden, genel liselerden ve meslek 
liselerinden mezun olanları almaya yeterli mi? 
Bugün genel liselerden mezun olanları dahi al
maya yeterli değil. Bir de teknik lise mezun
ları, meslek okulları mezunları bunların üzeri
ne inzimam ederse, bu takdirde üniversiteler 
bunları alamayacaktır. Şu halde bunlardan bir 
kısım talihliler üniversiteye girecek, giremem 
yenler, yeteri kadar pratik yapamadıkları için, 
yeteri kadar sanat öğrenmediği için, enstitü 
lise halline getirildiği içlin, kültür dersleri yü
zünden tamamen teknik dersler bir kenara itil
diği için ne marangozluk yapabilecek, ne tes
viyecilik yapacak ne de ünivresiteye devam ede
bilecektir. 

Arkadaşlarım, eğer lise seviyesinde eğitim 
almış bir kimse, üniversiteye devam edemez, 
marangozluk yapamaz, tesviyecilik yapamazsa 
anarşist olur. 

Şu halde arkadaşlarım tekrar edeyim ki, 
ayaklarımızı yeniden bu toprağa basmak zo
rundayız. Ben tekrar o kanaatteyim ki, sanat ens
titülerinden marangoz çıkmalıdır, tesviyeci us
tası çıkmalıdır, tornacı ustası çıkmalıdır ve bun-
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lar üzerinde sanıldığı kadar adet baskısı da ya
pılamaz. Bir torna tezgâhının başında bulunma
sı lâzım gelen talebe sayısını adedî oranda artı-
rıa-sanız, verim, hendiesî oranda düşer. Bir kara
tahtanın karşısına 90 kişiyi toparlarsınız; ama 
bir tesviye tezgâhının karşısına, bir torna tezgâ
hının karşısına lüzumundan fazla, standardından 
fazla talebe toplayamazsınız, öyle ise, biz bunla
rı demin dediğim gibi, ilk kuruldukları gibi ma
rangoz ustası, tesviye ustası, torna ustası yetişti
ril' hale getirmeliyiz. 

Peki, bu çocuklar içerisinden kendi branşla-
rıyle ilgili kısma gitmek isteyenler olursa?.. De
mir. dediğim gibi adaptasyon sınıfı getiririz. Bu 
çocuk burada iyi bir marangoz ustası olarak ye
tiştikten sonra, (isterse bir, iM sene marangoz
luk yaptıktan sonra, isterse mektebi bitirir bi
tirmez) gelir adaptasyon sınıfını bitirir, üniver
siteye devam eder. Kabiliyeti varsa öğrenime de
vam eder. Kanaatim odur ki, eğitimin yaşı yok
tur; her yaştaki insanlara eğitim açılmalıdır. 
Bir insan beş sene, on sene işçilik yaptıktan son
ra eğer kapasitesi, kabiliyeti varsa rahatlıkla 
daha üst bir öğretime devam edebilmelidir. Bu 
çocuk da bir marangoz ustası olarak mezun ol
duktan sonra birkaç sene marangozluk yapsın 
veya yapmasın, ister meldıebi bitirdikten sonra, 
isterse kendi mesleğinde birkaç sene çalıştıktan 
sonra adaptasyon sınıfını takip edip ondan sonra 
yüksek okula gitmelidir. % 5 için, % 10 için 
% 90'in ekmeğine mâni olmak, onu sağlam bir 
usta olarak yetiştirmekten alıkoymak hatadır, 
arkadaşlar. 

Bu sözüme karşı denilecek ki, «Efendim, biz 
pratik sanat okulları açıyoruz, bu pratik sanat 
okullarında yetiştireceğiz.» Mümkün değildir, 
arkadaşlar. Yani, çocuk ilk sekiz yıllık okulu bi
tirecek, ilk beşinci kısmını veya sekizinciyi bitir
dikten sonra bu pratik sanat okullarına gidecek 
ve burada öğrenecek. Mümkün değil. Evvelâ 
dublikasyon. Elimizdeki; güzel açılmış, mükem
mel laboratuvarlarıyle, mükemmel dershanele-
riyle sanat enstitülerini lise haline getirip, ondan 
sonra yeniden masraf edip tekrar pratik sanat 
okulları açmak yanlıştır. Aksine, bence pratik 
sanat okulları, bu sanat enstitülerinin içinde, 
fabrikaların içinde açılmalıdır. Bugün bir misal 
olsun diye Kayseri'yi vereyim: Eayseri'de en as 
beş, alt?, tane büyük fabrika ve bir tane de cid

den örnek bir Sanat Enstitüsü vardır. Bu fabri
kaların içerisinde, meselâ Hava ikmal Merke
zinde bir zamanlar üç yıllık pratik Sanat Ensti
tüsü açılmış ve mükemmel netice vermiştir. Bu
gün de bu tekrarlanabilir. Bütün âletleri var, 
öğretmenleri var, her türlü imkân hazır; sadece 
siz burada okul açacaksınız. Peki, Kayseri Hava 
ikmal Merkezinin ve Kayseri Sanat Enstitüsü
nün içinde bu pratik sanat enstitüsünü açmak 
mümkünken neden yeniden sanat enstitülerine, 
dublikasyona gidelim?... Sonra, eğer bu pratik 
sanat enstitüleri usta yetiştirecekse, neden o za
man teknik liseleri istiyoruz? Plânın bir yerinde 
teknisyen lisesi, diğer bir yerinde teknik lise 
denen bu liselerin hedefi ne? Endüstriye adam 
yetiştiremiyor, üniversitenin üzerine ağır baskı 
getiriyor. Şu halde bunun hedefi ne, memleketin 
kazancı ne? 

Şu halde arkadaşlarım, ortaöğretimi eğer 
mutlaka memlekete yararlı hale sokmak istiyor
sak, bu memleketin gerçekleri haline sokmak is
tiyorsak ; kanaatim odur ki, bu büyük kitleyi ge
nel eğitimden teknik öğretime kaydırmahdır; 
ama, bunu. teknik öğretimi bozarak değil, tek
nik öğretimi kendi seviyesinde bırakarak, kendi 
hedefine teveccüh etmiş şekilde bırakarak ve 
eğer bunlardan üniversiteye devam etmek iste
yenler varsa, bunlar için adaptasyon sınıfları ku
rarak meydana getirmeliyiz. 

Arkadaşlarım, birkaç kelime de yüksek öğre
tim için söylemek isterim. Hemen belirteyim 
ki, bu üçüncü Plân da, tıpkı Birinci ve ikinci 
Plân gibi yüksek okullar ve üniversiteler için 
hiçbir şey getirmemiş. Esasen, yüksek okullara 
ve üniversiteye el sürebilmek için cesarete ve 
metanete ihtiyaç var. Ne zaman bu memlekette 
üniversiteye birtakım tedbirler getirilmek isten-
diyse, ne zaman yüksek okullara birtakım ted
birler getirilmek istendiyse maalesef birtakım lü
zumlu, lüzumsuz mukavemetlerle karşılaşılmıştır. 
Ben, burada getirilen tedbirlerin, yüksek okulla
rı ve üniversiteleri düzenleyebileceği kanaatinde 
değilim. Evvelâ yüksek okulla fakülte birbirin
den sağlam bir tarifle ayrılmamıştır. Yüksek 
okul hangisidir, fakülte hangisidir? ikincisi, ne 
yazık ki, bütün yüksek okullarımız da müfredat
ların''. tamamen lise müfredatına dayamışlar
dır. Eğer, biz teknik öğretimin gelişmesini isti
yorsak şu tedbirleri mutlaka almalıyız: Eğer 
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biz liseden talebeleri akademik eğitimden tek
nik eğitime aktarmak istiyorsak bütün dünyada 
olduğu gibi, bu takdirde : 

1. Sanat enstitülerinden kabiliyetli çocuk
ların yüksek okula devamlarını sağlamak için 
adaptasyon sınıfları koymalıyız. Tabiî sanat ens
titülerini tahribederek değil. 

2. Teknik okulların müfredatını liselere de
ğil sanat enstitülerine dayayalım. 

Şimdi memleketimizde yüksek teknik okullar 
var. Bir hayli açıldı, daha bir hayli de açılacak. 
Ne yazık ki, bunların müfredat programları ta-
mamiyle liseye dayalıdır. Liseden nazarî ders 
gererek gelen, ömründe eline hiç eğe almamış, 
ömründe hiç torna tezgâhının karşısına çıkma
mış çocuk, gelir buralarda mühendis olmaya ça
lışıl'. Halbuki bu yüksek okulların istediği mü
hendis tipi nedir? Bir tarafta designer dediği
miz, üniversiteden üst seviyede plâncı mühendis 
çıkarken, öbür taraftan ustabaşıyle mühendis 
arasında köprü kuracak, sırasında tulumu sırtı
na geçirip, işçinin yapamadığı bir işi yapıp ken
disine gösterecek ve işin pratik tarafını da bilen 
mühendis değil midir, istediğimiz yüksek okul
lardan?.. işte bu, ancak, sanat enstitülerinden ye
tişir. Biz bunların müfredat programını sanat 
enstitüsüne dayandırırsak ancak o zaman istedi
ğimiz mühendis yetişir. Yoksa, yüksek okuldan 
de tamamen bastonlu mühendis yetişir, üniversi
teden de bastonlu mühendis yetişir. Halbuki, 
memleketin istediği bastonlu mühendis değil, 
sırtına tulum giyebilecek mühendistir. Sırtına tu
lum giyecek mühendis yetiştirebilmek için 
mutlaka bu teknik yüksek okulların müfredatı
nı sanat enstitülerinin müfredatına dayamak ge
rekir. O takdirde istediğimiz mühendis tipi ra
hatlıkla yetişebilir. 

