
D Ö N E M : 5 C İ L T : 7 TOPLANTİ : 2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

' n — ^ » ^ — mm 

9 ncu Birleşim 

23 .11 . 1978 Perşembe 

• 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 312 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 312,348 

il. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) 
Kalkınma Planının, 16 .; 10 . 1962 tarih ve 77 
sayılı Yasanım ikinci maddesinin (6/d) bendi 
uyarınca Hükümete geri verilen Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının (1978 - 1982) 
sunıuMuğuna dallr Başbakanlık tezkeresi ve 
Dördüncü Beş Yılık Kallkınma Planı ile Cumu 
huriyet Senatosunca kaibul edilen değiştirgelere 

Sayfa 
da'ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plan Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) 
(M. Meclisıi S. Sayısı : 254; C. Senatosu S. 
Sayısı : 824) 312:347,348:367 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 348 

A) Çeşitli İşler 348 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Çin Halik 

Cumhuriyetti Parlamento Heyetline, Başkan ta
rafından «hoş gefldiniızc» denilmesi. 348 

-»• «•>•••« 



İM. (Meclisi B : 9 23 . 11 . 1978 O i: 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İkıi öburunı yapılan bu Biriıeşimd©: 
Dördüncü Beş Yılık KaUkınıraa Planımın (1979 -

1983) (3/442, S. Sayısı : 254) tümü üzeninde bir süre 
görüşüldü. 

Göıüişımiöİöre gelecek birleşimde devam olunması
na dair Danışıma Kurulu önerisi kabul edilerek : 

23 Kasım 1978 Perşembe günü saaıt 14.00'te top-
lanıinak Üzere ©Meşime saat 22.37'de son verlildli. 

Başkan 
Başkan Başkamıvekili 

Cahit Karakaş Muslih Görentaş 

Divan Üyesi Divan Üyesi 
Denizli1 İstanbul 

Mustafa Gazalcı Recep Özel 

Divan Üyösi 
Kütahya 

Nizameltin Çoban 

BİRİNCİ GTURUM 

Açıimıa saaJl : 14.00 

BAŞKAN : BaşfoamveMi Memdulı Ekşii 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 9 ncu Birleşimini açıyonum, 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 
Planının, 16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
(1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (1) 

(1) 254 S. Sayılı Basmayazı 22.11.1978 tarihli 
8 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı üzerimdeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Koimulsyomı hazır. 
Sayın 'Hükümet? 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Hükümet, burada Siayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Zatİâimıiz mi ef eridim? 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Evet efendim. 

Sayın Hükümet var. 
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yım Necmettin Erlbakam'ın. 
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Buyurun Sayın Brbafcan. 
MISP GRUPU ADINA NECMETTİN ERBA-

ıKAN (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Mecli
sin muhterem üyelerli; 

Buıgüîı 23 Kasım 1978. Dünden beri Yüce Meclis
te Dördüncü Beş Yılık Planın çalışmaları mı sürdü
rüyoruz. Mili Selâmet Partimiz Grup unun, ülkemizin 
Dördüncü Beş Yıllık Planı hakkındaki görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurlarımızda bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken Yüce Meclise Milli Selâmet 
Partisi Grupuimuzun saygılarını sunarım, üyelere hür-
metlerimlizi takdim ederim ve Cenabı Haktan önü
müzdeki yıllarda ve daha sonraki yıllarda aziz rniile-
tJimize saadet ve selâmet vermesini niyaz edenim. 
(MSP sıralarımdan- alkışlar) 

'Muhterem arkadaşlarım, plan görüşmelerinin 
ehemmiyetli bütün üyelerimizin malumudur. Dün
den beri saatlerce süren görüşmeler yapılırken, ülkemi
zin en mühim meselesinıi müzakere etmiş oluyoruz ve 
'bu meyamda bar yandan plan hakkındaki görüşler 
orta yere konurken, bliır yandan da temsil edil
mekte olunan temel görüşler meydana çıkmak
tadır. Nitekim dün planı Yüce Meclise takdim 
ederken yapmış olduğu konuşmada Sayın Başbakan, 
Cumhuriyet Halk Parfeinin soldu görüşlerini orta 
yere ıkoyrnuştur. Bu Plan hakikında görüşlerini açık
layan Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Demire! 
de, Adalet Parfiiisıinlin görüşlerini orta yere koymuş
tur. Bu görüşler bizim kanaatimize göre, temelinde 
kapitalist nizamı benliimısemiiş bir liberal görüşün ifa
desidir. Büze gelince, biz Milli Selâmet Partisiyiz, 
mili görüşün temsilcisiyiz. Bu sebepten dolayıdır ki, 
plan hakkındaki görüşlerimizi arz ederken, milli gö
rüş açısından görlüşleriimıM arz etmemiz çok tabiidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta bir noktayı 
bilhassa belirtmek istiyorum. Bakınız sosyalizmden 
illlhaim alan solcu görüşler, kapitalizmden ilham alan 
liberal görüşler ve bunların temsilcileri, Batı ülkeleri
nin birçok parlamentolarında aynen mevcuttur. 

Burada dün yapılmış olan müzakereler, benzeri 
şekilde bu ülkelerin parlamentolarında da yapılmakta
dır. Ancak biz ona inanıyoruz ki, faizim miMetimizin 
bir bahtiyarlığı vardır. O da kendi parlamentosunda; 
kendi millî görüşünü, taklitçi görüşler dışında kendi 
milli sistem ve görüşünün temsil edilmesidir. Bu bü
yük bir bahtiyarlıktır ve konuşmalarıma başlarken 
bu ehemmiyetlıi nototayı işaret etmeyi bir vazife sayı
yorum, 

Bu sebepten dolayı şimdi milli görüş açısından gö
rüşlerimizi orta yere koyarken, zaman zaman solcu 
zihniyet ve liberal zihniyet arasında hakemıîıik vazife
mizi yapmak da gerekecektir. Bunada peşinen Yüce 
Meclislin dilkkatiilerini çek'iyorum. 

Muhterem üyeler, muhterem arkadaşlarını; me
seleye mili görüş açısından yaklaştığımız zaman, ön
ce hiç şüphesiz (bu planın hangi millet için yapıldığı, 
bu Milletin tarihinin hangi noktasında yapıldığı ve 
ne maksatla yapılmış olduğu üzerinde ehemmiyetle 
durmak meclburiyetindeyiız. 

Bugün bilindiği gilbi, yeryüzünde 217 tane ülke 
vardır. Bunların 149 tanesi müstakili ülkedir, 68 tane
si de bağımlı ülkedir. TCrkiye'mliz bu 217 ülke ara
sında rasgele, lalettayin ülkelerden bir tanesi değildir. 
Plan yaparken hiç şüphesiz, her şeyden önce hu ger
çeği dikkatle gözömünde bulundurmak mecburiye
tindeyiz. 

Biz, eşsiz bir tarihe sahip bir milletiz. Çağ açıp, 
çağ kapatmış; asırlar boyu dünyanın en güçlü ülkesi 
olarak gelen bir milletiz, ilimleri, ferileri kuran bir 
milletiz. Bugün Batı'nın tatbik etmekte olduğu tek
nolojinin temel esaslarını geliştiren bir miletJiz ve 
en yakın mazimizde, bin yıllık tarihimizde ülkeleri 
en kaba ölçülerle mukayese etmek istesek; nüfusu, 
toprak büyüklüğü, milli geliri ve fert başına milli ge
lir açısından dünyanın bir numaralı yerini işgal etmiş 
bir milletiz. Bu büyük tarihimizi bilmeden, göz önü
ne allmadan, elbette bizim ülkemize plan yapmak 
mümkün değildir. 

20 nci Asra gelirken, milletlimiz hakikaten o gü
nün şartlan altında dahi büyük kalkınma hamlele
rini başarmıştır. Ancak, bin yıldan beri devam edea 
bir Haçlı zlihniyetü, bizim milletlimiz ne zaman kal 
tınmak listediyse, daima ona fırsat vermemeyi kendi
sine bir vazife bilmiştir. Bu sebepten dolayı, biz, bu 
asrın başına geldiğimizde demiryol'larımızı kendimiz 
yapan, Batı ülkelerinden fabrikalarını daha büyük 
ölçüde kuran, 'bir misal olarak arz etmek lazım ge
lirse; gemli inşaiyesinde, dünyada en ileri dereceyi 
temsil eden bir millet olarak geldik. Hamidiye tipi 
kruvazörlerin bundan 70 - 80 sene önce zırhıyla, ma
kinesiyle ve bütün techizatıyla ülkemizde inşa edil
miş olduğu gerçeğimi hiçbir zaman . göz önünden 
uzak tutamayız. 

Ne zaman ki, biz büyük kalikınma hamlelerine 
başlamışızdır, dış güçler de bunları önlemek hususun 
daki gayretlerini arttırmıştır. Nitekim, bu asrın başın-' 
da böyle oldu, 20 nci Asrın ilk 25 senesi bu sebepten 
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dlölaıyı hariplerte geçiidlimek mıeöburiyetinde kaildik1. 
Hiçbir millet, 'bu asrın harplerine 25 sene dayamaz. 
©Mm milletlimiz o miiietıtıir ki, 25 senelik bir harp 
devreslimıi Cenabı Hakikin lüttfuyla zaferlerle, saibır-
la, başarıyla gelip geçmlişıtir. 

20 nci asırda 4 tarihi devreyi yaşıyoruz. Bu birin
ci 25 senelik harpler devresinin arkasından, milletimiz, 
bir ikinci 25 senelik devre geçirdi. Bu devre bir bakı
ma, bu uzun harpler yılının yaralarını sarma devresi 
olarak telâkki edilebilir. 

Bir üçüncü 25 senelik devre daha geçirdik. Bu da, 
kalkınma için gayret gösterilen bir devre oldu; ama 
ana karakteri itibariyle nasıl kalkınacağımız hakkın
da bir yol arama devresi sayılmak lazım gelir. 

Bu devrelerden geçtikten sonra, şimdi 20 nci as
rın son 25 senelik bölümündeyiz. Yeni bir devrin 
başlangıcındayız. İşte, tarihimizin bu önemli bir nok
tasında, Dördüncü Beş Yıllık Planı hazırlamak üze
re bu toplantıları yapmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bulunmuş olduğumuz 
noktayı çok iyi tespit etmek mecburiyetindeyiz. îlk 
önce harekete başladığımız noktayı belirteyim. Asır
lar boyu nüfus, toprak büyüklüğü, milli gelir ve fert 
başına milli gelir itibariyle bütün dünya ülkeleri içe
risinde bir numaralı yeri işgal ettiğimiz halde; şim
di bu yeni devreye girerken, milletlerarasında 217 ül
ke içerisinde bu dört mühim büyüklük bakımından 
bulunduğumuz nokta şudur: 

Türkiye, takriben 780 000 km?'lik toprak büyük
lüğüne sahiptir. Bu toprak büyüklüğü, aslında küçüm
senmeyecek bir büyüklüktür. Zira, Almanya'nın top
rak büyüklüğünün 230 000 km2, Fransa'nın ise ondan 
biraz büyük olduğu, yani Türkiye'nin toprak büyük
lüğünün bugünkü Almanya ve Fransa'nın yekûnu ka
dar olduğu dikkate alınacak olursa, zenginlikleri ay
rıca buna ilâveten dikkate alınacak olursa, toprak bü
yüklüğümüz ülkemizin jeopolitik yeri itibariyle elbet
te bu milletin evlâtları olarak halimize şükretmek, 
Cevabı Hak'ka şükretmek gerekir. 

Nüfusumuz bu hareket noktasında 43 milyonu 
bulmuştur. Bugün dünyada 900 milyon nüfuslu ülke
ler var; buna mukabil 1 milyon, 2 milyon nüfuslu ül
keler var. 43 milyon nüfus, önemli bir nüfustur; hele 
bu nüfusu bizim milletimizin evlatları teşkil eder
se, elbette bunun önemi eşsiz olur. 

Yine muhterem arkadaşlarım, bugün toprak bü
yüklüğü itibariyle bütün dünya devletleri arasında 
36 ncıyız, nüfus büyüklüğü itibariyle 16 nci sırada
yız. Fakat maalesef bunlara mukabil, milli gelirimiz 
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itibariyle, takriben 40 milyar dolarlık milli gelirde, yer
yüzündeki ülkeler içerisinde 25 nci sıraya düşmüş bu
lunuyoruz. Fert başına milli gelir itibariyle, takriben 
1 000 dolarlık bir milli gelirle, yeryüzündeki ülkeler 
arasında 52 nci sıraya düşmüş bulunuyoruz. Milli ge
lir ve fert başına düşen milli gelir, yani ekonomik 
muhassalamızı gösteren bu rakamlar bizim milleti
mizle bağdaştırılamaz. Bundan dolayıdır ki, büyük 
tarihimizi, milletimizin layık olduğu yeri dikkate ala
rak son derece gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz 
ve işte.Dördüncü Beş Yıllık Planı bu görüşlerin ışığı 
altında hazırlamak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu planı hazırlarken, bun
dan önce üç plan devresi geçirdiğimiz yüksek malum
larınızdır. Birinci Plan devresine (Bu rakamlar dün 
burada kısmen konuşulduğu için çok hülâsatan geç
mek istiyorum) Türkiyemiz 29 milyon nüfusla girdi, 
32 milyon nüfusla bu Plan devresini tamamladı. Bu 
plan devresi esasında Türkiye cari fiyatlarla 66 mil
yar milli hâsıladan 101 milyar lira milli hâsılaya, 2 250 
liralık fert başına gelirden 3 100 lira fert başına gelire 
çıkmasını başardı. Bu plan devresi esnasında, Türkiye 
bu neticeyi başarmak hususunda 68 milyar liralık bir 
yatırımı öngörmüştü. Bu yatırımı % 90 ölçüsünde ger
çekleştirmiştir. Birinci Plan devresinde ve kalkınma hı
zı olarak % 7'yi hedef almıştı, bunu % 6,7 ile gerçek
leştirmiştir. Bu plan devresinde özel sektör ve kamu 
sektörü olarak alınmış olan hedeflerde, özel sektörün 
kendi plan hedefini % 100'den daha büyük bir nispette 
gerçekleştirdiğini, kamu sektörünün ise Birinci Plan 
devresinde takriben % 90 ölçüsünde gerçekleştirdiğini 
görüyoruz. 

Birinci Plan devresinde Türkiye, bu kalkınma hız
larını gerçekleştirirken, hemen ifade edeyim ki bu ko
nuda Devlet arşivlerimiz fevkalâde yetersizdir, aşa
ğı yukarı 1 milyar dolarlık bir dış kredi imkânına 
sahip bulunuyordu bütün plan devresi boyunca. Bu
nun 317. milyon dolarını proje kredisi olarak kullan
mıştır Birinci Plan devresinde, o günkü dolar fiyatla
rıyla. 

İkinci Plan devresinde, Türkiye yatırım olarak 110 
milyar liralık bir yatırımı öngörmüştü; bunun % 89'-
unu gerçekleştirmiştir, % 7'lik bir kalkınma hızını 
gerçekleştirmiştir. 

Birinci plan devresindeki % 5,7'lik fiyat artışına 
mukabil, İkinci Plan devresinde ortalama fiyat artı
şı % 10,6'yı geçmiştir. 

Bu Plan devresinde kullanılmaya müsait kredi im
kânları takriben 1 milyar 200 milyon dolar mertebe-
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sinde, kullanılan fiili kredi ise 1 milyar dolar merte
besinde idi. Üçüncü Plan devresine geldiğimiz zaman 
- ki bu 1973 - 1977 senelerini ihtiva eden plan devre
sidir - bu plan devresinde bilindiği gibi 261 milyar 
liralık bir yatırım öngörülmüştü, % 101 oranında bu 
yatırım gerçekleştirilmiştir; fiyat artışları % 20'yi bul
muştur ve bu plan devresinde özel sektör kendisine 
ayrılmış olan kısmı %, 116 nispetinde gerçekleştir
miştir. Dış kredi olarak da 2 milyar dolarlık bir dış 
kredinin kullanıldığını görmekteyiz. 

îşte üç plan devresini bu rakamlarla geldik geç
tik. Planları yaparken, Birinci Plan devremizde anahe-
defimiz aslında Türkiye'nin belli bir milli geliri ta
hakkuk ettirmesi, belli bir kalkınma hızını tahakkuk 
ettirmesi idi. Bu plan devresinde hakikaten gözönü-
ne alınan milli gelir ve belli bir kalkınma hızı gerçek
leştirilmiştir. İkinci Plan devresine girildiğinde bir adım 
atıldı. Türkiye bu milli geliri elde edecek, fakat bu 
milli gelirin bileşimi ne olacaktı? Bu bileşim, sanayi 
geliştirmek suretiyle olmalıdır dendi; ikinci planda sa
nayi yatırımlarına ağırlık verildi ve bunun neticesi ola
rak da ikinci Plan devresinde hakikaten sanayide 
önemli adımlar atılmak imkânı bulundu. 

Üçüncü Plan devresine gelince, sanayie ağırlık ve
receğiz ama, hangi çeşit sanayi? Montaj sanayi mi, 
birtakım tüketim mallarına ait sanayiler mi; yoksa 
hakiki kalkınmaya ait ağır sanayi yapacağız, Türkiye 
sanayileşmesinde, sanayileşmede take-off denilen kri
tik noktasını aşmayı başaracak mı? İşte Üçüncü Plan 
devresinin anamaksadı böylece, Türkiye'nin milli ge
lirde sanayi payını artırmak olduğu kadar, bu sana
yinin de hakiki sanayiye dönüşmesi gayesiydi. Üçün
cü Plan bu maksatlar için hazırlanmıştı. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, geçtiğimiz üç plan 
devresinde, bu plan devrelerine ait öngörülen rakam
lar; kalkınma hızları, milli gelirler, yatırım miktar
ları, takriben gerçekleştirilmiş olduğu halde, asıl Tür
kiye için hayati ehemmiyeti haiz olan ağır sanayi, bu 
plan devrelerinde gerçekleştirilememiş, daima geriye 
kalmış ve Türkiye'nin ağır sanayinin kurulmasına ma
ni olunmuştur. Bu plan devrelerinde Türkiye, hızlı 
bir nüfus artışını orta yere koymuş ve dünya ülkeleri 
arasında hızlı oranda bir kalkınmayı başarmıştır. An
cak, hakiki kalkınma dediğimiz, kritik noktayı aşma 
dediğimiz hadise, henüz başarılamamıştır. 

Milletçe, iktisadi istiklal savaşımızın bugün en kız
gın noktasında bulunmaktayız. İşte, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan hazırlanırken, her şeyden önce dikkatle 
gözönünde bulundurmaya mecbur olduğumuz gerçek 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya nasıl geliyoruz? 
Son birkaç yılı dikkatle ele almakta yarar var. Aslın
da, önümüze getirilmiş olan plan, takdim edilirken; 
son yılların savurganlığı v.s. gibi birtakım tabirlerle, 
son birkaç yıllık ülkemiz için fevkalâde hayati ehem
miyeti haiz olan çalışmalar, gerçeğin tersine gösteril
meye kalkışılmaktadır. Elbette bu iddiaları kökün
den reddetmek vazifemizdir. 

Türkiye, onbeş yıllık plan devresinde en hakiki 
adımlarını şu son birkaç sene esnasında atmıştır. Ni
tekim 1976 yılında bilindiği gibi büyük hakiki kal
kınma, ağır sanayi hamlesi başlamıştır. Bunu bir
kaç cümle ile Yüce Meclisin önünde bir kere daha 
tebarüz ettirmeyi bir milli vazife sayarım. 1976'da 240 
milyar lira - 1976 fiyatlarıyla - tutarı olan 200 büyük 
ağır sanayi yatırımının 100'den fazlasının kuruluşu 
yapılmıştır. Bu sanayi yatırımların kuruluşları gece 
gündüz far ışıklarında atılan temellerle yapıldı. İyi ki, 
o yıllarda gece gündüz far ışıkları ile bu temelleri at
tık. Çünkü biz tarihimizi çok iyi bildiğimiz için, ne 
zaman böyle bir kalkınmaya kalkışılır ise, mutlaka dış 
güçlerin buna mani olmak istediğini bildiğimiz için, eli
mizi çabuk tutmak mecburiyetinde olduğumuzu bili
yorduk. İşte bundan dolayıdır ki, Allah'a şükürler ol
sun, şimdi bu 200 tane eser birer abide gibi yüksel
mektedir. Şurada Ankara'nın yanında Haymana'ya 
gittiğiniz zaman, tepenin üzerinde Haymana Kalıp 
Fabrikalarının bir kartal gibi kaba inşaatının tamamlan
dığını görüyorsunuz. Bu inşaat şimdi bir yıldan beri 
durmaktadır. Ancak bir abide gibi durmaktadır ve 
yakın bir gelecekte tamamlanacağın bir abidesi gibi 
durmaktadır. Biz elimizi çabuk tutup bu adımları at-
masaydık, Haymana hiçbir zaman bir fabrikaya ka
vuşamazdı. Daha uzun yıllar bir müstemleke gibi 
kalırdık. Fakat şimdi o abide orada durduğu müddet
çe ne iç, ne dış hiçbir güç bu fabrikaların tamamlan
masına mani olamayacaktır. Biz elimizi çabuk tuttu
ğumuz için milletimizin bu büyük iktisadi istiklâl sa
vaşında henüz hedefe ulaşamadıysak da, mutlaka he
defe ulaşılmanın adımlarını vaktinde atmış olmanın 
bahtiyarlığı içindeyiz. 

1976 yılında sanayi için ayrılmış olan para aşağı 
yukarı 10 milyar lira civarında bir para idi. Bunun
la bu büyük hamleler başlatıldı. 1977 yılında sanayi 
harcama imkânını 44 milyar liraya çıkarttık. Bunun 
25 milyar lirasını fiilen harcadık. Bütün seçmlerin 
erkene alınması ve 6 ay takriben seçimlerle meşgul 
olunmasına rağmen ve 15 tane milyarlık tesisi bütün 
güçlüklere rağmen, kendi temelini attığımız 15 tane 

— 315 — 



İM. iMedisi B : 9 .23. . 11 . 1978 O J İ 

milyarlık tesisi 1977 yılında tamamlayarak işletmeye 
açtık. 1978 yılı için 50 milyar liraya yakın sanayie 
para harcama imkânını, bütçelerin ve mali dengele
rin içerisine koyduk. 40 kadar sanayi tesisinin de bu 
yıl işletmeye açılmasını programladık. 

İşte aziz kardeşlerim, bu büyük hamlelerin neti
cesi olarakdır ki, Türkiyemizin sanayileşmesine kar
şı dış güçler birtakım tedbirlerini geri bırakmadılar. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 
duymuyoruz, gürültü oluyor, anlaşılmıyor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; dün burada ko
nuşan her iki partinin temsilcisi arkadaşlarımız, mem
nuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'nin kal
kınmasına karşı, dış güçlerin tutumları üzerinde dur
mak ihtiyacını hissetmişlerdir. Türkiyemizin güçlü bir 
ülke olmasına mani olmak isteyen dış güçlerin mev
cudiyetini kabul etmişlerdir. Milletçe bu idrake gel
miş olmamızdan, Milli Selâmet Partisi olarak elbette 
memnuniyet duymaktayız. Ancak bu noktayı huzur
larınızda, dünkü konuşan arkadaşlarımdan bir kade
me daha ileri giderek açıklamayı bir milli vazife sa
yarım. Mesele, hepimizin meselesidir. Milletçe bu he
defler etrafında tek bir vücut olmaya mecbur olduğu
muz meselelerdir. Ondan dolayıdır ki, bu gerçekleri 
dile getirmeyi bu kadar önemli bir konuda bir milli 
vazife saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bizim bu kalkın
malarımız başladığı zaman, dün burada lobilerden 
bahsedildi. Hangi lobilerdir bu lobiler? Bir yanda bir 
Yunan Lobisi var, öbür tarafta da bir İsrail Lobisi 
var. Bu lobileri görmemezlikten gelerek, Türkiye'nin 
meselesini halletmek mümkün değildir. İsrail mesele
sini Türkiye olarak dikkatle takip etmeye mecburuz. 
Buraya Birleşmiş Milletlerin ilk kararı olarak, Müs
lüman ülkelerin ortasına getirilip zorla bir İsrail kurul
muştur. 

Bu İsrail'in Millet Meclisinin önünde, Teodor 
Herzl adlı bir zatın heykeli mevcuttur. Bu zat 150 se
ne önce Viyana'da yaşamış bir siyonist gazetecidir. 
İsrail'in planlarını kurmuş bir kimsedir. Bu kimse bir 
kitap hazırlamıştır. Ve bu kitabının arkasına da bir 
harita ilâve etmiştir. Bu haritada bizim Konya'mız; 
bizim Fırat bölgemiz; diğer Müslüman ülkelerin, 
Irak'ın sahası; Mısır'ın Nil sahaları Teodor Herzl'in 
kitabında İsrail'in toprakları olarak gösterilmektedir. 

Aynı İsrail, kurulduğundan bugüne kadar geçen 
30 sene zarfında devamlı olarak mütecaviz olmuş; 
hudutlarını şu 30 yıl içerisinde 10 misli genişletmiş
tir. 

Bugünlerde, bilindiği gibi ayrıca bütün müslüman-
ların bir mukaddes şehri olan Kudüs'ü kendi şehirle-
riymiş gibi İsrail'in merkezi yapmak için gizli anlaş
malar ve gizli çalışmaların peşindedir. 

Bu planlar ortada iken, Türkiye'nin meselelerini 
elbette iyice görmek mecburiyetindeyiz. 

Dünyadaki, nasıl Yunan lobileri Türkiye'nin güç
lenmesini istemiyorsa; birtakım siyonist lobiler de Tür
kiye'nin güçlenmesini istememektedir; İsrail planları
nın tatbikatı için, karşılarında en büyük güç ve mani 
olarak Türkiye'yi görmektedirler. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye'nin mesele
lerine bakış yaparken, bugün 43 milyon nüfusumuz
la bu gerçekleri görmek mecburiyetindeyiz. Bunları 
üstü kapalı geçiştirerek, aziz milletimize bu gerçek
leri göstermeden, bugünkü iktisadi istiklâl savaşımızı 
kazanmamız mümkün değildir. 

Bu noktada bir kademe daha ileri gitmek istiyo
rum. Bakınız, bu ağır sanayi hamleleri başladı. Tür
kiye hakiki kalkınmaya başladı, cereyan eden olayla
rı görüyorsunuz. Bunlar karşısında Türkiye'ye am
bargolar koymaya başlandı. Gerek silah amborgosu 
ve gerekse iktisadi ambargolar, biraz önce sözünü et
tiğim lobilerin birer marifetidir. 

Silah ambargosunda bir kademe daha ileri gide
rek Yüce Meclise ifade ediyorum: Zannedilmesin ki, 
Kıbrıs hakiki sebeptir; hayır. Silah ambargosunda 
hakiki sebep, Türkiye'nin yükselmemesidir. Kıbrıs me
selesi olmasa idi dahi, Türkiye'nin bu büyük kalkın
ma hamleleri karşısında Türkiye'ye yine bir silah am
bargosu konacaktı. Kıbrıs bir zahiri sebeptir. Kim bu 
gerçeği bizim gözümüzden saklayacak? Türkiye Kıb-
rıs'da ne yapmıştır, 11 seneden beri kan gövdeyi götü
ren bir adaya sulh ve sükûn getirmiş, Türkiye'nin bu 
atmış olduğu adımın arkasından - çok şükür - Adada 
herkes huzur içerisinde yaşamaya başlamıştır. Bunun 
Batılılara, bugün Amerika'ya ne zararı var. Biz bu 
hamleyi yapmasaydık Kıbrıs tam tersine bir «Küba» 
haline dönüşecek, dünya sulhu ve bütün Orta - Doğu 
allak bullak olacaktı. Türkiye bu kadar hayırhah, in
sanlık için bu kadar hayırlı bir adımı atmıştır. 

Hal böyle iken, bu kadar hayırlı bir adım bahane 
edilerek bize silah ambargosu konuyor, Orta Doğuda 
tecavüzünü artırdıkça, aynı Amerika, İsrail'e silah yar
dımını artırıyor. Bunun beynelmilel âlemde ve hak
lılık ölçüsü içerisinde izahı mümkün değildir, bunun 
temelinde yatan husus; Türkiye'nin güçlenmesini iste
meyen lobilerin oynadığı müessir roldür. 
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Nasıl ki, silah ambargosunda bu roller önümüze 
çıkmışsa, iktisadi meselelerde de aynı faaliyetler önü
müzdedir. Türkiye'nin her sene yapılan borç ertele
melerini, birtakım finansman kaynaklarının, daha ön
ceden tespit edilmiş kredileri haydi kullanalım de
diğimiz zaman, şimdi biz bunu vermeyiz, size kredi 
veririz ama ağır sanayide kullanmamak şartı ile, deme
leri birçok gerçekleri orta yere koymaktadır. 

Yeni planı hazırlarken bu gerçekleri dikkate ala
rak hareket etmek mecburiyetimiz, her işin başında 
gelir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, bu Dördüncü Plan dev
resi tıpkı Shakespeare'in meşhur piyesindeki «to be or 
not to be» meselesidir. Ya bir istiklal savaşını kaza
nacağız, bu ağır sanayiyi kuracağız, Türkiye take 
off'unu yapacak, güçlü bir ülke olacak veya - Allah 
vermesin - tekrar müstemleke tipine dönülecek, tek
rar sömürgeye dönülecek, tekrar onun bunun oyun
cağı olunacaktır. Bu kadar ehemmiyetli bir noktada
yız, bu kadar ehemmiyetli bir meseleyi konuşuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bu şartlar altın
da planımızı yapmaya başlarken, iki gerçeği baştan 
görmemizde zaruret vardır. Kalkınmak istiyoruz, an
cak birtakım güçlüklerimiz var. Diğer yandan millet
lerarası yarışta ileri gitmek için de birtakım istisnai 
avantajlarımız olduğu da bilinmektedir. 

Güçlüklerimiz nedir? Bu noktada hemen bir şey 
belirtmek istiyorum : Sayın Başbakanın dün burada 
konuşurken bütün bu güçlükleri geçtiğimiz birkaç yıl
lık icraata atfetmek istemelerini gerçekle bağdaştır
mamız mümkün değildir. Bu güçlükler esasen yıllar
dan beri üst üste birikerek gelen güçlüklerdir. Bu güç
lüklerin bir muhasebesini yapacak olursak, bizim inan
cımıza göre belki de daha büyük pay, bizzat Cum
huriyet Halk Partisinin evvelki iktidarlarında uzun 
yılları tam verimli olarak geçirmemesine gelip daya
nır. Onun için bugünkü güçlüklerden şikâyet etmek, 
hatta bugünkü düzenden şikâyet etmek, bu düzenin 
bizzat kurucusu olan Halk Partisinin hakkı değildir. 
Kendi eserinizden, kendinizden şikâyet ediyorsunuz. 
(MSP Grupundan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız geçtiğimiz yıllar
da meseleler hızla artan bir nüfusun ihtiyaçlarına pa
ralel olarak halledilmediği için biz bu güçlüklerle kar
şı karşıyayız. Nüfusumuz çok şükür hızla artmakta
dır. Biz nüfusumuzun daha da hızlı artmasını elbet
te temenni ediyoruz. Ancak, iktisadi kalkınmamız bu 
nüfus artışına paralel olmadığı için yıldan yıla işsiz
lik birikmiş; şimdi bakıyoruz 3,5 milyon işsizi olan 

bir Türkiye ile karşı karşıya kalmışız. 50 senenin ra
kamını alırsanız bu işsizliğin kökünün 10 seneye, 20 
seneye, 30 seneye, 40 seneye gittiğini görürsünüz. 
Tıpkı mesela şimdi üniversitelerimize elemanlar alır
ken, üniversitelerimizi yetersiz buluyoruz. 200 - 300 
bin kişi müracaat ediyor, 100 bin kişi alıyoruz. Ne
den? 20 sene önce üniversiteleri yeterince kurmadık, 
30 sene önce bu üniversitelere hoca yetiştirecek mües
seseleri kurmadık. Şimdi seller geldi, duvarları baraj
ları yıkıyor. Bugün karşılaştığımız mesele, 2 senenin 
3 senenin meselesi değildir; geçirdiğimiz uzun yılların 
meselesidir. 

Nasıl işsizlik takriben 40 - 50 seneden beri birik
miş bir mesele ise, aynı şekilde dış ticaret açığımız da 
birikmiş bir meseledir. Bugün Türkiye'nin 3 milyara 
4 milyara varan, ihracatının 1,5 - 2 misline varan dış 
ticaret açığı doğmuştur. Yıllardan beri takip edilen 
politikaların, memleket ihtiyacına ayak uyduramayan 
zihniyetlerin ve idarelerin bir muhasalası, bugün önü
müze bu meseleleri getirip koymaktadır. Bunu son 
2 - 3 seneye getirip inhisar ettirmeye kalkışmak bü
yük haksızlık olur, meseleleri kökünden anlamamak 
olur. 

Yİne muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin gayri 
safi milli hâsılası bizim milletimizle bağdaşmaz. Bir 
küçücük İsviçre'nin milli hâsılası 70 - 80 milyar do
lar iken - hiç bir hammaddesi olmadığı halde - 5 mil
yon nüfusuyla, bu kadar zengin bir ülkede bu kadar 
çalışkan bir milletin 40 milyar dolarlık bir milli hâsı
lası, elbette bizim milletimize yaraşır sayılamaz. Bi
rinci sıradan 25 nci sıraya düşmüşüzdür. Bu gayretle 
çalışmaya mecburuz. 

Fert başına milli gelir bakımından, bugün yeryü
zünde 60 dolarlık, 80 dolarlık milli geliri olan ülke
ler var. Ama 1 000 yıl dünyanın en zengini iken. bu
gün 60 ncı sıraya düşmüş olmayı elbette kabul ede
meyiz. Bunu bir anda artırmak mümkün değildir. Yal
nız bunu mümkün olduğu kadar artırmanın en iyi 
yollarını arayıp bulmak, işte planı yaparken asıl va
zifemizdir. 

Türkiye'de yetersiz bir altyapı vardır. Bu yetersiz 
altyapı elbette bir günün işi değildir. Yine yıllaıın ih
tiyaçlara ayak uyduramayan tutumundan meydana 
gelmiş bir muhassaladır. 

Türkiye'de dengesizlik vardır. Biz milli görüş sa
hibiyiz. Türkiye'de coğrafi dengesizlik vardır, zümre-
vi dengesizlik vardır. Bu dengesizliklerin giderilmesine 
dikkat etmeye mecburuz. Geçtiğimiz yıllarda fabrika
lar 2 şehre yapılmıştır. Bütün Anadolu 65 vilayetiyle 

I , karasapanın arkasına terk edilmiştir. Geçtiğimiz yıl-
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larda bir ufak zümre zengin olmuştur. Anadolu'nun 
insanlarının büyük kısmı geçim sıkıntısı içerisinde bı
rakılmıştır. Mesela tarımda çalışan insanlara geçen 
idarelerin getirdiği, yıldan yıla sadece yastıkların al
tında Ziraat Bankasına olan borç senedinin artması
dır. Bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye'mizde halledil
mesi lazım gelen köklü ve temel meseleler var. 

Bundan başka geçtiğimiz yılların bize getirdiği en 
kötü miras, Türkiye'nin bugün bir müstemleke tipi 
kalkınma yapısına sahip olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu Anadolu'yu bir dola
şın. Tarımda en zengin olan Ege'mizde bile göıecek-
siniz ki ithalatçılar daha büyük bir refah sahibidir, 
asıl o bölgenin zenginidir. Marmara bölgesi böyle
dir; hatta Adana bölgemiz en önemli bir tarım böl-
gemizdir, iki tane fabrikayı mukayese ediniz. Birisi 
iplik dokuyor, öbürü ise biçerdöver monte ediyor. 
Birisine 10 misli sermaye koymuşsunuz 1/10 kadar 
kazanç elde edemiyorsunuz, birine 1/10 kadar serma
ye koymuşsunuz 10 misli kazanç elde ediyorsunuz. 
Bir ülkenin şartları böyle olursa elbette o ülkede halle
dilmesi lazım gelen çok büyük meseleler var demek
tir. 

Bütün kalkınma hamlelerinde projeler dış mü
hendislere hazırlattırılmıştır. Yabancı sermayeye, ya
kın vakte gelinceye kadar sadece bir trafik memuru 
gibi muamele edilmiştir. Bu ne işe yarar? Bu ünite 
böyle mi kurulmalı?. Bu büyüklükte mi kurulmalı? 
Hiç bir milli varlık, hiç bir yön gösterme, hiç bir dü
zeltme faaliyeti gösteremezsiniz. Bunun için çuvalla 
ilaç getirmiştir. Pakete koyup 5 liralık ilacı 50 liraya 
satmıştır. Bütün bunların hepsinin mesullerini bunu 
yapanlarda değil, Türkiye'nin yönetimine sahip ol
ması lazım gelen idarelerin tutumunda arayıp bul
maya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine geçtiğimiz yılların 
en önemli mirasından birisi, bugünkü ekonomik ha
yatın bozuk bir kapitalist ekonomik sistem taklidi olu
şudur. Bu nokta üzerinde ehemmiyetle durmaya mec
burum. 

Dün burada Sayın Demirel; «Efendim, eğer bu
günkü düzende bir kaçakçılık varsa gidip yakasına ya
pışınız, bir hata yapan varsa gidip yakasına yapışınız» 
dedi, dedikleri doğrudur; fakat, bu sözün arkasında 
kapitalist nizamın zulmünü saklamak mümkün değil
dir; ya sistemin kendisi bizzat mesul ise? Ya sistemin 
kendisi bizzat bu kötülüğe sebebiyet veriyorsa? îşte 
biz Milli Selâmet Partisi geliriz, biz de o sistemin ya
kasına yapışırız, bugün bunu yapmak için buradayız. 

(MSP sıralarından alkışlar, AP sıralarından «Konuya 
gel» sesleri, gürültüler) 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, geleceğiz, açıklayacağım; herkes 
sussun, zannediyorum ki Yüce Mecliste sükûnetle her 
şeyi dinleyeceğimiz en önemli günlerdeyiz, en önemli 
toplantıdayız; hepimiz görev yapıyoruz, bakın biz dün 
sizlerin konuşmanızı 4,5 saat 3 saat memnuniyetle 
dinledik, konuşan arkadaşlarımıza müteşekkirim, va
zife yaptılar, teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde... 
Aynı şekilde milli görüşü de dinleyeceksiniz ve in
şallah temenni ediyorum ki bu konuşmalardan yarar
lanacaksınız ve inşallah temenni ederim ki aziz mil
letimiz bu konuşmalardan çıkış yolunu ve kurtuluşu 
bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız geçtiğimiz yılla
rın bugün önümüze gelen diğer bir büyük manası da, 
mevzuat yığınıdır. Günlerce uğraşıp ayıklayamıyoruz, 
daha seneler sürer bu; niçin? Bizim inanışımıza gö
re; bilgisiz, beceriksiz zihniyetlerin, Türkiye'nin bü
tününü ve hedeflerini gözetmeden günlük hesaplarla 
yapmış oldukları birtakım kanunlar, şimdi bugün en 
büyük ayak bağımızdır, her zaman ifade etmişimdir 
bir Amerikalının sözünü yine tekrar etmek isterim : 
«Türkiye büyük devlet olacak ama mevzuatı müsait 
değildir» demiştir. Bu bir gerçektir. Bugün kalkınmak 
istediğimiz zaman en büyük manimiz, geçtiğimiz yıl
larda çıkartılmış olan kanunlar, ayak bağlarımızdır. 
Plan, bunların nasıl temizleneceğini, bunların nasıl 
verimli ve günün şartlarına uygun kalkınmaya mani 
olucu değil, kalkınmayı teşvik edici haline getirdiğini 
apaçık ortaya koymalı ve bunu planlamalıdır ve ni
hayet arkadaşlarım, bugünkü en büyük meselemiz 
geçtiğimiz yıllarda materyalizme sapışın bir acı fa
turası olarak, bugünkü anarşi ve bugünkü iç huzur
suzluk... îşte, eski yıllardan bunları miras aldık. Şim
di bu noktadan itibaren bir büyük hamle yapmaya 
mecburuz. Bu hamleyi yaparken, Allaha şükürler ol
sun ümitliyiz, inançlıyız; çünkü bu güçlüklere rağmen 
bizim milletimizin müstesna birtakım avantajları, üs
tünlükleri var. Bunun başında eşsiz tarihimiz ve aziz 
milletimizin eşsiz necip bir millet olduğu gelmektedir. 

Ülkü büyüklüğümüz, - demin ifade ettim - Alman
ya'nın 230 000, Fransa'nın 550 000 Km2lik toprakla
rına mukabil, ikisinin yekûnundan daha büyük bir 
ülkemiz vardır. 

Ülkemiz dünyanın en zengin ülkesidir. Tarıma, 
hayvancılığa, maden, orman, denizcilik, turizm, sana
yi için altyapı ve enerji kaynaklan bakımından haki
katen büyük zenginliklere sahiptir. 
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Dünyanın kilit noktasındadır, Asya'dan Avrupa' 
ya, Asya'dan Afrika'ya Türkiye'ye uğramadan geçe
mezsiniz. 