Bir diğer husus arkadaşlarım, akademilerle 
üniversiteler arasında sürüp giden münazaadır. 

Kanunla akademiler kurulmuş, kendilerine 
birtakım haklar, lisans üstü çalışma imkânları 
verilmiştir. Fakat, plân bunları bir hamlede or
tadan kaldırıyor. Peki, lüzum yoktu niye kur
duk (bunları, niye ıbu kadar masraflar ettik, ni
ye bu kadar öğrenci topladık?.. Şimdi getirip 
bugün satıyoruz. 

Arkadaşlarım, bir şeyin tedbiri alınırken 
uzun, uzun düşünmeye, onunla ilgili bütün kim
selerin fikrini almaya mecburuz. Aksi halde bu

gün bu tarafın tezyikiyle getirdiğimiz tedbiri 
yarın 'bir başka tarafın tazyikiyJe (götürmek 
zorunda kalabiliriz. 

Arkadaşlarım, bir üki kelime de yaygın eği
tim için söylemek istiyorum : Plânda yaygın 
eğitim epeyce yer almış. Fakat, maalesef Cum
huriyet kurulduğu günden beri düştüğümüz bîr 
hataya plânda da düşülmüş; yaygın eğitim, 
Millî Eğitim Bakanlığının görevleri arasında, 
Millî Eğitim Bakanlığının içinde, eğitimin için
de mütalâa edilmiş. 

Arkadaşlarım, bugün bütün dünyada kabul 
edilmiştir ki, adına, (yaygın eğitim mi dersiniz, 
halk eğitimi mi dersiniz deyin) yaygın eğitim 
bir devlet görevidir, bütün bakanlık eleman
larının iştirakiyle yapılan bir görevdir; yani 
Tarım Bakanlığının uzmanları oturup doğru 
veya yanlış olduğu şüpheli birtakımı istatistik
ler yaparken, öğretmenlerin tarım öğretmesi 
abestir. Mutlaka yaygın eğitimin tarım kısmını 
tarzm uzmanları, sağlık kısmını sağlak uzmanla
rı ve her kısım kendine ait uzmanlar tarafın
dan yürütülmelidir. Elbette M, Millî fEğiltim 
Bakanlığı da burada kendine düşen görevi yap
malıdır. 

Demek »oluyor ki, yaygın eğitini evvelâ bağ
lantı noktası bakımından Başbakanlığa bağ
lanmalıdır. Ayraca, bütün Devlet organizasyo
nunun iştirakiyle yaygın eğitim yapılmalıdır. 

İkincisi; yaygın eğitim memur işi değildir. 
Sabahleyin dokuzda dükkân açıp, akşamleyin 
beşte «Allaha şükür» deyip kapatan memur zih
niyetiyle yaygın eğitim yürütülemez. Yaygın 
eğitim 24 saat devam eden bir görevdir; fakat 
biz buna bir türlü alışamamışızdır. O kadar alı
şamamışındır ki, şu Parlâmentonun kütüphane
si bile Fazar günleri kapalıdır, Cumartesi öğle
den sonra (kapalıdır diğer günler saat beşten 
sonra kapalıdır; yani bir türlü bu görevin de
vamlı görev olduğunu kabulleneımemişiz. Yay
gın eğitim için siz ne yapacaksınız? Getireeek-
sinijz memuru. Nitekim halk eğitim merkezlerini 
kurduk, muazzam paralar rverfdik, isonunda ne 
eldo elttik? Hiç. iÇünkü, imemur zihniyetiyle bu 
iş yürümez. Beşte dükkânı kapatıp giden kim
seyle bu iş yürümez. Yaygın eğitim, Devlet gü
cü, Devletin imkânları ve halkın (gönüllü gü
cüyle iştirak halinde yürütülebiliir. Eğer, biz 
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halkın gönüllü gücüyle Devletin imkânlarını 
birleştirebilirsek işte o zaman yaygın eğitim 
yürür. Yoksa, sadece (memurlarla olan ıbir yay
gın eğitim yürüyemez. 

Arkadaşlarım, sözlerime son vermeden ev
vel bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Geçenlerde bir gazete «Neden /bu kadar Millî 
Eğitim Bakanı değişir <de, bir türlü şu millî eği
tim düzelmez? Neden aynı partiye mensup ilki 
MM Eğitim Balkanı birbirine zıt icraatta bu
lunur?» diye soruyordu. 

Arkadaşlarım, bu ısorunun loevabını bura
dan vermek isterim. Çünkü, cidden millî eğiti
mi düzeltmek istiyorsak, millî eğitim reformu
nu yürütmek istiyorsak, bu takdirde mutlaka 
birtakım (hedeflere varmak zorundayız. Bu he
deflere varmadan millî eğitimi düzeltmeye im
kân ve ihtimâl yoktur. 

Bunlardan birisi organizasyon bozuklukları
dır. (Millî Eğitim Bakanlığının Teşjkilât Kanu
nu 1933 yılımda yapılmış 2287 sayılı Kanundur. 
1933 yılında kurulan Millî Eğitim Bakanlığı, 
o günden (bu güne kadar kanununda hiçbir de
ğişiklik yapılmadan veya küçük bir değişiklik 
dahi yapılmadan iktidara gelen her bakan tara
fından muayyen görüşlere dayanan veya görüş-
süzlük içerisinde birtakım ilâveler yapılarak 
şişirildikçe şişirilegelmiş bir bakanlık olmuştur. 
O hale (gelmiştir ki, artık bu organizasyonla bu 
işi yürütmek mümkün değildir. Mutlaka MM 
Eğiıtim Bakanlığı rasyonel bir organizasyona 
kavuşturulmalıdır. 42 genel müdürü bir ba
kanın şevki idare etmesi mümkün değildir. Bu 
genel müdürlükler arasında koordinasyon kur
mak mümkün değildir. Mutlaka bu rasyonel or
ganizasyona gidilmelidir ki, evvelâ bu çark işle
sin. Eskiyi bir tarafa bırakalım; fakat, 1960'dan 
bu yana en :az 20 tane bakan değişmiştir. Bu 
bakanların, hepsini burada hürmetle anarım. 
Bütün gayretlerine rağmen millî eğitimi isteni
len seviyeye getirememişlerdir. Bu, yalnız, pa
rasızlıktan dolayı değildir. Millî eğitime bugün 
verilen para az değildir, bütçeden oldukça bü
yük bir pay ayrılmaktadır.. Ancak, cidden çok 
değerli ve kıymeti kimselerin bulunmasına rağ
men, bu organizasyon ile bu işin yürümesine im
kân yoktur. Bu organizasyon mutlaka rasyo
nel bir hale getirilmelidir. Burada ben bu or
ganizasyonun nasıl olması lâzımgeldiğiıiii anla

tarak vaktinizi almak istemem; ama bu yapıl
mış, Yedinci MM Eğitim Şûrasına götürül
müş ve orada kabul ettirilmiştir. Bütün Tür
kiye'nin yüksek okul ve diğer okullarından ge
len temsilciler huzurunda izah edilmiş ve bu 
organizasyon, bu Eğitim Şûrası tarafından ka
bul edilmiştir. Ancak, ne yazık M, ondan son
ra gelen Millî Eğitim bakanları bu organizas
yonları yenilememe inadında İsrar etmişlerdir. 

ikindisi arkadaşlarım; millî eğitim sorunlar 
rımızı derinliğine ve genişliğine inceleyecek, 
yurt gerçeklerine uygun tedbirler alacak bir 
«Eğitim yüksek kurulu» kurulmalıdır. Bugün 
millî eğitimde plânlama işleri, araştırma, ince
leme işleri Talim ve Terbiye Dairesi tarafın
dan yapılmaktadır. Talim ve Terbiye Dairesi 
buraya bir defa girdi mi, bakanı da darıltmaz
sa sonuna kadar buradaki görevine devam eder. 
Bugün bu işler eğitimle fiilî irtibatı kesilmiş 
kimseler tarafından yürütülmektedir ve ayrıca 
bu Talim ve Terbiye Dairesinde teknik öğreti
min temsilcisi ekseriyet bakımından son dere
ce zayıf durumdadır; ekseriya bir veya iki ki
şidir. Gariptir ki, müzik ve resim öğretmeni de 
teknik öğretimin sorunları için parmak kaldır
maktadırlar. 

Arkadaşlarım, teknik öğretim mevzuunu 
plân «Teşhisler» kısmında çok güzel ortaya koy
muş, «Teknik öğretim, endüstri ile her an elele 
bulunmak zorundadır. Endüstrinin tekâmülle
rini ve isteklerini takibetmek zorundadır.» Hal
buki buna mukabil genel eğitim böyle değil
dir. Matematik öğretimi ökldt'ten bu yana pek 
değişmemiştir; yani bir matematik öğretmeni
nin 30 yıl evvel öğrendiği matematiği bugün 
lisede rahat bir şekilde yürütmesi mümkündür; 
ama bir teknik öğretim, her an endüstrinin ge
lişmelerini takibetmek ve endüstrinin istekle
rine göre adam yetiştirmek zorundadır. Çünkü 
bizim genel liseler kalem efendisi yetiştirmek
tedirler. Bugün için bunu saklamanın anlamı 
yoktur; Devlet dairesinde bir iş bulabilirse 
kendisini mesut saymakta, aksi halde «Ya ilim, 
ya ölüm» yürüyüşlerine girip üniversiteyi zor
lamaktadırlar. Halbuki, orta derecel teknik 
okulu bitiren kimseler alınlarının terini1 sile
rek hayatlarını kazanmak zorundadırlar. Şu 
halde bunlar mutlaka endüstranin isteklerine 
göre yetişmek mecburiyetindedirler. Bunu ya-
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pılabilmek için ancak; teknik eğitim için ayrı, 
genel eğitim için ayrı eğitim kurumları meyda
na getirmek ve bunları bir hamlede zaman za
man birleşip; «Yüksek Eğitim Kurumu» halin
de memıleketin sorunlarını derinliğine, genişli
ğine incelemek ve bilhassa yurt gerçeklerine 
uygun çareler bulmak gerekir. Yoksa gidip 
Amerika'dan, Avusturya'dan, şuradan, kuradan 
sistemler kopya edip Türkiye'ye getirmenin bu
güne kadar hiçbir faydası olmamıştır. 

Ben sizlere şu kadarını söyleyeyim, dünya
nın en "büyük eğitimcilerinden ibirisi olan John 
Dewey Cumhuriyetin ilk sıralarında büyük pa
ralar sarf edilerek Türkiye'ye gelMlmiştir. John 
Dewey bir rapor vermiştir, Türk eğitiminin ıs
lahı için. Fakat, tatbik ödilmemöştir. Ondan son
ra arkadaşlarım, 1%0 senesinde Millî Eğitim 
Bakanlığının arşivlerini aradığım zaman 22 ta
ne rapor görmüşümdür. O 22 raporun hangi
sini tatbik etseniz Türkiye'nin millî eğitimi 
/T-iinroıliîtv» • oırvıo nıa TroıgılV 1 ^ Tyi'niVnyıî ^ a t b İ k S d İ l ' ö -

memiiştir. Yani yapılacak nesne, evvelâ bu me
seleleri inceleyecek ve çare bulacak bir kuru
mun kurulmasıdır. 

Arkadaşlarım, gerçekçi bir eğitim idaresine 
çok ihtiyaç vardır. Bugün bizim eğitim idare
cileri dershanelerde muvaffak olmuş öğretmen
lerden seçilmektedirler. Bir fizik öğretmeni 
eğer iyi fizik okütabiliyorsa, sen iyi öğretimen-
sin, denilmiştir, getirilmiştir, lise, müdürü ya
pılmıştır, genel müdür yapılmıştır, Talim ve 
Terbiye Dairesi üyesi yapılmıştır. 

Arkadaşlarım, hiç şüphe yok, (Malum olan 
bir şey; ama tekrarında fayda var) eğitim tek
niği ile, eğitim idaresi birbirinden tamamiyle 
ayrı iki konudur. Bir insan mükemmel eğitim 
teknikçisi olabilir; ama eğitim idiaresinden hiçbir 
şey anlamayabilir de. Bir insanın M bir eğitim 
idarecisi olabilmesi için mutlaka eğitim tek
niğini de bilmesi lâzımgelmez. Nitekim birçok 
yerlerde mühendislerden, subaylardan veya da
ha başka kimselerden eğitim idarecileri de kul
lanılmaktadır. 

Şu halde evvelâ, realist bir eğitim idaresine 
gitmeye, eğitim idarecilerini ayrıca yetiştirmeye 
mecburuz. Öğretmen okullarından mezun olduk
tan sonra dershanelerde eğitim yapan kabili
yetli kimseleri ayrıca eğitim idarecisi yetiştir
mek için, eğitim akademilerine göndermeliyiz. 
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Burada tarih, coğrafya, fizik ve falanın dışında 
psikoloji, insan idaresi, ekonomi, vesadr gibi 
şeyler okutulmalı ve böylece eğitim idarecileri 
ortaya çıkmalıdır. Müfredat geliştirmesi mutla
ka okutulmalıdır, öğretilmelidir. 

Eğitim idaresinin anahususları, olan şu hu
suslar düzeltilmedikçe Türk eğitiminde 101 tane 
bakan değiştirseniz netice elde etmek mümkün 
değildir. 

Birisi, müfredat programları mutlaka düzel
tilmelidir. Müfredat programları mutlaka yeni
den gözden geçirilmelidir. Mümkün olduğu ka
dar çok bilgiyi öğrencinin kafasına cansız ve 
kuru bir şekilde istif etmeyi hedef tutan bugün
kü müfredat yerine, öğrencide inceleme araştır
ma ve uygulama hevesi uyandıran müfredat 
programlan getirilmelidir. Bugün şahsen beş 
tane çocuğum var, herbirisi ilkokuldan üniversi
teye kadar devam ederken onlarla beraber bu 
kademeleri takip etmişimdir. Ayrıca Millî Eği
tini Bakanlığının okullarında 15 yıl öğretmön-
lik yapmışımdır. Bugün müfredat program
larını alın, inceleyin göreceksiniz ki cansız ve 
kuru bilgiler mevcut: Liseyi bitiren oğlunuz 
yüksek fizik okur; fakat evin «Elektrik düğme
sini tamir et.» deyiniz, yapamaz. Hiç bir pratik 
tarafı olmayan, tamamen kuru bilgiler ve işin 
garip tarafı da, 90 kişilik sınıflarda sadece bu 
kura bilgiyi ezberletmeyi hedef tutan bir eğitim 
sistemi... Bu yürümez arkadaşlarım. Bu müfre
dat mutlaka değiştirilmelidir. 

Öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmen okul
larına daha fazla itina edilmesi bir zarurettir. 
Polatlı'da 1953 yılında yedeksubay öğretmenler 
üzerinde yapılan bir anket göstermiştir M, öğ
retmen okullarında yeteri kadar eğitim metotla
rı, modern eğitim metotları öğretilmemektedir. 
Bugün bizim kullandığımız, seve seve bağrımıza 
bastığımız eğitim sistemi, 1870 Fransa'sından 
kopya ettiğimiz bir eğitim sistemidir ve bugün 
kullandığımız eğitim metotları artık dünyada 
demode olmuş eğitim metotlarıdır. Bu eğitim 
metotları ile; takrire dayanan bir eğitim 
metodu ile öğrenci yetiştirmek, onlarda in
celeme, araştırma, uygulama heveslerini uyan
dırmak mümkün değildir. Mutlaka modern eği
tim metotlarına gitmek lâzımdır. Modern 
eğitim metotlarına gidebilmek için, bunların öğ
retmen okullarına konması, hele öğretmen okul-
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larında insan idaresi ve psikoloji derslerine 
önem verilmesi bir zarurettir. Öğretim metot
ları, demin arzettiğim gibi, mutlaka modern 
Öğretim metotlarına inkılâp ettirilmelidir. 

Arkadaşlarım, ders araçları Plânda önemli 
bir yer almış. Ancak bu ders araçları, maalesef 
fabrikada yapılan birtakım ders araçları zanne
dilmekte, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından An
kara'da bir merkezde yapılıp okullara dağıtıl
maktadır. Halbuki en mükemmel ders aracı, öğ
retmen ve öğrencinin beraber yaptıkları, ma
hallî imkânlarla yaptıkları ders aracıdır. Okul
da ders aracı kullanmak için ille de bir fabrika
da yapılıp veya Almanya'dan ithal edilerek oku
la gönderilmesi zarurî değildir. Aksine, istisna
sız her ders aracı öğretmen ve öğrencinin bera
ber çalışmalarıyle, rahatlıkla mahallî imkânlar
la yapılabilir ve böyle yapılan ders araçları 
önemlidir. Süratle bu istikamette ders araçları
nın yapımına gidilmelidir. Aksi halde merkezde 
yapacaksınız; hani Millî Eğitim Bakanlığının 
önünde bir hayli ders araçları teşhir ediliyor; 
bunları bütün okullara yayıncaya kadar bekler
seniz, daha uzun zaman Türk okulları ders araç
larından mahrum kalır. Aksine, okullarda öğ
retmen ve öğrencinin beraber ders aracı yapma
sı teşvik edilmelidir. Bunun yapım usulleri mut
laka öğretilmelidir. Bu zor birşey değildir. 

Ölçme ve değerlendirme sistemi bugün mut
laka değiştirilmelidir. Esasen Millî Eğitim Ba
kanlığında değerlendirme diye bir fikir yok. Bu
günkü imtihanlar, sureti katiyede öğrencinin 
gerçek bilgisini, gerçek kapasitesini ölçen imti
hanlar değildir. Birtakım genel mânada birkaç 
soruyu öğrenciye sorup, bildiği takdirde sınıf 
geçiren, bilmediği takdirde sınıf bırakan bir ölç
me sistemi, yanlış bir imtihan sistemidir. Mutla
ka bunlar objektif istikâmete yöneltilmeli
dir. Bilhasa, ayırt etme, kapasitesi artacak 
şekilde imtihan metotları geliştirilmelidir. 

Arkadaşlarım, bunun yanında değerlendir
mede de mutlaka Millî Eğitim Bakanlığına gi
dilmelidir. Değerlendirmeden kastımız şudur: 
Diyelim ki, Kurtuluş Lisesinde bu yıl başarı 
% 60, buna mukabil Atatürk Lisesinde de % 90. 
Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Lisesine «Afa-
rin» der, Kurtuluş Lisesine de biraz daha fazla 
çalışın der; ama bu eğitsel bir görüş değil. Ya
pılacak iş; neden Kurtuluş Lisesinde başarı 

% 60'tır? Acaba bunun sebebi muhitte midir, 
yoksa o bölgenin çocukları yeteri kadar aile 
muktesabatıyle mi gelememektedir, acaba öğ
retmenler mi yetersizdir, aca.ba ders araçları mı 
uygun değildir, acaba ölçme sistemi mi yanlış
tır? Başarı nispeti neden Atatütk Lisesinde 
% 90'dır? Bütün bunların sebeplerini ortaya 
çıkarmak, eğitimi iyiye doğru götüren sebepleri 
daha da artırmak, eğitimi kötüye götüren se
bepleri bulup, gidermek lâzım. 