Çalışkan, kabiliyetli, dayanıklı bir milletiz. 
Bugün çok şükür her sahada yetişmiş elemanımız 

var. însan gücümüz var. Hızla artan bir nüfusumuz 
var. 

tşte bütün bunların tabii neticesi olarak da, 18 hü
kümet değişmesine rağmen 3 plan devresinde, bu 
3 plan devresinde çeşitli güçlüklere rağmen aziz mil
letimizin bu büyük cevherleri yine de yeryüzündeki 
milletler arasında en büyük kalkınma hızlarından bi
risini başaracak neticeleri orta yere koymuştur. El
bette bu önemli faktörler bize şevk vermektedir, mil
letlerarası yarışta bize azim ve gayret vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu güçlükler ve bu 
üstünlükler muvacehesinde, 3 plan devresini geçirdik
ten sonra tarihimizin bu önemli noktasında dördüncü 
bir planı yapmak üzere burada toplanmış bulunuyo
ruz. 

Önce, elbette bizi tahdit eden birtakım hudutlar 
var. Türkiye'nin % 7 kalkınma hızını gerçekleştirme
si demek, biz 5 sene içerisinde ne kadar uğraşırsak 
uğraşalım, bugünkü milli gelirimizi 1,5 mislinden da
ha fazla artıramayız demektir. Bu bir çizgidir. Haki
katen bu çizgileri aşmak mümkün değildir. 

Yine aynı şekilde fert başına milli gelirimizi % 5,6 
kadar bir kalkınma hızıyla ne kadar uğraşırsak uğra
şalım 1,4 mislinden daha ileriye götürmemiz mümkün 
değil. 5 sene sonra Türkiye gelse gelse 70 milyar do
larlık milli gelire gelir, gelse gelse 1 400 dolarlık fert 
başına milli gelire gelir, ama bu 5 seneyi Türkiye iyi 
kullandığı zaman, bu, rakamların içerisine girmeyen 
çok büyük şeyi başarabilir. O da sanayileşmesini yap
mış, güçlü, bağımsızım diyebilecek sanayi sahasında; 
iktisadi sahada ifade ediyorum, bir Türkiye'nin mey
dana gelmesi hadisesidir. İşte bu Planda en büyük 
ihtimamla gözetmeye mecbur olduğumuz husus bu
dur. 

Bakınız, bu rakamları küçümsemeyelim. Zira işte 
geçirdiğimiz 3 plan devresindeki tempoyla yürürsek, 
bütün dünya milletleri arasında nereye varıyoruz? Önü
müzdeki birkaç plan devresini düşündüğümüz zaman 
Türkiye'nin 1983 yılında 50 milyon nüfusa gelmesi 
48 milyonu aşacaktır, 70 milyar dolarlık milli gelire 
sahip olması bugünkü fiyatlarla ve 1 400 dolar fert 
başına milli gelire sahip olması mümkündür. Bir 10 
sene ileriye gittiğimiz zaman ki, seneler ne kadar ça
buk geçtiğini görüyoruz, Türkiye 54 milyon nüfusa 

erişmiş, 2 000 dolar milli geliri olan bir ülke olmak 
imkânına sahiptir. Bir 15 sene ileri gittiğimiz zaman 
64 milyon nüfuslu, 170 milyar dolar milli geliri bu
günkü fiyatlarla ve 2 600 dolar fert başına milli geliri 
olan, 73 milyon ve 2 000 yılına geldiğimiz zaman 
82 milyon, 400 milyar dolarlık milli geliri olan ve 
4 800 - 5 000 dolar fert başına milli geliri olan bir 
ülke olabilir. Bundan kısa bir süre önce Fransa Cum
hurbaşkanı Gİscard D'Estaing'in «Biz ancak 15 sene 
sonra Almanya'nın bugünkü noktasına erişiriz» dedi-
ğini düşünecek olursak - çünkü Fransa'nın milli ge
liri 230 milyar dolardır. Almanya'nıriki ise 400 mil
yar dolar - 15 senede ancak oraya erişeceğini hesap
lıyor. Türkiyemizin şu söylediğimiz rakamlarla duru
muna bakarsak, biraz önce arz ettiğim rakamların di
ğer bir ifadeyle manası şudur: Türkiye 15 sene sonra 
bugünkü İtalya'nın bulunduğu noktaya, 20 sene sonra 
bugünkü Fransanın bulunduğu noktaya, 25 sene sonra
da bugünkü Almanya'nın bulunduğu noktaya erişmenin 
potansiyeline ve imkânına sahip. Bu çok büyük bir 
avantafdır. Bu imkânları tahrip etmeyelim. Aziz mil
letimizin bu büyük gücünü elbirliğiyle kuvveden fiile 
çıkartalım ve böylece planlarımız Türkiye'yi geri bı
rakan, her işi karıştıran değil, Türkiye'yi hızla di
namik olarak kalkınan, tarihteki şerefli yerine her 
plan devresinde bir adım daha attıran bir plan olarak 
yapılmanın yollarını araştıralım. 

Muhterem arkadaşlarım, size sadece on sene son
ra Avrupa'sının bir tablosunu arz etmek istiyorum. 
Bakınız bu tabloda, Türkiye 780 '000 kmVlik toprağı, 
54 - 55 milyon nüfusu, 110 milyar milli geliri ve 2 bin 
dolarlık fert başına milli geliri olan bir Türkiye. 

Başka kim var Avrupa'da? Batı Almanya; nü-
nusu bizim kadar, Fransa, İngiltere, italya nüfusu bi-
zimkiriden de daha azalmış; çünkü onlar nüfus plan
laması tatbik ediyorlar. Türkiye, Avrupa'nın - Rus
ya hariç - en büyük nüfuslu devleti oluyor. 

Bizim milletimiz, en büyük toprak büyüklüğü olan 
devlete sahip oluyoruz. Bizim milletimizin 110 mil
yar dolar milli gelire sahip oluşunun manası, bugünkü 
İspanya'nın 110 milyar dolar milli gelire sahip oluşu
na benzemez. İşte buna benzemediğini bütün dünya 
bildiği içindir ki, tarihimizin bu kritik noktasında ille 
biz bunu başaramayalım istemektedirler. 

Onun için hepinizi bu tarihi günden, bu milli 
idealler etrafında kucaklaşmaya, bizim kalkınmamıza 
mani olmak isteyen bu dış güçlere karşı bu milletin 
evlatları olarak inançla, şuurla, azimle bu iktisadi is
tiklâl savaşımızı elbirliğiyle başarmaya davet ediyo
rum. ((MSP sıralarından alkışlar.) 
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Muhterem arkadaşlarım, bakınız işte biz bu inan
ca sahip olduğumuz içindir ki, geçtiğimiz yılın Hükü
meti olarak bu milli görevlerimizi yapmanın gayreti 
içerisine girdik. Şu plan buraya nasıl geldi, bunun üze
rinde birkaç cümleyle durmaya mecburum. 

1976 yılında büyük ağır sanayi hamlelerini baş
latıp, hakiki kalkınma hamlelerini başlattığımız sı
rada, biz, o günün hükümetleri olarak plan çalış
malarına hemen başlamışız. 1976 Eylülüdür, Türki
ye'de bu 4 ncü Beş Yıllık Planın ihtisas komisyonla
rını toplantıya çağırmamız. Bu ihtisas komisyonları
nı eski planlardan daha fazla genişlettik, Hükümet 
olarak yeni hedefler verdik ve gayretli bir çalışma
nın içine girdik. Bu çalışmalarımız altı ay kadar 
sürdü. Bu çalışmaların arkasından hedefimiz, en geç 
1 Mayıs 1977'de bu planı sizin huzurlarınıza getir
mek, Plan ile ilgili Anayasa, kanun ve içtüzük hü
kümlerine uyarak, takriben 40 gün esnasında 8 Ha
ziran tarihinde bu Planı Yüce Meclisin planı olarak 
olgunlaştırıp orta yere koymak idi. Mesul Hükümet 
olarak, bu gayretle çalışmanın içerisine girdik. Fa
kat maalesef bizim tam bu Planı huzurlarınıza geti
rip konuşacağımız sıraya seçimler getirildi kondu; 
8 Haziranda bu planlaşacağı yerde, 5 Haziranda Tür
kiye'de seçim yapıldı. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, her zaman söyle
diğimiz gibi, biz bu hadiseleri kendi kendine olmuş 
saymıyoruz. Birtakım insanlarımızın, velevki iyi 
niyetle de olsa bazı şeylere kapılmış olmaları, üze
rimizde oynanmak istenen oyunların gerçeğini değiş
tirmez. Türkiye ne zaman kalkınmak istese, hep 
seçim, hep hükümet buhranıyla karşı karşıya bıra
kılmıştır. Biz bunların yalnız kendi içimizden gelen 
iradî hareketler olduğunu kabul etmiyoruz. Bizim 
içimizde bunlara mani olmak isteyen birtakım dış 
güçlerin tesirini, hiçbir zaman dikkatten uzaklaştır-
mamalıyız. 

Bakınız Kıbrıs Zaferi, büyük Kıbrıs Zaferi ka
zanıldı; biz onun arkasından, «şimdi bu askeri za
feri iktisadi zaferlerle devam ettirelim, her ile fabri
ka yapalım; milli, güçlü, süratli sanayileşmeyi baş
latalım» diye ilan ettik, Kıbrıs Harbinin hemen ar
kasından Türkiye'de, bizim inancımıza göre hiç'yok
tan bir hükümet buhranı doğdu. 

Başbakanlıkta biz 1974'te hazırlamışsızdır ağır 
sanayi haritasını. Dış güçler, bu hazırlamış oldu
ğumuz haritanın iki sene sonra perdesini açmağa 
sebep olmuşlardır. Bunlara bizim bilerek alet ol
mamız elbette söz konusu değildir. Ancak, milli 

meselelerde bunları dikkatten uzak tutmamız da 
mümkün değildir. Arkasından bütün güçlüklere 
rağmen bu hamleler başladı. Bu sefer seçimler 
öne alındı. Seçimlerde bu hamlelerin zihniyeti orta
dan kaldırılmak için seferber olundu, buna imkân 
bulunamadı; hamleler tekrar başlatıldı. Bu sefer de 
hükümet değişikliği yapıldı. Şimdi biraz sonra arz 
edeceğim gibi bakınız, bu büyük hamlelerin önlen
mesi sadedinde bilerek bilmeyerek neler cereyan et
mektedir, bu gerçekleri görmeden ne plan yapabi
liriz ne de beklenen hizmetlerin ifa edebiliriz. 

Şu noktada arz edeceğim odur ki; ara yere se
çim getirildiği için, Türkiye 1977 yılında dengele
rini bozmuştur, 1978 yılım plansız geçirmiştir. 1979, 
1980 yılında da yine Başbakanın dün ifade ettiği gi
bi asıl hakiki hakkı olan kalkınma hızlarım elde ede
memek tehlikesinin içerisine düşmüştür. Biz Milli 
Selâmet Partisi olarak, milletimizin çekmekte oldu
ğu bu zararların, elele vererek seçimi erkene alan 
partilerimizin üzerinde görüyoruz. Onları mesul tu
tuyoruz. Eğer siz, müteahhitler fabrika sahalarına 
giderken, köylü tarlaya giderken, altı ay sabredeme
yip de «aman şu fabrikaların duvarları yükselmeden 
seçime koşalım» telaşını göstermeseydiniz, Türkiye 
1977'de, bu güçlüklerin içerisine bu nispette girme
yecekti, 1978'i, 1979'u plansız geçirmeyecektu 
(MSP sıralarından alkışlar) Bunları hadiseler cere
yan ederken hep ilan ettik, hep ifade ettik, üzeri
mize düşen görevi bütün gayretimizle yapmış olma
nın bahtiyarlığını şu anda bir kere daha duyuyorum 
çok şükür. 

Bakınız, geçen sene bütün bunlara rağmen seçi
min arkasından planı yine hazırladık. Yine Meclise, 
kanunların, Anayasanın gösterdiği vakitte getirdik 
teslim ettik. Geçen seneki bir hadiseyi şimdi hatır
latmak istiyorum. Sayın Meclis Başkanımız acaba 
bu sene de 30 Kasım'da kendi yanlarında bir no
ter hazır bulunduracaklar mıdır? Şayet bu Plan o 
güne kadar çıkmaz ise, bu Hükümetin getireceği 
bütçeyi kabul edecekler midir? Geçen sene bize 
karşı takınılan tavır bu idi. Halbuki ne oldu? Balkınız 
bu Plan hemen ertesi günü alınıp eğer hakikaten iyi
leştirme takati ve imkânı varsa düzeltilmeye koyu
lurdu. Bu Plan, geçen sene Kasım ayının 27 -
29'nda Yüce Meclise getirildi, bizden çıktı, bizim 
planımız... Arkadan Aralık - Ocak - Şubat, 3 aya 
yakın bir zaman bu Plan yukarıda Meclisde kaldı. 
Ancak Şubat ayında Hükümet, planı geri çekti. Bu 
kadar gecikmiş bir konuda, madem daha iyi plan 
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yapma kabiliyetiniz var da, niçin geldiğiniz gün he
men planı ele almadınız? En aşağı bir ay kadar bu 
Plamn hazırlanmasını kendi zamanınızda geciktirdi
niz; elbette bunu sormaya mecburuz, bir. 

İkincisi, «efendim plan geliyor, planlaşmadan 
bütçe geliyor.» dediniz geçen'sene. Şimdi biz plam 
yeni görüşüyoruz. Siz öbür tarafta bütçeyi hazır
lıyorsunuz. Sizin hazırladığınız 1979 Bütçesi de el
bette bir plana dayanılarak yapılmıyor. Biz bu 
Planı şimdi kabul edeceğiz, siz ertesi gün bu Pla
na göre hazırlanmış bütçe getireceksiniz. Bu nasıl 
mümkün? 

Muhterem arkadaşlarım, ya bu plan 30 Kasım'a 
kadar kabul edilmezse, bugünkü Hükümet geçen se
ne kendisinin iddia ettiği durumların içerisine kendi
si girmiş olacaktır. Bu sebepten dolayı, bu Hükümet 
geçen seneki iddialarını samimi olarak yapmış değil
dir veya onları samimi olarak yaptıysa, şimdi kendi 
hatasını kendisi kabul etmek mecburiyetindedir. 

Kaldı ki, iyi niyetle hareket edildiği zaman, ge
çen sene bu plan getirildiğinde Aralık ayında bu 
planı oturup da görüşseydik ve bunun arkasından da 
1978 yılını planlı bir şekilde geçirseydik. Memle
kete bu iki seneyi kaybettirmeseydik daha iyi ol
maz mıydı? O gün onları yaptınız şimdi bugün ay
nı sıkışıklığı Mecliste bile 8 gün görüşülmesine im
kân hazıladığı halde kanunlar, siz 6 günün içerisine 
sıkıştırarak bu kadar önemli bir vesikayı Meclisin 
iki ayağını bir pabuca sokarak çıkarttırmak istiyor
sunuz. Bu tutumlarınızın izahım yapmak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gerçeğe işaret ettik
ten sonra şimdi çok önemli bir noktaya geliyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti bizim hazırladı
ğımız planı Şubatta Meclisten geri aldı, sonra ar
kasından şöyle bir belgeyi getirdi, önümüze koydu. 
Bu ara yerde ne oldu? Aynı milletin, aynı memle
ketin planı, aynı planlama teşkilatının uzmanları 
tarafından bil kere daha ele alındı ve önümüze yeni 
bir belge getirildi. Bakınız burada bu gerçeği, yani 
şu planda ne oldu gerçeğini açık ve berrak bir şekil
de orta yere koymadan önce bu Planda ne olduğu
nun anlaşılması bakımından birkaç noktayı huzurla
rınızda açıklamaya zaruret görüyorum. 

Önce bir defa, dün de burada ifade edildi. Plan
lardan maksadımız Türkiye'nin bir marul gibi bü
yümesi değildir. Adetlerin büyümesi önemli değil
dir. Bunların içerisinde hakikaten Türkiye kalkın
malıdır, Türkiye, güçlü bir ülke olmalıdır; Türkiye, 

take-off'unu. yapmalıdır. Bugünkü dünyada hakika
ten gelişmiş ülkelerin seviyesine erişmelidir ve ileri 
teknolojik ünitelere kavuşmalıdır. 

Burada bir şeyi açıklamaya mecburum. Bakınız 
çok mühim bir hakikat, bir laf oyunu arasında 
kaybolup gitmemeli muhterem arkadaşlarım. Şu 
mütalaaya biz iştirak etmeyiz. «Efendim kendi yağı 
ile kavrulan ülke yoktur. Her ülke bir diğerinden 
makine almaktadır, bir diğerinde alış veriş yapmak
tadır. Onun için Türkiye'yi yapılarım kapatıp da 
kendi kendine yeter hale getirmeyi doğru bulma
yız.» Bu söz, çok mühim bir hedefi gözden kaçır
mak için söylenen bir sözdür. Bu söze asla aldan-
mamalıyız. Muhterem arkadaşlarım, bugün bir 
Amerika bir Japonya, bir Fransa, bir ingiltere, bir 
İtalya bunlar take - off'unu yapmış ülkelerdir. Ken
di sanayilerini kendileri kurabilecek ülkelerdir. Bu
gün Amerika'da yapılan bir uçağa, bir helikoptere 
ingiltere'deki bir fabrikadan motor satın alınıyorsa, 
bu Amerika'nın aczinden değil, belki 3 dolar daha 
ucuza geldiği için ekonomik sebeplerdendir. Yarın 
yine Amerika kapılarını kapattığı anda, aym heli
kopteri kendisi yapacak her türlü imkâna ve güce 
sahiptir; ama 3 dolar fazlaya mal olur. işte bizim 
Türkiye'yi eriştirmek istediğimiz budur. Türkiye 
bunları kendisi yapar hale gelmelidir. 

Türkiye bugünün modern teknolojik ünitelerine 
sahip olmalıdır. Siz bunlara sahip olun da ekono
mik sebepten dolayı, yine motorunuzu başka yerden 
icabederse alınız. Bugün Almanya motorunu Yu
goslavya'dan alıyor, ispanya'dan alıyor. Niçin? 
Oradan alması kendisine daha ucuz geliyor; ama ya
rın alamadığı takdirde bunların en âlâsını yapabile
cek her türlü imkâna sahiptir, işte planlarda gözet
memiz lazım gelen anahedef budur. Türkiye'nin 
bir marul gibi büyümesi değil; hakikaten kalkinmış 
güçlü bir ülke olmasını temin etmektir. Herkes bir
birinden alış veriş yapıyor diye, Türkiye'nin asıl 
hakiki kalkınmasının gözlerinden kaçırılmasına mü
saade edemeyiz. Biz buna isyan ederiz. Hayır. Tür
kiye mutlaka bu tesislerine sahip olmalıdır ve plam 
yaparken anahedefimiz budur. 

Onun için biz, biraz sonra da temas etmek iste
diğim gibi bir planda üç şey istiyoruz. Ekmek bü
yüyecek bir. Bu ekmeğin kalitesi ne olacak? Sa
man mı olacak, armut ekmeği mi olacak? Yoksa, 
halis bir buğday ekmeği mi olacak? Montaj sana
yii ile mi büyüyecek bu gelirler? Montaj sanayii ile 
mi gelecek, yoksa hakiki sanayi ile mi gelecek? iki. 
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Üçüncüsü, bu ekmeği nasıl bölüşeceğiz? Bunun 
adilane bölüşülmesi de, elbette bir planın anagörevi-
dir. Her üç açıdan meseleye eğilmek, önümüze ge
tirilen belgeleri bu açıdan incelemek mecburiyetin
deyiz. 

tşte muhterem kardeşlerim; ben aziz Meclisin 
hepsine söylüyorum, herkes kendisine çıkan hisse
sini alsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bu önemli nok
taya işaret ettikten sonradır ki, şimdi geliyorum bü
tün konuşmamda orta yere koyacağım bir gerçeği 
baştan açıkça ifade etmeye. 

Ne yapılmıştır, bu neyi ifade ediyor? Bizim ge
tirmiş olduğumuz planı, solcu zihniyetli Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümeti Meclisten geri aldı. Bu 
Planın üzerinde 7 tane değişiklik yaptı anahatlarıyla. 
Nedir bu değişiklikler derseniz, arz edeyim: 

Bakınız, Planı, bu değişiklikleri berrakça orta
ya koyabilmek için bir gemiye benzetmek istiyorum. 
Türkiye'nin imkânları nispetinde, bütün teknik gü
cümüzü, insan gücümüzü koyarak, bugün bulun
duğumuz noktadan nereye götürebileceğimizi dikka
te alarak bir gemi inşa etmiş idik. Bu, bizim geçen 
sene hazırlamış olduğumuz Planımızdır, bir gemi
dir. Bu gemiyi Cumhuriyet Halk Partisi, kendi sol
cu tersanelerinin içerisine çekti. Bu gemide, kendi 
solcu tersanelerinin içerisinde bir takım operasyonlar 
yaptı. îlk yaptığı operasyonu size arz edeyim: 

önce bir defa bu geminin asıl muharrik gücü
nü, bizim gemimizin asıl muharrik gücünü, kazan 
dairesini söktü, bir kenara attı. Bu, manevi kalkın
madır. Manevi kalkınma olmadan hakiki kalkınma 
olmaz.; Sizin geminizle yola çıkılmaz. Çıkılırsa, iş
te kan gövdeyi götürür. Bugün çektiğimiz bu sıkın
tılar sizin geminizin bizi sürüklediği sıkıntılardır, bir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sizin gemi de 
batar zaten. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aynı 
gemideyiz de, onun için bu meseleler hepimizin me
selesidir. 

İkincisi, bu geminin kalbini söktünüz, aldınız. 
Demin söylemiş olduğum gibi, kalp, ağır sanayidir, 
Türkiye'nin take - off'unu yapmasıdır. Bunu sem
bolize etmek için tek kelimeyle ifade etmek istiyo
rum. 25 senedir savaşa, savaşa geldiğimiz şu noktada 
nihayet Türkiye'nin kendi motorunu kendinin imal 
etmesi hadisesesinin başanlmasıdır. Biraz sonra açık
layacağım, bakınız siz bunu ne hale çeviriyorsu
nuz, Belki de Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
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birçok üyelerinin dahi bu konudan malumatı olma
dığını dikkate alarak, bu açıklamayı yapmayı bir 
vazife sayıyorum. 

Üçüncüsü, siz bu geminin pusulasını söktünüZi; 
Bu geminin pusulası, milli görüş idi. Siz, bu ge
minin pusulasını söktünüz, yerine bir solcu görüş 
pusulası getirdiniz. Bakınız şimdi, biraz sonra da 
açıklayacağım, asıl, bilhassa Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundaki üye arkadaşlarıma sesleniyo
rum: Asıl bu geminin elbirliği ile sökmemiz lazım 
gelen bir kısmı vardı ki, onu orada bıraktınız. O 
kısım, bugünkü -bozuk kapitalist ekonomik sistemin 
taklidine ait dişli çarklarının bulunduğu şanzıman 
kısmı idi. Siz o bozuk şanzımanı burada bıraktınız. 
Aynı faizle geleceğim, ne yaptığınızı söyleyeceğim. 
Bırakmadınız değil, üstelik yağladınız. (MSP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Gemiyi kemirtti-
recek şekilde... Esasen niçin siz bu Planı, Grupunuz-
dan geçiremediniz? Çünkü bu gerçekler hakikaten 
birer gerçektir de onun için. Siz kapitalist sisteme 
daha büyük bir kuvvetle sarıldınız. Sadece gemiyi 
boyayarak, bu başka gemidir diye orta yere çıkart
tınız zannettiniz. Hiç hesaplamadınız ki, bir Milli 
Selâmet var, bir milli görüş var; gelip bütün bun
ların hepsini bir bir orta yere koyacak. Şimdi bu 
vazifeyi yapıyoruz. (MSP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, siz bu gemide dümeni 
de kırdınız, çıkarttınız. Çünkü bizim hazırlamış 
olduğumuz planda hakikaten dinamik bir yapı ön
görülmüştür. Geçen sefer, Üçüncü Planda bir 
petrol krizi başlayınca, bütün dünyada fiyatlar allak 
bullak olunca, biz aslında dört sene plansız kal
dık, kendimizi aldatmayalım. Hangi ithalat raka
mı bize ışık tutacaktı, hangi ihracat rakamı bize 
ışık tutacaktı? Bunları dikkate alarak biz bu Planın 
her yıl bütün dengelerinin yeniden hesaplanması pren
sibini planın içerisine getirdik, koyduk. Bu bir dü
mendir, karşılaşılan şartlara göre gemiye rota ver
mek için bir önemli kısımdır. Bunları söktünüz; di
namik istikrar diye kelimelerin arasına sığınıyorsu
nuz. Halbuki yaptığınız iş, dümensiz gemiden baş
ka bir şey değil. 

Muhterem arkadaşlar, siz bu geminin saatlerini 
de söktünüz. Bu gemi hiç bir şeyi ölçmüyor. Bir 
edebiyat yığınından ibarettir. Bakınız, «Türkiye'de 
ezen, ezilen olmayacak dersiniz. Bunu diye diye 
de milleti ezersiniz. Ama şimdi birisi karşınıza gelir. 
Hadi gelin bakalım! Ezen ezilen olmayacaksa bu işi 
kantara vuralım, diyoruz biz. 
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Siz köylüye refah getireceksiniz. Bugün denge
sizlik var, köylü eziliyor. Bu Plan devresinde köy
lünün dengesizliğini artıracak mısınız, azaltacak mı
sınız? Bu koyduğunuz edebiyattan ne anlayacağız biz? 
Hangi kantarla ölçeceğiz bunu? Bunun için biz pla
nımızın içerisine refah katsayıları diye, sosyal adaleti 
kantara vuracak ölçüleri getirip koymayı prensip 
edindik. Bunlar birer manometredir. Nereye gidi
yoruz? Tazyik nedir? Hangi kazanda ne kadar taz
yik var, bunları ölçmeye ait saatlerdir. Bu saatleri 
de söktünüz, sökmekle de kalmadınız, aldınız bi
zim gemiyi bir solcu mengenenin içerisinde... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Geminin rengi ne 
oldu Saym Erbakan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Gele-
ceğkn oraya.... 

Mengenenin içerisinde yamru yumru, bir tane 
sacı düzgün kaymayacak şekilde eğdiniz, büktünüz 
ve nihayet yedinci olarak, bu eğik büğük ucubeyi 
bir de getirdiniz boyadınız, bu bizim gemimizdir 
dediniz, buraya koydunuz. (MSP sıralarından al
kışlar) Yaptığınız iş budur, bir. 

İkincisine geçiyorum; bunları yaparak, aslında 
neyin bir yekûnunu orta yere koydunuz? Biraz son
ra açıklayacağım. Şu getirdiğiniz belge baştan sona 
kadar tezatlarla doludur, bir. İkincisi, sosyalizm 
gayesini güden ne bulunduysa içerisine doldurulmak 
istenmiştir iki. Hayallerle dolu, pireyi deve göste
ren bir zihniyetle ele alınmış, birtakım temenniler 
ve tecrübeler denemesidir, üç. Materyalist bir plan
dır, dört Bir çok sahalarda felaket getiricidir, beş. 
Hakiki kalkınma yerine, sömürge tipi kalkınmaya 
dönücüdür, altı. Türkiye'ye zaman kaybettirip, 
Türkiye'yi milletlerarası yarışta geri götürecek bir 
belge haline gelmiştir, yedi. 

Muhterem arkadaşlarım şimdi, bizim güzel ge
mimiz işte bir sosyalist mengenede ezile ezile ezile 
bu hale getirilmiştir. Bunları size demin arz ettiğim 
gibi, baştan hemen arz ettim, ama şimdi elbette 
bir görevle yükümlüyüm, bu dediklerimi ispat et
meye mecburum, bu vazifemi ifa etmek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hocam gemiyi han
gi renge boyadılar? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Gelece
ğim, şimdi geleceğim. Merak etmeyin,. Onu anla
mak çok zor, onu anlamak çök zor, evet. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gemiyi hangi ren
ge boyadılar? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Gemi 
renksiz değil... (Gülmeler) Geminin bir rengi var; 
ama anlaşılması çok zor, biraz sonra tahlilini yapa
cağım. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Renksiz olmasın
dan iyidir Hocam. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Rengârenk bir ge
min 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; bakın, şimdi burada iki gerçeği 
işaret ettikten sonra, bu ortaya koymuş olduğum 
görüşlerin ispatına geçmek istiyorum. 

Ne koyacağım orta yere? 
1. Aziz arkadaşlarım; eğer, Cumhuriyet Halk 

Partisi, bizim bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi 
olmasaydı, şu son bir yıllık iktidarı olmasaydı, bu
gün yeni doğmuş bir parti olsaydı, şu belgeyi önü
müze getirseydi; bunun içerisindeki birtakım cüm
lelerden, bütün iyi niyetimizi kullanarak ufak tefek 
ışık ümitleri görmek mümkün olurdu. Ve fakat, Cum
huriyet Halk Partisi, bizim bildiğimiz Cumhuriyet 
Halk Partisi olduğu için, hele şu son bir yıllık ik
tidar orta yerde olduğu için, maalesef bunu da 
arayıp bunun içerisinde görmek imkânından mah
rum kalıyoruz. Niçin derseniz: 

Şimdi bakınız, bir yıldan beri iktidardasınız.; 
«Geldiğimiz gün anarşiyi kaldıracağız» dediniz; mem
leket 11 ayda ne hale geldi görüyorsunuz; bir iç 
harbin eşiğine geldik. Kimse, gündüz bile sokağa 
çıkamıyor. 11 ayda anarşik olaylardan ölenlerin 
sayısı bine yaklaştı, yaralananların sayısı 5 bindir. 
Her gün 5 kişinin anarşik olaylardan ölmesini âdeta 
tabii hale getirdiniz. Bunları getirirken, evet, dış 
mihraklar teşvik ediyor; ama siz Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti olarak önce bir defa valilerinize, 
jandarmalarınıza «solcuları koruyun» diye boyuna 
telefon ediyorsunuz, boyuna tesir ediyorsunuz, 
(CHP sıralarından gürültüler, «İftira, iftira» sesleri; 
AP ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunları ben, sizin koyduğunuz valilerden, jan
darma kumandanlarınızdan dinledim. Hadiseler kar
şısında aciz kalıyorsunuz, sizi iktidara getirmiş olan 
birtakım kuruluşlara taviz verme mecburiyetiniz, 
sizi anarşi karşısında aciz bırakıyor. Onun için Tür
kiye'deki bu anarşinin bu mertebelere ulaşmasında, 
elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bugünkü Hü
kümet olarak büyük bir kabahatiniz vardır. Şimdi 
bir yandan memleketi 11 ayda bu hale getirmişken, 
«Biz Türkiye'ye huzur getireceğiz» diye planın içe-
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risine 10 ton edebiyat koysanız, ne ifade eder bu? 
Sadece bir vurdumduymazlık ifade eder.; Bunları 
yaptıktan sonra bu sözü söylememeniz lazım gelirdi. 
Öbür taraftan aslında memleketi öyle bir hale getir
diniz ki, bizim şu Mecliste oturup da her şeyi, bu 
Planı konuşmamız, tıpkı 14 ncü Lui devrinde va
tandaşlarına «Ekmek yiyemiyorsanız pasta yiyin» 
deyişine benzer. (AP ve MSP sıralarından alkışlar) 
Millet canından bıkmış, can kaygısı içerisinde, biz 
burada kalkınma hızını % 5,6 mı yapacağız, % 5 
mi?... 

Muhterem arkadaşlarım, dün burada bir gerçek 
ifade edildi. Eğer rollerimiz değişik olsaydı, yani 
bizim geçen seneki iktidarımız burada olsaydı ve 
Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette olsaydı, memle
ket de bu halde olsaydı, emin olunuz ki, her kal
kan arkadaş plandan bahsetmezdi. Geçen sene bi
zim bütçelerimizde öyle oldu. Her kalkan arkadaş 
kan, barut, dinamit, bir saat bundan bahseder inerdi. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Anaların göz
yaşı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bugün 
memleket için sevinilecek bir hadisedir ki, planı yap
manın bir görev olduğunu müdrik olduğumuz için, 
memleket bir yandan kan ağlarken, yüreğimize taş 
basa basa biz gene bu görevi yapmanın gayretini gös
teriyoruz. Bu Türkiye için sevinilecek bir olaydır. 
Yoksa roller değişik olsaydı, burada bu Plan ko
nuşulmazdı. Zaten şaşırdığım bir şey var ve mem
nun olarak şaşırıyorum; emin olunuz ki, bizim Hü
kümetimiz zamanında biz bu kadar pahalılık getir-
sek, bu memurları da bu maaşta bıraksaydık, bu 
memurların hepsi sokağa dökülürdü. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — îsyan ederdi. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bugün 

Allah'a şükürler olsun ki, böyle dökülsün diye de
ğil, böyle olduğuna ben memnunum, ama nasıl 
olup da bunlar zaptediliyor; bu tılsımı keşfetmek is
tiyorum. (AP sıralarından gülüşmeler, AP, MSP 

. ve MHP sıralarından alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarım, bugünkü Hükümet bir 

yıldan beri IMF'nin emirlerine uya uya, şimdi Sa
yın-Başbakan takdimde ne diyor; «Elbette Türkiye'yi, 
demokrasiyi tehlikeye düşürecek, menfaatlerimizle 
bağdaşmayacak bir şekilde dışardan gelen teklifleri 
kabulümüz mümkün değildir.» E, mübarek 11 ay
dan beri ne yapıyorsunuz? (Gülüşmeler) Ne yapı
yorsunuz? Siz 11 ay IMF'ye kendinizi otomatikmıan 
bağlamışsınız ve artık siz de uğraşmıyorsunuz, para
nın kıymeti otomatikman düşüyor. Bu kadar sıkı 

bir irtibat içerisinde paralel hareket edip, âdeta 
onlar tarafından tahrik edilerek hareket edildikten 
sonra, «Bunları kabul etmemiz mümkün değildir» 
diye Planda bir cümle okursak, bu Planı nasıl an
layacağız biz? Bu Plandan ne bekleyeceğiz biz? 100 
liranın kıymeti 11 ayda 30 liraya düşürülmüştür. Za
ruri ihtiyaç maddelerinin fiyatı % 100 artırılmıştır. 
Emekli, dul, yetim, köylü, işçi, esnaf bunların hep
si geçim sıkıntısı içindedir. Bizzat Halk Partisinin 
kendi bakanı, «Ben milletvekili olarak aldığım 25 
bin lira ile geçinemiyorum» diyor. Peki 3 bin lira 
ile binlerce işçi kardeşimiz nasıl geçiniyor? Bu ka
dar memur kardeşimiz nasıl geçiniyor? 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlar yetmiyor
muş gibi, şu Meclisin kapısına getirilip konmuş olan 
vergi kanununun da, tam tersine takdim edilmesine 
elbette rıza göstermemiz mümkün değil. Şu Mecli
sin kapısına getirip koyduğunuz vergi kanununun, ha
len 160 milyar liralık vergiye bir senede Hükümete, 
yine aynı fakir fukaradan 250 milyar liraya kadar 
yılda ilave vergi alma hakkını tanımaktan başka 
mahiyeti ne? 

«Efendim biz vergiyi, asgari geçim indiriminden 
kaldıracağız, fakirden, fukaradan almayacağız.» 

Muhterem arkadaşlarım, getirdiğiniz kanunun 
içerisinde verginin ağırlığı ki, yine gelirden- alıyor
sunuz. Siz falanca zenginden vergi alıyorum diye 
göstermekle neyi değiştireceksiniz? O zenginlerin 
nasıl hesap yaptığını hepimiz biliyoruz. O zengin 
geçen sene 2 milyar lira kâr etmiş, bu sene 3 milyar 
kâr etmesi lazım. Onun anayasası, onun maliye
si başka türlü çalışır. 3 milyar kâr etmesi için ne 
lazım? Siz istediğiniz vergiyi getirin, gecekondu
da oturan kardeşimize 5 bin liraya satacağı buzdo
labını bu sene 20 bin liraya satması lazım; öyle mi? 
Neticede 20 bin liraya satacaktır. Siz getirmiş ol
duğunuz vergi knunuyla ben falanca zenginden ver
gi alıyorum diye, gene gecekonduda oturan karde
şimizi, gene fakir köylüyü, gene memuru ezeceksi
niz. Esasen bu noktaya bu zihniyetlerinizde geldik. 
Siz değil misiniz Etibank'ı kuran ey Halk Partisi? 
40 senedenberi bu Eti bank niçin kuruldu? Türkiye'de 
madenler işletilsin, bu kadar zenginliğimiz var, bun
dan, zenginliğimizden gelir temin edelim. 

E, sizin elinizde kalmış bir Etibank yıllarca - da
ha başka kimin elinde kaldıysa, herkes hissesini al
sın - Bugün Türkiye'nin trilyonlarca lira değerinde
ki madeninden, devlet masraflarına gelir getireceğine, 
10 milyar lira memur maaşını bizden istiyor, 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — Yaşa Hoca, 
nurol. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Kömür 
İşletmesi, kömürlerden zenginlik alalım diye kurul
muş. Ne kadar maden işletmesi varsa, bunlar za
rar ediyor ve zenginliklerimiz bizim sırtımıza yük olu
yor, sizin idareniz yüzünden. «Keşke bu zenginlik
leriniz olmasaydı» dedirttiriyorsunuz bize. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebepten dolayıdır 
ki, işte planlar o belgelerdir ki, bunları konuşur
ken, bu temel meseleleri mutlaka çözmeye mecbu
ruz. Daha kötüye götürmek yerine bu işi iyileştir
menin tek çaresi budur. 

Fakir fukaradan vergi almak sistemini ıslah et
mek mecburiyetindeyiz, idareler kendi beceriksizlik
lerini, fakirin sofrasına elini uzatarak telafi etmek 
yolundan vazgeçmelidir. 

Bu kadar zengin bir ülkede, her bir plan devre
sinde devlet gelirlerinin, yüzde itibariyle, şimdi ne 
kadarını bu zenginliklere kaydırabiliyoruz? Bunu 
burada en mühim mesele olarak konuşmalıyız, ay
dınlığa kavuşturmalıyız ve bu plan bu rakamı orta 
yere koymalıdır. Siz bu işi kötüye mi götüreceksi
niz, iyiye mi? Yoksa tonlarla edebiyat yığınına plan 
demek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, işsizlik, geçtiğimiz şu 
devre içerisinde, 11 ayda Türkiye'de, 1 milyona ya
kın memleket evladı işyerini kaybetmiştir. 

Dün Sayın Demirel, istanbul bölgesine 50 bin 
dedi. Yine istanbul Sanayi Odası yöneticilerinin 
hazırladığı bir rapora ve bendenize verdikleri bilgiye 
dayanarak söylüyorum; bugün Türkiye'de işyerini 
kaybedenler, - aynı insan değil, yeni iş bulunmuş, 
kaybetmiş - ama aradaki fark bu 11 ayda 1 milyona 
yaklaşan nispettedir. 

Daha dün bir işadamı, 5 bin kişiyi çıkarttığını 
ifade etti. 

Kaldı ki, birçok sanayi müesseseleri şu anda 
% 25'le çalışıyor. Bunun arkasından işsizlik bir 
sosyal patlamaya dönüşecektir. 

Siz Türkiye'yi 11 ayda böyle bir hale getirdikten 
(sonra şimdi işsizlik sorununu çözeceğiz diye plan ge
tireceksiniz ve biz de bu planla avunacağız. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu 11 aylık devre 
esnasında fabrikaların sökülmesine karar alındı, ya
pılmasına değil. Ne kadar gariptir ki, bütün bu 
işleyen fabrikaların hepsinin verimleri düşürüldü. 
Bugün fabrikaların çalışma kapasitesi % 25'e düş
müştür. Hammadde yok, piyasada canlılık yok. 
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Niçin? Çünkü bu Hükümet iktidarda ve bu Hükü
met zamanında kimse cesaret edip iş yapamıyor. Bu 
yüzden durgunluk vardır, üretim durmuştur. Bu 
sene 15 yıllık plan devremizde ilk defa refah artışı 
sıfır; kalkınma hızı 2,7, nüfus artışı 2,7 fark sıfır, sı
fıra sıfır elde var sıfır. Her şeyi hallettiniz sanki. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yû 40 tane fabrika 
işletmeye açılacak. Planlar, programlar devletin arşi
vindedir, önünüzdedir. Siz ne yaptınız? Önce sanayie 
ayrılmış bulunan 13,5 milyar lirayı geri aldınız. Onu 
geri alırken ne diyordunuz: «Yok efendim, tövbe
ler olsun. Biz bunu gene sanayie vereceğiz» diyor
dunuz. Ne oldu, hani? Ne oldu 13,5 milyar lira; 
hangi sanayie verdin? Siz onları aldınız, Halk Par
tili belediyelere dağıttınız, duvarlara kırmızı bo
yayla yazı yazan yüksek maaşlı memurlara dağıttı
nız. Bizim ağır sanayi paramız sonunda buralara 
gitti. 

Kaldı ki, işin garibine bakınız, Doğu ve Güney
doğu Anadolu kalkınması deniyor. Muhterem arka
daşlarım, bütün bu sökülen fabrikaların hepsi Doğu 
ve Güneydoğu'da. Bu iş, edebiyat yapmakla olmaz, 
bu iş samimiyetle olur. Bu fabrikaları bir an evvel 
kurmak mecburiyetindeyiz. 