Çok garip gelecek; ama size bir şey söyle
yeyim: Ben ilk askerliğe gittiğim zaman bir 
onbaşımız vardı, Vanlı Beşir Onbaşı; bana sor
du, dedi ki, «Nişancı diye kime derler?» bir 
türlü bilemedim. Kendisi tarif etti dedi ki, 
«Attığını vuran, vuramadığının sebebini bulan 
adama nişancı derler.» 

Arkadaşlarım, hayatımda bundan daha bü
yük ders öğrenmedim. Ben akademiyi bitirdim; 
fakat akademiyi bitirirken dahi, Van'lı Beşir 
Onbaşının (kendisini hürmetle anarım) bana 
öğrettiği bir dersten daha büyük ders öğrendi
ğimi zannetmiyorum. Benim kanaatim odur ki, 
ister fert, ister kurul; yaptığını neden yaptığını, 
yapamadığını neden yapamadığını tahlil etme
dikçe tekâmül mümkün değil. 

Neden acaba bizim bu okullarda başarısızlı
ğımız meydana geliyor? Bunları ortaya çıkar
mak ve gidermek için çare aramak lâzım. De
ğerlendirme yapılmadıktan sonra, ölçmenin ne 
kıymeti var? Bizde ölçme, sadece çocuğa sınıf 
geçtin, kaldın demek için yapılır. Danıştay in
celemelerini tetkik ederek gördüm. Birçok 
kimseler derler ki, Danıştay talebeye sınıf ge
çiriyor. Yok; emin olun arkadaşlarım Danıştay 
talebeye sınıf geçirmez. Danıştay, şikâyet vu
kuunda aynı kâğıdı ve benzer kâğıtları alır, 
öğretmenlerden müteşekkil bir heyet kurar, ona 
incelettirir. Bir bakarsınız ki, arkadaşlarım, 
bir öğretmenin 7 numara verdiği kâğıda, bir 
diğer öğretmen 2 numara vermiş rahatlıkla. 
Neden?. Çünkü, objektif değil, tamamen sübjek
tif. Bakıyorsunuz ki, sınıf geçti dediği çocu
ğun kâğıdı, sınıfta kaldı dediği çocuğun kâğı
dından daha kötü. Arzu eden arkadaşlar Da-
nıştaya gider o kâğıtları incelerlerse görürler. 
Neden bu böyle?., öğretmenin günahı yok, 90 
kişilik sınıf, adet baskısı bütün ağırlığıyle öğ
retmenin üzerine yüklenmiş, metotlar son dere-

— 405 — 
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ce bozuk, 1870 Fransa'sından kopye etmişiz, de
ğiştirmemişiz öyle devam ettiriyoruz. Şu halde, 
ölçmenin yanına mutlaka değerlendirme gel
meli, başarısızlıklarımızın sebepleri ortaya çı
karılmalı ve bunların üzerine yürümelidir. 

Arkadaşlarım; kanaatim odur ki, şurada 
özetlemeye çalıştığım 7 ilk hedefe varmadıkça, 
millî eğitimi ıslah etmeye imkân yoktur. Bu 
İslâhat ancak memleketin şartlarına ve memle
ket gerçeklerine göre yapılabilir. Bu yapıldığı 
gün, kalkınmamız büyük ölçüde hızlanır, mem
lekette münevver aydın bütünleşmesi meydana 
gelir, memleketin birlik ve beraberliğini bozmak 
mümkün olmaz. Çünkü, eğitimin vazifesi sa
dece birtakım kuru bilgiler, teknik öğretmek 
değil, aynı zamanda yeni nesillere kıymet hü
kümlerimizi intikal ettirmektir. İyi bir eğitim, 
milletleri nesiller bakımından birbirine bağlı 
yetiştirir ve bundan dolayıdır ki, millî birlik 
ve beraberliğimiz devam eder. 

Şu haliyle, etkili bir eğitim reformu, hem bi
zim kalkmımamızı hızlandıracak, hem de mdılî 
ıhirliik ve berabedıiğiimiızi daha da pekiştirecek
tir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunç... Yok. 
Sayın Tığlı, buyurun efendim. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; 
Plânın teknolojik tarafına ehliyetlim müsait 

olmadığı için elbette temas etmekten çekinece
ğim. Ama, onun manevî ve anayasal yönü var
ıdır ki, bu beni fevkalâde iılgilendirmiş, hattâ üz
müş bulunduğu için biraz deşmek ve böylece 
hiç olmazsa kendimi tatmin etmek için söz al
ınış bulunuyorum. 

Plânlama «Türkiye'nin önemli meseleleri» 
adı altında 2 nci bölümde Anayasanın 10, 40, 41, 
42, 112, 115, 116,117 ve 129 ncu maddelerini ele 
alarak Türkiye'nin mühim meseüleüierini, önemli 
msizeleCsrini dile getirmiş ve bir bakıma yorum
lamış ve bu istikamette ilerlemenin olabileceği 
iddiasında bulunmuş. Ama, ne yazık ki bu ara
da 36 ncı maddeyi ihmal etmiş; yani demek is
temiş ki, Anayasamızın 36 ncı maddesi TürM-
yo'mize bir mesele getirmemiştir veya 36 ncı 
maddenin getirdiği bir mesele yoktur. Plânla
ma, Türkiye'nin kalkınmasında 36 ncı maddenin 
çalıştırılmasına lüzum yoktur mânasında bir 

sükûtun içinde olmuş. Hemen buna nazire ola
rak, buna müteradif olarak ifade edeyim M, 
41 nci maddenin izah ve tefsirinde de birinci 
fıkrasından âdeta ustalıkla zuhur edilmiş, ikin
ci fıkra üzerimde durulmuştur. 

Ben bu itibarla; çok güvendiğim ve güven
mek zorunda kaldığım genç Plânlama Teşkilâ
tından âdeta şikâyetçi olarak, bugün bunu dile 
getirteceğim ve bütün samimiyetimle hepiniz gi
bi Anayasaya sadakat yemini vermiş insan ola
rak bunu ortaya koyacağım : 

Ne diyor Anayasanın 41 nci maddesi, «ikti
sadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esa
sına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göne 
düzenlenir.» Benim Anayasam demiş M; ihtilâl 
Anayasası, inkılâp Anayasası, devrim Anaya
sası, «ben içinde bulunduğum düzeni beğenmi
yorum, bu iktisadî hayat ve sosyal hayat öyle
sine değiştirilsin ki, herkes için insanlık haysi
yetine yaraşır bir hayat seviyeisi sağlansın.» Bu 
iddia büyük bir dava; M M de ihtilâlin başlıca 
sebebi, yeni Anayasanın getirilmesi için başlıca 
âmil. Eski nizamı beğenseydi böyle bir hüküm 
getirmezdi. Emrediyor. «Mevcut iktisadî ve sos
yal nizamı bütün vatandaşlar için, insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi kazandıra
cak şekilde değiştireceksin» diyor; ama benim 
Plânlama Teşkilâtım bunu münakaşa etmiyor. 
Hattâ 1960 - 1961 yılından bu tarafa bütün ik
tidarlar, bunun münakaşasını yapmamış veya 
yapmaya cesaret edemiyor. Eğer gerçekten ik
tisadî ve sosyal hayaJtta değiştirilmesi lâzım 
gelen bir mesele yoksa, bunu açıkça itiraf ede
lim : «Bu hüküm zaittir» diyelim. Yoktur böy
le bir şey. 

Dönelim şimdi 36 ncı maddeye. Bence bu 
madde Devletin iktisadî meseleleri için başlıca 
ışık, 36 ncı maddesiz yapılacak hiç bir şey yok
tur. Ancak 200 milyon lira, 500 milyon lira ve
rirsiniz, şeker fabrikasını ihale edersiniz, ecne
bi şirketler gelir, yapar, gider; ama 36 ncı mad
deye ruh veremezsek yapacak hiç bir davamız 
yok. Hattâ eski nizamı beğenmek, takdir etmek 
ve arkasından gitmek var; 36 ncı maddeyi yo-
rumlayamazsak, daha doğrusu tatbikat sahası
na koyamazsak eski nizamın peşinden gitmek 
demektir, 1924 Anayasasının peşinden gitmek 
deımektir. Bu, Anayasayı en azından anlama-
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anak demektir. Onu getiriyor o. Ne diyor 36 ncı 
madde? 1922 ve 1924 Anayasalarının mülkiyeti 
mutlak mânada ve mülkiyet hakkının hiçbir 
kayıt ve şarta tabi olmadan kullanılmasını hak 
saymasınla rağmen, bu Anayasa bunu meşrut 
haJle getiıınişttıir. «Mülkiyet kayıtsız şartsız ola
maz, kamu yararına kısıtlanır» diyor. «Mülki
yet hakkının kullanılması kaımu zararına ola
maz» diyor. «Hiç bir mülkiyet hakkının kulla
nılması kamu zararı istikametinde olamaz» di
yor. Bunun için 10 ncu maddeyi vazediyor; fer
din, sosyal ve iktisadî hayatının, sosyal hayatın, 
Sosyal nizamın inkişafı için Devlet, iktidar, bü
tün engelleri kaldırır diyor. 

Bu itibarla, acaba hiç münakaşa mevzuu ol
mayan, hiç iltifat görmeyen bu 36 ncı madde
nin icabı olarak çıkarılması lâzım gelen yeni 
tedbir ve kanunlar var mıdır? Ben bu yönde 
plânlamadan sayısız emlsaJller beklendim. Bu 
bana düşmez; ama sırası gelmişken bir tek mi
sâli vereyim : Türkilye^de faizle para vermek 
haktır. Evet, Türk mevzuatında faizle para ver
mek yaisak değildir, mubahtır. Ancak vergisini 
ödemek şartıyle. Devletin istediği ışıey vergiyi 
almaktır. Tefecilik, ona imkân veren tapu ka
yıtları, ipotek kayıtlan; tefecilik için âdeta hu
kukî bir imkân halindedir. Hükümet istanbul, 
izmir ve Ankara tapu sicil muhafızlarına sor
sun, 300 bin, 500 bin, milyonluk alacaklar için 
ne kadar tapu kaydı vardır; ne kadar ipotek 
kaydı vardır? Bunlar hep tefeciliktir. 400 bin 
lira alacak demiştir, 200 bin lira vermiştir. 
Çünkü apartman müsaittir, değer olarak mil
yonluktur. Hukukumuza göre mâni değildir; 
ama, 36 ncı madde emretmiştir. 

Hattâ «Anayasa acaba ne getirmiştir?» diye 
sual olabilir? Mücmel olarak cevap vermek ge
rekir. Anayasanın hayatiyetini kazanmak ve ona 
hayatiyet vermek; daha doğrusu mevcudolan 
hayatiyetini tatbik etmek için genel prensipler 
vardır. Teferruata kaçmadan ben hemen derim 
ki, Anayasa emeğin faziletini getirmiştir. Eme
ğin hakkını getirmiştir. Emeğin hakkı verildiği 
zaman emeksiz kazanç bertaraf edilir. Emeksiz 
kazanç gayri meşru olur. Bu ezelî bir kaidedir. 
Bu Anayasanın getirdiği kaide değil, binlerce 
seneye kadar uzanacak olan ezelî kaidedir. Mal 
dediğimiz, bahçe dediğimiz, servet, dediğimiz, 
varlık dediğimiz her şey bir emek ürünüdür. 
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Bunun dışında bir ürün mütalâa etmek müm
kün değildir. Eğer bunun dışında bir ürün mü
talâa ediliyorsa, mutlaka gasptır, mutlaka ha
raçtır, mutlaka tahakkümdür. Faiz öyledir; 
bence mevduat faizleri dahi öyledir. Birçok kıy
metli hatipler, hattâ plânlama ve plân, özel te
şebbüsün, özel sermayenin yatırımlara kayması 
için birçok tedbirler getirmeye çalışmış, birçok 
avantajlar tanımış, imtiyazlar tanımış. 

Kıymetli bir hatibimiz de, «özel sermayeyi 
takviye edelim, özel teşebbüse krediler verelim,» 
diyor. «Bu kuşu uçuralım, kanat takalım» diye
cek kadar ileri gidiyor. 

Gene kıymetli bir arkadaşımız, «Hariçten ge
len işçi dövizlerini yatırıma sevk edelim» diyor. 
Evet, doğru; fakat nasıl sevk edeceksiniz? Ser
maye sahipleri enayi değil. Devlet bankaları 
% 9 faiz veriyor. Yatırıma nasıl sevk edersin? 
5 milyon lirasını bankaya yatırdığı takdirde 
yılda 450 bin lira faiz alıyor. Kaşıkla yesen bit
mez; ayda 40 bin lira yapar. O halde niçin ben 
5 milyon liramı yatırıma sevk edeyim; işçi ile 
uğraşayım, dağ taş ile uğraşayım, kanunları ile 
nizamları ile uğraşayım, pazarlamasıyle uğraşa
yım? Mesele bu. Sermaye zorla yatırıma gitmez. 
Banka kurarım. Banka kurmak bizde mubah. 
5 milyonum var, 30 kişi toplanıp 150 milyon 
lira yapar, banka kurarım. Paramı faize veri
rim, % 20'den satarım, vergisini verdikten son
ra gerisini alırım. Bu kadar ucuz ve bu kadar 
garanti yol varken ben özel teşebbüsü, özel ser
mayeyi nasıl yatırıma sevk edeceğim? Bir ta
raftan böylesine bedava kazanç imkânlarını, hu
kukî imkânlarını açıkta bırakacağımı; diğer ta
raftan sunî tedbirlerle özel serveti ve serma
yeyi yatırıma sevk edeceğim. Tezat, çelişki. 

Özel sermaye için özel tedbirler almaya lü
zum kalmadan, oturduğu yerde, durduğu yerde 
para kazanması yollan, avantadan para kazan
ma yolları tıkandığı zaman «Hazıra milyon da
yanmaz» fetvasmca özel sermaye sahipleri mem
leketi delik deşik eder. işte, nitekim bankalar
daki mevduat 48 milyar lira, 50 milyar lira. Bu 
büyük paradır. Mevduat faizi peşinde bankalar
da 50 milyar lira toplanmış ve bu 50 milyar lira 
% 20 faizle esnafa, tüccara, sanatkâra gidiyor. 
Bu 50 milyarın sahipleri oturduğu yerden kaza
nıyor. Mesele bu. Arsa alıyor. Rica ederim, bu 
medenî âlemde arsa alım ve satımı nerede gö-
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rülmüştiir ki mubah olsun? Ne demek arsa al
mak ve satmak? Hizmet midir? Arsa almanın 
hizmet yanı ve yönü nedir? Ama bir küfe ar
mudu köylünün ayağından alıp, müstehlikin 
ayağına götürmek bir vazifedir, hizmettir. Kar
şılığını alacaktır. Bina yapıp, satmak hizmettir; 
ama arsayı alıp kimin ayağına götürüyor ki, 
hizmet olsun. Niçin arsa alım ve satımı hukukan 
menfi olamasın? Kamu zararına niçin telâkki 
edilmesin? Arsa, piyasa malı ve ticarî meta ha
linde olduğu için vatandaş, dağların arkasında, 
gecekonduda aşiret hayatına mahkum olarak 
yaşıyor. İmar plânlarının Türkiye'de en çok tat
bik edildiği şehir olan Ankara'da % 60, İstan
bul'da % 70 oranında gecekondu mevcut. Mil
let gecekondu hayatında. Şehirden 20 Km. 
uzakta olan ve köylünün toprak olarak kullan
dığı ve ondan ileri olmayan toprağın dönümü 
100 lira; ama şehir kenarında 300 bin lira. Bu 
parayı tüccar kimden alacak? Vatandaştan. Ni
çin alacak? 36 ncı maddeye rağmen kanunen 
mubah saydık da ondan. Mesele bu. 

Bizde telefon bile ticarî meta halindedir. 
Onu, hizmet görsün diye Devlet vermiştir, hiz
meti bitmiş Ankara'dan İstanbul'a gidecektir 
10 bin liraya satar. 

Bizde plaka dahi spekülâsyon n^evzuudur. 
Plaka, ticarî bir möta olduğundan İM, üç bin 
lira «itmeyen eski arabasını 20 bin liraya, ka
dar satar. Neden sömürü yoktur diyoruz? Bal 
igtiibi sömürü vardır. Elbette liberal özel huku
kun, lüharal deıvtet idaresi nkamının getirdiği 
sömürü olacalk. Elbette hukuk, hak litfaral olun
ca, hakkın istimali mülkiyetin istimali lilberal 
olunca sömürü olacak. Sermayenin tabiatında 
da, insan tabiatında da sömürü vardır. Bütün 
mesele, serveti ve sermayeyi sömürü imkânın
dan mahrum kılmaktır. 

Sermaye sahipleri, «500 bin lira param ol
duğu halde bankaya gidiyorum faiz vermiyor
lar; şllrke't kurayım diyorum, kurdurmuyorlar; 
arsa alıp satayım diyorum, sattırmıyorlar» di-
jidbiilm&li. O halde bunun yerine zeytin bahçe
leri, elma bahçeleri yapacağım, arıcılık, tavuk
çuluk, balıkçılık yapacağım, atelye kuracağım 
demeli ve 50 milyar böylece istihsale ve imalâtı 
zorunlu olarak > şevke dilmsMir. 

Sayın senatörler; bütün sömürü kapıları
nı açık bırakıp, sonra sunî tedbirlerle serma
yeyi Ülstihsale yönelmnek mümkün değildir. 

•Saygılarımı sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeşligil, buyurun. 
HÜSNÜ BİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, vakit ilerlemiş olduğundan ar
kadaşlarımızın yorgun olaMec eklerini dikkate 
alarak fikirlerimi kısaca ifade etmeyle çalışa
cağım. 

Arkadaşlarımız plân hajkkmdakji fikirleri
ni ifâde ettiler. Plânın doğru, iyi yanları ol
duğu gibi noksan tarafları da var, Bu eksik
likler olacaktır'. Plânı kim tatbik edecektir. 
Elbette Devlet kadrosunda bulunan insanlar 
'tatbik edecekleridir. Plân ne kadar güzel olur
sa olsun; tatbikatçıları saminiyeltle inannıa-
mış ve tam mânasıyle tatbik edemiyorlarsa, bu 
tatbik edilemeyecek demektir. Plânın mükem
mel bir şekilde tatbik lediîeibilıne'si için, güve-
mî.T, sağlam bir plânlama kadrosunun plâna 
inanmış olması gerekir. O bakımdan plânda 
noksanların veya fazlalıkların olması mevzuba
his değildir. Plânın, Türk Milletinin bünyesine 
göre hazırlanmasını gönülden arzu ederiz. 