Siz şimdi Plana yazıyorsunuz; «Efendim, biz Gü
neydoğu sulamasını bir bütün olarak ele alacağız.» 
Aa, mübarekler (sulamaya tabii mübarek diyorum), 
(Güneydoğu Anadolu'da siz bu projeyi ele alacak
sınız da bir seneden beri buradaki sulama projeleri
nin çimentosunu verecek olan 5 fabrikayı niye dur
durdunuz? Niçin bunların müteahhitlerinin hepsi 
işleri bıraktı gitti? Ne biçim baraj yapacaksımz siz? 
Başka bir şey mi keşfettiniz? (AP ve MSP sıraların
dan gülüşmeler) 

Buna çimento lazım bu çimento için biz Ur-
fa'da geceli gündüzlü far ışığı altında çimento fabri
kasının temelini bunun için attık. Ağustos böceği 
gibi ötmek için değil, Güneydoğu'ya baraj yapmak 
için attık biz o temelleri (AP, MSP, MHP sıraların
dan alkışlar) 

Adıyaman Çimento Fabrikasının 3/4'ü bile bit
mişti, siloları bile; bugün müteahhidi bıraktı gitti. 
Ne bekliyorsunuz? Gene biz işbaşına geleceğiz, ye
niden ihaleye çıkartacağız, yeniden tamamlayacağız, 
barajı yapacağız, sizin sofranıza ekmek getireceğiz. 
Biraz da siz çalışın bakayım. (AP, MSP, MHP sıra
larından gülüşmeler, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, geçtiğimiz 11 aylık dö
nemde, aynı zamanda bir tahakküm devresi geçiril-
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mistir. Onun için «Biz bu Planı hürriyeti ve de
mokrasiyi pekiştirmek için getiriyoruz» sözünü sa
mimi olarak kabul etmemiz mümkün değil. 

Yurtları eylemle ele geçiren siz değil misiniz? 
TRT'yi ele geçiren siz değil misiniz? Anadolu Ajan
sını ele geçiren, gazetelerin kâğıdım kesen siz değil 
misiniz? TRT'de muhalefetin sesini kesen, Merkez 
Bankasını ele geçiren ve Millet Meclisi Danışma Ku
rulunun yetkilerini kaldıran siz değil misini? Bun
lar hangi hürriyetçilik anlayışı ile bağdaşır? 

Diğer yandan, mekteplerde ahlak derslerini bera
ber koyduk, şimdi siz iktidar olunca ne hikmetse bu 
derslerin kıymeti kalmadı. «Kitapları yanlış yazılmıştı» 
deniyor, ahlak dersleri okutulmuyor, Hacca gidişte ak
la hayale gelmedik tahditler koydunuz. Her sene 150 
bin hacı Hacca gidiyordu, bu sene 20 bin hacı gitti; 
29 bin rakamının 9 bin'i, Almanya'dan ve Suudi Ara
bistan'da çalışarak gelen işçilerindir, sadece 20 bin ha
cı gitmiştir. 

Evinde dini kitap okuyanlara yine baskı yapıyorsu
nuz; biraz sonra bir münasebetle açıklayacağım. TRT'
de milletin ahlakını ve manevi değerlerini tahrip etti
riyorsunuz, sosyalizm ve komünizm propagandası yap
tırıyorsunuz. 

işte bütün bunlar önümüzde iken, bize getirilen bu 
belgeyi bunların ışığı altında incelemeye mecburuz, 
bir. 

Bir ikinci çok mühim bir olayı da burada huzur
larınızda açıklamaya mecburum ve bu hususta, bilhas
sa Cumhuriyet Halk Partisi Grupundaki arkadaşları
ma sesleniyorum. Bir meseleyi eğer siz Grupta hallet
mezseniz biz burda halledeceğiz Allah'ın izniyle; ha
ber vereyim size. Nedir o mesele, söyleyeyim. Bakı
nız Konya'da traktör ve motor fabrikası kuruyoruz. 
TÜMOSAN kuruldu, bu broşürlerini hazırladı. (AP 
sıralarından broşür gösterildi.) 

Bu sizde olamaz. Öyle ise siz de benim gibi kaçak 
aldınız. Çünkü Sayın İşletmeler Bakanı ne hikmetse 
5 bin adet basılmış olan bu broşürün dağıtılmasını ya
sak etmiştir. Burası Meclis kürsüsü olduğu için her
halde bu hareketim bir kusur sayılmaz. Yoksa şu bro
şürü yasaklar. Ne var bu broşürün içinde: Konya'da 
kurulacak olan traktör ve motor fabrikası 580 tipi 
traktörleri yapacakmış; Devlet öncülüğünde kurulu -
yormuş; 80 bin traktör yapacakmış; bu sene montaj 
suretiyle çalışmaya geçecekmiş ve hakiki imalat mak
sadıyla kurulan bir fabrikaymış. 

Şimdi bugünkü Hükümet bu fikirlerin dahi yapıl
masına mani olmak için ilk iş olarak önce bu broşü

rün dağıtılmasını yasak etmiştir. Niçin bu broşürün 
dağıtılması yasaklanmıştır? Bu bir. 

İkincisi; şu geçtiğimiz aylar esnasında atılan adım
ları bilgilerinize sunuyorum. Önce bir defa «bu fab
rikanın traktör adedi 80 bin değil, 20 bin olsun; bu 
fabrikanın imal edeceği 80 bin traktörün 60 bin adedi
ni bu fabrika imal etmesin, bir özel sektör müessesi 
monte etsin.» Kim yapıyor bunu? Halk Partisi Hü
kümeti kapalı odaların arkasında yapıyor. Bu Hükü
met, uzman dediği birtakım insanları topluyor, on
lardan rapor alıyor: Bu fabrika 80 bin değil 60 bin 
yapsın. Türkiye'nin ihtiyacı 120 bin, 150 bin. E, onu 
özel sektör monte etsin. Bu gerçekler ortadayken siz 
nasıl çıkarsınız da dün burada, «Efendim biz sömürü
ye karşıyız», dersiniz? Sizin yaptığınız ne? 

Diğer bir husus, bu fabrika en modern tipleri ya
pıyor. İtalya'daki FİAT Fabrikası yeni, en modern 580 
tiplerini geliştirmiş. Bunların kadrosu gitmiş bu tip
leri almaya uğraşmış; şimdi Bakan Bey bu tipleri yap
mayın, siz demode tipleri yapın, o tipleri özel sektör 
yapsın gayretinin içindedir, iki. 

Üçüncüsü; Hükümetin resmen çıkartmış olduğu 
18 Eylül tarihli Kararname ile özel sektör montaj ya
pacak, bu fabrika da bu sene montaj yapacak. Bu 
fabrika montaj yapamaz diye kararnameniz var res
men, 18 Eylül tarihli Resmi Gazetede. Hani hakiki 
sanayie montajla geçilirdi. Bu fabrika böyle planlan
mıştır. Önce montajını yapacak, sonra o montaja olan 
katkılar yıldan yıla artırılacak. Siz bu fabrikaya bu 
montajları yaptırmayacaksınız, korumak istediğiniz 
özel sektöre yaptıracaksınız. Elbette bunun hesabını 
soracağız. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Onun için işaret ettim ki, ya Grupta sorarsınız, ve
yahut da biz sorarız bunu burada. Bu gerçekler giz
li kapaklı kalmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fabrikaya 500 milyon 
lira harcandı, binaları bitti, gece gündüz çalışılıyor. 
Bunun İtalyan ve Alman kredileri hazırdır, İslâm Ban
kasının vereceği kredi de hazırdır ve bu fabrika için, 
Türkiye'de ilk defa bu kadar yıldan beri «Motor ima
latını başaracağız. Traktör motorunu, traktör ima
latını; başaracağız. Bir nevi iktisadi istiklal savaşımı
zın bayrağı» diyoruz. 

Şimdi bu bayrak tepeye dikilecek iken, kapalı ka
pıların arkasında oynanan oyunları Yüce Mecliste 
açıklamayı milli bir vazife, sayıyorum. (MSP ve AP 
sıralarından «Bravo»( sesleri, alkışlar.) 
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Getirdiğiniz planı bu açıdan incelemeye mecbu
ruz da onun için bu misalin üzerinde ehemmiyetle 
duruyorum. 

Neden bu planın içerisinde Aksaray Motor Fab
rikası yok? Çünkü, o dışarıdan gelsin, imal edilme
sin zihniyeti saklı bunun arkasında da onun için. 

Neden bu planın içerisinde ağır sanayi tesisleri
nin ismi yok? Çünkü, Türkiye sömürge gibi yürüsün 
isteniyor da ondan. Arkasında gizli olan budur. Bi
zim getirdiğimiz plan nerde bu plan nerde? Bütün 
planın kaburgası çıkartılmış, sökülmüş, yamru yum
ru bir söz yığını. (AP sıralarından gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu meselenin üzerinde, 
hem meselenin bizzat kendisi önemli olduğu için, 
hem de, aynı zamanda bu meselenin sembolik bir 
mesele oluşu itibariyle durmak, elbette bir milli va
zifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki noktayı açıkladık
tan sonra, demin orta yere koymuş olduğum görüşle
rin ispatına geçmeyi bir vazife sayıyorum. 

Bakınız plan gelmiş. Demin söylediğim ameliye
lere tabi olarak geldi. Dışarıdan bakarsanız, saçları 
yamru yumru yapılmış bizim getirdiğimiz geminin 
gövdesi aşağı yukarı gözüküyor gibi bir durum görül
mektedir. Burada bir gerçeği işaret etmek istiyorum. 
Bilhassa plancı uzman arkadaşlarıma ve Hükümete 
duyurmak istiyorum : 

Aziz arkadaşlarım, bakınız bizim bir defa plan yap
ma tekniğimiz eskimiştir ve milli hedeflerimize uy
gun değildir. Bundan 15 yıl önce getirilmiş olan bir 
dış uzman, bizim milli gerçeklerimize uymayan bir 
planlama tekniği vazetmiştir. Bu bizim gerçeklerimi
ze uymaz. Bu teknik için kabul edilmiş olan model
ler de bizim gerçeklerimize uymaz. Yüce Meclisin 
üyeleri bu tekniğin içerisine girmeye fırsat bulama
mışlardır. Buraya netice gelir. Ama bu tekniğin içe
risine girerseniz saçınızı başınızı yolarsınız. Çünkü 
bu tekniğin içerisinde, mesela işçi sınıfının bu devre
de refahı ne kadar artacak diye birtakım kat sayılar 
kullanılıyor; köylü sınıfının, esnaf sınıfının refahı ne 
kadar artacak, buna ait katsayılar bu hesapların için
de yok. Bunun içerisinde, bu modellerin içerisinde 
kabul edilmiş olan katsayıları göz önüne aldığınız za
man, «Bu modelle Türkiye'nin planı yapılamaz» der
siniz. Kaldı ki 15 sene öncenin kabulleriye bugüne 
plan yapmak artık mümkün değildir. 5 yıllık plan ya-
pıyouz, 20 sene sonrasının Türkiye'sini, 15 sene ön
cenin hem de bir yabancının zihniyetiyle orta yere 
koyduğu teknikle çözmek artık bize yaraşmaz. 

Onun için (Bir milli vazife ifa ediyorum), Planla
ma Teşkilatımız bugünden itibaren - plan kapıya gel
diği gün değil - Hükümetler de bu vaziyette âciz ka
lıyor... 

AYHAN ALTUĞ (îstanbul) — Yani siz de aynı 
durumdaydınız?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çünkü 
bir ay sonra getireceksiniz Planı... 

Tabii biz aynı duruma düştük onun için yakını
yorum. Ama sizin hiç değilse 1 sene vaktiniz var. Biz 
seçimin arkasından hemen getirmeye mecbur olduğu
muz için, yüreğimize taş basa basa bunu getirmeye 
mecbur olduk. Halbuki, «Biz bunun daha iyisini ha
zırlayacağız^ dediniz. Aynı modeli sağını solunu 
yamru ederek getirdiniz. Bu işin içerisine bile gireme
diğinizden eminim. 

Burada bir milli vazifeyi ifa ediyorum. Planlama 
Teşkilatımız plan tekniğini yeniden milli ihtiyaçlara 
göre düzenlemelidir, plan modellerini milli ihtiyaçlara 
göre geliştirmelidir. Bugünden başlamrsa ancak bir 
sonraki plana kadar bunları yetiştirmek imkânı bulu
nabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, neden «dış görünüş iti
bariyle yamrum yapılmış bizim planımız getirilmiş
tir» diyorum? önce bunu açıklayayım. 

Bakınız bu Planda, bizim getirdiğimiz planla bu 
Planda nüfusun 78 senesinde 43 milyon, 83'de 48 mil
yon olacağı dikkate alınmış. Milli gelir artışı bi
zim Planımızda yılda ortalama 8,3 idi, bu Planda bu 
% 8'e düşürüldü. Aslmda Halk Partisi Hükümeti için 
bu % 8 bile çok büyüktür. «Niye böyle yaptınız?» 
demiyeceğim, kendilerine göre bu kadar küçültmeyi 
uygun görmüşler. Bunu da tutturamazlar; inancım 
budur. Şimdi esasen kendileri de bunu itiraf ediyor, 
diyorlar ki : «Bu her ne kadar ortalama % 8 ise de, 
önümüzdeki 2 senede bunu tutturmak mümkün değil
dir, bu çok düşük olacaktır, ondan sonra artıraca
ğız.» 

Bu sözün altında ne var? 81 senesinde seçim var. 
Şayet bugünkü Hükümet o vakte kadar devam eder
se - ki inşallah etmeyecek - ederse şimdiden bahane 
hazırlanıyor. 81 seçiminde millete denecek ki, «Biz 
yaparken söylemiştik»/. «Niye siz % 2, % 3 tuttu
ruyorsunuz?» dendiği zaman, «Bizden önceki Hükü
met öyle bozmuştu ki, bizim bunu yaptığımıza bile 
şükredin» diyecek. Onun için % 2'yle, % 3'le milletin 
önüne çakacağını biliyor, şimdiden mazeret hazırlıyor, 
«Efendim 2 senede düzeinsez» diyor. E, bugüne ka
dar Türkiye'de fcaflemma hızı hiç % 4,6'dan aşağı 
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düşmedi 15 seneden beri; ilk defa sizin zamanınızda 
2,7. Ne badireler geldi geçti bu planlı devrede, neler 
oldu... Bütün bunlara rağmen hiçbirisinde bu mille
tin kalkınma hızı bu yılınki gibi düşmemiştir. Şim
diden bahane hazırlanıyor. Siz şimdi % 2,7 yapacak
sınız, gelecek sene % 3 - 4 yapacaksınız, sonra hangi 
sihri göstereceksiniz de birdenbire bu kalkınma hızı 
son 2 senede % 2Ö'ye çıkacak? 

ıBundan başka fert başına milli gelir... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — % 20 nere
de? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi 
2 - 3 tutturursanız, % 8'i tutturmak için son 2 senede 
i% 20 tutturmak gerekir de onun için. Onun için 
% 20 buradan çıkıyor. (MSP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bizim Planımızda fert başına milli gelirin artış 
hızı % 6,5, bu, getirilen Planda % 5,7'ye düşürül
müş. Her iki planda da aşağı yukarı bu rakamlar mu
vacehesinde bugünkü 40 milyar dolarlık milli gelir 
60 milyar dolara çıkacak ve fert başına bin dolar 
olan milli gelirin 1 400 - 1 500 dolar civarına çıkacağı 
öngörülmüştür. Bu, Plan gövdesinin dış görüntüsü
dür. Buna mukabil gayri safi yurt içi hâsılanın bile
şiminde biz tarımda % 25,6 milli gelire katkı öngör
müşüz, % 22 öngörüyorsunuz; % 25.6'dan % 22,5'a. 
5 yıldaki inkişafınızı; sanayide % 20'den % 25'e çıka
cağımızı; buna mukabil sizde ise sanayiin % 29'dan 
i% 31'e çıkacağı öngörülmüş bulunuyor. Burada dik
kat edeceğimiz bir husus şudur : Bizde sanayiin yıl
lık artışı % 12,8, Halk Partisinin getirdiği bu Planda 
bu artış % 9,9'a düşüyor. 

Bizde hizmetlerde % 7,8 iken Halk Partisininkin-
de % 8,5'a düşürülmüş. 

Burada diğer bir önemli konu, yılda ortalama ola
rak 300 milyar Türk lirası yatırılacak, bu Plan dev
resinde 1,5 trilyon yatırım olacaktır. 347 milyar lira
lık 1979 yılındaki gelir, 1983 yılında 556 milyara çı
kacak. Bu gelirin, getirilmiş olan Planda, % 80'inin 
yine fakir fukaradan alınan vergiden temin edileceği 
esas alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu rakamları uzun uzun 
huzurlarınızda sıralayacak değilim. Söyleyeceğim ko
nu şudur : 

•Bakınız, ne tarafından bakarsak bakalım Türkiye 
bu Plan devresinde 40 milyar dolar milli gelirden 
60 milyara çıkacak, takriben ve ortalama olarak yılda 
12 milyar dolarlık bir yatırım yapacak; yekûnen 60 
milyar dolarlık bir yatırım yapacak, Gücümüz bu-

, dur. Bu güç, aslında Batıdaki ülkelere nazaran çok 
küçüktür. Bizim yapacağımız yatırım gücünden bugün 
birçok kardeş Müslüman ülkelerin yatırım gücü daha 
büyüktür; fakat imkânlar budur. Bundan dolayıdır 
ki, bu mahdut imkânları en iyi şekilde kullanmaya 
mecburuz. Bundan dolayıdır ki, bizim plana verme
miz lazım gelen ehemmiyet herkesinkinden daha faz
la olmak mecburiyetindedir. 

Bakınız dış borçlanmada bizim getirmiş olduğu
muz Plan 5 yılda takriben 9,3 milyar yeniden dış borç 
yapılacağını öngörüyordu; Cumhuriyet Halk Partisi
nin getirmiş olduğu Plan, 13,5 milyar dış borç yapı
lacağını öngörmektedir, 

Bundan başka bu Plan takriben 1,6 milyon insana 
işyeri hazırlayacağını ileri sürmektedir. Bizim getir
miş olduğumuz Plan, ağır sanayi hamlesi dikkate alın
mak suretiyle, bunun iki misli memleket evladına iş
yeri hazırlamayı öngörüyor idi. Diğer bir ifadeyle bu 
iki planın bazı büyüklükleri birbirine benziyorsa da, 
kalkınma hızı düşürülmüştür, dış borç miktarı artırıl
mıştır, işsizliğe çare bulma bakımından rakamlar ya
rı yarıya indirilmiştir bu getirilmiş oları Planda. Onun 
için Türkiye'nin meselelerini çözmek bakımından bu 
Plan, bizimkini daha iyileştirici değil, tam tersine, bi
zim çözmeyi hedef aldığımız meseleleri daha baştan 
çözemeyeceğini kabul eden bir plan halinde önümüze 
geldi, 

Biz ne yapacağız da bu hedeflere bu getirilmiş olan • 
Plandan daha iyi erişeceğiz? Bizim 3 tane lokomotifi
miz vardı planda. Bu Planda bu lokomotifler çıkar
tılmış. Bizim lokomotiflerimizden bir tanesi, büyük 
ağır sanayi hamlesidir; bir 2 ncisi ihracat seferberliği 
hamlesidir; bir 3 ncüsü özel sektör lokomotifidir. Bu 
Planda ise, özel sektör lokomotifi tamamen devre dışı 
bırakılıyor, ihracat seferberliği yerine biraz sonra ifa
de edeceğim gibi dış borçlara bel bağlanıyor, ağır sa
nayi dejenere ediliyor, montaja, sömürüye, sömürge
ciliğe dönülüyor. 

Bu sebepten dolayıdır ki, planların anakarakteri iti
bariyle aradaki bu 3 mümeyyiz fark kendisini orta ye
re koymaktadır. 

Bizim Planımız 3 milyon insana işyeri hazırlamak 
| için hazırlanmıştı; bu Plan yarıya indi, bizim Planı-
I mız Türkiye'de daha hızlı dış borç yaparak ihracatı 

teşvik suretiyle, hakiki kalkınma suretiyle kalkınma 
I hızını temin etmeyi hedef almıştı; bu Plan dış borçla-
I ra bel bağlamıştır. «5 senede 9,5 milyar yerine 13,5 
I milyar dış borç alacağız» diyor ve bizim Planımız-
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da ağır sanayie ehemmiyet verilmiş idi, bu Planda bu 
vasıf ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Planın bu dış görünüşü
ne rağmen içerisine girersek ne var? 

Şimdi müsaadenizle demin orta yere koymuş ol
duğum bazı gerçekleri açıklamak, ispat etmek istiyo
rum. 

Önce bir defa dedim ki, Halk Partisi Hükümeti 
bizim Planı aldı, bunu bir sosyalist mengeneden geçir
di, boyadı, getirdi. Bu boya bu Planın dilidir, dili 
arkadaşlar. 

Bu Planın içindeki d'Â, aslında hakikaten bizim 
milletimizin kullanmış olduğu dilden tamamen uzak 
bir dil. Meclis Başkanının bu Planı kabul etmeye
rek iade etmesi gerekirdi; bizim inancımız budur. 

Milletimizin dili oyuncak değildir. Önüne gelen 
dilediği gibi uydurma kelimelerle resmi belge yaza
maz. Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Beş Yıl
lık Plan Taslağında kullandığı dil, bizim inancımıza 
göre siyasi nezaket hudutlarını zedeleyecek mahiyet
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Planımız alınmış, 
yukarıdan aşağıya kadar bambaşka bir dille yazılma
sına gayret edilmiş, bu dilde de hep uydurma keli
melere özenti gösterilmiş. (MSP ve AP sıralarından 
alkışlar.) 

'Biz bu hastalığı, milli bünyemizi bildiğimiz için, 
çok iyi biliriz. Bizim milli bünyemizde bizim anlayışımı
za göre bu uydurmacılık, bu dil hastalığı yeni değildir. 
Tanzimatın yarı aydınları da aslında milletten kendi
lerini üstün gördükleri için milletin kullandğı dili 
kullanmaz, mutlaka başka bir dil kullanmaya özenir, 
bugün aynı hastalığın daha da şiddetlenmiş olarak 
örtümüze geldiğini görüyoruz. îlla milletten farklı olu
nacak; hani siz halkla beraber iktidara gelecektiniz? 
Gelin bir köye, şu Planı verin bir köylü arkadaşa, 
okusun, tercüme etsin de göreyim bakalım. Biz ken
dimizi bile bu kadar zamandır sizi dinleye dinleye, 
mecburen dinleye dinleye hâlâ bu kelimelere alışmış 
değiliz. Bu sebepten dolayı lafa gelince, edebiyata 
gelince «Halkla beraber iktidara geleceğiz»; «Plan 
yaz» dediğin zaman illa başka cihetten, fikir cihetin
den üstünlük gösteremiyor, •- bu bir komplekstir - uy
durmaca söylemek suretiyle üstün görüneyim diyor 
ve bu yola sapılıyor. (MSP sıralarından alkışlar.) 

Plan yazıyoruz, bunun düşündürücü bir şey olma
sı lazım. İçindeki fikirler düşündürücü olacağına, kar
şısındaki kelimeyi anlamak için düşündürmeyi marifet 
zannediyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar geçtiği
miz yıllarda, 1961 Anayasasının dilinde bulunmayan 
ulus, olanak, saptamak, olasılık gibi birtakım keli
melerinizi söyleye söyleye bunlara bir bakıma mil
letten kopuk da olsa, artık bizi alıştırdınız; ama şim-

i di bu Planda yeni bir marifet orta yere koydunuz. 
Bakınız Planın kelimelerini söyleyim, hafta Sayın Mec
lis Başkanının lisan imtihanı yapacağına bir Türkçe 
dilinden imtihan yapmasını da teklif ediyorum. îngiliz-
ceden önce bakalım şu Mecliste kaç kişi bu kelimelerin 
karşılığını bilecektir: Tümleşik; Planın ana kelimesi
dir, sunu, istem, gereksinim, göreli, görece, birincil.. 
Yazın bakalım şunların türkçelerini de görelim. Plan 
bu... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız bu kelime
lerle, yani bu Planı, müsaade ederseniz eğer biz, 
Milli Selâmet Partisi olarak Planı kendi diliyle ta
rif etmemiz lazım gelirse, bu tarihi konuşmada sîze 

j bir cümle hediye etmek istiyorum. O da şudur: Bu 
| plan Türkiye'yi birincil açıdan göreli ve görece yö-
' nüyle gereksinimlerini, tümleşik sunu istemlerle batır-
j ma planıdır. (MSP sıralarından alkışlar, AP sırala-
i rından gülüşmeler.) 

i Ümit ederim ki planın ne olduğunu anladınız. Bak, 
; şu 600 sayfayı size iki cümleyle hülasa ettim. Bir 
j cümleyle, iki satır, iki satırla hülasa ettim. Getirdiği-
i niz planın sizin anlayacağınız dille işte ifadesi bu-
| dur. 

I Muhterem arkadaşlarım, bunun tercümeleri birbi-
' rini tutmaz. Herkes kendine göre tercüme eder. Onun 

için Grupta görüşemediler. Şimdi bakınız dil meselesi 
fevkalade mühim bir meseledir. Bir milletin seviyesi, 
gelişmesi, tefekkür sistemi diliyle sıkı sıkıya bağlı-

; dır. Milletimizin mütekâmil dili bir kenara itilerek 
j uydurma kelimelerle, tarzancaya kaymakla ilerleme 
| değil sadece gerileme ve dejenere olma sağlanır. Mil- . 
j let'imizin bütün tekamül etmiş kullanma lisanı bir ke-
j nara itilerek, bu kelimelerin uydurulması Cumhuriyet 
j Halk Partisinin bir bakıma bir ırkçılığıdır, ırkçılık. 

Milletimizin diliyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. 
Burada kullanılan kelimeler hakikaten zorlanarak uy
durulmuş kelimelerdir. Demin de ifade ettiğim gibi 
bir devlet belgesinde buna kimsenin hakkı yoktur. 
Meclis Reisinin bunu geri iade etmesi lazım gelir duy-
güsundaki kanaatimizi bir kere daha ifade ediyorum. 

( Şimdi muhterem arkadaşlarım, çok önemli bir ko
nuya geçiyorum: Boyası budur. Bizim gemi alınmış 
böylece boyanarak getirilmiştir. Bizim gemimizin içe-

i risinden kazan dairesi sökülmüş, muharrik güç sökül-
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müştür. Baknız bu noktanın üzerinde büyük bir ehem
miyetle durmaya mecburum. Önce bir şeyi ifade et
mek istiyorum. Dün burada Sayın Başbakan konuştu
lar, Sayın Demirel konuştu. Bu iki partimizin tem
silcilerinin de manevi kalkınmayı benimsemiş olmaları 
aslında, temelde Milli Selâmet Partisi olarak bizi 
memnun etmektedir. Bu planda manevi kalkınmaya 
ait bir şey olmamakla beraber, manevi kalkınmaya 
muhalefet eder bir eda da takınılmamıştır. Bunu 
dahi biz- bir merhale sayıyoruz ve Milli Selâmet Par
tisi olarak görünür, görünmez hizmetlerimizden birM 
telakki ettiğimiz için de, ülkemizin bu noktaya gel
mesini bir büyük bahtiyarlık kabul ediyoruz. 

Ancak, bu gerçeğe işaret etmekle beraber, bu pla
nın içerisinden manevi kalkınma kısmının bililtizam 
çıkartılmış olmasını milletimiz adına hoş görmemiz, 
affetmemiz mümkün değildir. Çünkü manevi kalkın
ma olmayan plan, plan değildir. Cumhuriyet Halk 
Partisi manevi kalkınma kısmını çıkartmakla en bü
yük hatayı işlemiştir. Manevi kalkınma olmadan mad
di kalkınma olmaz. Manevi kalkınma olmadan saadet 
ve selamet olmaz. 

(Muhterem arkadaşlarım, bakınız şurada size sözü 
uzatmadan kısmen sual, kısmen gerçeklere işaret şek
linde sadece 9 tane cümle ifade etmek istiyorum, 

Önce bizim büyük tarihimiz; bir Ulübatlı Hasan, 
bir Şeyyi't Çavuş, memleketimiz bu materyalist plan
larla yürütüldüğü için çıkmamıştır. Biz Malazgirt Har
bini düşmana karşı silahta üstün olduğumuz için 
kazanmadık. îmanımız, maneviyatımız üstün olduğu 
için kazandık. Böyle bir milletin elbette bu kadar 
önemli bir noktasında, hele şu anarşik olaylar içerisin
de kıvranırken plana en büyük ihtimamla yerleştir
meye mecbur olduğu husus, elbette manevi kalkınma 
olmak lazım gelir. Tarihimizi inceleyiniz, büyük kah
ramanlıklarla övünüyoruz. Ancak bir Ulübatlı Ha
san, Ulübatlı Hasan nasıl olmuştur? Onun köyünde, 
onu Ulübatlı Hasan yapan bir din âlimi vardır, bir 
hocası vardır. Oradan Ulübatlı Hasan yetişmiştir, 
kendi kendisine yetişmemiştir. Bu gerçekleri gözden 
uzaklaştıranlayız. 

ıBunun yanında muhterem arkadaşlarım, size bir 
sual sormak istiyorum. Farzediniz ki, bir fabrika kur
duk. Bunun içindeki insanlar, her gün, acaba şu ma
kinenin arasına nasıl bir demir sokayım da bu fab
rika çalışmasın» diye düşünen insan olursa mı mad
di kalkınma gerçekleşir; yoksa her gün daha fazla 
istihsal yapmayı ibadet sayacak şekilde memleket ev
latlarını yetiştirirsek mi hakiki kalkınmayı temin ede
biliriz? Yine hepinizi düşünmeye davet ediyorum. 

Bir ülkede şu Planda söylediğiniz milyarları ya
tırıp üniversiteler kurdunuz, milyarları yatırıp fabri
kalar yaptınız. Eğer bu üniversitelerde grevlerden, boy
kotlardan ders göremiyorsanız, fabrikalarda grevler
den çalkamıyorsanız bu yatırımlar ne işe yarayacak? 
Bundan başka muhterem arkadaşlarım, eğer şu gü
zel vatanda komşumuz iyi insan olur, birbirimizi kar
deşlik hisleri ile seversek mi bahtiyar oluruz, yoksa 
herkese birbirinin gözünü oyar, herkes birbirinin ku
yusunu kazarsa mı mesut olur? Saadet ve selamette 
elbette manevi kalkınma maddi kalkınmadan önde 
gelir. Bugün bir Amerika maddi kalkınmasını sözde 
yapmıştır; ama 2 saat elektrik kesildiği zaman soyul
madık dükkan kalmıyor. Polis radyoları elektrik ke
sileceği zaman «ey ahali gangsterlere cebinizde ne 
varsa mukavemet etmeden verin» diyor. Bu kalkınma
dan kime ne hayır gelir? Bizim milletimiz hakiki kalkın
mayı istemektedir. Onun için bu Plan manevi kalkın
mayı başının tacı yapmalıdır, italya'da, İspanya'da 
fabrikalar var; ama grevlerden, boykotlardan rahat 
yüzü göremiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün çektiğimiz acıları, 
bu anarşileri, bu anaların gözyaşlarını, bunları nasıl 
dindireceğiz? Edebiyata geldiği zaman söylemek ko
lay. Hadi gelin adım atalım dediğimiz zaman «Efen
dim, o söyledikleriniz uzun vadeli. Şimdi kısa vade
li tedbirleri konuşalım» deyip mühim meseleleri ge
çiştirmek kolay. Peki biz uzun vadeli meseleleri plan 
yaparken konuşmayacağızda ne zaman konuşacağız? 

Size iki tane topluluk tarif ediyorum. Topluluğun 
bir tanesinde fabrikada çalışan işçi, «Ne koparırsam 
kârdır» diyor, «işverenin gözünü oyayım, aman da
ha fazla elde edeyim» diyor, işverenine gelince «Aman 
şu işçiden her türlü imkânı keseyim; benim kârım, 
menfaatim daha çok olsun, işçinin hakkını keseyim» 
diyor. 

Böyle bir çalışma hayatında mı huzur bulursunuz; 
yoksa işçisi «Beyefendi ben bu gün bu kadar çalıştım, 
hakkım bu kadardır fazlasını verirseniz almam» diyen; 
buna mukabil işveren; «Allah senden razı olsun. Sen 
alnının teriyle çalışan muhterem bir insansın. Senin 
hakkın bu kadar, ama sen benim kardeşimsin, ben se
ni seviyorum. Bugün sana daha fazla para vermek is
tiyorum» diyen bir işvereniniz olursa mı çalışma ha
yatında saadet ve mesuliyet bulursunuz? 

Ondan dolayıdır ki, planlan yaparken materyalist 
yığınlardan hayır gelmez. Bu planı yaparken ne ola
cak da, bu milletin işvereni, işçisine daha çok vermek 
isteyen; işçisi, işveren daha çok verdiği halde «Bu be-
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nim hakkım değildir, ben harama el uzatmam, ben he
lal kazancı istiyorum» diyen işçi olacak? Asıl temel 
mesele budur. Bunu halletmeden hiçbir şeyi hallede
nleyiz. Bunu ihtiva etmeyen bir plan, hiçbir şeyi hal
letmez. Sadece Türkiye'yi anarşiye, felaketlere götürür. 

Felaket planı mı yapacağız, saadet planı mı yapa
cağız? Ve nihayet muhterem kardeşlerim çok mühim 
bir . noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu 
Planın içerisinde üç satır geçmiyor ki, «Biz bu Plan
da aynı zamanda demokrasiyi pekiştirmek istiyoruz» 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasi, hürriyet, ma
nevi kalkınmayla orantılıdır. Siz insanları iyi insan 
olarak yetiştirmezseniz hürriyetleri artıramazsınız. 
Artırdığınız nispette bataklığa batarsınız. Onun için
dir ki, manevi kalkınma olan yerde ancak demokra
si olur. Oradaki demokrasiden ancak hayır gelir. Ora
da ancak hürriyet olabilir. 

Manevi kalkınması olmayan demirperde gerilerin
de, sadece tahakküm rejimi yürür, hürriyet veremez
siniz. Siz demokrasiyi pekiştirmek istiyorsanız, bun
da samimiyseniz aynı nispette manevi kalkınmayı ge
liştirmeye ehemmiyet vermeye mecbursunuz. Mane
vi kalkınmayı kulağın arkasına itip, «Hürriyetleri ar
tıracağız» derseniz, size, anarşiden, siz, herkese bir
birini gırtlaklaştırmaktan başka bir şey getiremezsiniz. 
Yaşadığımız bu kadar acı hadiselerden ne zaman ders 
alacağız? 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, Anayasanın 10 
ncu maddesi, Devlete, millet fertlerinin manevi var
lıklarını geliştirmeyi vazife vermiş. Anayasanın 14 ncü 
maddesi, millet fertlerine, manevi gelişmelerini temin 
etmeyi en mühim insan hakkı olarak tanımıştır. Ana
yasanın birçok maddeleri, ahlakın korunmasına bü
yük ehemmiyet atfetmiş. 

Planın yapılmasına mütedair olan Anayasa mad
desine gelince, bu madde sadece ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi değil, aynı zamanda Kültürel gelişmeyi ve 
Anayasanın bütünü içinde düşünüldüğü zaman, gayet 
tabii olarak manevi gelişmenin de, kalkınmanın da 
planlanmasına amir bulunmaktır. Devlet her görevi
ni planlıyor da, manevi kalkınma planını niçin orta 
yere koymuyor? 

Aziz kardeşlerim, işte bu zihniyetten dolayıdır 
ki, bizim geçen sene hazırlamış olduğumuz plan, bu 
kalbi, bu muharrik gücü ihtiva eden bir plan olarak 
huzurlarınıza gelmiş, Bizim hazırlamış olduğumuz 
planda ki şu cümleleri bir kere daha dikkatinize su
nuyorum: Huzur içinde, hızla ve dengeli, maddeten 

kalkınmış bir ülke haline gelebilmemiz manevi kal
kınmaya verebileceğimiz önemle yakından ilgilidir. 

Ülkemizde en az maddi kalkınmamıza verilen de
ğer ölçüsünde ve hatta ondan da ötede bir gayret, 
ciddiyet ve bilimsel bir program ve plan disiplini çer
çevesinde bir manevi kalkınma seferberliğini başlat
manın zarureti ortadadır. 

Bu gerçeklere işaret etmiş idik ve iki tane ilke va
zetmiştik. Manevi kalkınma bir bütündür, topyekûn 
planlama ihtiyacından doğmuştur. Manevi planlama 
ve kalkınma toplumun bütün kesimlerini içine alır. 
Manevi kalkınma ve planlama içerisinde; aile, Milli 
Eğitim, tiyatro, sinema, basın, TRT ve diğer müesse
seler söz konusudur. 

Milletimizin manevi ve maddi kalkınmasında, bir
lik ve bütünlüğümüzün sağlanmasında, güçlü ve tü
kenmez bir kaynak olan dinimizin ulvi prensiplerin
den faydalanılacak. Bundan sonra da, 13 tane müşah
has tedbir getirdik. 

Önce plan şümullü olarak ele alınacak, Devlet 
Planlama Teşkilatı bu sahada yapılacak çalışmaları 
koordone edecek dedik. 

İkinci olarak manevi kalkınmada hizmet edecek 
elemanların yetiştirilmeleri için manevi ilimler üni
versitesi, akademiler, imam hatip okulları, Kur'an 
kursları, imam hatip okullarını uygulayan kız liseleri 
bütün yurt sathına yayılacak dedik. Uygulamadaki 
eşitsizliği kaldırmak için, imam hatip okulu mezunla
rının üniversitelere aynen lise mezunları gibi girme
leri hakkını getirdik. 

Yüksek islam Enstitülerinin akademi haline geti
rilmesi ve cemiyetimizde sosyal meselelere çözüm ge
tirecek noktada görevler yapması esasını getirdik. Sa
dece kendi ülkemiz için değil, diğer Müslüman ülke
lere de en yüksek seviyede ilim adamı yetiştirmek 
için manevi ilimler üniversitesini getrdik. Yüksek is
lam enstitüsü mezunlarının liselerde sadece din ve 
ahlak dersi değil, sosyal ve kültürel derslere de öğret
menlik yapmaları esasını getirdik. 

Bundan başka, işyerlerinde, askeri birliklerde, fabri
kalarda sosyal müdürlükler tesis edip, bu kadrolara 
yüksek İslam enstitüsü, ilahiyat fakültesi ve lslami 
ilimler fakültesi mezunlarına bu görevlerin verilmesi 
esasını getirdik. 

Liselerdeki psikoloji, sosyoloji, felsefe kitapları
nın yeniden yazılacağını, bunları mutlaka manevi ilim
ler tahsil etmiş hocaların okutacağını getirdik. 

Diyanet işleri teşkilatının bir radyoya sahip olma
sı esasını getirdik. Manevi kalkınmaya engel olacak 
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mevzuatın ortadan kaldırılmasını getirdik. Mektep ki
taplarına müspet ilimlerin kurucularının bizim alim
lerimiz olduğunu yazılmasını getirdik ve en mühim 
bir madde olarak, bugün mekteplerimizde okutulan 
ahlak, sosyoloji, psikoloji, ve felsefe kitaplarını inkar
cı temelden çıkartıp, bizim milletimizin milli ve ma
nevi değerlerine dayanan, hakiki ilme dayanan kitap
lar haline getirilmesi esasını getirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, vakıfların geliştirilmesi 
esasını getirdik. Bütün bu esasların hepsi karşısında, 
Cumhuriyet Halk Partisi bu Planı getirirken 3 şey 
yapmıştır: Birincisi geminin bu muharrik gücünü, ka
zan dairesini tamamen dışarıya çıkarmış, bir, İkinci
si, hiç bahsedilmemiş denmesin diye Anayasadan 
birkaç cümleyi 500 sayfalık Planın 12 satırı içerisine 
getirip koymuş. Derlerse ki «Efendim siz manevi kal
kınmaya karşı mısınız?» Yok, hayır, bizim planımız
da bunlar var diyebilmek için; ama geminin kazan 
dairesini sökmekten hiç çekinmeksizin. 

Bunun yanında, ayrıca, «Din ve vicdan hürriyeti
nin baskı altına alınmaması temel ilkedir» dediği hal
de, bunun baskı altına alınmamasını nasıl temin ede
ceği hususunda en ufak bir açıklama getirilmemiştir. 
Böylece Plan kupkuru, materyalist bir plan haline ge
tirilmiştir. Bu plan bunun için plan olamaz. Bu Plan 
bunun için milletimize saadet ve selamet getiremez. 