Bir .arkadaşımızın da temas ettiği gibi, bü
tün ömrümüzü verdiğimi'z millî eğitim mesele
lerimiz üzerinde, otelden beri birçok sözler söy
ledik; «Milletler, diğer milletlerden ayrıdır, 
bünyeleri de birbirine benzemez. Düğerlerini 
taküldöden, onun kopyacısı olan milletler ayak
ta durmaz» dedik. 

Arkadaşlarımız da, bu konuda Atatürk'ün 
fikirlerini dile getirdiler. Benim kanaatimce 
Atatürk'ün Milîî Eğitim konusundaki fikirle
ri, tam mânasıyle anlaşılmamış, fikirleri taan 
mânasıyle tas dük edilmemiş, saikız gibi ağızda 
çiğnenmiştir. Ataltüık'ün söylev ve deaıeçle-
rındaki Millî Eğitim inancına bakacak olursak, 
kopyacı bir •maarlifin tamamıyla aleynindedir. 
Atatürk konuşmalarında «Kopyacılık Şarktan 
veya Garptan alınmak istenselde, bu olmaz çün
kü dejenerasyona götürür» diyor. Bu hususlar 
sımanla tarafımızdan tespit edilecektir. Ata
türk devrinde kopyacı bir maarif yoktu. Biz, 
o zamanda (yetiştik ve o inanç içinde bulunduk, 
Türk MillîatMn bünyesine has bir Millî Eğitim 
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Teşkilâtı vardı. Arkadaşımın da ifade ettiği gi
bi, Tüıik Millî eğitikrıcileri, sanat enstitülerin
de ve diğer okullarda olduğu gifcli, kendi bün
yemize göre okullar acıyorlardı. Hakikaten o 
zaman millî (bir ruh vardı. Biz de dahil o za
manın gençleri, mezun olduktan sonra yurdun 
her kölesine gönderilebiliyor ve hiç kimse de 
«Beın oraya gii'-mem» demiyortdu. Demek ki bu 
'inancı veren millî eğitimdir. 

Plânda müllî eğitimimizle ilgili konuları 
okudum ve şahsen bunları ruhsuz buldum. Mil
lî eğitim, gençliğimizin bugün içinde bulundu
ğu buhranı tamamen kavramamış; gençliği bu 
bunalımdan nasıl kurtarabilirim, nasıl bir ideal, 
nasıl bir mefkure veririm diye düşünmemiş. 
Müfredat programlarında çok daha güzel ifa
deler vardır, isterseniz açın, okuyun. Millî Eği
tim şûralarında bulunduğum için, bu program
ların hazırlanmasında emeğim geçti. Meselâ or
taokul veya lise müfredatını alın okuduğunuz
da; amaç ve gayelerinin bundan çok daha mü
kemmel olduğunu görürsünüz. Fakat, bunlar 
tatbik edilmiş mi edilmemiş mi? işte orası meç
huldür, orası noksandır. Zorlandığı vakit tat
bik edemediğğimiz esasların yerine; başkaları
nı arıyoruz, bu da olmadı efendim reform diyo
ruz. Dur bakalım, mevcudu tatbik edebildin mi, 
aksaklıklarını giderebildin mi, bu aksaklıkların 
nerede olduğunu teşhis edip ortaya koyabildin 
mi? Tabiî bunların hiçbirisi yok. Maalesef bu 
sözleri söyleyenler ve bu millî dâvayı savunan
lar hakikî Atatürkçü oldukları halde, aşırı sağ
cı ya da şu veya bu istikamette gösterilmiş ol
maları çok üzücüdür. Onun için Türk maarifi 
dejenere edilmiştir. Gençliğin burada suçu hiç 
yoktur. Maarif siyasete âlet edilmiştir. Hakika
ten tatbikat noksanlığı sebebiyle bocalayan bir 
gençlik meydana gelmiştir. Millî eğitimin kaba
hati dolayısıyle çok yazık ki, bu kadar insan 
heder olmuştur. Millî eğitimin politikaya âlet 
edildiğğini ve gelişigüzel bir tatbikatın mev-
cudolduğunu kabul etmek lâzım. 

Millî eğitimde üç faktör vardır; eğitim, öğ
retim ve tatbikat. Bu üç faktör yan yana gider. 
Türk millî eğitimimizde noksan olan cihet, 
sadece öğretimdir, eğitim yoktur. Bakınız okul
lara, öğretmen dersini verdikten sonra başka 
bir şeyle ilgilenmez. Bizim zamanımızda böyle 
değildi, çocuğa ayrıca terbiye de verilirdi. Aca

ba çocuğa nasıl bir terbiye vereceğiz? Sizler ve 
bizler bu terbiyeyi babalarımızdan ve okulları
mızdan aldık. Bir büyüğün karşısında nasıl du
rulur, nasıl hareket edilir, bunu öğrendik. Bun
ların prensipleri vazedilmiş değildir. Atatürk 
Türkiyesi zamanında okullarda böyle terbiye 
verilebiliyordu; ama ondan sonra böyle olma
mış bir Amerikan demokratik eğitim sistemi 
uygulamaya başlanmış. Bu sistem, Türk bünye
sine uygun mudur, değil midir? Maalesef, şı
marık ve aynı zamanda kendisini bilmeyen, va
zifeden kaçan, davranışlarını kontrol edemeyen 
bir gençlik meydana getirebildik. 

Ezbere dayanan, tatbikatı olmayan bir sis
tem mevcut. Mühendisin de, ziraatçısının da, 
tüm üniversite mezunlarının da tatbikî çalış
ması yok; ama batı eğitimine baktığımızda, öğ
rencisinin elinde pratik çalışma vardır, bu pra
tiği verebilmişlerdir, öğrenciler tulumlarını gi
yip fabrikalarda çalışabiliyorlar. Yalnız bizim 
sanat enstitülerimizde bu pratik çalışma vardı; 
fakat kifayetsiz, pratiği noksan olan öğğrenci-
ler iş hayatına atlamadıklarından gidip memur 
oldular. Biz bu pratik çalışmayı göremiyoruz. 
Okullarımızda eğitim noksandır, öğretim ve 
pratik de. Sadece nazarî öğretime dayanıyor, 
pratiğe gidecek kuvvette değil. 

Beyefendiler, arkadaşlarımızın da dediği gi
bi 40 bin ve hattâ bunun üzerindeki köy ünite
miz için kentleşmeye karar verirken, cari har
camalarımız fazla olduğu halde diğer taraf
tan ilköğretimi 8 yıla çıkardığınızı düşününüz; 
bu öğretmenler ne olacak? Bina ve öğretmen 
ihtiyacını karşılamaya Türkiye'nin bütçesi kâ
fi gelir mi? Kentleşmeyi sağladıktan sonra bu
nu yapabilirsiniz, önce 40 bin köy kentleşip 
köy sayısı 15 bine veya daha az sayıya inecek. 
O zaman bunu yapmak normaldir. Zaten Avru
pa da böyle gelişmiş. Bu. olmadıktan sonra pra
tiğe de gidemezsiniz. 

Bir lisede dört beş bin öğğrenci çift tedri
sat yapıyor. Burası bir kışla değildir. Hattâ 
köylerimizde bile çift tedrisata gidilmeye baş
landı. işin garip tarafı, plânlı devre diyoruz; 
fakat o kadar plânsız bir durum var ki, 81 tane 
ilk öğretmem okulu gayrimüsait yerde açıl
mıştır: Bu okullar bugün 16 bin mezun veri
yor. Mezunlarını istihdam edemiyorlar, ede
mezsiniz, edemeyeceksiniz. Çünkü bunlar ge-
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lişigüzel açılmıştır, yersizdir. Bu, plânlı dö
nemin işi değildir. 81 öğretmen okulundan me
zun olanlara da yer bulamayacaksınız. Zaten 
bu sene as aldınız, 6 500 kişi. Nitekim aldınız 
bu arkadaşları... Şimdi, Ankara köylerine çı
kın bakın, sizleri davet edemiyorum. İki öğret
menin okutacağı yerde dört öğretmen var, üç
lü, ikili tedrisat yapıyor, bina namüsait, Türk-
ye'nin bu şartlarını bilmeden, tetkik etmeden 
ve coğrafî ve kısan durumunu gözönünde bu
lundurmadan siz nasıl olur da kendi kendinize 
«Biz 8 yıllık eğitim çıkaracağız.» dersiniz? 
Bar bar bağırıyorsunuz «Okuma - yazma ora
nı Türkiye'de şu kadar düşük.» diyorsunuz. 
Türkiye'nin bütçesini nasıl düşünmüyorsunuz? 
Hepimizin gönlü ister. 

Beyefendiler, bunları ortaokul mezunu et
tiğiniz takdirde yine bürokrat yapacaksınız. 
Türkiye'de sosyalizmin gelişmseini önleyeme
yeceksiniz. Nazarı dikkatinizi çekiyorum, ga
zeteler de yazdı, 100 bin lise mezunu üniversi
te imtihanına girdi ve bunun 10 binini üniver
siteler alabiliyor, yüksek okullar da 5 - 10 bi
nini alacak, 80 binini açıkta. Bu nazarî eği
tim görmüş olan gençleri siz sabana veya iş ba
yatına sevk edemezsiniz. Bu münevver işsizliği 
Türkiye'yi batıracaktır. Birinci Meşrutiyette 
Hafız Efendi çıkmış, Maarif ve Maliye nazır
larına: (Biraz ağır kaçacak, ama onun dili ile 
söylüyorum) «Doğru, siz hep bürokrat yetişti
riyorsunuz ; ağzına torba, boğazına gem veriyor
sunuz, yani Devlet kapısına bağlıyorsunuz, 
serbestliğini veremiyorsunuz.» Çok güzel söyle
miş O. Hakikaten güzel söylemiş. 