Aziz kardeşlerim, bizim Planımızda temel ilkeler
den birisi maarifin millileştirilmesi olmuştur. Çocuk
larımızı taklikçilikten kurtarmak, sömürge zihniyeti
ne iltifattan kurtarmak, bugünkü anarşiyi ortadan kal
dırmak ancak maarifin millileştirilmesiyle mümkün
dür. Bunun için, demin söylediğim gibi, mekteplerde 
çocuklarımıza din dersi, ahlak dersi okutmak yetmez. 
Siz din ve ahlak dersini okuttuktan sonra, sosyoloji 
okutuyorum diye bir kitap koyarak, «Din dediğiniz 
bir modadan ibarettir» derseniz, o çocuğa din dersin
de okuttuğunuz her şeyi silip götürürsünüz. Mektep
lerde çocuklarımıza maneviyatı öğretiyoruz diye, 
materyalist bir düşünceyle, psikoloji kitaplarında yal
nız dikkat/ahlak, yalnız dikkat zeka, akıl gibi mater
yalist mefhumları öğretir, çocuklarımıza hiç bir za
man rahmet, şefkat, edep, haya, iffet gibi ulvi mef
humları öğretmekten sarfınazar ederseniz, bu milletin 
evlatlarını birbirine boğdurmaktan başka bir hedefe 
gidemezsiniz. Onun için maarifin millileştirilmesi bu 
plan devresinin bu kadar çekilen acıdan sonra temel 
hedefi olmalıdır. Aynı şekilde TRT'nin millileştiril
mesi de bir temel hedef olarak ele alınmalıdır. Bugün
kü TRT, anarşi ve komünizm propagandasından öte-

I ye bir şey yapmıyor. Milletin milli ve manevi değerle
rini tahripten başka bir şey yapmıyor. Bu mahiyette
ki TRT'yi siz Planda ballandıra ballandıra; «Televiz-

I yonu her yere yayacağız, her köye televizyon götü-
I receğiz» derseniz, o zaman sizin bu tutumunuz kar-
I şısmda biz sizin millete iyilik değil, tahribat getirdi-
I ğinizi anlarız. Ne zaman ki siz bu TRT'yi, bir milli 

TRT haline getirirsiniz, o zaman bunu yaymanızda 
I fayda var. Bugünkü haliyle milleti tahrip eden bir 

TRT'nin yayılmasıyla iftihar etmek yerinde değil-
I dir. Bu, ancak bir tahribat mahiyetini taşır. 

I Maarifte evlatlarımıza hak mefhumunu yerleştir
meden - muhterem Halk Partili arkadaşlarıma bu ke
limeyi çok kullandıkları için söylüyorum - hak nedir, 
bunu tanıtmadan, bunu bilmeden hakça düzen nasıl 

I kurulur arkadaşlar, nasıl kurulur? Hakça düzeni kur-
I mak isteyenin, önce hakkın ne olduğunu öğretmesi 
I lazımdır. 
I Muhterem arkadaşlarım, bu sebepten dolayıdır ki, 
I içerisinde manevi kalkınma bölümünün çıkartılmış 
I olması, maarifin millileştirilmesi, TRT'nin millileşti-
I rilmesi bölümlerinin çıkartılmış olması dolayısıyla bu 
I Planı, plan olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu 
I Planın, Türkiye'nin bugün içine düşmüş olduğu anar-
I şik ortamda, böylesine pervasızca hazırlanıp getiril-
I miş olması, milletimiz için endişe verici bir hadise

dir. 
I Muhterem arkadaşlarım, onun için siz geminin ka-
I zan dairesini söktünüz. 

I Diğer yandan, geliyorum, siz geminin motorunu 
da söktünüz, omurgasını da söktünüz. Çünkü, bu ge
tirmiş olduğunuz Planın içerisinde, ağır sanayie ait hiç 

I bir ciddi kayıt yoktur. Yuvarlak kelimelerin içerisinde 
en büyük milli davalar geçiştirilmiştir. Biraz önce size 

I söyledim; siz, motor sanayiini, böylece montaj sana-
I yüne çevireceksiniz, sömürüye çevireceksiniz, Dev

let öncülüğünde kurulmakta olan sanayii, bir özel sek-
I töre kâr müessesesi haline dönüştürerek, motor ima-
I latını dejenere edeceksiniz, sonra da öbür taraftan 
I bugüne kadar kullandığınız edebiyatı yapmaya devam 
I edeceksiniz. Dediğinizle yaptığınız birbirine taban ta-
I bana zıttır. Bu sebepten dolayı hepinizi uyarmak isti-
I yorum. Bu Planın içerisinde milli, güçlü, süratli, yay

gın kalkınma mutlaka yerini almalıdır. Bu Planın içe-
I risinde mutlaka başlattığımız hamlelerin hedeflerine 

ulaşması için gereken tedbirler alınmalıdır. 

Planda TÜMOSAN'ın kurmakta olduğu fabrika
lardan tek kelimeyle söz edilmiyor. Bilakis Planın 

I içerisinde Devlet Planlama Teşkilatının da muhale-
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fetine rağmen, Bakanlar Kurulunda son günde yapı
lan bir oturumda motor sanayiinin TÜMOSAN'ın 
elinden alınıp, bunun montaj şeklinde ve bir özel sek
töre devredilmesine müsait cümleler yerleştirilmiştir. 
Bu noktaya dikkatlerinizi çekiyorum. Biz bir kuru
luşun özel sektör mü, kamu sektörü mu oluşu üze
rinde durmuyoruz. Bunu söylerken Türkiye'nin moto
runu imal eden bir ülke halinde olması davası üze
rinde duruyoruz. Bu memlekette bir Perkins motoru 
hadisesi geçmiştir. Bu Perkins motorlarının temelleri 
bile atıldı. Ne oldu? Şimdi o temellerin atıldığı yer
lerde ısırgın otları bitiyor, ısırgan otları. Hepinizi 
uyarıyorum. 25 senedir bu memlekette motor imalatı 
mücadelesini yapıyoruz. Eğer 20 sene önce gecemizi gün
düzümüze katıp, şu Gümüş Motor Fabrikasını kurma-
saydık, bu şartlar altında bu ülke hâlâ tarlasını sula
yan motorunu bile yapamamış olacaktı. (MSP sırala
rından alkışlar) Bugün Allah'a şükürler olsun, Devlet 
olarak yapılmayan bir işi 200 tane mühendis arkadaş
larımızla bir araya getirip başarmış olmanın bahti
yarlığını hissederken, bu iktisadi İstiklâl Savaşımızın 
şu anda bayrağını dikmek üzere olduğumuz hedefle
rin üzerinde de aynı hassasiyetle durmayı bir vazife 
biliyoruz. 

Huzurlarınızda bir kere daha haykırıyorum; 500 
milyon lira yatırılmış Konya Motor Fabrikasının, Ak
saray Kamyon Motoru Fabrikasının, Bolu Minibüs 
Motorları Fabrikasının ve bizim getirdiğimiz, Plana 
koymuş olduğumuz diğer motor fabrikalarının kurul
masını önlemeye hiçbir güç. hiçbir tertip, isterse dış 
güç olsun yetmeyecektir. Asırlar boyu nasıl istiklâl 
Savaşılarımızı her zaman milli gücümüze dayanarak 
kazandıysak, bugün de Türkiye'yi şu getirilen Plan
la tekrar dejenere edip, tekrar sömürgeye, tekrar 
montaja çevirmek isteyen zihniyetle aynı şekilde sa
vaşacağız ve bu fabrikaları Allah'ın izniyle mutlakta 
hedefine ulaştıracağız. Velevki en kısa zamanda bu 
yanlış zihniyetli Hükümeti düşürüp, yeniden kolları 
sıvayıp bunları en kısa zamanda tamamlamak paha
sına olsa da. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı Planın içerisinde 
Takım Tezgâhları Sanayii gibi fevkalade önemli bir 
sanayiden tek kelime ile bahsedilmiyor; Kayseri Oto
matik Takım Tezgâhları Sanayii. Bunların birçok in
şaatları yürümüştür. Yerköy'de Dişli Sanayii. Bunun 
yanında Tokat'ta Ağır Sanayii ve Erzincan'da Takım 
Tezgâhları Sanayii, Üniversal Takım Tezgâhları Sana
yii. Bütün bu 4 tane TAKSAN'ın kuracak olduğu sa
nayilerin kaba inşaatları başlamış, lojmanları bitiril

miş, bunların hepsi şimdi tamamen yüzüstü bırakıl
mış durumda. Bir ülke kendi takım tezgâhını yap
mazsa, o ülkenin .fabrika kurması mümkün değildir. 
Hem çıkacaksınız köşe başlarında «Bağımsız Türkiye» 
diye bağıracaksınız, hem de biz bağımsız Türkiye'yi 
kurmak için bu temelleri attığımız zaman, geleceksi
niz bu fabrikaları durdurmaya kalkışacaksınız. Ba
ğımsız Türkiye'yi biz kuruyoruz ve Allah'ın izniyle 
kuracağız. (MSP sıralarından alkışlar) Daha bütün 
gücünüzü koysanız, bilerek, bilmeyerek dış güçler si
zi alet etse de, bu zihniyetinizi yeneceğiz, bu fabrika
lar mutlaka bu Plan devresinde hedeflerine ulaşacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, elektromekanik Sanayii. 
Bütün bu Anadolu'nun bakımsız kalmış bölgelerinin 
ki; hani siz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kalkın
dıracaktınız?. Diyarbakır'da kurmayı planladığımız 
5 tane; derin kuyu tulumbaları, pompalar, su türbin
leri, gaz türbinleri gibi en ileri sanayi tesisleri ki, bü
tün bunların hepsinin fizibilite raporları yapılmış, yer
leri alınmış, bu kadar kısa bir zamanda bunların hep
sinden, Planın içerisinde tek kelime ile dahi bahset
meden geçiyorsunuz. 

Ne getiriyorsunuz siz bu Planda? Bunları yapma
yacaksınız da ne yapacaksınız? 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu Planın içerisinde 
elektronik sanayiide yok. Bir yandan ilericilikten bah
sedersiniz, peki ne biçim ilericisiniz siz? Elektronk sa
nayii olmadan ilericilik mi olur? Bir yanda Erzurum' 
da kurmakta olduğumuz pasif devre elemanları; Pa
sinler'de kurmakta olduğumuz elektronik araçlar; 
Aydın'da kurmakta olduğumuz aktif devre elemanları 
ve kompitürler, elektronik sanayiine ait olan tesis
leri.... Ankara'daki TEMSAN'ın araştırma merkezine 
ait tesisleri, hepsini plandan çıkartacaksınız, yarım 
kelime ile bile temas etmeden geçeceksiniz ve sonra 
siz ilericilikten bahsedeceksiniz ve sonra siz plan yap
maktan bahsedeceksiniz. 

Ağır makine fabrikalarımız ne oluyor? Bugün bir 
Almanya'da 5 bin tane ağır makine fabrikası var. Yıl
lardan beri boğuşarak, şu Makine Kimya Endüstrisi
ne bunun 30 tanesini kurdurmak için çırpındık. Se
çimler öne alındığı halde, o Makine Kimya Endüstri
sindeki idealist kadrolar, seçimler esnasındaki 6 ayda 
28 tane ağır makine fabrikasının, takım ve kalıp fab
rikasının kuruluşunu başlatmışlardır. O çocuklara as
lında milletçe birer madalya vermemiz lazım gelir. 
Halbuki, şimdi bugünkü Hükümet bütün bunların hep
sini ismen dahi zikretmekten kaçınmış, Türkiye'nin 
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rulmanını yapmasını, yüksek vasıflı çeliklerini yap
masını, kendi makinesini kendisinin imal etmesini ta-
memen gözlerden uzak hale getirmiştir. 

Bu gerçekler ortada iken, «-Bağımsızlığımızı azal
tacağız. tş miktarlarını artıracağız, kalkınmayı yaya
cağız» sözlerinizin edebiyattan başka ne kıymeti olur. 

Asıl tesisleri sökersiniz, bunları durdurursunuz; 
öbür taraftan edebiyat ve laf kısmına gelince tonlar
la laf söylemekten çekinmezsiniz. 

önümüze getirilmiş olan bu taslak, omurgası çı
kartılmış bir pelte, bir yığındır. Biz bunun kalbini is
tiyoruz. Biz bunun kazan dairesini istiyoruz. Biz bu
nun omurgasını istiyoruz. Biz bunun canlısını istiyo
ruz, canlısını. Yeniden Büyük Türkiye'ye giden plan 
istiyoruz, sömürgeye dönen, Türkiye'yi gerileten plan 
değil. 

Muhterem kardeşlerim, çok önemli bir noktaya da 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şu Planda büyük büyük 
lafların arkasında bir pire deve misali, incir çekirde
ğini doldurmayan bir gerçek var; o da milli harp sa
nayii. Bakıyorsunuz, Planın edebiyat kısmında: «Efen
dim, ekonomik kalkınmamızla savunmamız arasında 
büyük dengeler kuracağız.» Zannedersiniz ki, şimdi 
ağır sanayi planlanacak, harp sanayii Planlanacak, adım 
adım ordumuzun ihtiyaçları bir plan dairesinde Tür
kiye'de imal edilmeye başlanacak. Bu cümleyi okuyup, 
Planı bu heyecanla inceliyorsunuz, ekonomi ile savun
ma arasındaki işbirliği olarak çıka çıka ne çıkıyor bi
liyor musunuz? Eskişehir'e NATO boru hattından iki 
varil petrol pompalanmış.. Ekonomi ile savunma ara
sındaki işbirliği bu imiş. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ne garip bir hal? Bü
yük büyük cümleler, arkasından bu. Hani bu Planda 
uçak sanayii? Bu Meclis 1972 senesinde uçak sana
yiinin kanununu çıkarmadı mı? Türkiye'de uçak sanayii 
kurulacak demedi mi? Sene kaça geldi? 1979 yılına 
geliyoruz, 5 senenin yeniden planını yapıyoruz, 10 
sene geçiyor Yüce Meclisin kanunla vermiş olduğu 
emirden buyana, bu planın içinde tek kelime ile olsun 
bahsedilmiyor. Siz bu plan dönemi içinde, yapa yapa 
uçak sanayiinde, sadece iki tane pırpır yapmayı koy
muşsunuz. Devenin arkasındaki pire budur, incir çe
kirdeğini doldurmayan gerçek budur. Helikopterleri 
bile dışarıdan alacağız, zirai mücadele uçaklarını bile 
dışarıdan alacağız diye ithalatta kalem var. 

Buna mukabil imalat sanayiinin alt sektörlerinde 
ne ordumuzun ihtiyacı olan uçaktan tek kelime ile 
bahsediliyor, ne ordumuzun dijfcer milli harp sanayii
ne ait tek kelime var. Ne zaman bunlara el atacağız? 

Geçmiş iktidarları da, bu Planı yapanı da aziz milleti
mizin önünde şikâyet ediyorum. Milli harp sanayii 
bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Bin yıl kendi ordu
sunun silahlarını kendisi yapmış bir milletiz. Bütün 
dünyaya bu hususta en ileri örnekleri vermiş bir mil
letiz. Şimdi sizin yüzünüzden, Amerika bize yedek 
parça göndermezse uçağımızı uçuramıyoruz, sizin yü
zünüzden Amerika'dan bir yedek parça gelmezse kö
yün yolunu yapamıyoruz. Hangi plandan bahsedi
yorsunuz? (MSP sıralarından alkışlar) Hani burada iş 
makineleri sanayii? Ne ile köy - kent'i kuracaksın, 
hangi köy - kent? Amerika'dan yedek parçan gelecek, 
sen 3 milyon liralık greyderi yola çıkaracaksın. Hiçbir 
şey yapamazsın. Bu bataklığa, sizin bu yetersiz zihni
yetleriniz yüzünden düştük, bir 5 seneyi daha size 
haraplattırmayacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurlarınızda açıkça 
ifade ediyorum; Bir millet bağımsız olamaz, bir mil
let kendi savunmasından bahsedemez; eğer kendi harp 
sanayiini kurmak hususunda, hiç değilse temel mües
seselerine sahip olmak yolunda gayret sarf etmezse. 
Bu, bir anda olmaz; ama bir yerden başlanacak ve bu
nun konuşulması günü de budur. Böyle başlanmaz bu 
işe. Bu, başlananı yok etmeye ait bir Plan. iki tane 
pırpır uçağı için TUSAŞ'ı kurmaya lüzum yok. Bu
gün Kayseri'deki bir tamir fabrikanızda 2 ayda 30 ta
ne pırpır uçağını da yaparız biz; hiç fabrikaya, ka
nuna manuna hiçbir şeye, paraya da lüzum yok, bir 
emir verin Hava Kuvvetlerine 2 ayda 30 tane yapar. 

Bir akşam yanımda idi kumandan, kendisi söylü
yor; yapar, inanıyorum. Ee, bunun için TUSAŞ, ku
ruldu. Bunun için milleti 10 sene oyalamak!... Gene 
de bütün bunların arkasında işi pırpır uçağın.? çe
virmeyin. Bunu yapamazsınız, buna müsaade etmez 
bu millet. 

Bu devrede - jet uçakları dahil - uçakların göv
desi Türkiye'de yapılacak. Başka çaresi yok bu işin. 
Bundan nasıl sarfınazar edebilirsiniz ki? 50 tane uçağı 
dışarıdan alacağınıza, o 50 uçağın kendisini ve onun 
gövdesini yapacak olan fabrikaya sahip oluyorsunuz. 
Hesaplar ortadadır, raporlar ortadadır. Dışardaki iş
çilik bize nazaran o kadar fazla ki bunlar birer ger
çektir. Siz buna sahip olmayı bırakacaksınız, dışarıda 
kapı kapı dolanacaksınız, ondan bundan yedek parça 
dileneceksiniz, sonra saygınlıktan bahsedeceksiniz. 
Bunları koymadan saygınlık olmaz. Saygınlık lâfla 
olmaz. Saygınlık uçak sanayii ile olur, tank sanayii 
ile olur, top sanayii ile olur, roketle olur sanayi. (MSP 
sıralarından alkışlar) 
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Bu devrede helikopterler monte edilmelidir. Ga
yet tabii zirai mücadele uçaklarımızı kendimiz yap
malıyız. Bundan başka tank sanayiine başlamalıyız. 
Hem Planda sık sık, «ileri birtakım ülkeler kendi harp 
sanayilerini ekonomilerine yük yapmıyor, bilakis eko
nomilerine katkı temin edecek şekilde kullanıyor» di
yeceksiniz, hem de bizim kendi planlamamıza geldi
ğimiz zaman, bütün bunların hepsini plandan çıkar
tacaksınız. Niçin biz aynı marifeti göstermiyoruz? Ni
ye bunları yapıp, en aşağı 50 tane kardeş Müslüman 
ülkeye bunları biz satmıyoruz? 

Bak Libya'nın Muhterem Genelkurmay Başkanı 
şu anda Ankara'da; «Hangi silahı verirseniz alacağız» 
diyor. Dün akşam yine kendisiyle beraberdik bir da
vette. Ee, bütün bu imkânlar ortadayken bu imalat
lar Türkiye'de yapılmayacak!... Bu Planın böyle ol
masını IMF mi emrediyor size? (MSP sıralarından al
kışlar) 

Toplarımızı yapmaya mecburuz, roketlerimizi, hü
cumbotları ve denizaltılarımızı yapmaya mecburuz. 
Bunlar lafla olmaz; bunlar planın omurgasıdır. Bu 
olmadan plan olmaz; bu bir peltedir. Bunların bir bir 
bir bu omurganın içine yerleşmesi lazım. Kaldı ki bun
ların hepsi Üçüncü Planın hedefi idi; bırakın Dördün
cü Planı. Bu Meclis bunları, Üçüncü Planda yapılsın 
diye hükümetlere vazife olarak verdi; şimdi Dördün
cü Plandan bile kaçırılıyor. Bizim getirdiğimizde var 
bunların hepsi; ismen cismen, madde madde mevcut. 
Planda yapılacak başka değişiklik bulunmamış; ma
nevi kalkınma çıkartılıyor, ağır sanayi çıkartılıyor, ih
racat seferberliği çıkartılıyor; ne kalıyor geriye? Ne 
kalıyor geriye? O lisanın içinden de, geriye ne kaldı
ğını anlayabilene aşkolsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, uçak sanayii için 
uzun uzun edebiyatlara girilmiş. Zannedersiniz ki, ay
nı gayretle bu sanayi kurulacak. 

Bunlarla şimdi bir bir vaktinizi almıyorum. Pla
nın içerisinde bunlara taalluk eden çok cümleteı var. 
Halbuki uçak sanayiinin % 35 ile 50'si işçilikten mey
dana gelir. Emek yoğun bir sanayi koludur. Bizim 
gibi işsizi bol ve işsizine iş bulmaya mecbur bir ülke, 
başka ülkelerin bile uçaklarının gövdelerini yapmalı
dır. Öbür taraftan, uçak sanayii bir odak noktasıdır 
ve bir ülkede teknolojik gelişmenin itici gücüdür. Siz 
uçak yapmaya kalkışmazsanız teknolojinizi geliştire-
mezsiniz. 

De GauTün Fransa'ya yaptığı çok büyük bir iyi
lik vardır; Hava Araşürmaltn Merkezini termostur. 
Bunun başkanını teknik üniversiteye davet ettik. 
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| Adamcağızın söylediği şu : «Bizim maksadımız Ay' 
da Güneşte dolaşmak değil. Biz Fransa olarak bun
ları yapacak lükse, güce sahip değiliz; ancak bu araş
tırmaları yapıyoruz ki, hava araştırmasında bulacağı-

I mız bir buluş ile küçük, hacimde bir eve bir ısıtıcı ya-
I palım. Teknik gelişmeyi, teknolojik gelişmeyi kamçı

ladığı için biz bu araştırma merkezlerini kurduk» de
mişti. 

I Bu sebepten dolayı, uçak sanayii tıpkı taşıt sana-
I yii gibi bir ülkenin nivosudur, hedefidir. Bunlar ihmal 

götürecek şeyler değildir. Bunların mutlaka bu planın 
içerisinde hedef noktası olarak, belkemiği olarak ye-

I rini alması lazımgelir. Bu uçak sanayii için süratle ça
lışmalıyız. TUSAŞ'ta hazırlanmış olan projelere ila-

I veten başka bir şey yapmaya lüzum yok. Her şey ha
zırdır. Teklifler de toplanmıştır, ama ne hikmetse bir 

I türlü karar alınamıyor. 5 senedir bunun boğuşmasını 
I yapıyoruz, 5 senedir. Önce TUSAŞ'ı kuramadık. Kur-
I duk, ortağımız parti kendi üyelerini vermedi, hükü-
I metler değişti çalıştırdık, dış çalışmaları yaptırdık; 
I tam patent anlaşması imzalanacak «efendim bir hafta 
I daha tezekkür edelim» Bak o bir hafta şimdi 2 seneye 

patladı. Niye biz geceleri far ışığında temel attık, 
niye attık? Çünkü bu, memleketin şartlarını çok iyi 

| biliriz. Gümüş Motor'dan beri biliriz. 25 seneden beri 
biliriz. Biz bu motorları yaptık, bir sürü sömürücü 
adam bu sefer de «ha şimdi bizim motorlarımızı ala-

I caklar» diye beklerken, biz sizden motor almayacağız, 
I fiyatları düşürüp, kafasını söküp yedek parça diye ge

tireceğiz, gene dışarıdan getireceğiz dedik. 

I Biz 25 senedir bu mücadelenin içinden geliyoruz. 
Türkiye'nin şartlarını çok iyi biliriz. Bu ülkenin güç-

I lenmesini isteyenlerden kat kat daha çok adet itiba-
I rıyla güçlenmesini istemeyenler var. Onun için tam 

istiklal savaşımızın, iktisadi istiklal savaşımızın bu 
kızgın noktasında bu bayrakları bu hedeflere diktir-

I meyen kimseyi elimizden bırakmayız, kimsenin yaka
sından elimizi çekmeyiz. 

I Bu 5 senelik devrede en aşağı uçak sanayiine 3 mil-
I yar lira Devlet olarak para ayırmak mecburiyetinde-
I yiz. Bu Plan devresinde TTJSAŞ'ın hazırlamış olduğu 

projelerin noksansız tatbik edilmesi mecburidir. 
I Muhterem arkadaşlarım, önümüze getirilen plan

da otomotiv sanayii gibi çok mühim bir konuda da 
I hedefler maalesef yarı yarıya kesilmiştir. Bizim ge-
I tirdiğimiz planda, sanki yapacak hiçbir şey yok, kam-
I yon imalatı 120 binden 50 bine düşürülmüş. 50 binden 

29 bine düşürülmüş. Otomobil imalatı hedefi 150 bin-
I den 62 bine düşürülmüş. 
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Muhterem arkadaşlarım, «dış ticaret dengesi ku
racağız» diyoruz. Ne ile kuracağız? Biz bugün Fran
sa'ya otobüs satıyoruz, biz bugün Fransa'ya motor 
satıyoruz. Bugün bütün o Batılı ülkeler artık bu ima
latı bize bırakmak istiyor. 

Fiat : «Bütün traktörleri siz yapın, ben bunun 
dünya ticaretini yapayım» diyor; «Grevim var, ben 
bu işleri yapamıyorum» Önümüzde çok büyük bir sa
ha açılmıştır. Bunlar dış ticarette en büyük yekûn tu
tacak kalemlerdir, başardığımız işlerdir, en büyük ağır
lığı vermeye mecbur olduğumuz sahalardır. Daha ne 
istiyorsunuz, otomobil yapıp satalım. Otobüs yapıp, 
kamyon yapıp satalım. Bunlar bizim en kolay, en faz
la döviz getirecek, en fazla işçi çalıştıracak ve yan 
sanayimizi geliştirecek temel hedeflerdir. Bunların he
deflerini yarı yarıya düşürmeye hakkınız yok. Bugün 
bir Irak; «Her şeyimizi sizden almaya hazırız. Niye 
Çekoslovakya'dan alalım. 15 bin lira fiyatınızı dü-
şürün, otobüsü sizden alalım» diyor. 50 milyon do
larlık taşıt alabilecek durumdadır, Bütün bunların 
hepsi gözümüzün önünde iken, yeni bir plan devre
sinde en fazla teşvik etmeye mecbur olduğumuz bir 
otomotiv sanayiinde, bir yandan montaja döneceksi
niz, bir yandan sömürüye döneceksiniz, bir yandan 
adetleri kısıp Türkiye'nin bu en büyük gelişme im
kânlarını daraltacaksınız ve bunu da plan diye önü
müze koyacaksınız. Bizim planımız olmadan bunları 
yapsaydınız bir dereceye kadar mazurdunuz, ama bi
zim planımızda bütün bu hedefler ortada iken, ya
pacak başka bir değişiklik yokmuş gibi, bir bir en 
hayati noktalan budaya budaya buraya gelirseniz, el
bette burada biz kendimizi zaptedemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, iki kelimeyle de enerji 
üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu işin çok spekü
lasyonu yapıldı; iki cümlenin arkasına saklanıp büyük 
gerçekler gözden kaçırılmak isteniyor. Nedir bu? 
«Enerji olmadan ağır sanayi olmaz.>y 

«Enerji olmasın», diye kim? Bu iş bir denge meşe-. 
leşidir, ne kadar enerji, ne kadar ağır sanayi, bunun 
ilk öncesi de olmaz, «önce yemek yiyelim sonra uyu
yalım^ diyemezsiniz, hepsinin sırası, yeri vardır. Bun
lar, bir ahenk içerisinde yapılması lazım gelen zaru
ri hususlardır. 

Diğer bir konu da şu: «Kendi kaynaklarımıza da
yalı olarak enerji temin etmeye ağırlık verelim.^ 

Doğru, ama bu doğrunun yanında başka bir doğru 
daha var: Zamanında yeteri kadar enerji temin et
mek. Bir doğruyu gösterip, öbür doğruyu gözden ka-
çıramazsınız ki, doğruların hepsini beraber ortaya koy

maya mecbursunuz. Bu sebepten dolayıdır ki, enerji 
meselesine bu açıdan eğilmeye mecburuz. Bu kadar 
edebiyatı yapıldığı halde, bu planda Türkiye'nin önü
müzdeki yıllarda enerji ihtiyacının yılda '% 9,4 arta
cağı temel alınmıştır. Bu hesap yanlıştır; geçmiş ol
duğumuz yıllarda Türkiye'nin enerji ihtiyacı % 10,5 
ilâ 13,3 arasında artmıştır yıldan yıla, önümüzdeki 
devrede ağır sanayi kuruyoruz, büyük bir kalkınma 
hamlesine giriyoruz, Türkiye sanayileşmede dış tica
ret dengesini bu sanayi tesisleriyle temin etmeye mec
burdur. Böyle bir devrede yıllık artış, en aşağı '% 12 
ilâ 15 arasında alınmak mecburiyetindedir, bu Plan 
Türkiye'yi karanlıkta bırakır, bizi karanlığa götüren 
bir plandan başka bir mana taşımıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dün burada temas edildi, 
ehemmiyetine binaen dokunmadan geçemiyeceğim, bir 
cümle ile de olsa. 

Bu santralları kuracağız. Santralların içerisinde en 
mühim kısım, bunların elektromekanik sanayiine ait 
teçhizatıdır. Kazandır, buhar türbinidir, alternatördür, 
su türbinidir. 

Bugün dünyadaki fabrikalar doludur. Sipariş ver
mek isterseniz, 5 sene sonra siparişinize başlarım di
yor. Böyle bir durum karşısında, nasıl olur da siz Di
yarbakır'daki, Malatya'daki, Yozgat'taki TEMSAN'ın 
fabrikalarını tamamen programdan çıkartırsınız, sonra 
bunları başaracağız dersiniz? Bu mümkün değil. Bu 
sanayileri kurmadan bizim enerji meselemizi halletme
miz mümkün değildir. 

Yine bütün bunlarda anahtar teslimi ihaleler dışarı 
veriliyor, bunların içerisinde mühendislik hizmeti ola
rak bizim katkımız sıfıra iniyor. 

Planın içerisine, bizim mühendislik hizmetlerimizi 
artıracağız, bundan önce şöyle yapıldı, böyle yapıldı 
diye bir ton edebiyat koyabilirsiniz; ama bunların fii
len hiçbir kıymeti yok. Bu plan devresinde plana il
ke olarak sarahaten şunu yazmaya mecburuz muhte
rem arkadaşlarım: Bugüne kadar proje hizmetleri, 
kontrollük hizmetleri, müşavirlik hizmetleri dışarıdaki 
firmalara ihale edildi. O firmalar bizim mühendislik 
f inhalarımızı taşaron olarak kullandı. Geliniz bu plan 
devresinde sistemi değiştirelim; asıl anaihaleyi bizim 
firmalarımıza yapalım. Müşavirlik hizmetlerini Türk 
firmalarına yapalım, onların ihtiyacı varsa taşaron 
olarak ecnebi firmaları kendi altlarında bizim mühen
dislik firmalarımız kullansın. Bu prensibe geçmeden, 
bir işin tümünün mesuliyetini bizim müesseselerimize 
vermeden bu merhaleleri geçmemiz mümkün değildir. 
Onun için bu planda bütün Türk mühendisleri adına 
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sarahaten, bundan sonra mühendislik hizmetlerinin 
bu plan devresinde bizim mühendislik firmalarımıza 
ihale edileceği, onların dış firmaları taşaron olarak 
kullanacağına dair açık ve sarih hüküm istiyoruz. 
Edebiyat değil, fiiliyat istiyoruz; lâf değil, iş istiyo
ruz iş. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu planın içersinde 
çok önemli bir konu, özel sektör meselesi, özel sek
tör Türkiye'nin en mühim kalkınma lokomotiflerin
den birisidir. Bunu dumura uğratırsanız, bunun şev
kini kırarsanız, hedeflerin hiçbirisine erişemezsiniz. 
Planın içerisindeki zihniyete bakınız; Planın genel 
politikalar kısmını alıyorsunuz, geliştirilecek teşebbüs
lerin içerisinde kamu teşebbüsü var, geliştirilecek te
şebbüsün içerisinde kooperatifler var, vakıflar var, 
özel teşebbüs yok. Bu ne Anayasaya uyar, ne Tür
kiye'nin hakeza kalkınmasını isteyen bir zihniyetle 
bağdaşır. Bir yandan Devlet öncülüğünde Türkiye'de 
hakikaten büyük sanayi hamlelerini yapmaya mecbu
ruz, ama aynı nispette özel sektörü de bütün gücü
müzle teşvik etmeye mecburuz. Bu, milletin kalkınma 
gücüdür, aynı şekilde teşvik edilmesi gerek. Siz pla
na adını bile yazmazsanız, bu plandaki hedeflerin hiç
birisini tutamazsınız. Marifet iltifata bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bu plan böyle ha
zırlanıyor, ama kapalı kapıların arkasında iş montaj 
ve sömürüye dönüştürülmek istenirse, önemli sana
yilerin bazı müesseselere aktarılması ihmal edilmiyor. 

Bu planda hedef olarak dış ticaretin Devletleşti
rilmesi hedef alınmıştır. Bu planda hedef olarak iç 
ticaretin, pazarlamanın devletleştirilmesi, yerel yöne
timler, kooperatifler diye birtakım icatlara gitti. 11 ay
lık dönemi acı netice vermiş. Demiri yerel yönetim 
dağıtacak dediniz, ne oldu? Demir 16 liradan 18 lira
ya fırladı. Çünkü, o yerel yönetimi kimse bulamadı, 
kimse oradan gidip demir alamadı, iş karaborsaya düş
tü, 2 lira daha fazla verip herkes demiri karaborsadan 
aldı. 

Bunun yanında, siz aynı zamanda Devlet ihaleleri
nin yürütülmesini de kamu sektörüne devretmeye kal
kışıyorsunuz. Neymiş, iki tane emanet usulü iş yapıl
mış. Bir insan Devlet işine ilk defa girerse, iki mües
sesenin iki tane emanet işi iş yapmasını büyük hâdi
se zanneder, bu plana bu büyük büyük edebiyatları 
koyar. (MSP sıralarından alkışlar.) 

Halbuki bunlar bu ülkede yıllardan beri yapılır. 
iki tane emanet işi yapmakla neyi halledersiniz? Ba
kınız, yatırımlarda % 50'de kaldınız. Bütün imkân
ları seferber etmek mecburiyetindeyiz. Nerede, hangi 
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imkânı bulursak onu harekete koymak mecburiyetin
deyiz. 

Birtakım donmuş kalıplarla, birtakım solcu menge
nesinden geçirilerek sağı solu yamrutulmuş zihniyetler
le Türkiye'ye hızlı bir kalkınma temin etmek mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plandaki zihniyete ba
kınız, bütün gücüyle bu plan, enerji açığını karşıla
mak için Bulgaristan'dan, demirperde gerisinden elek
trik almak için çırpınıyor, bu milletin evlâtları biz size 
elektrik yapalım dedikleri zaman, aman ha, onlara 
elektrik yapmasın diye 40 tane mana konmuş bu pla
na. Niye Bulgardan elektrik alacağız da bizim kendi 
insanlarımız elektrik üretmeyecek, bu zihniyetin izahı 
var mı? 

Diğer yandan aziz kardeşlerim, tarım meselesinde 
bir aldatmacaya başvuruluyor; bu da nedir? Biz, ağır 
sanayi dedikçe sanki tarımın aleyhinde bunu yapmak 
istiyormuşuz gibi, biz milli, güçlü, süratli, yaygın kal
kınma dedikçe sanki tarımı ihmal etmek istiyormuşuz 
gibi gösterilmek oyununa başvurulmak isteniyor. As
lında rakamlar ortadadır, gerçekler ortadadır. 

Bizim getirmiş olduğumuz plan, tarımda, bu geti
rilmiş olan plana nazaran kat kat üstün, inkişafı ön
görmüş bir plandır. 

Geçtiğimiz yıllarda, demin de söyledim, köylümü
zün Ziraat Bankasına borçları yığılmıştır. Tarımda 
doğrudur; bugüne kadar beklenen ciddi adımlar atıla-
mamıştır. 

Başka ülkelerde büyük ovaların ortasında bugün 
sanayi şehirleri çıktıysa, o gördüğümüz 5 milyonluk 
tezgâh, 100 senede tarımdan kazanılmış olan kazancın 
şimdi görünür hale gelmesidir. Sanayiin temeli tarıma 
dayalı olarak kurulmuştur bu ülkede. 

Bizde büyük ovaların ortasında ne var? Ziraat 
Bankasının büyük borç senetleri var. Konya'mız ya
kın vakte kadar 400 bin nüfuslu büyük köy gibi geldi; 
en büyük ovanın üzerindedir. Bir Münih, bir Frank
furt, bir Sututgart gibi en büyük sanayi şehri olması 
lâzım gelirken, 2-3 tane un değirmeniyle bir köy man
zarası içinde kalmıştır. Bu, ıtarımda beklenen büyük 
hamleyi yapamadığımızın açık işaretidir. Ancak hemen 
işaret edeyim ki, bütün güçlüklere rağmen, tarımdaki 
adımlar da yine kötülenmek istenen üç dört senelik 
şu hükümetler devresinde başlatılmıştır, tik defa hay
vancılıkta faizsiz 2 milyar liralık krediyi biz dağıttık, 
500 milyon liralık süt kredisini faizsiz olarak biz da
ğıttık, sosyal maksatlı kredilerin, zirai kredi, mesken 
kredisi, esnaf kredisi, burslar, bunların hepsinin faiz-
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siz olarak verileceğini son Hükümetin programında 
biz yazdık, plana biz yazdık. 

Bunun yanında, bir şeyin dün burada münakaşası 
oldu; et kombinalarının 40'a çıkartılmasının kararını 
alan biziz, bunları başlatan biziz, «her ile bir tane et 
kombinası yapacağız» diyen biziz. Geçtiğimiz yıllarda 
et kombinaları gecikmiştir, diyemez hiç kimse; gece 
gündüz et kombinalarının üzerine düşmüşüzdür geç
tiğimiz iki üç yıl zarfında. 

Öbür taraftan ete, canlı hayvana, süte taban fiyatı 
koyan kim? Bunlar birer büyük adım değil midir? 

Geliyorum bu zirai planlamaya: Dün burada mü
nakaşa yapıldı, zihniyetlerden biri dedi ki: «Bunun 
planlanmasına ne lüzum var? Öbürü de, «bu planla
mayı biz başlattık...») 

Aslında bir ülkede teşvik yoluyla - zorlama değil -
tarımın planlanarak daha verimli hale getirilmesi, ras
yonel esaslara dayanılarak, mühim bir konudur. Biz 
Millî Selâmet Partisiyiz, bunun ehemmiyeti üzerinde 
ısrarla durmak isteriz; bu yapılmamıştır. Nitekim, dur-
muşuzdur ve bugün sizsin «biz başlattık» dediğinizi de 
biz başlatmışızdır. işte o devrin Tarım Bakanı sıra
larda oturuyor, ilk defa bu planlama fikrini orta ye
re atan, Toprak Mahsulleri Ofisini öncü olarak kulla
narak, baştan pirinç ziraatinden başlayarak. Belgelere 
bakınız, Türkiye'de ihtiyacı karşılamaya çok yakın bir 
üretimimiz var. Bunu tamamen dışarıdan getirmeye
lim, ne pahasına olursa olsun teşvik edelim, diyerek 
bütün bu adımları atan biziz. Bu, zirai planlamanın 
bir geniş programının bir adımı olarak atılmıştı, 

Diğer yandan, tıpkı tütünde ve pancarda olduğu 
gibi, buğday üretimini ele adım adım bir entegre ku
ruluş halinde, projeli çalışma haline getiren yine bi
ziz. Haymana'dan başladık, Yozgat'a kadar, yıldan yı
la adım adım... Bugün Türkiye'de buğday üretimi 17 
milyon tona ulaşmış ise, bunu yalnız iklim şartla
rıyla izah edemezsiniz. Çok daha güzel iklimli ne yıl
lar geçti. Bu yolda attığımız adımların elbette bun
larda payı vardır. Bu adımları görmemezlikten gele
mezsiniz. Bunları eğer incelemek fırsatını bulmadıysa-
nız inceleyiniz. Kuruluşların hepsinde bu çalışmaları
mız var. Siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Hüküme
ti olarak geleceksiniz, traktörün fiyatım >% 100 artı
racaksınız, ondan sonra köylünün satm aldığı Mitün 
malların fiyatlarını ı% 100 artıracaksınız, paranın kıy
metini % 70 düşüreceksiniz, bütün bunlara rağmen 
köylüye % 10 tarım fiyatında fark vereceksiniz, köy
lü şimdiden zenginleşmeye başladı diyeceksiniz. 

Muhterem kardeşlerim, plana öyle cümleler yaz
mışsınız ki, köylü refaha kavuştu, zenginleşmeye baş
ladı, iyiki_ bu planı gidip köylü kardeşlerimizin karşı
sında okumuyorsunuz. Bir deneyin, bir deneyin, şu 
cümlelerinizi gidin köylülerimizin karşısına bir oku
yun, bakalım ne göreceksiniz. Köylümüz gübresini, 
ilacını bulamamıştır, acz içerisinde inim inim inle
mektedir. Esasen, plana konmuş olan rakamlar bakı
nız; planlardaki rakamlar şöyle : Bizim getirmiş ol
duğumuz planda sabit sermaye yatırımlarımızın 
'% 16'sını biz tarıma ayırıyoruz; bu planda % 12'ye 
düşürülmüştür. Planda kalkınma hızı % 5,7'dir; bu 
planda % 5,3'e düşürülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, «köyü geliştireceğiz, sula
yacağız» diyorsunuz, demin de söylediğim gibi, su
lama projelerine ehemmiyet vermiyorsunuz, bunları 
yapacak olan çimento fabrikalarını durduruyorsunuz. 
Bizim planda gübre üretimi hedeflerimiz azotlu güb
rede 1 119 000 tondur; siz bunu 900 000 tona indir
mişsiniz. Fosfatlı gübrelerde üretimimiz 900 000 ton
dur, siz bunu - kimyasal ton olarak söylüyorum -
8" 000 tona indirmişsiniz. Bu, Türkiye'nin dışarıdan 
gübre ithalini gerektirir. Bunun içerisinde bizim baş
latmış olduğumuz gübre fabrikalarının durdurulması 
maksadı yatar. Bu zihniyetle Türkiye'nin tarımını ge
liştirmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu getirilmiş olan plan
da üzerinde durmaya mecbur olduğumuz diğer çok 
önemli bir konu, ihracat seferberliği ve dış ödeme
ler dengesi meselesidir. Bugün yeni plan devresinin 
en önemli meselesi, dış ödemeler dengesi meselesidir. 
Çekmekte olduğumuz güçlükler gözönündedir. Bir 
yıldan beri bu Hükümet dışarıda dolaşmıştır, sadre 
şifa hiçbir şey alamamıştır. Bazı borç ertelemelerin
den öteye taze para olarak bir şey gelmemiştir. Hal 
böyleyken, bu hükümet bu planın içinde 5 senede 
13,5 milyar dolar dışarıdan kredi bulacağını ifade 
ediyor. Bizim planımızda bu, ihtiyatlı tutulmuş, 9,5 
milyar dolar mertebesinde tutulmuştur. Bu plamn 
hayalciliği buradan gözükmektedir. 

Kaldı ki, bu plan dışarıdan ağır şartlarla krediler 
almaya bel bağlamıştır.. Asıl yapılması lazım gelen 
ihracaıt seferberliğine hiçbir ağırlık verilmemiştir; 
laftan ibaret. Bizim 8 Eylül 1977 tarihli Kararname
mizde belirtmiş olduğumuz esaslardan bir kısmı pla
na geçirilmiş, ama bu esasların asıl maddeleri bura
ya geçirilmemiş. Şöyle ki, tarım sigortası, ihracatta 
TOrgi iadesi, güçlü ihracat kuruluşlarını yapmak bu 
konuda yetmez. Düşününüz ki, Türkiye'deki sanayi; 
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pikini Karabük'ten alıyor, tenekesini Ereğli'den, alı
yor, elektriğini TEK'ten alıyor, nakliyesini bu de
miryoluna yaptırıyor. Bütün bunların hepsinin fiyat
ları batıdaki rakip fabrikaların fiyatlarından ya üç 
misli, ya beş misli, ya on misli daha yüksektir. Na
sıl rekabet edip de dışarıya siz ihracat yapacaksınız? 
Bugün bütün bu temel üretim ve hizmetler devletin 
elinde olduğu için, bir özel sektörün bu fiyatlara her
hangi bir tesiri söz konusu olamayacağı için,, ihracat 
seferberliğinde en mühim kalem girdi dengelenme
sini yapmaktır. Bunu meydana getirmeden vergi 
iadeleriyle, bunu meydana getirmeden birtakım kredi 
artırmalariyle bugünkü kredi sistemi içerisinde bu 
meseleyi halletmenize imkân yoktur, kaldı ki, şimdi
den ihracat arttı diyorsunuz. Artan nedir? Geçen 
seneki bazı stokların satılması. Buna mukabil asıl 
artması lazım gelen sanayi mamulleri hacim itiba
riyle yarı yarıya düşmüştür. Bu sebepten dolayıdır 
ki, asıl halledilmesi lazım gelen meselede geri gidil
miştir. Bunu nasıl artıracaktınız ki?.. Sanayi müesse
selerinin kapasitesini ı% 25'e indirdiniz ve esasen sa
nayi üretimindeki düşmeden dolayı milli gelirdeki 
artış •%' 2,7'ye düştü, refah artışı ise devrenizde sı
fıra indi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda şu önemli 
noktayı belirtmek istiyorum : İhracat hayati mesele
mizdir. Henüz daha ciddi adımlar fiilen başlamamış
tır ve biz de gerçek lafla söylersek, ihracat diye bir 
şey yok. Yıllardan beri batılıların gelip bizden alma
ya alıştıkları birtakım tarım ürünleri var. Adamın 
kendi müessesesi var; İzmir'de, Aydın'da tütünü alı
yor, pamuğu alıyor, fındığı alıyor kendi furnisörle-
riyle, bu rakamları topluyoruz, «bu bizim ihracatı-
mızdır» diyoruz. İhracat, arapça kökünde müteâti 
bir kelimedir. Siz bunu dışarı göndereceksiniz, siz ak
tif olacaksınız, başkasının sizden gelip aldığı şeyin 
adını ihracat koymaya gramer bakımından bile hak
kınız yok. Bunu yapmak için ne yapıyorsunuz? Bu
nu yapmak için bir ton edebiyat... Fiiliyatta, yapıl
makta olan ihracatların hepsi durmuştur, herkes bu 
Hükümetin değişmesini, ihracatı harekete getirecek 
yeni bir hükümetin gelmesini bekliyor. 

TURAN FIRAT (Malatya) — Çok beklersiniz. 
MEVLÜT ÖNAL (Hatay)' — 500 milyon lira 

açığınız var. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu sebepten dolayıdır ki, bizim 
kararlarımızı iyi inceleyin. Asıl maddelerini göreme
mişsiniz, girdi dengelemesini ve ihracatçıların kendi 

zaruri döviz ihtiyaçlarını karşılamak için ihracatla-
rındaki döviz gelirlerinin bir kısmını kendilerinin 
kullanma hakkını kendilerine tanıyınız. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, bu plandaki 
ana zihniyetle ihracatı geliştirmek mümkün değil, 
Çünkü, ihracatta asıl mesele kamu kesiminin çalış
ma sistemi ile ihracatı geliştirmek mümkün değil. 
Bilhassa bir saat gibi özel sektörü teşvik etmek la
zım. Siz özel sektörü dumura uğratırsanız, ihracatta 
gelişme yapamazsınız. Bu sebepten dolayıdır ki, bu 
plandaki temel zihniyet ile Türk dış ticaret dengesi 
kurulamaz, dış kredilere bel bağlayarak bu milli 
mesele halledilemez. Onun için, her meselede olduğu 
gibi, ihracat seferberliğinde de kurtuluş, milli görüş
tedir. Kurtuluş, dış politika nimet-külfet dengesini 
kurmaktadır. Kurtuluş, ağır şartlı kredilere esir ol
makta değil; bizim milletimizin kalkınma gücünü ha
rekete getirerek, milli güçlere dayanarak, ihracatı
mızı artırarak dış ticaret dengesini kurma yoludur. 

Muhterem arkadaşlarım, planda, demin de ifade 
ettim; yatırımlar miktar olarak eşitse de, tercihler 
farklıdır. Üretime gelince; şekerde, bitkisel yağda, 
yünlü, pamuklu dokumada, kâğıtda, çelikte, çimen
toda ve enerjide, takriben bizim hedeflerimiz benim
senmiştir. Ancak azotlu gübre, fosforlu gübre, trak
tör, kamyon, motor, otomobil gibi önemli kalemler 
takriben yarı yarıya indirilmiştir. 

İstihdam meselesinde de bu getirilmiş olan plan, 
bizim planımıza nazaran bu en büyük meselede yarı 
yarıya meselenin hedeflerini küçültmüştür. Türkiye' 
de ağır sanayi hamlelerini durdurmak ve sökmek; 
buna mukabil KİP, KUP gibi birtakım hayali tasav
vurlarla işsizlik meselesine çözüm getirmek mümkün 
değildir. Kaldı ki, bir plan devresi bir deneme dev
resi de değildir. 

Aziz kardeşlerim, şimdi yüksek müsaadelerinizle, 
bir planı konuşurken üzerinde en faûyüık ehemimi! yelle 
durmamız lazım gelen bir önemli 'bölüme geçiyorum, 
Bu da, sıihıhatlı ekonomiye geç'iş ve herkese refah ko
şudur. 

Her şeyden önce şunu ifade edeyim: Dün burada 
çöşıitlii zitaiyetler sergilendi Bunlar birbirlerinli it
ham ettiler. Bu itamlar da bir dereceye kadar hak
lılık payı vardır. Ancak bu ithamlar çözümü orta 
yere koymaz. Bu sabeten dolayıdır ki, konuşmamın 
belki de en ehemmiyeti 'kısmına gelmiş bulunuyo
rum. Bakınız, şu gerçeği kaıbul etmeye mecburuz: 
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(Bugün Türkiye'de bozuk bir kalpiltalfet düzen var
dır. Bu düzen, sömürü düzenidir. Bû düzeri, temeli 
haıksııziığa dayanan 'bir düzendir. IBU düzen, fakiri 
daha fakir, zengini daha zengin yapan bir düzendir. 
(CHP ısıraferıradan, «Bravo» seslemi) 

Şimdi heptiniz «Bravo» diyorsunuz. Söyleyeceık-
ılerimıe diikJkaJt edin, bu kılıcın iki tarafı var Simidi 
Ibakın, sizin gibi, ıblir asır önce başka meclislerde, 
başka topflantılarda bu konuşmalar yapılırken, «bra
vo» diyenler cılktı, «öyleyse bu 'kapitalist sistemlin zul
münden ıkuıTtuMta» diyenler çıktı; fakat sizin düş
mekte olduğunuz hatayı yaptı. Ne yaptılar? Direksin 
yonu o kadar fazla kırdılar ki, bu uçuruma düşecdc-
Iken, öbür uçuruma düştüler. Onun için, şimdi söyle
yeceklerimi düklkaıtle diinfeyün. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, süz şu planı 
getirdiniz. Simidi zannediyorum ki, bu konuşmalarım 
yarın veya yakın bir gelecekte Cumhuriyet Halk Par
esinin Grupunıun içlinde de ele alınacaktır kanaatın-
dayım. SöyleyeceMerilrni dinleyin. 

Muhterem arkadaşılarım, bakın, isiz Cumhuriyet 
Halk Parüisi olarak bir tezatınızı çözmeye mecbur
sunuz. Siz, kapitalist milsiniz? sosyalist misiniz? (CHP 
sıralarından, «demıokraıtliık ısolbuıyuız» sesleri) Sizin ne 
olduğunuz belli değil. Bak, şimdi şu planda, bliziiim ge
tirmiş olduğumuz getmıinlin en önemi kısımlarını sök
tünüz, asıil kapitalist mekanizmaya ait olan kısımları 
yağladınız, takviye edip getimdıiniiz. Faizi % Î2'den % 
40'a çıkardınız. Ne biçim ısosıyalisıtsıin'iız sıiz? Ne biçim 
sosyalistsiniz sıiz % 40'a faizli çıkartmakla? Köylüyü, 
işçiyi, memuru gidip edebiyatla -kurtaracağız diyecek-
sinJiz, sonra bu fakir fukarayı inim inim, ezik ezik 
ezeoekısiniz. 

Ağrı'da ıblir vatandaş sizin için duvarına ne yazmış; 
«By, ezen, ezilen olmayacak diye diye milleti ezen 
za!L;m, yeter gayri, ne zaman başımızdan gidecekseniz 
gidin» diyor. Bu, bir vatandaşın duvarında yazılı. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Onları siz ya
zıyorsunuz. 

(NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —^Şimdi 
bununla bir büyük gerçeğe dikkatlerinizi çekmek için 
bu hatıramı arz ettim. Çekeceğim dikkat şudur muh
terem arkadaşlarım; bakınız, şu teşhiste hepimizin 
birleşmesi lazım. Bugün Türkiye'de mevcut ekonomik 
sistem bozuk bir kapitalist sistemdir. Önce bir defa 
karma ekonomi diye sistem olmaz ha... Ekonominin 
gerçeklerini gözden kaçırmak için laf ebeliği derse
niz, bu kürsülerde tonlarla söylenmiştir. Bir kurulu
şun sahibinin kim olacağını ifade ederek bir ekono
mik sistem ifade edilmez. Bu şuna benzer; Karaköy 
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Meydanının trafiğini tanzim edeceksiniz, birisi gel
miş size diyor, «Bu meydanı nasıl tanzim edeceksi
niz» diye; efendim ben yeşil ve mavi boyalı araba
larla tanzim edeceğim... Bu bir şeyi tanzim etmez, ara
banın boyasıyla trafik tanzim olmaz. Yani, müessese
lerin sahibinin kim olacağıyla bir ekonomik sistem öl
çülemez. Ekonomik sistemin mekanizması mühimdir, 
çarkları mühimdir. Ne alıyor, ne üretiyor, sosyal yön
den, ekonomik yönden?... Asıl mühim olan budur. 

Bu açıdan baktığımız zaman, bu bozuk kapitalist 
sistemin en aşağı değiştirilmesi icap eden beş tane 
çarkı var. Bütün bu sistem düzeltilmek mecburi. Bu 
çarklardan birincisi, böyle başkasına bağlı, kâğıttan 
para ile bu işi yürütemeyiz; sağlam «paraya geçmeye 
mecburuz. Ben burada bir tarihi konuşma yapmanın 
görevini ifa ediyorum. Bunları Allanın izni ile getir
diğimiz planda arz edeceğim. Adımlarını attık, bu 
millet eninde sonunda hedefine ulaştıracak. Yarın he
piniz bunlara sahip çıkacaksınız, biliyorum. Bundan 
da sadece sevinç duyuyorum. 

Şimdi biz, parayı getirmişiz Amerikan dolarına 
bağlamışız. Bu nasıl bağımsızlık? Bin yıl dünyanın 
efendisi bir millet için bu, hicap verici bir hal değil 
mi? Amerika orada parasının değerini düşürüyor, biz 
bağımsız devletiz, tıngır tıngır bizim para da düşü
yor. Amerika orada kendi matbaasını çalıştırıyor, 300 
milyar dolar kâğıt para basıyor, onun yükünü bi
zim gibi fakir milletimiz ödüyor. Bakınız, en azından 
dolara bağlılığımızın senede 500 milyon dolar zararı 
var. En azından 500 milyon dolar bu fakir millet, 
dolara bağlı olduğumuz için biz ödüyoruz. Hesap açık. 
Şimdi, Mart ayında bir ihracat yapıyoruz, farzediniz 
ki 1 milyar dolar hesabımıza geçiyor, bu, dolar ola
rak hesaba yazılıyor, para birimini dolar alınız. O do
ları kullanmak için biz makineleri siparişe verip tekrar 
bir ithalatımıza mahsup ettirdiğimiz zaman 6 ay geçi
yor. O 6 ay esnasında doların kıymeti % 5 düşmüş olu
yor, doların kıymetinin % 5 düştüğünü biz bu fa
kir millet olarak sırtımızdan ödemeye mecbur kalı
yoruz. Eğer biz o parayı hesabımıza, bizim kendi bir 
sağlam para birimimiz olarak geçirirsek, 5 ay sonra 
da o sağlam parayla ödesek, bu takdirde Amerikan 
parasının 5 - 6 ayda değerinin kaybından mütevellit 
yükü, kendi yükünü taşıyamayan bir fakir millet ola
rak biz çekmekten kurtulmuş olacağız. Hiçbir hakiki 
bağımsız ülke düşünülemez ki, kendi parasını götür
sün başkasına bağlamış ölsün. 

Bir noktada fikirleriniz açılsın diye söylüyorum, 
bugün yeryüzünde 50'ye yakın Müslüman ülke var. 
Asıl para gücü de bunlarda, hammaddeler de bunlar-
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da. Bugün Türkiye bunlarla münasebetlerini geliştire
bilir ve bugün Türkiye kendi parasını, bu her gün dü
şen paralara nazaran çok daha sağlam bir yapıya ka-
vuşturulabilir. Ekonomide bugünkü hastalıklardan 
kurtulmanın... Aynı hastalık batıda da var, o da,inim 
inim inliyor. Siz onun dışarıdan yaldızlı görünüşüne, 
Kendisini güçlüymüş gibi gösterdiğine bakmayın. İki 
taraf da yanlış sistemlerin içerisinde inim inim inle
mektedirler, ama insanlık inlemeye mecbur değildir. 
Her meselede olduğu gibi, bu meselenin de hakka da
yanan, insanlığa refah getirecek bir çözümü vardır. 
Bu çözümde para mutlaka sağlam ve sabit bir para ol
malıdır. Hiç kımsnin şuna hakkı yoktur: 20 sene ön
ce çalışmış bir işçi kardeşimiz, bir yere biriktirmiş, 
5 lira para koymuş, 20 sene önce 5 lira koymak bir 
marifetti, o 5 lirayla o zaman bir çift ayakkabı alıyor
du, şimdi siz paranın kıymetini düşüre düşüre geliyor
sunuz, bugün o ayakkabının bağını bile alamıyor. İlla 
bu işçi size güvenmeyip parasını ayakkabı olarak' de
po etmeye mecbur mu muhterem arkadaşlar? Sizin 
bu meseleyi çözmek mecburiyetiniz vardır. Bunun çö
zümü, birinci çark, anaçark değişecek, bu para do
lara bağlı olmaktan kurtarılacak, bu para sağlam bir 
para birimine dönüştürülecek. Biz başkasının uşağı de
ğiliz, biz başkasının sömürgesi değiliz. Buraya bir ton 
edebiyat koy, sonra da her gün senin Merkez Bankan, 
«Amerikan doları düştü, bizim de paramız düştü» di
ye ilan etsin. Buradaki bağımsızlık edebiyatının ne 
kıymeti var? 

Madde 2) Faiz: 

Halk Partisi Hükümeti olarak geldiniz, bütün söy
lediklerinizin tam tersine faizi % 40'a çıkardınız. Kim 
ödüyor bu faizi? Köylü, işçi, memur, esnaf. Siz, daha 
koyu bir kapitalist sistemi getiriyorsunuz. Siz, bu ma
kinenin bozuk çarklarını yağlıyorsunuz. Siz, hastalığı 
büyütüyorsunuz. Onun için siz, sosyalist misiniz ka
pitalist misiniz? Bu meseleyi halletmeniz lazımdır. 
Tatbikatta asıl anamakinede en koyu kapitalist siz
siniz; ama gemiyi boyarken sosyalist boyaya Doyu
yorsunuz. (AP ve MSP sıralarından gülmeler.) Boya 
ile neyi değiştireceksiniz, neyi değiştireceksiniz?.. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Peki Hocam, sen 
niye indirmedin faizi o zaman? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Gelece
ğim, bir dakika sabrınızı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bu faiz, her şe
yin içine katlanarak giriyor; felaketlerin anasıdır. Ken
disi aslında, yekûn olarak toplarsan bir büyük ye
kûn tutmaz; ama doğurduğu neticeler itibariyle her 
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şeyi pahalılaştıfdığı için, bir büyük felaketin anası
dır. Sosyal hadiseler gibi, tıpkı fizikteki yanma olay
ları gibi bu, üstel bir fonksiyondur. Başlangıçta kü
çük küçük yürür, bir kritik noktayı aştığı zaman bir
denbire asimtotik şekilde büyür. Onun için faiz, sinsi 
bir faktördür. Yüzde ikiden, üçten ne çıkar dersin; 
ama on sene sonra bir de bakarsın ki her şeyi silmiş 
süpürmüş; Ondan dolayıdır ki muhterem arkadaş
larım, bu faiz meselesinin halledilmesi şarttır. Faizlin 
ortadan kaldırılması lazım gelir. Bakınız, bir anda 
buradan buraya geçmek mümkün değildir; biz adım
larımızı koyduk. 

Şimdi size cevap arz ediyorum muhterem arkada
şım. 

Biz, önce geçtiğimiz iktidarlar devresinde iki ke
re 1 milyar liralık hayvancılık kredisini faizsiz olarak 
verdik, 500 milyon liralık süt krddisini faizsiz dağıt
tık. «Faiz kalkmaz» diyenlerin, zannedenlerin gözleri 
önünde bunu kaldırdık ve köylümüzün de duasını al-
'dık. Öbür taraftan, son hükümetimiz programına; zi
rai kredi, esnaf kredisi, mesken kredisi, burslar, bü
tün sosyal maksatlı kredilerin faizsiz olarak dağıtılaca
ğını yazdık. Bundan başka da bu programımızın, bu 
planımızın içerisine sosyal maksatlı... 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Yazmayı bı
rak, uyguladınız mı? Çok şeyler yazdınız. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — % 40'a 
çıkartmadık/Faizleri de indirdik. İktidarımız zama
nında, Halk Partisiyle koalisyon kurduğumuz zaman, 
sizinle, faizler o zaman da artırılmıştı. Aynı kararna
menin altında, 20 Ağustos 1974 tarihli Kararnameyi 
okuyun; üstü sizindir, altı bizim. Üstte siz faizleri ar
tırdınız, biz altında kâr ortaklığı sisteminin esaslarını 
getirdik. Sonraki hükümetlerimizde faizi indirdik. Siz 
gelir gelmez gene faizi artırdınız. Onun için siz, bü
tün söylediklerinizle temelde tezat teşkil ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bizim huzurları
nızda kanun teklifimiz var. Hepinizin bu kanun tekli
fi hususunda dikkatlerinizi rica ediyorum. Bizim ka
nun teklifimizde diyor ki; «Tüccar faizi masrafa yaz
masın.» Bu, çok önemli bir adımdır. Gelin elbirliğiyle 
takdim edelim, bunu yürütelim. Bu ne kadar büyük 
bir hadisedir biliyor musunuz? Bu, faizin yükünü fakir 
fukaranın sırtından kaldırmak demektir. Bu, faizsiz 
sıhhatli ekonomiye geçişte çok mühim bir adımdır. Siz 
faizleri % 40'a çıkartıp, köylüyü, işçiyi, memuru, es
nafı eziyorsunuz. • Bunları ezik ezik ezen sizisiniz. Çar
şıda, pazarda adamcağız ne alsa her şeyin içerisinde 
bu faizleri o ödüyor. Bu iş edebiyatla olmaz; bu iş, 
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işin içerisine girmekle olur. Bu çarkları düzeltin. Siz 
hem bu düzenden şikâyetçi olacaksınız, hem de bu dü
zenin asıl bozuk çarklarını yağlayıp daha hızla çalış
tıracaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında diğer bir 
ikinci büyük mesele, vergi meselesidir. Bakınız, ver
gilerde iki noktaya dikkatinizi çekiyorum, bütün ka
pitalist ekonomilerde olduğu gibi - öbürlerini konuş
maya bile değer bulmuyorum, hepsi birer zulüm, ta
hakküm mekanizmasıdır - vergi fakiri ezerek alını
yor. Buna hakkınız yoktur. Zulüm yapıyorsunuz. Ver
ginin - açın bakın tablolarınıza - % 80'i, % 90'ı gelir
den almıyor. Devlet gelirinin % 80'i, % 90'ı vergiden 
elde ediliyor. E, gelirden alman vergi ise köylüden, 
işçiden, memurdan, esnaftan alman vergidir. 

Yine kapitalist ekonomilerde yapılan diğer bir pan
suman metodu var. Biz Milli Selâmet Partisiyiz, milli 
görüşü temsil ediyoruz. Biz sosyalist sisteminin bo
zukluğu kadar, kapitalist sistemin de bozukluğunun 
açıkça idraki içindeyiz çok şükür ve biz kapitalist 
sistemin pansuman metotlarını da kaibul etmeyiz. Bir 
köylüyü alacaksınız küçük yaşından beri, vergi ile, fa
izle ezik ezik ezeceksiniz adamı, yaşlandığı zaman sa
na yaşlılık sigortası veriyorum, sosyal adalet yapıyo
rum diyeceksiniz. Sen bu zatın sıhhatini istiyorsan, 
bunu çocukluğundan beri niye ezik ezik ezdin? Bu, 
tıpkı vergi iadesindeki tutuma benzer. Ağır vergileri 
koy, faizleri koy, mamulü pahalılaştır her kademesin
de, sonra da efendim ihracat yaparken vergi iade edi
yorum... Bu ne perhiz, bu ne turşu? Adamı öldür
dükten sonra, yüzünü darmadağın ettikten sonra, ge
lip pansuman yapmaya kalkıyorsun. Bunlar sıhhatli 
metotlar değildir. Milli ekonomik sisteme, bizim mil
letimizi 1000 yıl dünyaya hâkim kılan sistemin esas
larına dönmeye mecburuz. Vergiyi fakirden alama
yız arkadaşlar. Bundan vazgeçmek mecburiyetinde
yiz. îşte bu Plan devresinde bizim vazifemiz, 160 mil
yar liralık vergiyi, yine fakiri ezerek 250 milyar lira
lık vergi kanunları getirmek değil, milletin devlete 
teslim ettiği zenginlikleri kâr getirecek şekilde işletme
yi başararak, devlet gelirlerini mümkün mertebe zen
ginliklerin üzerine kaydırmak, şayet bir vergi alınacak-
sa, bunu da ancak mali gücü olandan, onu da ezme
den, onu da işine mani olmadan almak esastır. 

ALÎ KIRCA (Malatya) — Hocam bu sistem sos
yalist sistem mi, kapitalist sistemi mi? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu, mil
li görüş sistemidir; ne kapitalisttir, ne sosyalisttir. 
Bin yıl dünyaya hâkim olmuş bir milletin evlatları 

olarak, bizim ille kapitalizmi veya komünizmi veya 
sosyalizmi taklit etmeye ne ihtiyacımız var, ne ihti
yacımız var? Niye kendi sistemimizi görmüyorsunuz? 
(MSP sıralarından alkışlar) tlle gözünüze bir batılı 
gözlük takmaya mecbur musunuz? Çıkartın bu göz
lükleri, millete dönün, milletin inancına dönün. Her 
şeyin en iyi çözümünü orada bulacaksınız. (MSP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer bozuk çark da bu 
kredi mekanizmasıdır. Ey Halk Partisi Hükümeti, ede
biyata gelince laf bırakmıyorsunuz; 1 senedenberi ik
tidardasınız, ne yaptınız kredi dağıtımında? Ne yaptı
nız, ne yaptınız? Bugünkü ne kadar bozuk sistemler 
varsa bunlara sahip oldunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, kredi dağıtılması mese
lesi imkân eşitliği bakımından, kalkınma bakımından 
bir ülkenin ekonomik mekanizmasında en önemli bir 
konudun 

Dikkatlerinizi çekiyorum; biz DESİYAB'da bir 
tatbikat getirdik. «Ey sanayiciler, kim kredi istiyor
sa gelin, filanca vakte kadar müracaat edin» dedik. 
Projelerini aldık, eldeki imkânı puantaj sistemine gö
re, kimin hakkı ise ona tevzi etmeye yöneldik. Bir ül
kede krediler, bu hakkaniyet esasına göre dağıtılmalı
dır. Birisi gelip de 250 milyar liralık kredinin 70 mil
yarını kullanırsa ve burada da sizin Hükümetiniz bu
na alet olursa, sizin bu planınızdan, bu konuşmanız
dan kime, neyi anlatacaksınız? Yaptığınız ne, laf ede
biyatı ile göstermek istediğiniz nedir? 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — HEMA Şirketi
ne verdiğiniz 2,5 milyar mı bunlar? 

NEOMETTÎN ERBAKAN (Devamla) — Ha, ba
kınız onun açıklaması yapıldı. Onun altında o günkü 
Maliye Bakanının imzası var; ya!.. Zannediyorum ki 
bunu grupunuzda konuşacaksınız. Onların altındaki 
imzalara dikkat edin, altındaki imzalara dikkat edin 
bakayım; edebiyat nasıl, kapalı odalar arkasındaki ic
raat nasıl? Siz daha kendi hükümetinizin icraatının 
farkında değilsiniz. Ümit edelim ki bunun muhasebe
sini yapalım. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, şu plan konuşma
sında söyleyeceğim en mühim şeyi arz ediyorum : 

Planda bir göz boyamacılık var; ne getiriyoruz biz 
planda rakam olarak? Kalkınma hızı şu kadar ola
cak, dört tane rakam var; şu kadar milli gelir arta
cak, şuraya şu kadar, buraya bu kadar yatırım ya
pılacak... Bu bir refah planı olamaz. Şöyle ki, bu ra
kamların hepsi global artışları gösteriyor. Peki, den-
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gesizlikler nasıl giderilecek? Bu milli gelir artışından 
herkes payım nasıl alacak? 

Demin söyledim, mesele bir değil üçtür. Ekmek 
büyücek, bu ekmeğin kalitesi marulla harman olma
yacak, iyi kaliteli ekmek olacak ve bu. ekmek adilane 
bölüşülecek. Adilane bölüşülme işini laf edebiyatına 
bırakamayız arkadaşlar. Bu planın içine, tıpkı ekono
mik katsayılar gibi refah katsayısı mefhumunu da 
getirmeye-mecburuz. Hepinizi bu gerçekte elbirliği 
olmaya davet ediyorum. 

Bundan maksadımız şudur: Muhterem arkadaş
larım, bugün dengesizlik var mı? Var. Kalkınmadan 
belli zümre büyük pay alıyor, geniş zümre payım ala
mıyor. Bunu elbirliği ile düzeltelim. 

Gelir grupları içerisinde köylü, taban fiyatları ve 
çeşitli politikalarla belli bir miktarda milli gelir artışı 
elde ediyor. Buna mukabil belli nispette vergi ödü
yor, belli nispette satın aldığı malların içerisinde faiz
ler ödüyor, belli miktarda kredi kullanabiliyor. Bu 
sebepten dolayıdır ki, köylünün bu plan devresinde 
biz refahını azaltacak mıyız, artıracak mıyız? Bu ne 
ile belli olacak? Bunu mutlaka işte bu planın içinde 
rakamla orta yere koymalıyız. Refah katsayısı dediği
miz işte bu. 

Beş senelik bir devre esnasında köylünün hakiki 
net gelirini ortalama olarak ne nispette artıracağız, 
vergi yükünü ne nispette azaltacağız, köylüye bugün
kü dengtfsiz kredi sisteminde ne nispette kredi vere
ceğiz? Bu bir defada olmaz, bir plan dveresinde de 
olmaz. Ancak, bir plan bunu kötüye değil, iyiye gö
türdüğünü rakamlarla' orta yere koymalıdır. Onun 
için, biz bu plana hakiki bir refah planı gözülye bak
mıyoruz. Bu, dört tane ekonomik rakamla tek yanlı 
bir belgedir. Köylünün, işçinin, memurun, esnafın re
fahını 5 senede nereden alıp nereye götüreceğiz? Mil
li gelirden almış oldukları paydaki haksızlığı ne nis
pette düzelteceğiz? Bunun rakamlarım istiyoruz. Bir 
iktidar" bunlarla övünmelii sömürü ile kimse övüne-
mez. 

Bu dengesizlikleri rakamlarla gidermeliyiz; bunun 
için bizim öteden beri teklifimiz var. Türkiye'yi ras
yonel işleyen bir ülke haline getirmek için partiler plan
larını yapsınlar, millete sunsunlar, "millet ondan sonra 
oyunu versin. O plan devresinde bir tek parti iktida
rı yönetsin, devre bitmeden önce sayım yapılsın, yani 
bu plandaki rakamlar devlet marifetiyle tespit edilsin, 
bu parti kendi planını yerine getirdi mi getirmedi mi, 
ondan sonra da seçime gidilsin. 

Türkiye seçimini, Anayasa değişikliği ölürken, 
tam 5 sene önce, biz Anayasada bu değişikliği getir
dik bu Meclise, dedik ki; Anayasa çocuk oyuncağı de
ğil, mademki değiştiriyoruz, gelin bunu gayet sistemli 
bir hale getirelim, örnek bir netice koyalım. Şimdi 
kim vurduya gidecek. Siz planı yapıp gideceksiniz, 
başkası tatbik edecek. Siz ona lafı atacaksınız, o size 
laf atacak, sonunda zavallı köylü, zavallı işçi, zaval
lı faizin, verginin altında iniminim inleyecek. Kimin 
ne yaptığı belli değil ki. Ne yapıyoruz biz burada? Kör 
dövüşü. Şurada bir belge var, içinde ne getirilecek bel
li değil, kime ne geliyor belli değil, kim tatbik ede
cek, o da belli değil, tatbik edildi mi edilmedi mi neti
cesi de belli değil. Ne ile ölçüyoruz biz bunu, nedir 
bunun kantarı? Hiç, laf olarak, edebiyat olarak bun
lar burada günlerce konuşulur. 

Geliniz muhterem arkadaşlarım bu işi, hakikaten 
rasyonel bir hale getirelim, bu iki hakikaten kantar
la ölçülür hale getirelim. Bakın bunu biz açık yürek
lilikle istiyoruz. Bu, elhamdülillah kendine güvenen
lerin isteğidir. Gelin kantarla tartılalım bakalım, siz 
mi, biz mi daha iyisini yapacağız? Erkekçe meydan 
okuyoruz, Allaha sığınarak. Gelin bakalım, haydi çı
kın ve bu teklifimizi kabul edin deyin ki «getirin tek
lifinizi, prensip olarak benimsiyoruz, getirin teklifi
nizi planı buna göre düzelteceğiz» deyin. Yani biz bu 
planda köylüye ne refah getireceğiz, bunu rakamla 
ölçmek istiyoruz; işçiye ne getireceğiz, memura ne 
getireceğiz? Yoksa, bu planda milli gelir artışı % 8 
artmış... E, peki Hakkâri ne aldı bundan, Edirne ne 
aldı? Köylü ne aldı, esnaf ne aldı; hiçbir şey belli de
ğil. 

Bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye her şeyden önce 
plan meselesini konuşurken bu işin riyaziye esaslarını 
vazetmelidir, bu işi kör dövüşünden çıkartmalıyız, bu 
işi kantarla tartılır hale getirmeliyiz. îşte bizim refah 
katsayıları dediğimiz budur. Bir planda global umu
mi rakamlarla iktifa etmek yetmez. Bu milletin çeşit
li gelir grupları vardır. Bu umumi rakamlar gerçeği 
orta yere koymuyor. Bütün gelir grupları arasında adi
lâne bir taksimatı katsayı ile, hesapla orta yere koy
malıyız. Bir plan ancak böyle plan olur. Bu yapılma
mış olan bir belgeye plan gözüyle bakmak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan dolayıdır ki, bü
tün bu gerçekleri rakamla ihtiva-etmeyen bu belgede 
şimdi bir düşük taban fiyatı vermiş bir Hükümet; her 
şeyi pahalılaştırmış, kredileri yetersiz, traktör veremi
yor, gübre veremiyor, ilâç veremiyor; buraya birçok 
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edebiyat koymuş, kendisi esasen ne tatbik edecek ve 
bırakıp gidecek. Ondan sonra da kim ne yaptı dendi
ği zaman, herkes birbirine birtakım laf edebiyatıyla 
cevap verecek. Sonunda iş, hakikaten işi başarma ka
biliyetine değil, propaganda gücüne, polemik gücüne 
göre değer kazanacak. Bu, haksızlıktır, bu, millete 
haksızlıktır. Bu durumu ortadan kaldırmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, köylüye refah getirmek 
bakımından planda ciddi hiçbir şey yoktur. Tam ter
sine, bu planın içerisinde köylüye bir şey getireceğiz 
adı altında; köy - kentler, kolhoz denemeleri, solhoz 
denemelerine girişilmek isteniyor. Müşterek traktör, 
müşterek işletmeler demokratik gönüllü kooperatif
ler... Bu mefhumların ne manaya geldiğini biliriz. Siz 
asıl çarkları kapitalist bırakmışsınız, bu geminin yol
cularını sosyalist yolcu yapmak istiyorsunuz, müesse
seleri sosyalist müessese haline getirmekle işi hallede
riz zannediyorsanız. 

Sayın Başbakan dün burada ifade etti: «Biz köy -
kentleri deneyeceğiz. Köylülerle beraber değerlendire
ceğiz.» Daha dünkü cümleler; yankıları şu duvarlar
dan geçti. «Ee ondan sonra ya yürüteceğiz, ya vazgeçe
ceğiz» 

Muhterem arkadaşlarım, bu millet tecrübe tahta
sı mıdır? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bile bile yapıyor
lar zaten. 

NECMETTİN ERBAKAN — (Devamla) — Siz, 
niçin ne yapacağınızı bilmeden, niçin ne yapacağını
za inanmadan yola çıkıyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, sizin bu zihniyetle köy
lüye fakirlikten, köylüye kargaşadan, aralarında çı
kacak nizadan başka bir şey getirmeniz mümkün de
ğil. Siz köylüye hizmet etmek istiyorsanız, zirai kre
dileri faizsiz verin, onun her türlü ihtiyacını, traktör, 
gübre ihtiyacını - karşılayın ve onun gelişmesine yar
dımcı olun. Köye refah götürün, yolunu, suyunu, 
elektriğini yapmaya bakın. Bunları yapmak için de, 
bunları yapacak olan iş makineleri fabrikalarına ön
celik verin. 

Memur kardeşlerimize gelince; Konuşmamın ba
şında da söyledim, bu kardeşlerimiz bugün inim inim 
inlemektedir. Çünkü yılbaşından beri katsayılar ay
nıdır. Buna mukabil her şey % 100 pahalılanmıştır, 
memur bugün geçimden aciz haldedir. 

Sabahleyin de söylediğim gibi, bir tılsımı öğren
mek istiyorum. Şayet sizin iktidarınız değil de, geçen 
seneki bizim iktidarımız gibi bir iktidar olsaydı, biz 
bu tazyiki tutamazdık emin olun, samimiyetle itiraf 

ediyorum. Aşkolsun size, bütün bu baskılara rağmen 
bu memurları tutuyorsunuz. Bu, hakikaten bir büyük 
başarıdır. Bunun tılsımını hakikaten inceleyip öğ
renmek lâzım. 

Aziz kardeşlerim, 4 seneden beri asgari geçim in
dirimi kanunu çîkmadı. Elbette bunun suçlusu Cum
huriyet Halk Partisidir. Neden? Geçen sefer seçime 
giderken, bu kürsüde asgari geçim indirimi kanununa 
sıra gelmişti. Bu konuya 2 saat ayırmadan seçime ko
şan sizsiniz. Ondan sonra, biz 1974"teki Hükümeti
mizde asgari geçim indirimini çıkartacağımızı bera
berce yazdık. O zaman yazarken, «yeni vergi koya
cağız» diye bir kayıt koymadık. Bu zulümdür. Bu
günkü fiyatla söylersem; 3 300 lira alan adamdan 
1 000 lira vergi alınmaz, önce bu zulmü düzeltmeli
yiz dedim. E şimdi siz getirdiniz bunu, 110 maddelik 
Vergi Kanunu Tasarısının bir köşesine sakladınız. 
Memurlar inim inim inlemektedirler. Asgari Geçim 
İndirimi Kanununu eğer memura refah getirmekte 
samimiyseniz, her zaman ilân ettik, tek madde olarak 
getirin 2 saatte bu işi halledelim. Bizim, Milli Selâ
met Partisi olarak bu noktaya ne kadar ehemmiyet 
verdiğimizi biliyorsunuz, her zaman da hazırız. 

Şimdi buna ilâveten, bakınız bu plana konmasını 
istediğimiz 3 tane önemli teklifimiz var: 

1. Muhterem arkadaşlar, biz niçin katsayı sis
temine geçtik? Katsayı sisteminin hikmeti nedir? 
«Efendim, hayat pahalılığı artıyor. E memurların da 
yıldan yıla bu hayat pahalılığından mutazarrır olma
sını ortadan kaldırmak için bu hayat pahalılığını kar
şılayalım». Felsefe bu. Bunu Fransa da yaptı; ama 
Fransa, hayat pahalılığı karşısında memurların, hat
ta 3 ayda bir maaşlarını otomatikman artırıyor. Bu
na da Hükümet karar vermiyor, devletin istatistik ens
titüsü gibi resmi kuruluşları karar veriyor. Bir mem
leket böyle idare edilir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Eşel -
mobil sistemi o. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Eşel -
mobil sistemi. • 

Eşel - mobil sistemine geçelim. Plana bunu yaza
lım. Milli Selâmet Partisi olarak teklifimiz budur. Biz 
zulmü ortadan kaldırmak istiyoruz. Biz memurların 
meselesini ele alıp da katsayı düzeltelim derken, ha
yat iki misli daha çok pahalılanıyor. Kaçmaktan koş
maya vakit yok. Bugün tatbik ettiğimiz zulümle hiç
bir şeyi düzeltmemiz mümkün değil. Plana eşel - mo
bil sisteminin yazılmasını istiyoruz. Tıpkı diğer ileri 
Batı ülkelerinde olduğu gibi, hayat ne kadar pahalı-
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lanmışsa, memurun maaşı da bu kadar artsın. Me
mur bundan başka, ayrıca milli gelir artışından da 
tabii payını almak mecburiyetindedir. O da memurun 
bir ikinci hakkıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında bakınız, 
en azından, bu asgari geçim indiriminin Halk Parti
sinin ve Hükümetin getirdiği kanun gibi değil, bizim 
kanunumuz gibi çıkmasını istiyoruz. Asgari ücreti 
bile tekabül etmiyor getirdiğiniz kanun. 2 750 lirayı 
vergiden muaf tutacağız diyorsunuz. Bununla hangi 
yaraya merhem olacaksınız? Biz kanun teklifimizde, 
asgari ücrete bağlı olarak otomatik bir hudut getir
mişizdir ve aile efradına göre hududu ârtırmışızdır; 
2 çocuklu bir ailenin, bugün asgari ücret 120 lira ol
duğuna göre bizim kanun teklifimizde 5 500 lirası 
vergiden muaf tutulacak; bu ise, bugün için en asga
ri bir insan hakkıdır. Bu sebepten dolayıdır ki, me
mur kardeşlerimizi bugünkü inim inim inlemekten kur
tarmak için, ilk atmaya mecbur olduğumuz adımlar
dan bir tanesi de budur. 