Şimdi, yine bir misâl vereceğim: Yatılı okul
ların imtihanına hatırımda kaldığına göre 60 
bin genç girdi; 6 binini aldınız, öğretmen 
okullarında 56 bin öğrenci imtihana girdi; 6 500 
öğrenci aldınız. Peki, bu kadar açıkta kalan 
genci ne yapacaksınız? Emin olun babalarının 
dükkânlarında da oturmazlar. Biz bu acıyı ön
ceden duyduk. Maarif Şûra tarihlerini şöyle 
bir karıştırın, sene 1947. Genç bir müdür ola
rak ben de katıldım. «Bu istikamet kötüdür, 
ortaokullara nasıl bir istikamet verelim?» dedik 
ve iş derslerinin, tarım derslerinin, ticaret ders
lerinin programa konulmasını kararlaştırdık; 
fakat tatbikatı yapılmıyor şimdi. Sayın Çelik-
baş'da 4 ncü Şûrada vardı. Açın o müfredat 
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programımı, «işe yönelme ve aynı zamanda 
çocukları hayata hazırlama» anagaye olarak 
ele alınmıştı. Şimdi, ortaokullarda bu tatbik 
ediliyor mu? Yok. Emin olun, tetkik edin; işe 
yönelme vaktiyle düşünülmüş, konmuştu; ama 
Türk maarifinde bunları uygulayacak tatbikat
çı çıkmamıştır. Maalesef hepsi gelişigüzel ya
tırımla, siyasetle vakit geçirmiş, Türk maa
rifini öldürmüştür. Yüksek okullar da öyle. is
tihdam sahası bulmadan olmaz. E, nedir ka
naatiniz? Türk maarifine millî bir ruh vermek 
lâzım; millî ruhu verdikten sonra, millî kültür 
şarttır. 

Bir de eleman kifayetsizliği vardır. Kim ne 
derse desin eleman kifayetsizdir. Kifayetli ele
man kadrosuna ihtiyaç vardır. Mesleğin için
deyim; bu kadronun içinde çok kıymetli arka
daşlarımız vardır. Bugünkü müfredat progra
mını uygulayacak müdüre gidip, sorunuz, «Bu
nu okudunuz mu?» deyiniz, imtihana tabi tu
tunuz, müspet bir netice elde edemezsiniz. Maa
rif Vekâletinin tamamen yeniden düzenlenmesi 
lâzımdır. Bizim zamanımızda müfettiş gelirdi, 
toplardı bizleri o meseleler konuşulurdu, maa
lesef bugün öyle değil, Bizim zamanımızda var 
olan eğitim bugün kalkmıştır; eğitim ticarete 
dökülmüştür, her tarafta dershane olmaz bu. 

Veliler «Çocuklar kalıyor.» diyorlar. Niçin 
kalıyorlar biliyor musunuz? Eski yönetmelikte 
(Yenisinde de var.) talebesine ders veren öğ
retmenin cezası; öğretmenlikten ihraçtır. Şim
di, benim dershaneye gelsin para kazanayım 
diye dershaneler açılıyor, öğretmenler de orada 
ders veriyor, ırlesele olup bitiyor. Nejnni dü
zelteceksiniz bunun? Güzel yazmışsınız; ama 
bunlara paydos diyebiliyor musunuz? Eğitim 
ve öğretimde para olmaz, para düşünülmez. 
Bu, manevî ciheti yüksek olan bir meslektir. 
Bakıyorsunuz, dershaneden geçilmiyor. Bizim 
zamanımızda gece dolaşır evi müsaiiolmayan 
insanlar için sırasıyle öğretmen arkadaşlar nö
bet tutarak ders saatleri acardık ve çocukları 
öyle yetiştirirdik. Bizim yetiştirdiğimiz çocuk
lar emin olun tarım bahçelerinde gündelikle 
çalışırdı. O günkü müfredata göre bunun tat
bikatı yapılıyordu. Bunlar tatbik edilmeden 
kalkmış reformdan bahsediyorsunuz; rica ede
rim... Kendikendimizi aldat maktan vazgeçip, 
realist olalım, samimî olalım, doğruyu söyleye
lim doğruyu kaıbul edelim. Mesele bu. 
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Ben iyi hatırlarını, bir zamanlar tanım okul-
lan bahçıvan okulları açıldı, beyefendiler bilr. 
Bu bahçıvan 'okullarımdan mezun olanlar, ortıa-
dkul mezunu olarak kabul edildi ve köyümde 
tatbikat yapmjası için arazi verildi, inanır mısı
nız öğrendiklerinin hiçbirini tatbik edemedi
ler. Çünkü, eğitim, nazarî tiıdii. O zaman ben /ma
arif müdürü idim, gelip benden öğretmen ve
killiği istediler. Köylüler Devlet kapısına gelip, 
«Elimizden aldığınız tarlayı onlara verdiniz, 
ama başkası ekip biçiyor, kiraya veriyor.» de
diler. Mesele ıbu. Türkiye ̂ de bu nazarî eğitim
den kurtularak, pratiğe çok değer vermek lâ
zım; ama bugünkü sistemle reform da getirdi
niz bu değeri verecek misiniz? Katiyen, okulu
nuz buna müsait 'değil, binalarınız buna müsait 
değil, elemanlarınız buna göre yetiştirilmiş de
ğildir, öğretmen yetiştiren müesseseleriniz nor
mal değildir. Şunu şunu doldurayım diyen yı
ğın yığındır. Maalesef kifayetsiz inşaların 
elinde öğretmen yetiştiriyorsunuz; bu gerçek
tir, bu hakikattir; bunu bilmelk lâzımıdır. Onun 
için plândaki nazarî şey beni tatmin etmemiş
tir. 

Nihat Erim Hükümetti de bu reform hareke
ti ile kendi kendini aldatıyordu ve Türk Milleti
nin başına büyük bir yük açacaktı. Bundan ön
ceki insanlar bu yolu açmıştır, bunu kabul et
meli; zorlamışlardır, filân kazaya öğretmen 
okulu falan kazaya öğretmen okulu aomışlar-
lardır, yazık olmuştur millete. 

Diğer bir mesele: Arkadaşlar kabul etmeli, 
bence Türkiye'de bu plânın yanında bir de ah
lâk plânlaması yapılmalı. Noksan olan budur. 
zaten. Cemiyet, kapanın elinde kalıyor, öyle bir 
devir açılmış. Ben isterdim ki, 12 Martitan son
ra ahlâk plânlaması yapılsın ve şu suiistimaller 
önlensin; Devlet dairelerine rüşvetsiz girildin, 
sin, ticaret ahlâkı olsun. 

Saym Başbakan Ferid Melen geçenlerde pa
zara gititi, halk da sevindi. Aracılardan bahset
t i Peıki, aracılar için ne tedbir koydu plân ön
leyici bir şey var mı? Sayın Melen ide siadece 
oraya gidip, aracılardan şikâyet etmekle kaldı. 
Hakaikaiten hâlâ köylünün elinden kilosu 25 ku
ruşa alman karpuz, 150 kuruşa satılmakta, ki
losu 50 kuruşa alınan elma 350 (kuruşa satılıyor. 
Siz bunu plânlayacak zemin buldunuz mu? Kar
ma ekonomi gelişigüzellik demek mi?» Bırakı

nız yapsınlar, bırakınız geçsinler» fikri, deje
nere bir fikirdir; Türk Milletinin bünyesine uy
gun bir fikir değildir. Atalarımız; «Bir kızı 
kendi gönlüne bırakırsanız ya davulcuya varır, 
ya zurnacıya varır» derler. Hükümetin, hüıkü-
metliğini icra etmesi, kuvvetini fföstermesi lâ
zımıdır. 

Sunta mevzuunu ben dinledim,, zamanı gele
cek Ticaret Vekil ile yukarda konuşacağız bu 
mevzuu. «Talaşın kilosu 10 kuruş, suntanın plâ
kasının maliyeti 30 lirayı geçmez» diyorlar. 180 
liraya satılıyor. Döşeme için meşe odunu alıyor
sunuz, bir tonunun 500 lira olduğunu farz ede
lim, kaç metreküb çılkar? üçüncü sınıfı 80 lira.. 
Liberal ekonomi; birtakım insanların gelişigü
zel olarak başka birtakım insanın hakikim ye
mesi demek mi? Benim dinim buna katiyen mü
saade etmez; alın teri ile kazanca müsaade 
eder; hattâ aracılığa müsaade etmez. Geleceğin 
de islâmı iyi bilmesi lâzımdır. 

Köylünün malını, şehildeki fiyattan haberi 
olmadan, ta uzaklardan karşılayarak yok paha
sına almayınız. Bir Hadisi Şerifte, baba ile 
oğlu arasında olsa dahi aracılık menedilmiş-
tir. Böyle felsefeye hangi kitapta rastlıyorsu
nuz, var mı? Ama hükümetler, İslâm ahlâkına, 
Türk ahlâkına uygun bir prensibi getirememiş
lerdir. Ahlâk baştan itibaren başlayacak ve 
aşağıya doğru sirayet edecek ve gayrimeşru 
kazançlar önlenecek. Böyle bir ahlâk plânlama
sı lâzun. Yoksa, Türkiye'nin malî imkânları çar
çur olup gidecektir. Kim ne derse desin Tür
kiye'de suiistimal vardır. Hattâ iş Bankası men
supları bana, buradaki belediyeye para verme
den bir yer için ruhsat alamadıklarını söyledi
ler. Devlet dairesi bir başka Devlet dairesine 
rüşvet veriyor beyefendiler. Siz bunu önleyemi
yorsunuz, gelişigüzel kazançlara mâni olamı
yorsunuz. 