Bunun yanında, şimdi memur katsayıları getirile
cek, Maliye Bakanlığından sızan haberlere göre, «Biz 
bunu Meclise bırakıyoruz» diyor. E, siz ne getiriyor
sunuz? Bu katsayı tayin edilmeden bütçe olmaz; el
bette bir şey koyacaksınız. Sızan haberlere göre, 
«Efendim 14'ü 15'e çıkartalım», o zaman bu planda 
yaptığınız edebiyatlar ne oluyor? Buraya tonlarla söz 
koymuşsunuz; her şeyi %ı 100 pahalılandır, paranın 
kıymetini 100 lirayı 30 liraya düşür, sonra da «bak 
ben sana refah getiriyorum» de, katsayıyı 14'den 15 et. 
Eğer bu planı tatbik edecekseniz, buradaki sözlerini
zi tatbik edecekseniz, sizi kendi sözünüzle bağlayarak 
söylüyorum ki, siz bu sene katsayıyı 20'ye çıkartmaya 
mecbursunuz; eğer şuradaki sözlerinizin en asgari bir 
kıymeti varsa. Yoksa, bu plan hiçbir şey ifade etmez, 
buraya bir çuval edebiyat koyun, sonra da getirirken 
katsayıyı «14 veya 15» diye getirin. Bu, kendi kendi
nizi inkârdır, bu, saygınlığınızı yitirmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi arkadaşlarımıza da 
hiçbir şey gelmiyor. Bugüne kadar istismarı bol bol 
yapılmıştır; işçi arkadaşlarımıza «Toplumsal anlaş
ma» diye yapılan bir şey getirmek değil, haklarının 
tahdididir. 1976'daki esas alınacak fiyat artışı kadar 
zam verilmiştir. Halbuki, toptan eşya fiyat artışlarına 
nazaran fiiliyettaki fiyatlar çok daha fazla artmıştır. 
E, siz toptan eşya fiyatı kadar artış verirseniz, işçiye 
eski verdiğinizi vermemiş oluyorsunuz. Bu sebepten 
dolayı, toplumsal anlaşma dediğiniz anlaşma, işçiye 
hak getiren değil, işçinin hakkını kesen, gasbeden bir 

anlaşmadır. Kuruluşlardan birinin başkanıyla aranızı 
ayarlamışsınız, ama milyonluk işçi kitlelerini, böyle 
aranızda bir odada attığınız iki tane imzayla istismar 
edemezsiniz. Asgari Geçim İndirimi Kanunu işçi kar
deşlerimiz için de hayati ehemmiyeti haizdir; 110 mad
delik kanun içerisinde kaybedilmeden bir an evvel 
çıkartılmalıdır. 

İşçilerin fabrikalara ortak edilmeleri, bunların hep
si bizim zamanımızda başlatılmış hususlardır. İşsizli
ği azaltmak, işsizlik sigortası, toplu iş sözleşmelerin
de adil ücret, bunların hepsi bizim planımızda da bu
lunan hususlardır. Ancak, bizim planımızda bulun
duğu halde siz, işçiler için çok mühim olan şu 5 tane 
maddeyi planınıza koymadınız. Bunun muhasebesini 
vermelisiniz:. 

DESİYAB işçilere refah getirmek için kurulmuş 
bir kuruluştur. DESİYAB'ın işçilere refah getirmesi
ne ' ait, bu şekilde geliştirileceğine ait tek kelimeniz 
yok. 

İYAK'ın Sosyal Sigortalara ilâveten işçi kardeş
lerimize ayrıca ikramiye ve emekli aylığı vermesine 
dair tek maddeniz yok. 

. Ev hizmetlerinde çalışan hanımların Sosyal Sigor
ta kapsamına alınacağına dair tek maddeniz yok. 

Yurt dışındaki işçilerin iç ve dış hizmetlerinin bir
leştirileceğine dair hiçbir maddeniz yok. Bunu biz 
hem plana yazdık, hem Milli Selâmet Partisi olarak 
ayrıca kanun teklifi getirdik. 

Sıhhatli ekonomiye geçiş suretiyle, işçinin faiz ve 
vergiden kurtuluşuna dair tek maddeniz yoktur plan
da. 

Esnaf kardeşlerimiz için de planda yazdıklarınız 
edebiyattan başka bir şey değildir. 

Organize sanayi bölgelerine her sene 1,5 milyar 
lira harcadık, sanayi sitelerini 300'e çıkartmak üzere 
geceli gündüzlü çalıştık. 

Asgari Geçim İndirimi Kanunu esnaf kardeşleri
mizi yakinen ilgilendirir. Esnafın tıpkı İYAK, ME-
YAK gibi bir EYAK kuruluşuna sahip olması lâ
zım gelir. Esnaf kardeşlerimiz için Bağ - Kur yeter
sizdir. Esnaf Kalkınma Kuruluşu kurulmalıdır. Yine 
esnaf kardeşlerimiz, sıhhatli ekonomiye geçilerek, ağır 
faiz ve vergilerden kurtarılmalıdır. 

Sıhhatli ekonomiye geçiş emekli kardeşlerimiz ve 
dar gelirlilerimize de refah getirecektir. Biz, işçi ve 
memur emeklilerimizin de eşel - mobil sistemine geçi
rilmesini istiyoruz. Bunların katsayıları da hayat pa
halılığı nispetinde otomatikman artırılmalıdır. Bun
ların da maaşlarının taban ve tavanları otomatik olarak 
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asgari ücretlere bağlı olarak artırılmalı ve nispetler 
yükseltilmelidir. Biraz önce söylediğim refah katsa
yıları dar gelirlilere de, refahı artırmak bakımından, 
onların hakkını korumak bakımından hayati ehem
miyeti haiz bir konudur. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, size, 
«bizim planımız alındı ne hale getirildi» konusunda 
başlangıçta bazı gerçekleri ortaya koydum. Şu ana ka
dar ki maruzatımla bu söylediklerimizin birer haki
kat olduğunu ifade etmeye çalışmak suretiyle de vazi
femi ifa etmeye gayret ettim. Şimdi, vazifemi tamam
lamak için daha iki noktaya temas etmek mecburiye
tindeyim. 

Bundan bir tanesi, muhteva bakımından, bu plan
dan bir yandan manevi kalkınma çıkartılmış, ağır sa
nayi .çıkartılmış, ihracat seferberliği çıkartılmış, herke
se refah ve sıhhatli ekonomiye geçiş çıkartılmış. Bun
ların yerine, bugünkü bozuk kapitalist nizamın zul
münü artırıcı, buna mukabil de birtakım sosyalizm 
özentisi cümleler içeriğe getirilmiş konmuş. Muhte
va itibariyle planda yapılan budur. Fakat bunun ya
nında, bu planın, bütün bunlar yapılırken mahiyet 
itibariyle birtakım yetersizliklerine; tutarsızlıklarına, 
tezatlarına ve pire deve usulüyle, zihniyetiyle ele alın
mış olduğuna birkaç kelimeyle ayrıca temas etmek mec
buriyetindeyim. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, bu planda tutar
sızlıklar var, detaya indiniz mi bunu bir plan olarak' 
görmeniz mümkün değil. Sadece birkaç tane misal arz 
ediyorum. 

13,5 milyar dış dolar alacağız diye plan yapılmış, 
halbuki bir sene uğraşa uğraşa 150 milyon dolardan 
daha fazla hiç bir şey alınamamıştır. Elbette böyle 
bir plan tutarsızdır. İçerisine ihracat seferberliği kon
mamış, dış kredilere esaret alınmış. Elbette böyle bir 
plan tutarsızdır. 

Bundan başka, bu sene fiyatlarda % 70 artış ol
duğuna göre, pahalılık olduğuna göre, refah getir
mek için, liyatları tutmak için ne yapacaktır bu hü
kümet bu planla, enflasyonla mücadele için ne ge
tirecektir; içinde açık sarih hiçbir şey yoktur. 

Bir yandan bu tatbikat varken, öbür taraftan, bu
na bir refah planı demek mümkün değildir. Bu se
bepten dolayı plan, kendi içerisinde tezatlı bir plan
dır. 

Bu planda, bakınız - azıcık teknik detaya giri
yorum ve bilhassa teknik eleman arkadaşlarımın 
dikkatlerini çekmek işitiyorum - sadece madencilik 
bölümüyle ilgili olarak bir misal vermek istiyorum: : 

«Demir cevheri istihsali üç katına artırılacak» diyor. 
Bu hedefler aynen bizim planımızın hedefleridir. Me
tal madenler 2.3, bakır 3,6, manganez 3.3, fosfat 12, 
linyit 2.6, taşkömür 1.4, hampetrol 2,2 katma üretim 
olarak artırılacaktır. Bu üretimleri artırmak için ise 
sadece 93 milyar liralık bir yatırım öngörülmüştür. 

Bugün bu üretimleri böyle 2 misline, 5 misline çı
kartmak için 93 milyar liralık bir yatırımla hiçbir 
şey yapmak mümkün değildir. Kaldı ki, bu ayrılmış 
olan, öngörülmüş olan 5 yıldaki 93 milyar liranın 
% 10'u aramaya, % 50'si ise işletme yatırımlarına 
gidecek. 

Öyle ise, bu planda rakam olarak ele aldığınız 
hedefleri bu ayırdığınız parayla gerçekleştiremeyece
ğiniz açıktır, planınız teknik bakımdan tutarsızdır, 
uzmanların getirdiğini incelememişsiniz, olduğu gibi 
buraya getirmişsiniz. 

Diğer bir önemli konu şudur : Bakınız demir - çe
lik cevheri kapasitesini 12,6 milyon tona çıkarıyo
ruz, bunun için 9 milyar yatırım diyoruz; bu müm
kün değildir, çünkü bu yatırım çok azdır. 

Diğer yandan «2,7 milyon tondan 6 milyon tona 
çıkartılacak yerli petrol üretimi» diyor. Bunun için 
de 30 milyar öngörülmüş. Erbabınca malumdur ki, 
bu yatırımlar bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
fevkalade küçük rakamlardır. 

Diğer taraftan çok önemli bir noktaya temas et
mek istiyorum. Türkiye'de bir yandan «demir istih
sali 8,6 milyon tona çıkartılacak ve demir hammad
desi istihsali de 12,6 milyon tona çıkartılacak»' diyor. 
Halbuki Planda, bizim bu kadar ısrarla ele aldığımız 
Hasan Çelebi demir pelitleme, zenginleştirme ve de
mir cevheri tesislerimiz 1984 yılına kaydırılmış. Hem 
bu kadar fazla demir cevherine ihtiyacımız olacak, 
hem de bu kadar hayati ehemmiyetle ele aldığımız 
bir müesseseyi siz bir an evvel bitirmeyeceksiniz, plan 
devresinin de sonuna kaydıracaksınız. Bunun manast 
nedir? Siz bu döviz sıkıntısında en aşağı 4,5 milyon 
ton hamdemiri dışardan getireceksiniz, hangi döviz
le? Bunların farkında mısınız, yoksa bu getirmiş ol
duğunuz planın ne mana taşıdığını bilmiyor musu
nuz? 

Aynı şekilde gübre konusu : Taa Mezopotamya 
zamanından beri, tarihte, bizim Mardin'in Mazı Da
ğının gübrelerini Mezopotamyalılar 5 bin sene önce 
Fırat ve Dicle arasındaki ovalara öğütüp getirmiş
ler ve çok da büyük tarım yapmışlar, çok da zengin 
olmuşlar, 5 bin senede Babil bahçeleri, şunlar, bun
lar diye dillere destan olmuşlar. Şimdi bu zenginlik-
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leri Cenab-ı Hak getirmiş bize vermiş. Bizim Mazı 
Dağındaki zenginliğimiz Suudi Arabistan'ın petrol 
zenginliğinden daha fazladır. Böyleyken, siz 1983 se
nesinde; Mazı Dağında, istihsal edilecek olan fosfat 
kayası hedefi olarak 80 000 ton almışsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun için bu planı 
yapmaya, yatırıma falan ihtiyaç yok. Şu aşağıdaki 
istasyonda, «mıcır istiyorum» deyin, özel sektöre 
ihaleye çıkartın, size bunun on misli fosfat kayasını 
getirip demiryolunuza teslim edecektir; bu beğenme
diğiniz özel sektör. Bu nasıl hedeftir? Siz şimdi 150 
dolardan dışardan fosfat alacaksınız, kendi fosfat 
yatağınız da orada durup duracak. Planınızın içine 
girdiğimiz zaman bu planın teknik yapısı bu. Bunun 
üzerine bir boya vurup getirince bunlar- gözden kay
bolacak mı zannediyorsunuz? 

Karabük'ün ve Ereğli'nin tevsiatını, İskenderun' 
un tevsiatını çok ciddi olarak ele almak mecburiyeti 
var. Bundan sonraki kademe tevziatlarım kastediyo
ruz, Bunların hepsi bir yıllık iktidarınız devi esinde 
tamamen yüzüstü kalmış, siz Sivas Demir - Çeliği bir 
an evvel bitireceğinize 1984'e kaydırıyorsunuz. Ne 
hakla? Zaten 20 sene gecikmiştir zavallı Sivas'ın bu 
demir - çeliği. Şimdi elinizle bir beş sene daha kaydı
racaksınız. Yalnız Sivas Demir - Çeliğe 70 milyar lira 
lazım. Sizin demir - çelik sanayiine ayırdığınız para 
hiçbir şeye yetmez. Bununla hiçbir şey yapamazsınız. 

Bundan başka, bu planınızın içerisinde hani gaz 
projesi? Türkiye için hayati ehemmiyeti haizdir; ta 
Amerika'dan kömür getirerek demir işletemezsiniz. 
Daha bugünden bu işi başaramıyorsunuz. Gelmiyor; 
bakın İskenderun Demir - Çeliğin kömürü yok. Kö
mürü yok... Amerika'dan kömür gelecek. 

Gaz projesi Türkiye için hayati ehemmiyeti haiz 
bir projedir. Demir - Çelik meselesine temas ederken 
buna temas etmemin sebebi, biz Türkiye'nin ihtiyacı 
olan demir - çeliği elde ederken mutlaka gaza dönme
ye mecburuz. Buna kömür yetiştiremeyiz. Gerek İran' 
dan*.gerek Irak'dan gaz getirilmesi projelerini çok bü
yük bir ehemmiyetle ele almaya mecburuz. Aslında 
Irak'dan gaz projesini getirmek mümkündür. Bunun 
için Fırat sularına, Dicle sularına ait konuyu Irak'la 
aramızda siyasi değil, mühendisvari bir yaklaşımla 
çözmemiz lazımdır. Bunun ne olduğunu sorarsanız, 
gerektiğinde size açıklarım. Çözülebilecek bir mesele
sidir, Türkiye için de hayati ehemmiyeti haiz olan bir 
meseledir. 

Muhterem.- arkadaşlarım, demir dışı metaller ko
nusuna gelince; ham alüminyum konusunda hiçbir üre
tim artışı öngörülmemiştir. 1983 senesinde 180 bin 
tona çıkacağı tahmin edilen, talebin 2^3'üaü dışarıdan 
getireceğimiz öngörülmüştür. Bu hammadde yatak
larının hepsi bizde var. Hem madenciliğe ehemmiyet 
vereceğiz diyorsunuz, hem de bütün ihtiyaçları g$ne 
dışarıdan getirmek istiyorsunuz. Yine bakarda;, bu
güne kadar kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayıp dı
şarıya bakır satıyorduk. Şimdi -kendi ihtiyacımız» kar
şılamak: için, eğer gereken tedbirleri almazsanız - ki, 
almamışsınız - 1983'te bakır ihtiyacımızın % 20'smi 
dışarıdan getirmeye meebur bırakacaksınız bizi; Biz, 
bakır satan ülkeyken, bakır ithal eden ülke haline dö
neceğiz. Ferrosilisyum, ferrokrom, bunları bizim; bü
tün dünyaya satmamız lazım. Hiçbir istihsal artist ön
görmemişsiniz. Bunlara ayırmış olduğunuz ufacık pa-
rayla yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. 

Elazığ Ferrokrom tesisini bir yandan laf olarak is
tihsalini üç misline çıkartacağınızı söylüyorsunuz, hal
buki 364 numaralı tablonuzda gene de kapasitesini 
50 bin ton olarak gösteriyorsunuz. Planın içerisine 
girdiğiniz zaman, bu planın detayları içerisinde hiçbir 
teknik tutarlılık gösteremezsiniz. Hiçbir şeyin hesabı
nı veremezsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, plandaki bu tutarsızlık
lara ilaveten birkaç tane de tezattan bahsetmek, isti
yorum. Bu planın içerisinde demin söyledim, hem de
mokrasiyi pekiştireceğiz diyorsunuz, hem manevi kal
kınmayı getirmiyorsunuz. Bu ikisi bir arada yürümez. 
Hürriyetler manevi kalkınmayla orantılıdır. Manevi 
kalkınma yapmadan hürriyet verirseniz sadece karga
şalık olur, herkes birbirini boğar. Hürriyetleri pekiş
tirmek manevi kalkınmayla olur. Planınız bu bakım
dan en büyük tezatı ihtiva ediyor. 

Bundan başka din ve vicdan hürriyetini koruya
cağız diyorsunuz, halbuki bunu nasıl koruyacağınızı 
ifade etmiyorsunuz. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu plandaki tezatı ifade 
bakımından şu iki tane cümleyi huzurlarınızda tarihi 
bir vesika olarak okuyorum; Planın: 470 nci paragra
fı ne diyor? «Anayasanın sağladığı: düşünce özgüriüfe-
lerinin zaman zaman askıya alınması. sonucur düşünü
ce: özgürlüklerinim kısıtlanma&ç. toplumun yaratıcı gflv 
cünün baskı altında tutulması, kitap toplatılması ve 
yasaklanması kültürel; gelişimi ve çağdaşlaşmayı sı
nırlayan bir ortam yaratmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Erbakanr bir dakikanızı alabi
lir miyim efendim? 
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UI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. —- Genel Kurulu ziyaret eden Çin Halk Cum
huriyeti Parlamento Heyetine, Başkan tarafından 
«Hoş geldiniz» denilmesi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Meclisimizin 
resmi davetlisi olarak yurdumuzu ziyaret etmekte 

i. _ Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 
Planının, 16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
(1978 - 1982) sunulduğuna-dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cum
huriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : .254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Devam) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan, 
buyurunuz efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek müsaadenizle bı
raktığım noktadan devam etmek istiyorum. Bakınız 
plandaki bu cümleleri okuduğumuz zaman ne bekli
yoruz? Kitaptan dolayı kimse kınanmayacak, oku
duğunuzdan dolayı. Fikir inanç hürriyeti tatbik edile
cek değil mi? Şimdi size önümde bu plan ve bu cüm
leler dururken bu planı getiren Hükümetin yönetimin
de iki gün önce cereyan eden bir hadiseyi Anadolu 
Ajansı bülteninden aynen okuyorum : 

«Anadolu Ajansı 20 Kasım 
izmir 

Siyasi polis (bu Hükümetin emrindeki siyasi po
lis) nur ayini yapmaya hazırlanan (ayin yapmıyormuş 
ha, nur ayini yapmaya hazırlanıyormuş; nereden an-
ladılarsa) ve aralarında imam hatip lisesi öğrencileri
nin de bulunduğu 25 kişiyi gözaltına almıştır. Emni
yet Müdürlüğünden yapılan açıklamada bir ihbarı 
değerlendiren «kipler Eşref paşa semtinde 25 kişinin 
nur ayini yaptıklarını saptamıştır. Yetkililer evde ya
pılan aramada yasaklanmış yayınlar da ele geçirildi
ğini bildirmişlerdir. Soruşturmanın derinleştirildiği, 
yakalananların amaçlarının saptandığı, kimliklerinin 

olan Çin Halk Cumhuriyetinin Parlamento Heyeti 
şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunmaktadır. Ko
nuklarımıza sizin adınıza hoş geldiniz diyorum efen
dim. (Alkışlar) 

araştırıldığı, geniş açıklamanın ise daha sonra yapıla
cağı bildirilmiştir.» 

Muhterem Hükümet, Muhterem Halk Partili ar
kadaşlarım, bu ne perhiz bu ne turşu, bu ne haldir? 
Şu hale bakın siz şimdi. Nur ayini yapmaya hazırla
nıyormuş. 

Muhterem arkadaşlar, bizim mübarek dinimize 
Batılılardaki gibi ayin diye bir şey yok. Şimdi, ayin 
yapıyor da demiyor, yeni bir icat. Özgürlükleri pe
kiştiriyor ya bu plan, hürriyetleri artırıyor ya bu plan, 
elbette bu pekiştirmeyi yeni icatlarla yürüteceğiz. Nur 
ayini yapmaya hazırlanıyormuş... Nasıl oluyor bu ha
zırlık acaba? Abdest alıyorlar. Abdest alıyorlar, de
mek ki ibadet yapacaklar. Tamam... En büyük felaket. 

Bre mübarek Hükümet, bu milletin hükümeti ol
duğu için bu kelimeyi söylüyorum. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sapıklıkları ön
leyeceğiz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Kapını
zın önünde herkes birbirini boğazlıyor. Sizin elinizde 
polisiniz varsa gidin de şu Ümraniye katillerini bulun. 
(MSP ve AP sıralarından alkışlar) Elinizde poİisiniz 
varsa gidin de şu memlekette herkesin birbirini bo
ğazlamasını önleyin. 

Şu halinize bakın... Şu halinize bakın. Bunu ne 
vakte kadar yürüteceksiniz? Bu planla bunu bir arada 
ne kadara kadar yürüteceksiniz?. 

Şimdi bu plana bu cümleleri koyacaksın, her gün 
de cayır cayır bunları yapacaksın, sonra da özgürlü
ğü pekiştiriyorum diyeceksin. 

Muhterem arkadaşlarım, planın içerisindeki tezat
lardan birisi de birçok sayfalarda, bilhassa eski plan
lar incelenirken özel sektörün, kamu sektöründen da
ha başarılı olduğu itiraf ediliyor; ama sonra önümü
ze hedef verirken, özel sektör ortadan kaldırılmaya 
çalışılıyor. 

Özel sektöre edebiyat yaparak «efendim plana uy
gun yatırım yaparsanız sizi teşvik edeceğiz» sözü hiç 
bir şey ifade etmez. Planda politikalar arasında özel 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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sektörün lafı bile yok. Kaldı ki rakamlarınız ortada. 
Biz geçtiğimiz plan devresinde özel sektör ve kamu 
sektörü yatırımlarını yüzde elli oranında yürütmeye 
büyük itina gösterdik. Siz özel sektör yatırımlarını 
beş yılda % 43'e, kamununkini % 50'ye çıkartarak 
Türkiye'de mevcut olan dengeyi tamamen tersine çe
virmek istiyorsunuz. 

Bu sebepten dolayıdır ki, bu planınızda bir yandan 
özel sektörün yatırımlarda ve işletmecilikte daim ba
şarılı olduğunu itiraf ettiğiniz halde; bir yandan önü
nüze almış olduğunuz şekli olarak, kapalı odaların 
arkasında yaptıklarınız ayrı konu; onu demin işaret 
ettim, ama şimdi şuraya getirdiğiniz belge itibariyle 
söylüyorum, bu bir tezattır. 

Yine madenciliğe büyük ehemmiyet vereceğiniz 
halde demin söyledim, madencilik bölümünüz baştan 
aşağı tutarsızlık ve tezatlarla doludur. 

Güneydoğu Anadolu'ya, - yine ifade ettim • «Ba
rajları bir an evvel yapacağız» derken, o bölgede kur
makta olduğumuz 5 tane çimento fabrikasını fiilen 
durdurmanız elbette sizi tarif eden bir tezattır, ne Gü-
neydoğu'yu, ne de çimento fabrikasını tayin ve tarif 
etmez, bu gerçek. 

Bundan başka, Planın içerisinde açıkça, sarahaten 
memurlara karşı objektif bir muamele yapılacağı ifa
de ediliyor. Başlangıçta da söyledim, bir senelik tat
bikatınız olmasa, belki bir insan saflığıyla bir ümit 
besleyebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir seneden beri yerini 
değiştirmediğiniz bir tek tapu memuru kaldı mı? Bıra
kın umum müdür, daire müdürlerini, bir memuru bir 
ayin içerisinde 3 ayrı yere gönderdiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz, 8 yere 
gönderdiniz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hem di
yorsunuz ki (burada dün Sayın Başbakan söyledi) 
«Doğu Anadolu'yu sürgün yeri olarak kullanmaya
cağız», peki Sanayi Bakanlığı Müsteşar Muavini ol
muş bir Kenan Kul isimli zatr nasıl oluyor da Bit
lis'e tayin ediyorsunuz, hangi görevi yapacak Bitlis'te? 
Nasıl olacak? Niçin Hakkâri'de bütün devlet memur
ları Milli Selametçi? Niçin? Niçin?.. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Din kuvvetiyle Doğuyu 
kalkındırdınız. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Niçin? 
Hani objektif ölçülerdi. Peki, Doğu'yu kalkındıracak 
sizin hiçbir tane elemanınız yok mu? (CHP sıraların
dan, «Var» sesleri) Böyle bir elemanınız yoksa, Do
ğu'yu nasıl kalkındıracağınız iddiasındasınız? Doğu

sunu da, Batısını da bize teslim edeceksiniz, başka ça
reniz yok. 

Ben, burada sadece yaptığınızla lafınızın ne büyük 
tezat içerisinde olduğuna işaret ediyorum; hem gele
ceksin bir senede dünyanın hiçbir ülkesinde görül
memiş, tarihin en büyük kıyımını yapacaksın, hem de 
hiç çekinmeden «memurlara objektif muamele ede
ceğim» diye önümüze belge getireceksin. Bu hakika
ten vurdumduymazlık. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bakınız bu planda 
«Biz demokrasimizi zedeleyecek şartlarla dışarıdan 
kredi almayız» diyorsunuz; halbuki 11 aydan beri yap
tığınız nedir? Demin işaret ettim, baştan sona kadar 
tutumunuzla söylediğiniz; getirdiğiniz plan ile fiili
yatınız birbirine tezat teşkil etmektedir. 

Yine arkadaşlarım bu planın içerisi bir pire -
deve edebiyatıyla doludur. Planın çok mühim husu
siyetlerinden birisi de budur. Bakınız siz, demin de 
söyledim, «Savunma sanayiimizi ekonomimizle birbi
rini güçlendirecek şekilde takviye edeceğiz» diyorsu
nuz. Neymiş ekonomiyle savunma sanayiinin takviye
si? NATO hattından iki varil petrol götürmek. Muh
terem arkadaşlarım, «İhracatı şimdiden artırdık...» 
Neymiş? Geçen seneden kalan stoklardan kırık tütü
nü, geçen sene kalan stoklardan bir miktar pamuğu, 
fındığı satmış; hem de dünya fiyatlarından düşüğe. 
Bunu böyle söylüyorlar ki biz gelip yakalarına yapı
şıp, «Neden bu mahsulleri dünya fiyatlarından aşağı 
sattınız?» diye hesap sormayalım. Bir taşla iki kuş 
vurmak istiyor. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Siz neden 259 milyon 
kilo tütünü stokta bıraktınız? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dünya 
fiyatından fevkalade düşük fiyata verdikten sonra onu 
herkes satar. Kaldı ki, asıl sınai mamul ihracatını yarı 
yarıya düşürdünüz. Sanayi müesseselerini kapattınız; 
asıl artırılması lazım gelen yarı yarıya düştü. 

«Hayvancılıkta büyük adımlar atmaya şimdiden 
başladık...» Ne büyük laf. Neymiş? Komşu ülkelere 
iki parti hayvan satılmış. Siz Devlet işlerinin içine ilk 
defa giriyorsunuz galiba. Biz sizin bu söylediğinizin 
her ay yüz tanesini yaparak geliyoruz. Yüz tanesini 
yaptık. Ama bunların hiçbirisini, tabii meseleler say
dığımız için, böyle abartarak, büyülterek, pireyi deve 
göstererek, mahiyetini bilmeden, ne olduğunu bilme
den bir edebiyat yaparak huzurlarınıza getirmedik. 

Planda, muhterem arkadaşlarım, «Sınai mamule 
pazar hazırladık...» Dünkü takdim konuşmasında da 
geniş geniş bunlar konuşuldu. Duyan da bir şey ya-
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pildi zannediyor. Neymiş, demirperde gerisi iki hükü
metle her sene yapılan laf konuşmalarından biri da
ha yapılmış. Böyle olunca bu pazar hazırlama olu
yor. Fiiliyatta hiçbir şey yok. Konuşurken, bilmem 
Bulgar Başbakanı «biz satarsak alır mısınız», o da 
«memnun olurum» demiş. 

Şimdi biz Mecliste saatlerce edebiyat dinliyoruz, 
pazar aradık. Ne pazarı? Ne sattık? Fiilen ne sattık? 
Bir yandan sanayi müesseselerini kapatmış, ağır sana
yii durdurmuş, sanayi mamullerimizi de satmanın 
ümitleri belirdi, pazarlar hazırladık diye büyük büyük 
edebiyatlar. Bu plana tabii bu gözle bakmaya mecbu
ruz. Bir cümleyi okuduğumuz zaman dur bakalım ne 
gelecek, arkasından diye dehşete kapılıyoruz, çıka çıka 
incir çekirdeğini doldurmayan bir şey çıkıyor. 

«Savurganlığı önledik...» Lafa bakın siz şimdi. 
Muhterem arkadaşlarım bu 1978'in, sizin şu Hüküme
tinizin devresinin tümüyle bizzat kendisinden daha 
büyük savurganlık olur mu? Ne yaptınız bu sene ne 
yaptınız? Bütün yatırımları durdurdunuz. Devletin bü
tün parasını cari masraflara harcadınız. Belediyelere 
aktarıp militanlara verdiniz, 300 milyar liraya yakla
şan bütçeyi har vurup harman savurdunuz. Ne üret
tiniz? Hangi fabrikayı bitirdiniz? Nereye ne yol yaptı
nız? Nereye ne fabrika kurdunuz? Yahu siz tümüyle 
savurgansınız, bütünüyle, tek kelimeyle savurgansı
nız, çünkü sizin sadece cari masrafınız var. Hiçbir 
üretimi olmayan. Tabii bunu söylerken hata ettiğimi 
biliyorum, sizin üretiminiz var, siz tahribat yapıyorsu
nuz tahribat. Üretiminiz budur. (AP ve MSP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi bakınız Plandan bir cümle okuyorum : 
«Dünya piyasalarını da gözönünde tutarak.» ifadelere 
bakın siz, edebiyat dedi mi her tarafı yeridir. «Dünya 
piyasalarını da gözönünde tutarak, ama adaletli biçim
de, izlediğimiz taban fiyatları politikasıyla köylünün 
düzeyi yükselmiş, dolayısıyla köylü de fiyat artışların
dan etkilenmez veya az etkilenir hale getirilmiştir.» 

Hadi gidin de şu cümleyi bir köyde, bir köylünün 
önünde okuyun da göreyim bakayım sizi... Göreyim 
bakayım... (AP ve MSP sıralarından gülmeler) Göre
yim bakayım. Allah'a şükür ki, bu Planı buraya geti
riyorsunuz, köye götürmüyorsunuz. (AP ve MSP sı
ralarından gülmeler, alkışlar) Allah'a şükür ki, bu 
Planı burada okuyorsunuz, bu cümleleri burada oku
yorsunuz; 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Geçen sene zey
tinyağı kaçtı, pamuk kaç lira idi, bu sene kaç lira? 
Geçen sene zeytinyağını 10 liraya satıyordunuz, bu 

sene 30 liraya satıyoruz. Geçen sene pamuk kaç lira 
idi, söylesene Sayın Erbakan? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Siz ne 
yaptınız? Her şeyi yüzde yüz pahalılandırdınız; ta

ban fiyatı diye % 10 bir şey artırmayız... Yahu, para 
nereye gitti, dolar nereye gitti? Bütün bunların ya
nında, köylü fiyat artışından etkilenmez ha?.. Doğru; 
adamı öldürdünüz, hiçbir şeyden etkilenmiyor, hiç
bir şeyden etkilenmiyor. (AP ve MSP sıralarından gül
meler, alkışlar) Hayat mı bıraktınız ki etkilensin? 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Geçen sene pamuk 
kaçtı bu sene kaç; geçen sene zeytinyağı kaçtı bu se
ne kaç? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte-
I rem , arkadaşlarım, bu pire-deve metodundan sonra, 

çok daha önemli bir konuya geçiyorum, bu da tahri
bat konusu. 

Bakınız, bu planda, memleketin beklediği kalkın
madan hiçbiri yok; tam tersine hakikaten birçok, bu 
hükümet zihniyeti elinde büyük tahribatlar var. Arz 
edeyim: 

I Önce bir defa manevi kalkınma yok, eğitimin mil
lileştirilmesi yok, TRT'nin millileştirilmesi yok; fakat 
bunun yanında burada başka bir şey var. Nedir o? 

I İmam - Hatip okulları, öbür liselerle aynı binanın 
içine konacakmış, sanat okulları da aynı yere kona
cak. Buradaki yuvarlak cümlelerden herkes ne oldu
ğunu bilmez, biz biliriz; çünkü ortaklığımız var, bu 
fikirleri vaktiyle çok inceledik. (AP ve MSP sırala-

I nndan gülmeler) Şimdi, onlardan maksat şu : 

Umumi, lise diye bir şey yapılacak, evet; yani, 
I aynı ortaokuldan çıkacak bir çocuk, şurada bir der-

sane olacak, o dersanede imam - hatip lisesinin der-
I si, orada sanat okulunun, orada umumi lisenin der

si. Çocuklar hepsi bir arada. Neden? Çünkü, bugün-
I kü mekteplerimizin havası o kadar iyi ki; anarşi 
I yok, herkes efendi, terbiyeli, millete dini maneviya

tını öğretecek çocuk da bu fırının içinden gelip ge-
I çecek... 

I Muhterem arkadaşlarım, imam - hatip okulları, 
I bir meslek okuludur. Küçük yaştan itibaren bu ihti-
J sas dalının eğitimine, kendine mahsus esaslar içeri-
I sinde riayet etmek mecburiyeti var. Bunları siz sanat 

okulu ile umumi okullarla bir araya getirirseniz; 
I oradan çıkartmış olduğunuz imam, imam olmaz, 

sonra şarkıcı olur. Sizin belki de yapmak istediğiniz 
I budur ama, bizim milletimizin istediği bu değildir. 
I Ondan dolayıdır ki, biz bunu bir büyük tahribat 
I olarak sayıyoruz. Planın arasına gizlediğiniz bu ma-
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yırdan aziz mijletimize bu kürsüden açıklamayı bir I 
vazife sayıyoruz. Bu planla siz Türkiye'ye iyilik ge
tiremezsiniz; Bu planla siz, ancak; Türkiye'yi tahrip 
edersiniz bir. Öbür taraftan gene planın başka bir 
yerine bir mayın koymuşsunuz. Sizin zihniyetinizi 
bildiğimiz için, bu mayın patlayınca ne çıkacak bi
liyoruz. Nedir o? Aile planlaması. Aile planlaması 
dediğiniz batılıların telkini ile bu milletin nüfusunu I 
azaltmak için başvuracağınız doğum kontrolüdür. 
Bizim milletimiz bunun kesinlikle karşısındadır. 
«Aile planlamasına etkinlik kazandıracaktır» derse
niz siz planda, onun uzmanı biziz. Onun ne olduğu
nu biz anlarız. Ondan dolayıdır ki, aziz milletimiz 
adına böyle bir tutumunuza asla müsaade edilmeye
ceğini haykırı yorum ve biz milletimizin nüfusuyla 
iftihar ediyoruz. Bunu artırmayı anamesele sayarız. I 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer konu, bugün I 
halen bu hükümetin emriyle sahil kenarlarında ya
pılmış ne kadar memleket evladının binaları varsa, 
bunlar buldozerlerle sökülüyor; hepsi sökülüyor. 
Bakınız, siz ne biçim zihniyete sahipsiniz ki, muhte
rem arkadaşlarım, % 100 sermaye ile sonra, dışarı
dan turistik teşebbüs getireceksiniz, öyle mi? Bu sa- I 
hilleri götürüp ecnebilere vereceksiniz. O Bilderberg 
toplantıların yapıldığı, gizli hücreler gibi, Türkiye' 
nin etrafına bir sürü hücre dolduracaksınız. Bu mil
letin evlatlarından bu sahilleri alıp yabancı milletin 
evlatlarına vermek midir sizin yapmak istediğiniz? I 
«% 100 sermaye ile turistik tesisleri, hadsiz, hesap
sız teşvik edeceğiz» demenizin manası nedir? Bir 
yandan bu milletin çocuklarının evlerini yıkacaksınız, 
bir yandan bütün dış sermayeye •% 100 teşviklerle 
bunları açacaksınız. Daha şimdiden «Gelin kurun, 
istediğiniz sahil sizin olsun»' dediklerinizi, hükümet 
heyeti olarak gidilen, yapılan konuşmaları bilerek 
söylüyorum bunu. Belki Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak takip etmiyorsunuz, haberiniz olmaya
bilir; ama sizin hükümetiniz bu temasları yapıyor ve 
maksadı budur, haberiniz olsun. I 

Diğer yandan yabancı sermaye için bu Planda I 
getirilen cümleleri dikkatle dinleyin. Neymiş? «Ku
ruluşlara yönetmelikle otomatik hak verilecekmiş, 
her bir kuruluş kendi kendine kimseye sormadan oto-
matikman yabancı sermaye yatırımı yapacak.» Bu
nun arkasından ne çıkacağını biliyorsunuz. Biz Milli 
Selâmet Partisiyiz, milletimizin lehine, milli menfa
atlerimiz açısından yabancı sermayeden yararlanıl
masını, ölçüleri içerisinde her zaman teşvik ederiz ve 
illa çuvalla dışardan ilaç getirip, bir sene sonra mü- I 

essir maddecini, yağacağım d i p djye. 25 senedir_ hiç
bir müessir madde yapmadan. 5 kp-u|hjk ilacı 50 li
raya bu memlekete satam irısaıüara, daha. bunun gibi 
10 tane fabrika kuruyor. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — 5 sene- sonra. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Niçin 

orayı gösteriyorsunuz, odanın içinde daha âlâsını 
siz yapıyorsunuz, ben de size, sizin hükümetiniz için
deki odaları gösteriyorum. Siz daha âlâsını yapıyor^ 
sunuz, haberiniz yok, grup olarak haberiniz yok; 
hükümetinizin tatbikatı budur. Getirdiğinden de bu 
anlaşılıyor. Bakınız getirdiğinizin içinde de : «Ya
bancı sermaye, kuruluşlar kendi kendine karar ve
rir.» Seyreyleyin siz, 200 tane umum müdürlük dile
diği gibi yabancı sermaye kuruluşlarından birtakım 
yatırımlar yapacak. Hele turistlik olursa kimse karış
mayacak, o onların hakkı % 100'ü yabancı sermaye 
olacak. 

Siz senelerce bunların tersini söylediniz, gene de 
aksini yaptınız; ama antjk öyle 'bir hale geldiniz ki, 
yaptığınızla söylediğiniz ters olursa rahat ediyorsunuz, 
ikisii birbirine uyarsa rahatsız oluyor. (Gülüşmeler) 
Şu getirdiğiniz Plana bakırı yıllardan beri yaptığınız 
istismara bakın. Bu ne biçim iş? Tabii ste bunu gru-
punuzda görüşemezisiniz, ben biliyorum sizin grupu-
nıuzun içerisinden bumu kabul etmeyecek çok insan 
var. Onun için şimdi bu Plan kimin planıdır belli de
ğil ve şu tarihî garabete balkın; bu Planı biz kabul 
ötimıiyoruz, Adalet Partisi kabul etmiyor, sık kabul et-
miiyorsunuz, bu Plan (buna rağmen bu Meclisten çı
kacak, hale bakın siz, hale hakin. Kimin hu plan 
yahu? (AP ve MSP Sırallanndan alkışlar ve gülüş
meler) Bu Plan kimin, sahibi yok. (AP, MSP ve MHP 
sıralarından alkışlar) Siz birbirinizi yiyorsunuz; «Töv
beler olsun ibu bizim değil» diyorsunuz, biliyorum. Bu 
nasıl 'iş yahu? 

İşte bakımız, dış güç buna derler, dış güc. Bu iç 
gücün planı değil. Dış güç bizi hu hale düşürüyor. 

Onum için hepimizi uyanyorum: Bu planlarla kal-
ıkınamayız. Gelin kendi planımızı kendimiz yapalım. 
Bumu yapanların, dış güçlere bilerek alet olduğunu 
kastetmediğimi biliyordunuz. Ama, dış güç o kadar 
mahirdir iki, sana hüviyet vesikası vermeden, seni 
kendi askeri gibi kullanır. 

îşite hallimiz bu. işte tarihi gerçekler bu. Suma ba
kınız yahu? Hiç bir tane taraftar yokt Şu kapıdan gi
rip, bu kapıdan çıkıyor bu plan. Halimize bakın, ha-
lirnıize balkın, işte dış güç bu kadar mahir. 
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TURGUT ARTAÇ (Kars) — Oylamaya bak. 
.NECMETTİN BRDAKAN••(Devamla) — Muh

terem arkadaşlarıım, son olarak çok az birkaç kelime 
ile çarkları kapitalist olduğu hailde, kapitalist çarık
lar yağlanarak, daha büyük bir zulüm makinesi ha
line getirilmesi özlenildiği halde; yani, faizciliği ko-
yulaştınp; faikiri ezen verdileri arttırıp, parayı Ame
rika'ya bağlayıp; demin de söyledim, kredileri gayri 
adil bir şekilde dağıtıp; israfı arttırıp, bütün bu meka
nizmayı yağlayıp getirdiğiniz hailde, görünüşte sağı
na - soluna birtakım sosyalist fikirler serpiştirimek-
ten çekkinmediniz. 

Böylece bu plan, bozuk kapitalist sfetemden, sıhhat
li ekonomiye geçişi değil; başta da söylediğim gibi, 
sosyalizme geçmeyi hedef almış, direksiyonu kırıp 
bu memleketi bir uçurulmdan, öbür uçuruma sürük
lemek istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz iş bu. 

Bundan dolayıdır ki, öbür uçuruma yuvarlanalım 
diye, planin içerisinde yalvaş yavaş komünizme geç
meyi hedef almış; bakınız, özel sektör yatırımın; 
% 43'e indiriyorsunuz. Dış ticaret, iç ticaret, pazar
lama, devlet ihalelerinin müteahhitliğini özel sektöre 
vermeyi hedef alıyorsunuz. 

Gönüllü demokratik kooperatifler - nasıl gönül-
lüyse bu, tıpkı demıirperde gerisindeki gibi - Gönüllü 
polisler... Aman ne kaldar gönüllü, bilsenl'z ne mesut 
adamlar, gönüllüymüş. «Zirai krediyi kooperaife gir
mezsen vermem» diyeceksin. Sonra da oraya macbu 
ren giren adama gönüllü olarak kooperatifçi diyecek
sin. Adama istediği mesleği seçtirmeyeceksin Bu şunu. 
benzliıyor: Bu fabrika da çalışacaksın, şu üretimi yapa
caksın, işçilik olarak da bu kadar para alacaksın, ama 
bu işçiliğin kendi aranızda bölüşülmesini siz tayin 
edeceksiniz. Ondan sonra da diyeceksin ki; «Bak 
hürsün, görüyor musun herkesin ücretimi sen tayin 
etcin.;̂  

O noktaya gelinceye kadar, bırak ben istediğim 
mesleği seçeyim, istediğini üretimi yapayım, istedi
ğim şekilde teşebbüs gücümü kullanayum. Bunların 
hiçbirine fırsat verme, sadece işçiik ücretinin çeşitli 
(işçiler arasında nasıl taksim edileceğini tesbit ettir 
«en o işçi topluluğuna sonra de ki: «Bak siz demotk-
ratöksiniz, süz hürsünüz.» Buna hapiisanıe içinde hürri
yet denir, buna Sovyet demokrasisi denir, buna De
mıirperde gerilisi gönüllüğü denir. 

Bu sebepten dolayıdır kli, bunun içerisine dene
me mahiyetinde de olsa sokuşturulmuş olan bu fi
kirleri beriımsemek mümkün değildir. Burada «Müş
terek traktör, müşterek mülkiyet» gibi tâbirler geti-

j riîmiştir, 'bunların artık Rusya'da bile terk edilen Kol-
I hoz ve Solhoz'sistemleri olduğu bilinmektedir. 

720 nci paragrafa fiyat - piyasa ilişkileri yerine 
idari, kararlar ikame edilmek istenmektedir. Muhte
rem arkadaşlarım, bu çok büyük bir hatadır. Bir sü-

I re önce televizyonda da bir açık oturum yapıldı. 
I İşçi diyor ki; «İşlveren çok fiyat koyduğu için bu pa

halılık geliyor.» İşveren diyor ki; «İşçi haksız, fazla 
I ücret istediği için bu pahalılık geliyor.» Heyhat, bi-
I risi «Sütun» diyor, birisi «fırça» diyor ortadaki fili 

gören yok. 
Muhterem arkadaşlarım, yâ bu kapitalist sistemin, 

I ya bu sağlam olmayan paranın, ya bu kredinin, ya bu 
faizin bütün bu felaketlerde hiçbir payı yok mu? On
dan dolayı şimdi fiyatları işçi tayin etsin demekle ne-> 
yi düzelteceksin sen? Bu geminin mekanizması bozuk 
çarklardandır. Hliç bir şeyi düzeltemezsin. 

Bu sebepten dolayıdır ki, asıl makinaları düzelt
mek lazım, asıl bu yanlış işleyen sistemi düzeltmek 
lazım. Yoksa, kapitalist bir sisteme sımsıkı sarıl, «fi-

I yatı işçi tayin edecek» de, büsbütün herşeyı çorbaya 
I çevir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bu planda, as
lında bu edebiyatla ne yapılmak iisteniyoır, size bir 
gerçeği de duyurayım. Hiçbir köylünün, işçimin, me-

• murun, esnafın bu yaldızlı sözlere inanmayacağını 
biliyorum, ancak görevimdir, bir gerçeği açıklamak 
istiyorum: bu strateji ve Plan, dinamik, gittikçe hız-

I lanan ve sıhhat kazanan bir ekonomik kalkınmayı de
ğil, üretken kaynakları kısa vadede peşkeş çökerek 
haksız bir vasatta, geniş bir taban oluşturmayı istih
daf etmektedir. 

Plan, bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye'nin bek
lediği gelişmeyi yapacak bir plan değildiir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte şimdi bütün bu ger-
I çeklere işaret ettikten sonra konuşmamı toplayıp ka

patıyorum. 
Muhterem Başkan, muhterem miHetvekilleri; önü

müze Plan diye konulan bu belge, manevi kalkınmayı, 
maarifin millileştirilmesi, TRT'nin millileştirilmesi gi
bi ana milli meseleleri ortadan kaldırıp, kupkuru bir 
materyalizm ile Türkiye'yi bugünkü anarşi ve huzur
suzluklardan daha büyük felaketlere sürükleyeceği 
için, ağır sanayi hamlelerinli durdurup, Türkiye'yi 
montaj, sömürü ve sömürge tipi bir ülke haline dö
nüştüreceği için, ihracaat seferberliği yerine Türki
ye'yi ağır şartlı dış kredilere esir edeceği için, sıhhat
li ekonomiye geçeceği yerde Türkiye'ye kapitalizmin 

I zulmünü artırıcı, buna mukabil, müesseseleriyle Tür-
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kiye'yi sosyalist ve komüniızlme götüreceği için, köy
lüye, töşçiiye, memura, esnafa, emekliye, dar gelirliye 
dalha az refah geöireceği, onları sukıınıtıya ve bunaltıya 
sokacağı için ve nlihayet Türkiye'mizin tarihinin bu 
kadar önemli bir noktasında yeniden büyük Tür
kiye'ye gitmeyi sağlayacak bir adım olacak yerde, 
'bu adıımı engelleyecek bir mahiyet taşıdığı içlin, Mil
li Selâmet Partisi Grupu olarak ne bu Planı tasvip 
elmemüz, ne" de 'bu belgenin, herhangi bir şekilde 
Plan olmasına uzaktan yakımdan yardımcı olmamız 
söz konusu değildir. 

Tek ümidimiz bu Hükümeti demokratik yoldan 
devirip bu saküm solcu görüş yerine, milli görüşü ha-
ıkim ikılaralk başlaıttığımuz hamleleri yeniden ele alıp, 
'bunları en kısa zamanda hedeflerine ulaştırmak için 
geceli gıünldlülzHü çalıışjmaikıtır. 

Cenabı Haktan azık milletimize saadet ve selâ
metler vermesi'ni diler, Yüce Meclisimize ve onun 
kıymetli üyelerine Mili Selâmet Partimiz adına se
lamlarımızı ve saygılarımı sunarım. (MSP ve AP sı
ralarından alikışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbalcan. 
Efendim söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi 

gruıpu adıma Sayın Alparslan Türkeş'de. Buyura
nız Sayın Türkeş. (MHP sıralarından alkışlar) 

Efendim Milli Selâmet Partisi 4 saat konuştu. 

MHP GRUPU ADINA ALPARSLAN TÜRKEŞ 
(Adana) — Sayın milletvekilleri; Dördüncü Beş Yıl
lık Plan üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grupu-
nun görüşlerini sunmak için huzurunuzdayım. 

Milliyetçi Hareket Partisinin Plan üzerindeki gö
rüşlerinin anahatlarıriı huzurunuzda bugün ben suna
cağım. Ayrıca teferruatlı incelemelerini, değerli arka
daşlarım daha sonraki Parti Grupumuza ayrılan saat
te sunacaklardır. Ben sadece anakonular, anahatlar 
üzerinde görüşlerimizi belirteceğim. 

4 ncü 5 Yıllık Plan çalışması çok uzun sürdü ve 
bir yıl gecikti. Parti gruplarına da bu Planı inceleme
ye yetecek zaman bırakmadan sunuldu. Müzakerele
rin başlamasından 24 saat önce Plan elimize geçebil
di. 

Plan hazırlanırken 1 nci strateji hazırlanmış beğe
nilmemiş, 2 nci strateji hazırlanmış beğenilmemiş, 
3 ncü strateji o şekilde hazırlanmış ki, Planda her ta
rafa mavi boncuk dağıtmayı esas almış, bir sıklet 
merkezi meydana getirmemiş. 

Plan 1978 fiyatlarını esas almış. 1978'in fiyat en
deksleri henüz belli olmadan, evvelce 1976'nın fiyatını 
esas alan plandaki durumu değiştirip 1978 fiyatlarını 
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almak tabii ki birçok gerçeklerin ortaya konmasını 
güçleştirmiştir. Plan enflasyon nispetini % 40 kabul 
etmiş; halbuki son Devlet İstatistik yayınlarında bu 
nispet daha yüksek olarak tespit edilmiş bulunmakta
dır. 

Planda bütün hesaplar % 35,1 oranında marjinal 
tasarruf esasına dayandırılmıştır. Bundan önceki 1 nci, 
2 nci, 3 ncü Beş Yıllık Planlarda bu tasarruf ortala
ma % 15'tir. % 35 bir tasarrufun gerçekleşmesi 
mümkün görülmemektedir. 

Plan % 8 bir kalkınma hızını genel olarak hedef 
almış; fakat memleketin içinde bulunduğu gerçekler 
ve dış finansman ihtiyaçları dolayısıyla, bu nispetin de 
gerçekçi bir nispet olamayacağı tahmin edilmekte
dir, 

Planda üretimi artıracak şekilde kaynak tahsisi ye
rine, daha ziyade toplumun yapı değişikliğini sağlaya
cak ve masrafı artıracak tertiplere yönelinmiştir. Plan, 
hizmetler sektörünün artırılması yoluna gitmiştir. Es
ki planın aksine olarak gerek tarım gerek sanayi sek
töründe nispetler azaltılarak hizmetler sektörü yüksel
tilmiştir. Bu ise, üretimi artırmak yerine kaynak erit
meye yönelik bir politikadır ve daha ziyade bunun 
amacı, politiktir. KÎP, KÜP gibi projeleri dahi henüz 
belirlenmemiş birtakım politik faaliyetlere yönelece
ğinin işaretidir. Kamu yatırım oranıyla özel sektör 
arasındaki oran da değiştirilmiş, özel sektör % 43'e 
düşürülmüş, kamu sektörü % 57'ye çıkarılmıştır, ki 
bu bundan önceki planlarda gerçekleştirilmiş olan ya
rı yanya nispetten ilk defa bir ayrılışı ifade etmekte
dir. Üçüncü Beş Yıllık Plan bir perspektife göre ha
zırlanmış plandı; Dördüncü Beş Yıllık Planda böyle 
bir perspektif görülmemektedir ve Üçüncü Beş Yıl
lık Planın 1990'ları hedef alan perspektifinden bah
sedilmemiştir. 

Planda sosyal güvenlik meselesine gerekli önem ve
rilmemiştir. Bugün Türkiye'deki nüfusumuzun ancak 
% 20'si sosyal güvenliğe sahip bulunmaktadır. Va
tandaşlarımızın % 80'i sosyal güvenlikten yoksun bu
lunmaktadırlar. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında vatandaşlarımızın sosyal güvenliğe kavuşturul
ması hedefi görülmemektedir. Hiç değilse halen 
% 20'si sosyal güvenliğe kavuşmuş olan halkımızın, 
biraz daha sosyal güvenliğini artıracak hedefler ko-
numalıydı. Bu ;% 20 nispeti % 30'a, <% 40'a çıkarıl
ması düşünülmeliydi. 

Memleket büyük bir enflasyonla karşı karşıyadır. 
Pahalılık memurları, işçileri, dar gelirlileri çok büyük 
sıkıntılara sokmuştur. Planda dar gelirliler için, bun-
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ların yükünü hafifletecek tedbirler görülmemiştir. 
Planda, benden önce konuşan değerli arkadaşımız 

Milli Selâmet Partisinin Sayın Genel Başkanının be
lirttiği gibi, manevi kalkınmaya da yer verilmemiştir. 
Planda milli savunma sanayiine gerekli yer verilme
miştir. Halbuki, Türkiye geçirdiğimiz yıllar içerisinde 
Amerikan ambargosu dolayısıyla bu milli savunma ih
tiyaçları konusunda büyük sıkıntılara düşmüştür. Tabii 
milli savunma sanayii bir anda, göz açıp kapayınca
ya kadar kurulmaz, fakat Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında bunu da dikkate alan hedefler tespit 
edilmeli ve hazırlıkları yapılmalıydı. Memleketin mil
li savunma hedefleriyle ilgili planda" hiçbir açıkla
ma yok. Halbuki geçirdiğimiz bu Cumhuriyet Halk 
Partisi ağırlıklı 11 aylık Hükümet döneminde Sayın 
Başbakanın ağzından «Yeni ulusal savunma kavramı» 
diye sözler işittik. Bu yeni ulusal savunma kavramı
nın ne olduğunu açıklayan bir açıklama göremedik. 
Bunu araştırdık. Yani «yeni ulusal savunma kavramı» 
ne olacak? Parlamentoda bulunan değerli generallerin 
bazılarına bu hususta bir bilgileri olup olmadığını sor
dum, kendileri de dediler, ki, bir bilgimiz yok. «Aca
ba Türkiye'nin yeni ulusal savunma kavramı nasıl ola
caktır, hiç bir fikrimiz yok» dediler. 

Sonra Kontenjan Senatörü Sayın Metin Toker'in 
bir gazetede yayınlanan bir yazısından bunun ne ol
duğunu, bununla ne kastedildiğini okumak ve öğren
mek fırsatını bulduk. Şimdi onu aynen Yüksek Mec
lisin ıttılaına sunmak istiyorum : 

«Yeni ulusal savunma kavramı, esas hatlarıyla bir 
ülkenin ulusal savunma kavramı o ülkenin bir gün 
kendini tek başına savunma durumunda kalabileceği 
varsayımına dayandırılmalıdır. 

Demek ki, savunma gücü tehlikeleri karşılayabile
cek düzeyde olmalıdır; fakat bir ülkenin savunma gü
cünü o ülkenin ekonomisinden ayrı düşünmek imkânı 
yoktur. 

Bugün Türkiye'nin ekonomisi, karşısında bulundu
ğumuz tehlikeleri karşılayacak düzeyde bir gücü oluş
turacak halde değildir. Türkiye'nin ekonomisini bir 
anda geliştiremeyeceğimize göre karşısında olduğumuz 
tehlikeleri azaltmak lâzımdır. Bu tehlikeler daha faz
la saygınlığı bulunan bir ülke olduğumuz takdirde 
azalır. Çünkü saygın ülkelere tecavüz ihtimali daha 
azdır. 

Demek ki, biz, bir savaş bloku olan NATO'dan 
aynlırsak, hele emperyalizmin kurbanı mazlum mil
letler arasında yer alırsak dünyada saygınlığımız arta
caktır. Saygınlığımızın arttığı oranda tehlikeler aza-
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lacaktır, tehlikelerin azaldığı oranda savunma,gücümü
zü eksiltmemiz olanağı doğacaktır. Savunma gücümü
zü asker - sivil el ele prensibini üzerine bina edersek, 
yani ağırlığı muntazam asker üzerinden alıp milis 
kuvvetlerini esas tutarsak, ekonomimiz daha rahat 
eder. Böylece her alanda daha fazla işgücü serbest ka
lır, Muntazam asker de, barışta, bir emekçi olarak 
ekonomiye katkıda bulunur. Bunun bir örneği, Kur
tuluş SavavŞi Türkiye'sidir. Bugünden örnek savunma 
gücü gösterilecekse, Yugoslav ordusudur, Vietnam or
dusudur.» 

Şimdi, yeni ulusal savunma kavramı, bu gazetede 
yayınlanan yazıya göre, bu imiş. 

Sayın milletvekilleri, bir milletin kalkınmasını sağ
layacak olan plan hazırlanırken, o milletin içinde bu
lunduğu şartlar, gerçekler, iç politikası, dış politikası 
bir bütün olarak göz önünde bulundurulmak mecbu
riyeti vardır. Bir milletin -savunması, en hayati me
selesidir. Türk milleti bu meseleyi kendi bağımsızlığı 
için en önemli bir mesele görmüştür ve Türkiye'yi 
idare edenler de, yıllarca, bunun nasıl olacağını âdeta 
gelenek haline gelmiş prensipler haline sokmuşlardır. 
En başta Atatürk'ten başlayarak meseleyi ele alırsak, 
Büyük Atatürk, «Yurtta Barış, Cihanda Barış»: ilkesiy
le Türk politikasına bir yön vermiştir. Bu, Cumhu
riyet Hükümetlerinin devam eden geleneksel politika
sı olmuştur. 

Daha sonra memleketi yönetenler, Türkiye'nin top
lu bir güvenlik şemsiyesi altında bulunmasını, memle
ketin savunması için gerekli saymışlardır. Bunun için 
çalışmalara girmişlerdir. Bu çalışmalar neticesinde ta 
1945'lerde, 1946'larda başlayan bu çalışmalar 1951 Me 
neticelenmiş ve Türkiye NATO ittifakına bir üye ola
rak girmiştir. Türkiye'nin savunması bu prensipler 
içinde düzenlenmiştir. Türkiye'nin bugün kara sınır
ları 2753 kilometredir, deniz sınırları da 8333 kilo
metredir. Türkiye bu kadar' geniş sınırlara sahip olan 
bir Devlettir ve sınırlarını her yerde korumak, güven
lik altında bulundurmak mecburiyetindedir. Türki
ye'nin saygınlık kazanması, saygın bir Devlet olması,. 
her şeyden önce güçlü olmasına bağlıdır. Silâhlı Kuv
vetleri azaltılmış, savunmasını milis kuvvetine bağla
mış ve toplu güvenlik -sağlayan, hedefi de savunma 
olan, saldırganlık olmayan bir ittifak sisteminden 
ayrılıp mazlum milletlerin arasına, üçüncü dünya 
devletleri arasına karışmış bir Türkiye'nin saygınlığı 
çoğalmaz, azalır. Eğer gerçekten Sayın Başbakanın ifa
de ettiği, yeni ulusal savunma kavramı bu ise, bu mil
let için, memleket için çok büyük tehlikedir. Bunu bu-



M. Meclisi B : 9 23 . 11 . 1978 O : 1 

rada bu fırsattan yararlanarak ifade etmeyi bir vazife 
sayıyorum. 

Plan hazırlanırken o memleketin, o milletin içinde 
bulunduğu gerçeklerin dikkate alınması ve gerek iç po
litikasının, gerek dış politikasının dikkate alınması, 
planda varılmak istenen hedeflere göre de politikaların 
tanzimi gereklidir. Türkiye'nin dış politikası yıllardan 
beri prensiplere bağlanmıştır. Biraz önce işaret etti
ğim gibi bu politika, Atatürk'ün koymuş olduğu 
«Yurtta barış, Cihanda barış»; esasına dayalı ve batı 
medeniyetine dönük politikadır. 

Daha sonra gerek Merhum İnönü zamanında baş
lamış olan ve onu takibeden Demokrat iktidarı zama
nında neticelendirilmiş olan NATO ittifakına üye ola
rak Türkiyen'in kendi savunmasını ve bu ittifak şemsi
yesi altında toplu güvenliğin sağladığı imkânları da de
ğerlendirerek kalkınmasını planlaması esasına dayan
ması gereklidir. Bunun için Türkiye'nin dış politika
sını bu esaslara göre yöneltmek lâzımdır. Dış politika
da bir ülkenin çıkarlarını sağlayabilmek, her şeyden 
evvel açık olmaya bağlıdır. Güvenilir, dürüst, açık po
litika gütmeye bağlıdır. 

Bugün 11 aydan beri iktidarda bulunan Hükümetin 
dış politikası Türkiye'nin menfaatlerini zedelemiştir. 
Bu Dördüncü Beş Yıllık Planda ele alınmış olan he
deflerin ihtiyaç göstereceği imkânları sağlamayı da güç
leştirmiştir. Bugünkü Dördüncü Beş Yıllık Planda he
def alınmış olan kalkınmayı sağlamak için, dışarıdan 
8 milyar dolarlık bir dış finansman temini öngörül
müştür. Bu dış finansman nereden temin edilecektir? 
Türkiye'nin daha çok müttefikleri olan memleketler
den temin edilmesi muhtemeldir. Binaenaleyh, Tür
kiye'nin hükümetlerinin planın öngördüğü hedefe gö
re dış politikasını tanzim etmesi lâzımdır. Bakalım 
şimdi, hu Hükümet iktidara geldiği günden beri dış po
litikayı nasıl yönetmiştir 

iktidara gelir gelmez Yunan Başbakanı ile re'sen 
görüşerek Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselele
ri kısa yoldan halledeceğim, demiştir. Güzel bir te
şebbüsle Montrö'de iki Başbakan buluşmuşlardır; fa
kat bu teşebbüs daha küçük seviyede hiçbir hazırlık 
yapılmadan girişilmiş bir teşebbüstü, İki Başbakan 
arasında görüşmeler oldu. Bu görüşmeleri faydasız 
saymak doğru değildir; fakat bu görüşmeler sırasında 
Türkiye Başbakanının Türkiye'nin müttefiki bulunan 
Amerika Birleşik Devletleriyle ilgili hesapsız, kendi 
uzmanlarıyla danışmaksızın ayaküstü, alelacele öfkeli 
çıkışlar oldu. Daha sonra Sayın Başbakan, Türkiye 
için tehditlerin değiştiğini söyledi. «Sovyetler Birliğinin 

Türkiye için artık tehdit olmaktan çıktığını» ifade 
etti. Halbuki NATO ittifakı Sovyetler Birliğinin yayıl
ma politikasının hür dünyaya karşı meydana getirdiği 
tehdide karşı kurulmuştur. O tehdide karşı Batı Av
rupa demokrasileri kendilerini beraberce savunmak 
için, sırf savunmak maksadıyla bir saldırıya karşı hür 
dünyayı savunmak maksadıyla, bu ittifakı kurmuşlar
dır ve bu ittifakın temelinde de Sovyetlerin yayılma 
tehdidi, bulunmaktadır. 

Bu tehdit Türkiye için vardır, olmuştur. İkinci 
Cihan Savaşından sonra resmen Türkiye'den toprak 
istenmiştir. Boğazların birlikte savunulması istenmiş
tir ve Türk hükümetleri tarafından o zaman haklı ola
rak bu istekler de reddedilmiştir. 

Türkiye bu tehditler karşısında kendi savunmasını 
daha sağlam hale getirmek için, Batı demokrasilerinin 
meydana getirdiği NATO ittifakına girmeyi yararlı 
görmüştür. Bunun için teşebbüslere girişmiştir: ilk 
safhada bu teşebbüsleri olumlu karşılanmamıştır. Bir
çok çalışmalardan sonra, nihayet 1951 yılında Türki
ye'nin bu teşebbüsü başarıya ulaşmış ve Türkiye bu 
pakta üye olabilmiştir. 

Üye olduktan sonra Türkiye, bu savunma paktın
dan çok yararlanmıştır, güvenliğini güçlendirmiştir. 
Ekonomik kalkınmasında dostlarından yardımlar elde 
etmiştir. Silâhlı Kuvvetlerini modern silâhlarla do
natımda bu ittifakın çok yararlarını görmüştür. 

Türkiye'nin bugün de yüksek menfaatları NATO 
ittifakının bir üyesi bulunmakta devama bağlıdır. Tür
kiye'nin NATO'dan ayrılması Türkiye'nin menfaatı-
na değildir. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması Türki
ye'nin saygınlığını artırmaz. Bir devletin saygınlığı, o 
devletin gücüyle orantılıdır. Gücü olmayan bir devle
tin saygınlığından da söz edilemez. Milletlerarası, dev
letlerarası münasebetlerde esas olan realite her devle
tin gücüdür. 

Ayrılıp üçüncü dünya devleti olmakla Türkiye'nin 
saygınlığı artmaz, aksine, saygınlığı eksilir. 

Bir günlük gazetede yayınlanmış olan bu, yeni 
ulusal savunma kavramı, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin hayatına bir kasıttır. Hele bu sözü Türkiye Cum
huriyetinin Başbakanı olan zat söylerse ciddi tehlike 
vardır. Bu gazetede yazılan ulusal savunma kavra
mına, sayın yazarın kendisi de katılmıyor. Burada 
ifade edilen ulusal savunma kavramını, değerli ya
zar çök veciz şekilde eleştiriyor ve diyor ki: «Avustur
ya gayet saygın bir Devletti. Finlandiya da öyle. 
Biri karşısında, Hitler, öteki karşısında Stalin hiç fü
tur duymadılar. Bugün çok saygın fsviçreyle, İsveç 
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savunma gücü için en yüksek harcamaları yapan iki 
ülkedir ve bloklar dışı olmaları ekonomilerinin buna 
dayanacak güçte bulunması sayesindedir. Kurtuluş Sa
vaşına gelince, onu, Çerkez Etem'in milislerinin de
ğil, kurulan muntazam ordunun kazandığını herkes 
bilmektedir.» 

Değerli milletvekilleri, dışı politikada bu Hüküme
tin ciddi hataları sürmüştür. Sayın Başbakan, «Sov
yetler, Türkiye için tehdit değildir» sözünü söyle
dikten sonra, NjATO Konseyi toplantısında Başkan
lık etme sırası Türkiye'ye gelmişti. Kendileri bu toplan
tıya gittiler ve Türkiye'nin Başbakanı plarak toplantıya 
Başkanlık da. ettiler. Orada temaslar da yaptılar; 
fakat bu geziden ve bu toplantıdan döner dönmez, 
hemen araya hiçbir zaman köymaksızın bir Sovyet 
Rusya gezisine gittiler bu gezide Sayın Başbakan, 
Kıbrıs konusunda Sovyetlerle aramızda anlaşma ol
duğunu, Sovyetlerin Kıbrıs konusunda Türkiye'nin gö
rüşünü benimsediğini, eski görüşlerinden vazgeçtiğini 
ifa'de ettiler. Aradan kısa bir zaman geçmeden Sov
yetlerin Tass Ajansı, Sovyet görüşünün değişmediğini, 
eski görüşlerinde ısrar ettiklerini beyan etti. Yani, 
Sayın Başbakanı yalanladı. Daha sonra yine Sayın Baş
bakan Sovyetlerden bahsederken, «Sovyetlerle aramız
da güvence vardır» şeklinde konuştular. Aradan az 
'bir zaman geçmeden, Türkiye'ye konulmuş olan 
Amerikan ambargosunun kalkmasına karşı Sovyetler 
resmen karşı çıktılar. Sovyet Rusya dedi ki: «Türkiye 
üzerine Amerika'nın koymuş olduğu silah ambargosu
nun kalkması Doğu Akdenizde barışı tehlikeye so
kar.» Şimdi, Sayın Başbakanın «Sovyet Rusya ile ara
mızda güvence vardır» sözünü bizzat Sovyetlerin kendi
leri bu açıklamalarıyla açıklamış oldular. Silah ambar
gosu Türkiye'ye konalı nihayet bir iki yıl olmuştur. 
ondan önce silah ambargosu yoktu ve Türkiye'nin 
her tarafında barış hüküm sürmüştür. Türkiye'nin 
üzerine konan silah ambargosunun kaldırılmasıyla ba
rışın tehlikeye düşmesinin bir münasebeti yoktu. Bu, 
Sovyetlerle Türkiye arasında güvenceden söz etmenin 
büyük hata olduğunu ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, daha sonra bu hatalar sür
dü. En son, yeni bir olay, Sayın Başbakanın Cum
huriyet Halk Partisi Kurultayındaki konuşması: Du
vara sıkışma, duvara atlama hikâyesi. 

Değerli milletvekilleri, 8 milyar dolarlık dış finans
man bulmayı öngören bir plan hazırlayacaksınız ve 
bu finansmanı NATO üyesi olan Ortak Pazar üyesi 
olan müttefikiniz, dostunuz ülkelerden temin etmeyi 
tasarlayacaksınız ve dfş politikanızın üzerine şüphe dü

şürecek, Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olup ol
madığı konusunda şüphe yaratacak, Türkiye'nin Hü
kümetinin, Türkiye'nin dış politikasını nereye götüre
ceği konusunda şüphe yaratacak, bu şekildeki beyan
lar Dördüncü Beş Yıllık Planla bağdaşmaz, Türki
ye'nin yararlarıyla da bağdaşmaz. 

Değerli milletvekilleri', dış politika konusundaki 
görüşümüzü bu şekilde özetledikten sonra, iç politika 
konusuna da ve memleketimizin iç güvenliği konusu
na da değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir planın uygulanması, ba
şarıya ulaşması, bir hükümetin başarıya ulaşması her 
şeyden önce kendi vatandaşlarının güvenine sahip ol
ması, sevgisine sahip olması ve desteğine sahip olma
sına bağlıdır. Muvafık - muhalif bütün vatandaşla
rının güvenini kazanmayan, desteğini kazanmayan bir 
hükümetin, ne kadar mükemmel plan yaparsa yapsın, 
o planı başarıya ulaştırması mümkün olmaz. 

Bugünkü Hükümet, iktidara geldiği dakikadan iti
baren, memlekette vatandaşlar arasında farklılıklar 
gözetmiştir, yan tutmuştur, ayrılıklar gözetmiştir . ya
bancı bir kelimeyi, yabancı bir terimi kullanarak ifa
de etmek istiyorum - ilk defa Cumhuriyet tarihinde 
bir kısım vatandaşlara karşı diskriminasyon getirmiş
tir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin vasıflarını tayin etmiştir. Bunlar 
da; insan haklarına dayalı, demokratik, laik Cumhuri
yet, karma ekonomiyi benimseyen ve ülkesiyle milletiy
le bölünmezliğini esas alan birtakım vasıflarıdır. Bu 
Hükümet, iktidara geldiği günden itibaren kanunlara 
riayetsizliğin örneğini vermiştir. Yargı kararlarını uy
gulamamak suretiyle, yargı kararlarına karşı, kendi
sinin de iddialarının aksine olarak saygılı olmadığını 
göstermiştir. İktidara gelmeden önce en büyük şikâyet
leri, yargı kararlarına saygı gösterilmemesi idi; fa
kat iktidara geldikten itibaren yasama kararlarına 
en büyük saygısızlığı zaman zaman bu Hükümet gös
termiştir. Ayrıca kanunları çiğnemek, Anayasa ihlalin
de çok açık örnekler vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu şekilde memleketin için
de farklılıklar yaratmak, kanunsuzlukları â'det haline 
getirmek, TRT gibi, Anadolu Ajansı gibi, Yurt - Kur 
gibi, Merkez Bankası gibi, tamamiyle tarafsız olma
sı ve kanun çerçevesi içinde görev yapması icap eden 
kurumları zorla işgal ederek, bunları taraflı şekilde 
kullanmak memleketin vatandaşları arasında Hüküme
te karşı güvensizlik, Hükümete karşı antipati ve Hü
kümetin uygulayacağı planlarda başarı sağlamasını 
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temin edecek destekten yoksun kalmasını sağlar; 
buna söbep olur. Bugünkü Hükümetin durumu ve 
tutumu budur. Her şeyin temeli insandır. însanı na
zarı İtibara almak ve insanda güven yaratmak, şevk 
yaratmak ve insanlarımızın benimseyeceği bir planı 
onların sevgisiyle, onların desteğiyle, fedakârlığıyla uy
gulamakla ancak memleketimizin kalkınması mümkün 
olabilir. Bu Hükümt bu vasıflardan mahrum oldu
ğunu 11 aylık icraatıyla ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin kalkınmasında 
tasarruf, üretimi artırmak ve ihracâtı artırmak, için
de bulunduğumuz sıkıntıların çözümünde anahatlar 
itibariyle baş vurulacak başlıca çarelerdir. Bu Planda 
tasarrufa ait esasları bulamadık. Türkiye'nin gerek 
devlet idaresinde, gerek dışında büyük israf vardır, 
savurganlık vardır. Mutlaka Türkiye'nin içinde bu
lunduğu sıkıntılardan çıkması için, geniş kapsamlı ta
sarruf tedbirleri almak ve bunları süratle uygulamak 
lazımdır. 

Bu Hükümet, iktidara geldiğinden beri memur ve 
öğretmen kıyımına girişmiştir. Bunun neticesinde, tec
rübeli ve yetenekli memurlar ya sürülmüşler, ya atıl
mışlar veya kızağa çekilmişlerdir ve devlet kadrola
rında şişirilmiş gizli işsizlik meydana gelmiştir. 

Planda dış istihdama gerekli önem verilmemiştir. 
Dış istihdam politikası tespiti gerekli olan bir hu
sustur. Bir de Hükümetin getirmek istediği vergi ta
sarıları vardır. Bu vargi tasarıları kanunlaştığı tak
dirde, piyasanın kontrol edilememesi sebebiyle, pa
halılık daha çok artacak ve özellikle işçi ve dar gelir
liler ezilecektir. Pahalılık baş döndürücü bir hızla 
arttığı halde, Planda emekliler için, emekli işçiler için, 
esnaf için bunları, bu pahalılığın ezici tesirinden 
koruyacak tedbirlere yer verilmemiştir. 

Bu beşer yıllık planlar hazırlanırken, plan döne
mi başladığından bu yana bir usul benimsenmiştir. Bu 
da, hazırlanan plan, uluslararası kölokyum'a da açı
lırdı; Dördüncü Beş Yıllık Planda, bu da yapılma
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, Planda, bölgelerarasındaki 
dengeyi sağlayacak tedbirlere de gerçekçi olarak yer 
verilmemiştir. Üçüncü Plan döneminden beri proje
si hazırlanmış olan, Aşağı Fırat Projesi, bölgelerara
sındaki dengesizliği gidermede çok önemli hizmet ya
pacak olan bir projedir. Planda, bu projeyi hızlandıra
cak, hatta bunun aksamadan yürütülmesini sağlaya
cak tedbirlere de yer verilmemiştir. Plana göre, Tür
kiye'de 146 büyük proje vardır; bu 146 projenin içinde
dir bu Aşağı Fırat Projesi de. 

Bu projeler için, 56 milyar lira tahsisat öngörül
müştür. Bunun 10 milyar lirasının özel teşebbüsten 
sağlanacağı düşünülmüş; böylece geriye 46 milyar ka
lıyor. Bunu, 5 yıla böldüğümüz zaman, yılda 9 mil
yar harcama olması gerekiyor. Yani, 146 projeye 
yılda 9 milyar bir ödenek düşünülmüştür ki, bu mik
tar çok yetersizdir. 

Halbuki, bu Aşağı Fırat. Projesi üzerinde siklet 
merkezi yapılsa ve süratle bu Aşağı Fırat Projesi ger
çekleştirilse, sadece bu bölgeden, Türkiye'nin tümü
nün ürettiği tarımsal ürünleri sağlamak imkân dahili
ne girecektir ve Türkiye'nin birçok sıkıntılarının çö
zümlenmesi mümkün olabileceği gibi, o bölgenin de 
fakirlikten kurtulması süratle sağlanabilir hale gele
cektir. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımızın işaret et
tikleri gibi, kooperatifçilikte de zorlayıcı bir sistem 
benimsenmiştir. Türk köylüsü ve Türk vatandaşı mül
kiyet hakkına bağlıdır, bütün insanlar mülkiyet hak
kına bağlıdır. İnsanları harekete geçiren faktörlerin 
en önemlisi mülkiyet hakkıdır. Bu bakımdan, zorlayı
cı kooperatifçiliğin yararlı olmayacağı açıktır, Anaya
samıza da uygun değildir. 

CHP GRUPU ADINA MEHMET GÜMÜŞÇÜ 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Dördüncü Beş Yıllık Plan konusunda Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini sunmadan 
önce, tümünüzü saygı ile selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bizim görüşümüze göre, bu 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye'nin ya
pısını değiştirmeyi öngören bir zihniyetle hazırlan
mıştır. Halbuki, Türkiye'nin yapısı, yürürlükte bulu
nan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyla belirlenmiş
tir. Planın da, bu Anayasanın esaslarına uygun ol
ması gereklidir. Dördüncü Beş Yıllık Plan buna ay
kırı olarak hazırlanmıştır. 

Bu bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 
bu Planın partimiz tarafından benimsenmesi mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım Plan üzerinde ayrıca tefer
ruatlı incelemelerini de sunacaklardır. 

Ben, sözlerimi burada tamamlıyorum; sayın üyele
re saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi 50 dakika konuştu. 
Şimdi, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

âdına Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Gümüşçüde; 
buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar.) 
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fDeğerli milletvekilleri, bizden önce birçok konuş
macı, bu arada birkısım parti liderleri, bu kürsüden, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında değil; 
daha çok, geçmişteki eksikliklerinin, geçmişteki tu
tarsızlıklarının bir sanık gibi hesabını verdiler bura
da. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Genel Başka
nı Sayın Süleyman Demirel, Partimize olsun, Hükü
mete olsun, birçok tarizlerde bulundu, gerçekle bağ
daşma olanağı olmayan ithamlarda bulundu. 

Hükümetle ilgili bölümüne değinmeyeceğim. Yal
nız, Cumhuriyet Halk Partisine, Grupumuza yönelik 
bir iki konu üzerinde özellikle durmak istiyorum. 

Sayın Demirel, Cumhuriyet Halk Partisinin, miras 
hakkını, mülkiyet hakkını, seyahat özgürlüğünü tanı
madığını burada açık bir biçimde ifade ettiler. «Aca
ba yanlış mı işittim?» diye zabıtları tetkik ettim; ger
çekten, Cumhuriyet Halk Partisinin, mülkiyet hak
kını; Cumhuriyet Halk Partisinin, miras hakkını ka
bul etmediğini; Cumhuriyet Halk Partisinin, seyahat 
özgürlüğünün karşısında olduğunu söylemiş bulun
duğunu kesin olarak saptadım^ 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doğru tabii. 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlar, milletin kürsüsünden açıkça ilan ediyorum; 
Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi gibi, bundan 
100 ya da 150 yıl evvelinin mülkiyet anlayışını de
ğil, ama çağdaş ve insanca mülkiyet anlayışını ka
bul eden bir partidir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — «Toprak işleyenin, 
su kullananın» diyerek mi? 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, yalnız bizim bugünkü mülkiyet, bizim 
bugünkü miras, bizim bugünkü seyahat özgürlüğü an
layışımıza, siz ancak 50 yıl sonra gelebilirsiniz ya da 
100 yıl sonra gelebileceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasası, açıkça, hak
lardan söz etmiş; bu arada, elbette seyahat özgürlü
ğünü de getirmiş. Biz diyoruz ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Anayasanın getirdiği bütün haklara 
saygılıyız ve benimsiyoruz. Hele hele, seyahat öz
gürlüğünü yalın olarak kâğıt üzerinde Anayasa içe
risinde bıraktığınız zaman, hiçbir anlam taşımaz di
yoruz. Diyoruz ki, «Gelin, arkadaşlar, buna ekono
mik ve sosyal bir içerik kazandıralım.» Köyünden 
'kente gelecek parayı cebinde bulamayan köylü için, o 
seyahat özgürlüğünün hiçbir anlamı yoktur. Biz, ya
sanın kuru maddelerine canlılık vermek istiyoruz, 
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verdirmek istiyoruz ve değerli arkadaşlarım, öyle uzun 
boylu bir şey de istemiyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Batıyorsunuz, batı
yorsunuz. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Seyahat öz
gürlüğünden, Yahya Demirel ne kadar yararlanıyorsa, 
Türk köylüsü de, Türk işçisi de o kadar yararlansın 
istiyoruz. (AP sıralarından gürültüler.) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hikmet Müezzin-
oğlu ne kadar yararlanıyor? 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım... (AP ve MHP sıralarından «Demagoji 
yapma» sesleri, gürültüler.) 