Plânda saniayi mallarında kaliteyi kontrol 
için hiçbir tedbir getireımiyorsunuz. Bunların 
hiçbirisi yok; fakait «Plân yaptık» diyorsunuz; 
ondan bunları kendi haline bırakacaksınız gi
decek... 

Bu plânın tatbik sahası ne olacak, neye doğ
ru gidecek? Bıen bunun üzerinde düş'ünüyorunı. 
Bana kim ne dense desin, samimî olan Türk 
Ordusunun mensupları ve vatanperver herke
sin de bilmesi lâzım, Atatürk'ü dillerine dola-
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yan insanların bilmesi lâzım; Atatürk malını 
mülkünü bu memlekete feda etmiştir, alnı açık 
vefat etmiştir. Bu bilindiği takdirde Türkiye' 
nin ayalkta durması pfelk zor olacaktır. îdbünye 
hastalığı budur. Koçu Bey Risalesi... 

Yolsuzluk ve suiistimal 16 ncı Asırda baş
lamış, İmparatorluğu sürüp gitmiştir. Bütün 
milletlerin yıkılışı budur. Türk Milletinin yük
selme devrine bakarsanız, hakikaten suiistimal 
yoktur. Diğer milletlerin tarihine bakarsanız 
durum gene böyledir; ama çöküş devirlerinde 
suiistimal, bencilik, vurgunculuk, herkesin ken
di kesesini doldurma, kasaya el uzatma mesele
si artmıştır. Herkes beytülmala kepçesini dal
dırma hevesinde. Hâlâ yankıları devam eden 
üyelerin emekliliği mevzuu gruplardan geçme
di mi? önceden önlenemez miydi? Sonradan ön
lenmeye çaışıldı. Demek ki, bu bizden itibaren 
başlayabiliyor ve aşağıya doğru sirayet edebili
yor. 

istirham ediyorum, okullarımızda ve Devle
tin kadrolarında şuna dikkat edilmeli; ahlâk 
plânlaması yapılmadığı müddetçe, Türkiye'de 
ahlâkı geliştirmediğimiz müddetçe, suiistimal 
önlemediğimiz müddetçe, yolsuzluklara meydan 
verdiğimiz müddetçe, yaran ve bendegâhı kayır
dığımız müddetçe, ehliyetlileri yerine koyma
dığımız müddetçe, herkesi değerlendirmediğimiz 
müddetçe hiçbir şey olmaz, hiçbir hükümet mu
vaffak olamaz. Hükümetleri tenkit ediyorsun 
diyorsanız, biz kendi şahsımız İçin değil, eğer 
şahsımızı düşünürsek, biz de el ayak öfelerdik, 
çünkü Türkiye'de el ayak öf eleyenler mevki ala
biliyor. Biz bunu 11 yıllık Parlâmento hayatı
mızda gördük; ama Allah bunu bize nasibetmez, 
inancımız vardır çünkü. 

Sayın genç arkadaşlarım da, plânı yaptılar, 
girdiler; ama bu israf devrini kapatmadığınız 
müddetçe, bir ahlâkî İslâhata girişmediğiniz 
müddetçe, yolsuzlukları hakikaten önlemediği
niz müddetçe, Devlet otoritesini ikame etmedi
ğimiz müddetçe, baştan başlayarak ta aşağıya 
kadar numune olmadığınız müddetçe, hiçbir şey 
yapamazsınız ve yapılamaz. Bizim düşmanları
mız, bizi maalesef böyle yıkmışlardır ve böyle 
de yıkmaya çalışıyorlar. Sağduyulu memleket 
çocukları buna karşı çıktıkları vakit, menfaati
nin haleldar olacağını ve-menfaatinin zedelene-

• ceğinl anlayan insanlar buna kınarlar. Maale
sef bazı basm da öyledir. 

I 

Ahlâk plânlaması diyorum. Rica ederim, 
maarifden bahsederken çocuğun kültürünü ge
liştirmek diyorsunuz; ama bakınız şu mecmua
lara, gazetelere, en büyük gazetelerin baş sayfa
lara, gazeteler, en büyük gazetelerin baş sayfa
larında cinayet reklâmları. Sanki bunu gençli
ğe empoze ediyor. Hangi vasattasınız, hangisini 
götüreceksiniz? Benim gençlik çağımda, yani 
Atatürk Türkiye'sinde, (iyi dikkat buyurunuz) 
o devirde yetişen insanlar, hepimiz gördük. 
Acaba o devirde böyle müstehcen neşriyatlar 
var mıydı? Yolda giderken istiklâl Marşı söy
lensin de kimse ayağa kalkmasın haddi miydi? 
Vatandaş Türkçe konuş diyorduk. Ne idi bu 
ruh? O, millî kültürdü, o ahlâk plânlamasıydı, o 
millete sevgiydi, işte bütün bunlar yok oldu 
gitti. Bunları yerine koyabiliyor musunuz? Bu
nu yaparsanız Atatürk'ten bahsedebilirsiniz, 
yoksa bahsetmeyiniz, rica ederim ve etmemek 
lâzımdır. 

Plânda, Devletçilik umdesinde ifratla tefriti 
ayırmak lâzımdır. Çünkü Atatürk devrinin fel
sefesini işleyen Yusuf Kemal Tengirşenk inkı
lâp derslerinde, Allah rahmet eylesin Mahmut 
Esat, Hikmet Bayur Allah selâmet versin, Re
cep Peker inkilâp derslerinde, devletçiliği, 
«Halkın yapamayacağı zor işleri yapma keyfi
yetidir» diye tanımlarlardı. Halka bırakır ama 
başıboş bırakmıyor orada. Bunu iyice incelemek 
lâzım. Orada karma ekonomi var; ama karma 
ekonomide Devlet hocalık yapıyor. Meselâ 
Kayseri'de Sümerbank Fabrikası kurulmuştu, 
diğer fabrikalar işletmeciliği ondan öğrenmiş
tir. Bütün ustalar oradan yetişmiştir. Onların 
hocalık, örneklik vasfı vardır, ondan sonra da 
kontrol vasıfları vardır. Alabildiğine başıboş 
değildir, vatandaşın sırtından geçinme değil
dir, çünkü o sermayesine düşman türetiyor. Tü
rettiği vakit cemiyet bozuluyor. Onuncu yıl 
marşını misal alınız; «imtiyazsız, sınıfsız bir 
kitleyiz.» Recep Peker de halkçılığı tarif eder, 
sınıf farkı gözetmez. Arkadaşlarımız maalesef 
«Atatürkçülük» derken Türkiye'de bir sınıf 
farkı, sınıfçılık mücadelesine gidiyorlar; ama 
iyi tetkik etsinler yoktur. Onun için sınıf far
kını ortadan kaldırma ne? İktisadî meselelerdir. 
iktisadî meseleler de başıboş bırakma değildir. 
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Kontrollü, güdümlü bir ekonomi. Elemanımız 
da vardır. Elbette sanayide mamullerin maliye
ti kontrol edilebilir. Fiyat şu, kalite de şu dedi
ğin vakit biter. Beyefendiler, ben eski eserlere 
meraklıyım, bakarım. Eğer bir eşyada Osmanlı 
damgası varsa; bu gümüşse % 99 gümüştür, al-
tınsa saf altındır. Haç bunda hile bulamazsınız... 
Bütün bunlar Devletin vazifesidir. 

Türk Standartlar Enstitüsü var, nedir bu
nun vazifesi? Süs için mi orada bulunuyor. 
Plânda bunun yeri nedir? Kalite kontrolü değil 
mi? Öncülük değil mi? Neye bunlar yapılmı
yor? Yani Atatürk'ün felsefesinde, yani karma 
ekonomide öbür tarafı boş değildir. Hocadır 
Devlet. Devlet önderdir. Ondan sonra müesse-
eleri kurar ona örneklik yapar, onu kontrol ve 
murakabe eder, karşısına çıkar. Daha evvel 200 
liraya satılan, 120 liraya satılan kumaşı, ucuz
luk diyor Karamürsel'de 60 liraya alabiliyor
sun. Demek ki, bu 60 liraya satılabiliyor. Nere
de Devletin sebebi hikmeti rica ederim? Nerede 
bunun plânı? Demek ki 120 liralığı 60 liraya şa
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tabiliyor beyefendi. Ben 90 liralığı 60 liraya al
dım. Bundan da kâr ediyor. Peki Sümerbank da 
karşısında hocalık yapıyor. Sümerbank daha 
kaliteli. Böyle liberal, böyle başıboş ekonomi ol
maz. Bu mal sahipleri de, böylelikle gençliği 
kendilerine düşman eder. Onun için, benim plân
da şahsen eksik gördüğüm cihetler bunlardır. 

Kanaatimce vakit de geldi, az konuşacağım, 
sözlerimi bitiriyorum. 

Aslolan; bir ahlâk plânlaması yapma, başı
boşluğu önleme, her halde maiyetleri kontrol 
etme, haklının hakkını güçlüye vermeme, Hü
kümetin Devlet olduğunu belirtme, Devlet ol
ma yeteneğini her şahsın sandalyeye otururken 
kendisinde görme keyfiyetine mâlik olması, vic
danına sahibolmasıdır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. 
Yarın, 12.10.1972 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 19,00 
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