Sevgili Adalet Partililer, birbirimizi burada din
leme alışkanlığını kazanamazsa k... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yahya Demirel'i 
karıştırma burada. (AP sıralarından gürültüler, «De
magoji yapma» sesleri.) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Düşünce 
özgürlüğüne karşı saygılı olmazsak, birbirimize say
gılı olmazsak, bunu içimize sindiremezsek, içtenlikle 
söylüyorum, bu çatıya yakışır insan olmayız. Onun 
için, herkes (AP sıralarından gürültüler) düşündü
ğünü özgürce söyleydbilsin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Yahya 
Demirel'i burada karıştırırsanız, cevabını alırsınız. 
Lütfen saygılı konuşunuz. (AP sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, siz de lütfedip 
oturur musunuz? (AP sıralarından gürültüler.) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Burada söy
leyeceğim sözleri millet adına söylüyorum. Adalet Par
tisi Grup... 

'ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Hikmet 
Müezzinoğlu'ndan da bahsedin o zaman. (AP sırala
rından gürültüler.) 

'BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum Sayın 
Kıratlıoğlu... Sayın Kıratlıoğlu, rica ediyorum... (AP 
ve CHP sıralarından gürültüler.) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Adalet Par
tisi Grup Başkanvekilinden izin alacak değilim. 

BAŞKAN — (Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu'na hitaben.) Rica ediyorum beyefendi, söz alma
dan konuşmayın lütfen. 

ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) — Demagoji yapma ora
da. (AP sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oturduğu 
yerden müdâhale edemeyeceğini, Sayın Grup Başkan-
vekiline lütfen hatırlatın efendim. 
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IBAŞKAN — Sayın Gürbüz../(AP ve MHP sıra
larından gürültüler.) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Adalet Partisi, her konuda olduğu gibi, 
demokrasi anlayışı konusunda da sınıfta kaldı. 

Demokrasiyi ekonomik ve sosyal içerikten soyut-
îadığınız zaman, bundan 50 ya da 100 yıl evvelinin 
demokrasisi çıkar, özgürlük anlayışı çıkar. Biz, Türk 
toplumunu 50 yıl, 100 yıl, sizin anladığınız manada, 
geriye değil, Türk toplumunu, çağa getirmek istiyo
ruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu köy kahve-
siride söyle. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, rica ediyorum... Çok 
müdahale ettiniz. İsminizi söylememek için epeyce 
sabırlı olduk. Rica ediyorum, lütfen yerinizde ve sü
kûnetle oturun. (Gürültüler) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Devamla) — Köy kah-
vesindeki insanlar sizden daha yeteneklidir; o horla
dığınız, köy kahvesindeki köylüler, sizden daha say
gılıdır düşünceye karşı. (Gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, Dördüncü Plandan söz etme
den önce, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu eko
nomik, sosyal ve kültürel sorunlara kısaca değinmek
te yarar ummaktayım* 

Türkiye, Dördüncü Plan dönemi başında, gerçek
ten çok önemli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı 
karşıyadır. Bu sorunlar genel olarak, ekonominin ya
pısal özelliklerinden dolayı ortaya çıkmakla birlik
te, 1973'ten sonraki yıllarda, dünya ekonomisinin de 
içinde bulunduğu koşullar nedeniyle giderek ağırlaş
mış ve 1978 yılında yeni bir yaklaşımla ele alınma
sını gerektirecek boyutlara ulaşmıştır. 

Bugün içinde bulunduğumuz durumda büyüme 
hızı, Türkiye'nin potansiyel büyüme hızının çok al
tına düşmüş, yatırımlar duraklamıştır. Bunların so
nucu olarak, üretim ve dışsatımda gereken artışlar 
gerçekleştirilememiştir. Ekonomi, yüksek ölçüde, dışa 
bağımlı olduğundan, dışsatım, dışalımın sürekli ge
risinde, hem de çok gerisinde kalmıştır. Tüm dışsatım
dan elde ettiği geliri, petrol gereksinmesine ayırma zo-
runluğunda kalan Türkiye, korkunç bir döviz darbo
ğazı ile karşı karşıya gelmiştir. Bu döviz darboğazı, 
Türk ekonomisinin büyümesi üzerinde önemli ölçüde 
sınırlayıcı bir rol oynamaya başlamıştır. 

Bunların yanı sıra, fiyat artışlarının giderek hız 
kazanması, zaten adaletsiz olan gelir dağılımını büs
bütün bozmuş, bir yandan kalkınmanın nimetlerinden 
küçük bir grupun daha fazla yararlanmasını sağlar-
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ı ken; diğer yandan, ekonomideki kaynak dağılımını 
olumsuz yönde etkilemiştir. 

Dördüncü Plan dönemine girerken Türk ekonomi
sinin karşılaştığı sorunları, geçmiş dönemlerde mey
dana gelen gelişmelerden soyutlayarak incelemek 
mümkün değildir. Bu sorunların kökeninde Türk eko
nomisinin yapısı vardır. Özellikle, sanayiin tüketime 
ve iç pazara dönük, ara ve yatırım malları yönünden 
dışa bağımlı yapısı, ödemeler dengesindeki darboğaz 
ile birlikte Türk ekonomisinin bugün içerisinde bu-

I lunduğu duraklamanın en önemli nedeni olmuştur. 
I Türkiye, Üçüncü Plan döneminde amaçlanan eko

nomik büyümeyi gerçekleştirememiştir. Üçüncü Plan
da, gayri safi milli hâsılanın yılda ortalama 7,4 art-

I ması hedef alınmış, gerçekleşme 6,5 olmuştur. 
I Bunun yanı sıra, milli gelirin birleşiminde öngörü-
I len yapısal değişiklik sağlanamamıştır. Bu dönemde 

tarım sektörü, gayri safi yurt içi hâsıla içindeki pa-
I vını korumuş, sanayi sektörü ise amaçlanan düzeye 
I çıkarılamamıştır, tmalat sanayii katma değerinin gay-
I ri safi yurt içi hâsıla içerisindeki payı, Üçüncü Plan-
I da öngörülen hedefin altında kalmış; plan dönemin

de, imalat sanayiinin payı artmamıştır. Plan dönemin
de imalat sanayii, gayri safi yurt içi hâsıla içindeki 

I % 16,7'lik payını korumuştur; Üçüncü Plan hedefi ise 
% 18,9 idi. 

I Bundan daha da önemlisi, imalat sanayiinde tüke
tim, ara ve yatırım mallarının dağılımının sağlıklı 

I bir sanayi yapısının gerektirdiği biçime ulaştırılama
mış olmasıdır. Türk imalat sanayii, daha çok, tüke-

I tim ve dayanıklı tüketim malları sanayilerinde ve iç 
I pazara yönelik dallarda gelişme göstermiştir. Ara ve 
I vatırım mallarında gereken gelişmeler sağlanamadığı 

için, imalat sanayii, dış bağımlılığı yüksek bir üre-
I tim yapısına sahip olmuştur. Ara mallar içerisinde, sa-
I nayii etkileme gücü yüksek demir, çelik, kimya, pet-
I rokimya gibi sektörlerin ve tarımsal üretimin artırıl-
I ması için çok önemli olan gübrenin ara malları üre

timi içindeki payları gerekli düzeye yükseltilememiş-
tir. 

Yatırım malları üreten sektörler içinde ise, elektrik-
I li makineler ve ulaşım araçlarında, planda öngörülen 
I paylar aşılmış, bu sektörlerin üretim artışları, daha 

çok, dayanıklı tüketim mallarında meydana gelmiştir. 
I Böyle bir gelişmenin sonucu olarak Türk sanayii, 

ara ve yatırım malları yönünden dış bağımlılığı yük
sek bir yapıya ulaşmıştır. 

Planlı dönemde sabit sermaye yatırımlarının ger
çekleşmesinde, gayri safi milli hâsılanın pay olarak 

I alınan hedeflerine ulaşılamamıştır. 
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Dördüncü Plan dönemi başında karşılaşılan en 
önemli sorunlardan biri de döviz darboğazıdır. Buna 
neden de, ara ve yatırım malları yerine, tüketime ve 
iç pazara yönelik sanayileşmedir. Böyle bir sınai ya
pının olumsuz yanları, özellikle 1974'ten itibaren pet
rol fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte kendini 
daha çok gösterir duruma gelmiştir. 

Teknoloji ve girdiler yönünden dışa bağımlı ve ih
raç mallarının büyük bir kısmı tarımsal ürünlerden 
oluşan Türle ekonomisi, ithal girdilerinde meydana 
gelen fiyat artışlarına karşılık, ihraç malları fiyatları
nı artıramamış ve dış ticaret açıkları giderek artış 
göstermiştin 

Dışsatımın, dışalımı karşılama oranı 1972 yılında 
% 44,5 iken 1977 yılında % 32,1'e düşmüştür, 1976 
fiyatlarıyla. 

Değerli milletvekilleri, ödemeler dengesinde kar
şılaşılan darboğaz, diş dünyadaki fiyat artışlarıyla 
ağırlık kazanmakla birlikte, bu duruma gelinmesinde, 
Türic ekonomisinin yapısı temel neden olmaktadır. Ar
tan dış ticaret açıkları karşısında başvurulan kısa va
deli dış borçlanma ise, bu durumdan kurtulabilmek 
için köklü bir çözüm olmaktan çok uzaktır. Bu po
litika sonucu, dış bağımlılık, yeni biçimler alarak da
ha' da artmıştır. Bu olgu, gelişmenin ulusal kaynak
larla finanse edilmesinin önemini açık olarak ortaya 
koymaktadır. Geçmiş dönemden kaynaklanan ve bu
gün de hızını sürdüren enflasyon, ülkenin hem eko
nomik ve hem de sosyal alanda karşı karşıya bulun
duğu en önemli sorunlardan biridir. 

' Enflasyon, bir yandan gelir dağılımını bozarken, 
diğer taraftan kaynak dağılımını olumsuz yönde et
kilemektedir. Fiyat artışlarının süreklilik kazanması 
sonucu; toplumun tasarruf alışkanlıkları azalmakta; 
bireyler, fiyatların gittikçe artacağı bekleyişi içinde, 
para tutmaktan kaçarak, tüketime yönelmektedir. 

Enflasyonun diğer bir olumsuz etkisi de, yatırım
cılar için iç pazarı çekici hale getirmesi ve bunun do
laylı olarak sonucu da, ihracatın gelişmesini kös'tek-
lemesidir, 

Geçmiş dönemlerde izlenen para - maliye - kredi 
politikası, enflasyonu beslemiştir. Diğer taraftan, yan
lış kaynak tahsislerine dayanan yüksek girdi esasına 
sahip ve iç pazara yönelik üretim yapısı, dünyadaki 
fiyat artışlarının ekonomiye yansımasına yol açmış 
ve kurulu kapasitelerden yararlanılamaması da, sunu 
yetersizliğini artırarak bu olguyu desteklemiştir. 

Diğer önemli bir sorun da enerji darboğazı ve 
altyapı yetersizliği olmaktadır. Bu soruna, «Barajlar 
Kralı» palavrası da çözüm getirememiştir; tam ter

sine, Türkiye'nin bu konuda var olan potansiyelin
den yararlanamadığı, doğal kaynaklarımıza dayalı 
santralların, kömüre dayalı santralların, suya dayalı 
santralların yapımı yıllar yılı savsaklandı, askıda bı
rakıldı. Petrole dayalı, yani, dışa bağımlı enerji üre
timinde ısrar edildi. 

Ulaştırma sektöründe, karayolları, giderek ağırlık 
kazanmış ve petrole dayalı bir ulaşım yapısı oluş
muştur. Bu da, artan petrol fiyatlarıyla birlikte, dış 
ödemeler dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. 
Gelir dağılımının adaletsizliği sonunda, Üçüncü 
Plan Dönemi sonlarına doğru sosyal bunalımlara yol 
açacak boyutlara ulaşmıştır. 

Özellikle son yıllarda çok yüksek bir hıza ula
şan enflasyon, gelir dağılımını büsbütün bozarak, 
kalkınmanın yararlarının geniş kitlelere yayılmasını 
önlediği gibi, gelişmenin yükünü de halk kitlesinin 
sırtına yüklemiştir. 

Sanayileşmenin yeterli hızda ve biçimde gelişme
miş olması, işsizlik probleminin giderek artmasına 
yol açmıştır. 1972'de toplam 2 milyon kişi olan iş
gücü fazlası, 1977'de 2,2 milyon kişiye ulaşmıştır. 

Bütün bu gelişmeler sonucu, Türk ekonomisinin 
sorunları giderek ağırlaşmış, 1978 yılında bunalım
lara yol açacak boyutlara ulaşmıştır. 

1977 yılından itibaren büyüme hızı önemli ölçü
de düşmüş, yatırımlar azalmış, dış ödemeler açığı gi
derek artmış ve bunun sonucu olarak kısa vadeli dış 
borçlar da yükselmiştir. 

Enflasyon ve işsizlik olağanüstü boyutlara ulaş
mıştır. 

Ekonominin bozukluğu, toplum yapısının diğer 
kesimlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. 

1978 Türkiye'sinde, ekonomik kalkınmayla, sos
yal gelişmenin, yukarda saydığımız nedenlerle, bir
birinden ayrılmaz parçalar olduğu anlaşılmıştır. Do
layısıyla, 4 ncü Plan hedeflerini ve politikasını buna 
göre oluşturmak gerekmektedir. 

Dördüncü Planın temel ekonomik amacı, çağdaş 
bir sınai yapıya ulaşmaktır; hedef alınan büyüme hı
zını, böyle bir sınai yapıya ulaşarak gerçekleştirmek
tir. 

Dördüncü Plan döneminde gayri safi milli hâsıla, 
yılda % 8 artacaktır. Bunun sonucu olarak, kişi ba
şına gelir, 1978'de 26 796 liradan, 1983'de 35 275 
liraya çıkacak, yılda ortalama % 5,7 arasında arta
caktır. 
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Gayri safi yurt içi hâsıla içinde sanayi sektörü
nün payı, Dördüncü Plan dönemi başında % 29,5 
ton, plan dönemi sonunda % 31,5'e yükselecek; ta
rımın payı ise azalarak, plan dönemi sonunda % 19,4 
olacaktır. 

Sanayi sektörünün toplam üretim içindeki payı 
ise, 1978'de % 41,2 iken, 1983'te % 45'9'a yüksele
cektir. 

İmalat sanayiinin dış bağımlılığını azaltmak 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, ara ve yatırım malla
rının üretim artışlarının yılda ortalama % 12,6 ve 
% 15,2; tüketim mallarının üretim artış hızının da 
yılda ortalama 8,4 yüksek gerçekleştirilmesi öngörül
mektedir. 

Bu gelişmeler sonucu, imalat sanayii içinde ara 
ve yatırım mallarının payları artarken, tüketim mal
larının payı azalacak ve dış bağımlılığı yüksek, tüke
time dönük bir yapıdan, kendi yatırım ve ara malla
rım üreten, dış bağımlılığı daha az olan gerçek bir 
dış yapıya ulaşılacaktır. 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Dördüncü 
Plan döneminde toplam 1 trilyon 575 milyar 8 mil
yon lira sabit sermaye yatırımı yapılacaktır. Bu mik
tarın 898,3 milyar lirası, kaynak gereksinimi fazla 
olan büyük ölçekli imalat sanayii, enerji ve altyapı 
yatırımlarını gerçekleştirecek olan kamu kesimi tara
fından yapılacaktır. 

Dördüncü Plan dönemi sabit sermaye yatırımları
nın dağılımında en önemli payları imalat sanayine 
% 27,4, ulaştırma •% 16,3, konut % 14,6, tarım % 
12,2 ve enerji % 10,6 sektörleri almaktadır. Üçüncü 
plan dönemi yatırımlarıyla karşılaştırıldığında, gö
reli olarak en büyük yatırım artışları madencilik, 
enerji, eğitim ve sağlık sektöründe olacaktır. Ekono
minin son yıllarda karşılaştığı enerji darboğazı ve bi
rincil eneVji kaynakları ve sınai maddeler arzında gö
rülen darlık, enerji ve madencilik sektörlerine önem
li ölçüde yatırım yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Çağdaş bir yapıya ulaşmak için, eğitim ve sağlık 
sektörlerine de Dördüncü Planda, Üçüncü Plana gö
re daha fazla ağırlık vermek gerekmektedir. Dördüncü 
Planda öngörülen yatırım hacminin gerçekleşmesi, 
toplam yurt içi tasarruflarının payının artmasını ge
rektirmektedir. Yatırımların, daha çok, ulusal kay
naklarla karşılanması esas alınacak, iç tasarrufların 
gayri safi milli hâsıla içindeki payı 1978'de % 16,4 
iken, 1983'te % 22,4'e çıkacak; dış tasarrufların pa
yı ise % 3,5'tan, ı% 2'ye düşecektir, tç tasarruflarda 
öngörülen düzeye ulaşabilmek için, yaratılacak ek 

gelirin % 35,1 'nin tasarruf edilmesi öngörülmekte
dir. Bu orana ulaşabilmek için tasarruflar özendiri
lecek, gereksiz ve lüks tüketimi caydırıcı önlemler 
alınacaktır, tç tasarrufların artırılmasında en önemli 
katkı kamu kesiminden gelecektir. 

Enerji darboğazından çıkılmasında temel politika 
ulusal kaynaklara yönelmek olacaktır. Dördüncü Plan 
döneminde toplam enerji üretiminin petrol eşdeğeri 
olarak yılda ortalama % 11,6 oranında artırılması he
def alınmıştır. Plan dönemi sonunda toplam enerji 
tüketiminin yaklaşık % 53'ü, ulusal birincil enerji 
kaynaklarından sağlanacaktır. 

Dördüncü Plan döneminde, ödemeler dengesi 
darboğazının yarattığı güçlüklerden kurtulmak ama
cıyla, dış ekonomik ilişkiler çok yönlü olarak gerçek
leştirilecek; dışsatım, turizm ve görünmeyen işlem
lerden sağlanacak döviz gelirlerinin artırılmasına ve 
dışsatımın çeşitlendirilmesine önem verilecektir. 

Dördüncü Plan döneminde dışsatım, yılda ortala
ma % 18,6 oranında artarak, 1978 yılında 2 milyar 
300 milyon dolardan, 1983 yılında 5 milyar 400 mil
yon dolara yükselecektir. 

Dışsatımın yapısında sanayi ürünleri lehine bir 
gelişme sağlanacak, toplam dışsatım içinde 1978'de 
% 60 olan tarım kesiminin payı, 1983'te % 36,7'ye 
düşerken, imalat sanayii kesiminin payı % 30,8'den 
% 61,4'e yükselecektir. 

Sayın milletvekilleri. Dördüncü Plan döneminde 
dışsatımda sağlanacak artış, büyük ölçüde imalat sa
nayii dışsatımında gerçekleştirilecek artışa dayanmak
tadır. Bu dönemde, tarım kesimi dışsatımı yılda orta
lama % 6,1 oranında artarken, imalat sanayiindeki 
dışsatım artış hızı yılda ortalama % 36,1 olacaktır. 
Bu amaçla, dış pazarlarda rekabet edebilecek ileri 
teknoloji kullanan, ihracata yönelik sektörler destek
lenecektir. 

istihdam sorununun çözümü, hızlı sanayileşmeyle 
birlikte düşünülmektedir. 1978'de 16,4 milyon kişi 
olan sivil işgücü arzı, 1983'te 17,5 milyon kişiye çı
kacak; işgücü talebi ise, 14,8 milyon kişiden, 16,5 
milyon kişiye yükselmiş olacaktır. 

Tarımsal gizli işsizler dışındaki işsiz sayısı 1978'de 
1,6 milyon kişiden, 1983'te 1,1 milyon kişiye düşe
cektir. 

Eğitim, sağlık hizmetleri, çağdaş sanayi toplumu
nun gereksinmelerine uygun olarak ele alınacaktır. 
Eğitime, toplumu daha ileri bir gelişme aşamasına gö
türecek bir yapı kazandırılacaktır. 
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Dördüncü Plan döneminde, sağlık hizmetlerinin I 
sosyalleştirilmesi ve tüm yurtta yaygınlaştırılması I 
amaçlanmıştır. I 

Dördüncü Planda etkin ve demokratik kooperatif- I 
leşmeye önem verilecektir. Tarımda 4 milyar liralık I 
sabit sermaye yatırımı kooperatifler aracılığı ile ya- I 
pılacaktır. Diğer taraftan, kooperatiflerden yurt dışı I 
ve yurt içi pazarlama hizmetlerinde de yaygın bir bi- I 
çimde yararlanılacaktır. I 

Planda amaçlanan ekonomik ve sosyal yapıya ula
şabilmek için, gelişme politikalarının birbirleriyle tu- I 
tarh ve uyumlu bir şekilde uygulanması gerekmekte
dir. Ekonomik büyümeyi hızlandırmak, çağdaş bir 
sınai yapıya ulaşmak; işsizliği azaltmak amacıyla, sağ- | 
lıklı bir tüketim yapısıyla uyumlu bir üretim planla
masını gerçekleştirebilecek bir fiyat - ücret politikası 
izlenecektir. Fiyat - ücret politikası, enflasyon hızını 
yavaşlatıcı, gelir dağılımını daha adil hale getirici özel
liklere sahip olacaktır. Dördüncü Planda amaçlanan 
ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesi için gerekli ya
tırımların yapılabilmesi amacıyla tasarrufu ve üretken I 
yatırımları özendirici para - kredi politikası uygula- I 
nacaktır. 

Kredilerin dağılımında, Dördüncü Planda öncelik 
verilen alanlar dikkate alınacak ve kredilerin ileri bir I 
sanayi yapısının gerektirdiği sektörler tarafından kul- I 
lanılmasına özen gösterilecektir. I 

Dördüncü plan döneminde, ekonominin genel I 
dengesini sağlamak, yatırımların gerektirdiği kaynak I 
artışını sağlamak ve toplumdaki gelir adaletsizlikle
rini düzeltmek amacıyla, para - kredi politikasıyla I 
tutarlı bir maliyet politikası izlenecektir. I 

Vergi yasalarında değişiklik yapılarak, gelir da
ğılımındaki adaletsizlikler düzeltilmeye çalışılacak; 
vergi kayıpları önlenerek, kamu harcamalarının sağ
lam kaynaklara dayandırılması gerçekleştirilecektir. 

Planın öngördüğü tasarruf hacmine ulaşabilmek 
amacıyla, tasarruf etme çekici hale getirilecek; ge
reksiz lüks tüketim artışlarının önüne geçilecektir. 

Dayanıklı tüketim mallan piyasasında, kredili 
satış sistemlerinin, lüks tüketimi gereksiz ölçüde özen
dirmesine engel olunacak; geniş halk kitlelerinin ge
reksinmelerine yanıt veren daha sağhkh bir tüketim 
yapısı oluşturulacaktır, 

Özel kesim tasarruflarının, ekonomik gelişmeye 
daha fazla katkıda bulunması için, kurumsal tasar
rufların artırılması amacıyla sermaye piyasası geliş-
tirüecektirji I 
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Dış ekonomik ilişkilerde, tutarlı, ülke yararına ve 
dışa bağımlılığı azaltıcı yönde çok yanlı uluslararası 
işbirliği gerçekleştirilecektir ve bu, temel politika ola
caktır. 

Dünya pazarlarına ihracında güçlük çekilmeyen 
tarım ve sanayi ürünleri dışındaki mallarda, uzun 
dönemli ticaret anlaşmaları yapılacaktır. 

Dışsatımda esas olarak, sanayi ürünlerinin dış 
pazarlarda rekabet edebilir düzeye ulaşması amaç
lanmaktadır, 

Dışsatım çeşitlendirilmesi ve sanayi ürünleri dış
satımının payının artırılması için gerekli önlemler 
alınacaktır. 

Fiyatlarln dış pazarlarda rekabet edememesi du
rumunda devlet desteği sağlanacak ve özendirme 
önlemleri alınacaktır. 

Dışalım politikasıyla, kıt döviz kaynaklarını etkin 
biçimde kullanan, döviz harcamalarında tasarruf sağ
layıcı yönde olacaktır. 

Döviz tahsislerinde, dışsatıma yönelik sektörlerin 
gereksinmeleri gözönüne alınacaktır. 

Dış borçlanmada temel politika, orta ve uzun dö
nemli borçlanmaya gidilmesi ve borçların kullanı
mında plan hedefleriyle gereken uyumun sağlanması 
olacaktır, 

Dördüncü plan döneminde uygulanacak yatırım 
politikalarında, yatırım ve ara mallarının ağırlık ka
zanacağı, sınai yapıya yönelik bir ekonomik gelişme
nin sağlanmasına öncelik verilecektir. 

Enerji kaynaklarının geliştirilmesi, dışsatımın ar
tırılması, coğrafi dengesizliklerin ortadan kaldırılma
sı gözönüne alınacaktır. 

Dördüncü planda, Türk ekonomisinin ileri bir 
teknolojik yapıya ulaşabilmesi, bazı alanlarda kendi 
teknolojisini üretebilir hale gelmesi amaçlanmakta
dır. Bu nedenle, Dördüncü Plan döneminde araştırma 
ve geliştirme çalışmaları, üretime dönük ve sanayi 
ile organik bir ilişki içinde gerçekleştirilecektir. 

Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yoğunlaştırıla
caktır. 

Dördüncü Plan döneminde, teknoloji ve sanayi 
politikalarıyla uyumlu bir istihdam politikası gelişti
rilecektir. istihdam politikasında amaç, işsizlik soru
nunu hafifletmek, işgücü verimi artırmak, işgücünün 
sektörel ve bölgesel dağılımını daha dengeli hale ge
tirmektir., 

İşsizliği azaltmak amacıyla, ekonomik açıdan el
verişli alanlarda emek, yoğun teknolojiler kullanıla
cak; imar, bayındırlık ve kalkınma projeleri uygula
nacaktır^ 
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Sayın milletvekilleri, Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı, Anayasamızın öngördüğü sosyal, ekonomik 
ve kültürel gelişmenin bütünlüğü anlayışında hazır
lanmış bir plandır. Bu plan, fiilen 3 yıl, hukuken 1 yıl 
plansız geçen bir döneme son veren ve planlı geliş
me sürecine dönüşü simgeleyen bir belgedir. 

Yine bu plan, Anayasamızın öngördüğü, demok
ratik ve bütüncül bir planlama anlayışının bir ürü
nüdür. Yani, sadece ekonomik gereksinmelere ve bü
yümeye değil, daha sağlıklı, mutlu, özgür ve demok
ratik toplum yapısına yönelen bir plandır. Bu anla
yış içinde plan, kamu kesimi için buyurucu (emredi
ci), özel kesim için ise buyurucu değil, özendiricidir. 

Değerli milletvekilleri, her ülkenin, her toplumun 
kendine özgü koşulları, yerleşmiş ve kökleşmiş ge
lenek ve görenekleri vardır, vazgeçilmez değerleri 
vardır. Onun içindir ki, bir ülke için, bir ulus için 
kalkınma modeli oluşturulurken, o ülkenin yönetici
leri ya da kalkınma modelini oluşturmakla görevli 
olanlar, kendilerini yine o ülkenin somut gerçekle
rinden ve dünya gerçeklerinden soyutlayamazlar. Ör
neğin, tüm tarihi boyunca açı çekerek, sancı çeke
rek, büyük özverilerde bulunarak deneyimler sonucu 
geldiği, gelmeyi başardığı demokratik rejim ortamın
dan Türk toplumunu kopararak, şu ya da bu yönde 
totaliter bir ortama çekmeye hiç kimsenin hem hak
kı yoktur, hem de gücü yetmeyecektir. O nedenledir 
ki, halkımızın istek ve özlemlerine yanıt verdiği ve 
demokrasimizin gereksinmelerine uygun olduğu için, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak benimsiyor ve destekliyo
ruz, 

Dördüncü planda yurt gerçekleri ile, dünya ger
çeklerinin dengelendiğini, ulusal bağımsızlık konusun
da ödün verilmediğini saptadığımız için, bu planı be
nimseyip destekliyoruz. Türk ulusunu Ulusal Kur
tuluş Savaşından başarıyla çıkaran, Büyük Türk Dev
rimi ile ulusumuza çağ getiren Yüce Atatürk'ün öz-
îeyip, istediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıka
racak içerikte bulduğumuz için, Dördüncü Planı 
benimseyip, destekliyoruz. 

Ele güne el açmaksızın, yerilip horlanmaksızın, 
geleceğine güvenle bakan bir toplum olmak istediğimiz 
için bu planı benimseyip destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz bilirsiniz, en çağdaş, 
en iyi yasa bazen kötü yöneticiler ya da uygulayıcılar 
elinde, nasıl kendinden bekleneni vermezse, tıpkı 
onun gibi, planlar da ne kadar iyi ve ne kadar yurt 
ve dünya gerçeklerinden esinlenerek bilimsel yöntem

lerle saptanmış, düzenlenmiş olsalar bile, uygulayıcı
lar içtenli değilse, plana inanmıyorlarsa, alınacak so
nuç, kuşkusuz başarısız olacaktır. 

Planın soyut deyimlerini kâğıt üstünden, yaşama 
aktararak, onlara gerçeklik ve geçerlilik kazandıracak 
olan, siyasal iktidardır. Eğer, siyasal iktidar, geçmişte 
olduğu gibi plana inanmıyor ya da belli çevrelerin et
kisiyle plana sırt dönebiliyorsa; milliyetçiliğin gere
ğini değil de çalımını yapıyorsa; işçisi, köylüsü, esna
fı, memuru ve aydınıyla geniş halk kitlesini değil de,, 
bir avuç mutlu azınlığın, berikilerin mutsuzluğu paha
sına, daha mutlu olmalarının uğraşını veriyorsa; daha 
açık bir söyleyişle, siyasal iktidar, ittifak içinde ol
duğu egemen çevrelerin vasıtası ise, halkın mutluluk 
ve esenliğinin sevinç ve heyecanını yüreğinde duya-
mıyorsa, salt, planın iyi olması, bilimsel olması, hiç
bir anlam taşımaz ve Türkiye'nin dışsatım gelirini 1 
milyar 750 milyon doların üstüne çıkaramaz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet döneminin en 
bunalımlı günlerini yaşıyoruz, içte ve dışta sorunları
mız büyük boyutlara ulaşmış olup, sorumsuz, savur
gan ve halka sırt dönmüş siyasal iktidarların ülkeyi 
ne hale getirdikleri çırılçıplak gözler önündedir. Ka
pıya dayanmış ve hemen ödenmesi gereken 5 milyar 
dolar borç, her yıl giderek artan ve milyar dolarlarla 
ifade edilen dış ticaret açığı, dışsatımdan elde edilen 
gelirin yalın olarak, gereksinme duyduğumuz petrole 
yatırıldığı gerçeği, yanlış sanayileşmenin yol açtığı 
sağlıksız kentleşme, her an patlamaya hazır bir sos
yal yapı, 3 milyona yaklaşan işsiz, dizgin vurulama-
yan enflasyon, sürekli fiyat artışları, milli gelir dağı
lımındaki dengesizlik, enerji darboğazı, duran fabrika
lar ve tırmanan anarşi daha önceki Hükümet başı
nın söyleyişiyle özetleyecek olursak, 70 sente muh
taç bir Türkiye... 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlara karşın, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak umutsuz değiliz. 
Sırtını halka dönen değil, halkla bütünleşen bir siya
sal iktidarın bütün engelleri aşacağına kesinlikle ina
nıyoruz. inanıyoruz; çünkü, Türkiye'nin ekonomik 
yoksulluktan kurtuluşu, onun siyasal tutsaklıktan kur
tuluşundan daha zor değildir. Birleşmiş emperyalist 
güçlere karşı her türlü olanaksızlık içinde verdiğimiz 
ve başarı ile sonuçlandırdığımız Ulusal Kurtuluş Sa
vaşı, örnek olarak önümüzdedir. O güç koşullarda 
tek dayanağımız halktı, bugün de dayanağımız yine 
Türk halkı olacaktır, Türk milleti olacaktır. Bu bü
yük gücü, yani halk gücünü daha şimdiden yanına 

j almayı, desteğini sağlamayı başaran bu Hükümetin, 
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Ecevit Hükümetinin, Dördüncü Planın soyut ilkele
rini yaşama aktararak somutlaştıracağına ve dönem 
sonunda ülkede savaşın yerini barışın, düşmanlığın 
yerini kardeşliğin, bencilliğin yerini özverinin ve sö
mürünün yerini adaletli bölüşmenin alacağına yürek
ten inanıyorum. 

Tümünüze saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gümüşçü. 
Cumhuriyet Halk Partisi 40 dakika konuştu. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle birinci tur ko

nuşmalarda sayın gruplarımızın konuşmaları sona er
miştir. 

Kişisel olarak iki sayın üyeye söz vereceğim. 
İlk söz, Sayın Özer Yılmaz'ın, buyurun efendim; 

konuşma süreniz 10 dakika Sayın Özer Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; şahsım adına 10 dakika konuşa
rak, Planın anahatlarını eleştirmek dahi mümkün 
değildir. Yalnız, görüşlerimizin Yüce Parlamnetoya 
arzında fayda gördüğümüzden dolayı söz almış bulu
nuyorum. 

Adalet Partisi Hükümetleri, mali ve maddi kay
nakları hızla artıran, geniş istihdam yaratan bir ikti
sadi gelişme yolu olan sanayileşmeyi, İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında çekici sektör olarak kabul et
mesindeki felsefe, Türk milletinin, medeniyetin ge
tirmiş olduğu imkânlardan istifade eden, ihtiyacı faz
la; fakat tatmin imkânı o derece yüksek bir top
lum yapma arzusudur. 

Adalet Partisi, milli iradenin kayıtsız ve şartsız hâ
kim olduğu demokratik bir düzen içerisinde, karma 
ekonomi prensiplerine dayalı bir iktisadi kalkınmayı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin meşruluğu
nu da sağlayan Anayasanın bir gereği olarak düşün
müştür. Adalet Partisi, Türkiye'nin mevcut tabii, mad
di ve bilgi kaynaklarıyla sanayileşmesini ve bununla 
yetinmesini, kapalı ekonomisinin, sanayileşmede bir 
ülkeyi başarıya götürmediği şimdiye kadar dünyaca 
ispat edildiği için kabul etmemiştir. Adalet Partisi 
hükümetleri, önüne konan düşük seviyeli denge tuza
ğına hiçbir plan devresinde düşmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Plana baktığımız vakit bu 
Planda, Cumhuriyet Halk Partisinin hangi felsefeyi 
getirmek istediğini maalesef tam anlamıyla tespit ede
medik. Bazı kısımlarında Cumhuriyet Halk Partisi, 
ileri sosyalist görüşlere yer vermiş; bazı yerlerinde ise, 
karma ekonomi prensiplerine bağlı kalacağını ifade 
etmiş; mülkiyetten bahsederken, müşterek mülkiyeti 

kaleme almış... Bütün bunların arasında, Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin hazırlamış olduğu Planın 
anlamını anlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvela tarımdan başla
yacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisinin, Dördün
cü Beş Yıllık Plan döneminde bazı yenilikler getirdi
ğini burada tescil etmek isteriz. 

Bizim anladığımıza göre, Cumhuriyet Halk Parti
si, çay, fındık, tütün, pancarın ekim sahalarını daral
tacağını bu Planda belirtmiştir. Şimdiden çay, fındık, 
tütün, şekerpancarı ekimi yapan vatandaşlara müj
deler olsun... 

Kooperatifleşme İle ilgili düşüncelerini ise, Cum
huriyet Halk Partisi, muhtelif yerlerde kaleme almış
tır : Kooperatifleşme ile üretime yön verileceği, yani 
güdümlü ve emredici kooperatifçiliğe gidileceği, top
raksız çiftçinin toprak sahibi olması sağlanırken, «de
mokratik kooperatifçilik» diye yeni bir kavramla, çift
çinin müşterek tarım aletini kullanması sağlanacağı, 
dikkat buyurunuz, «artan gelirlerle, üretken sahalara 
yöneleceğiz...» Yani, Cumhuriyet Halk Partisi «Biz, 
gönüllü bir kooperatifçilik yapacağız ve bu koopera
tife iştirak edeceklerin, senin ürünlerinin satılmasın
da artan değeri verimli sahalara yönelteceğiz» diye 
bir kıstas getiriyor. 

Bunu kim tayin edecek? Bunun da açıklığa ka
vuşması gerekir. 

Topraklandırılan köylülerin hızla üretime geçme
leri, kooperatifleşme hareketi ile bütünleşmenin sağ
lanacağı ve Devletin yoğun bir devlet desteği ile kat
kıda bulunacağı ifade edilmiştir. Yani, kooperatifleş
mede «Eğer kooperatifleşecek olursan, Devlet sana 
yardım edecek» diyor. Kooperatifin dışında kalanlara, 
Devletin yardım edemeyeceği anlamı çıkmaktadır. 
Bu, Bütçe Plan Komisyonunda dağıtılan raporun 516 
ncı sayfasının, 1017 nci maddesidir; açıp bakabilirsi
niz. 

Arkadaşlar bir şeye gitmek istiyorlar; bir merkezi 
kooperatifleşmeye gidiyorlar ve bu merkezi koopera
tifleşmenin merkezinde köy - kentler olacağı, yine ay
nı raporun 522 - 523 ncü sayfalarında 1034 - 1035 ve 
1036 ncı maddelerinde açıkça belirtilmiştir. 

Köylülerin, altyapı hizmetlerini köy - kentte bula
caklarını da, yine aynı raporun 523 ve 1037 nci say
fasında buluyoruz. Yani, köylü elektriğe, suya, yola 
kavuşmak istiyorsa, bunu ancak ve ancak köy - kent'te 
bulacaklardır. ' 

Muhterem arkadaşlar, şimdi şöyle bir ifadenin 
kullanıldığını görüyoruz, biz hiçbir zaman itham et-

| meyi düşünmüyoruz; fakat muhalefet olarak ne an-
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ladığını Hükümetten sormamız da vazifemizdir. Bul- I 
gar Anayasasının 7 nci maddesi, «Bulgaristan Halkçı I 
Cumhuriyetinde istihsal vasıtaları ya devlete ya koo- I 
peratiflere aittir» diyor; gene Bulgar Anayasasının I 
11 nci maddesi, «Toprak onu işleyene aittir» diyor. I 
Şöyle bir ifade kullanılmış, Planın 521 nci sayfasımn I 
1029 ncu maddesinde : «Tarımda toprağı işleyenle- I 
rin suyu kullanması...» I 

Muhterem arkadaşlarım, çiftçileri ikiye ayırma po- I 
litikası da takip edileceği açıkça ifade edilmiştir. Çift- I 
çileri, ürünleri İtibariyle «1. Yüksek; 2. Orta ve I 
dargelirli» diye ikiye ayırarak, bir destekleme politi- I 
kası takip edileceği yine mezkûr raporun 496 nci say- I 
fasının 905 nci maddesinde belirtilmiştir. I 

İhraç mahsulü ürünlerin fiyatlarının tespitinde, I 
maliyet unsuru gözönüne alınmayarak, memleketimi- I 
ze nazaran daha ucuz maliyetle çalışan ülkelerin oluş- I 
turduğu fiyatların nazara alınacağı, raporun 497 nci I 
sayfasının 908 nci maddesinde belirtilmiştir. I 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz bitiyor, lütfen I 
toparlayınız. I 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, an
lıyorum, siz mevcut Tüzüğü uygulayacaksınız; ama I 
10 dakika içinde söyleyeceklerimi ifade etmek müm- I 
kün değil. Bu sebeple, burada diğer konuşucu ar- I 
kadaşların bulunmaması sebebiyle, biraz müsamaha I 
gösterirseniz, bir toparlama imkânı bulabilirim Sayın I 
Başkan. Her zaman müsamahanıza güvendik ve gör- I 
dük Sayın Başkanım. I 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun Sayın Yıl
maz. I 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Destekleme finans
manı, kaide olarak, kurulması düşünülen Tarım Ürün- I 
leri Destekleme Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofi- I 
si tarafından sağlanacağı ve mümkün olduğu kadar I 
açık finansman politikasına gidilmeyeceği ifade edil- I 
dikten sonra, özkaynakların katkısının artırılacağı ifa- I 
de edilerek bir çelişki yaratılmıştır. Yani, bu, Ziraat I 
Bankası ve Tarım Satış Kooperatifleri kanalı ile çift
çinin mahsulü değerlendirilmeyecek; buna karşılık, I 
yeni kurulan, Tarım Ürünleri Destekleme Kurumu ve I 
Toprak Mahsulleri Ofisi ile bu sağlanacaktır. I 

Yeni bir kurumu kurmaya neden ihtiyaç duyduk- I 
larını raporda bulmamız mümkün olmadı. I 

Muhterem arkadaşlarım, sanayileşmede ise, bizim, I 
daima tenkit edilen daha doğrusu Adalet Partisi ola- I 
rak tenkit edilen bir sanayileşme politikasının ceva- I 
bini da şahsım adına - kelimeleri yerinde kullanarak 
ifade ediyorum - cevap vermek istiyorum. . I 

— 365 

Sayın Erbakan da konuşurken, «Ağır sanayinin ku
rulmasından ve ağır sanayiin kurulmasındaki gecik
meden» bahsettiler. 

Biz, 1950'nin Türkiyesini bırakalım onlara; aca
ba ne ile ağır sanayi kuracaklardı? Hepimizin piknik 
yapmaya gittiğimiz Çubuk Barajı ile mi; yoksa, bazen 
vapurlar kalkar, Karadeniz'de fırtına olduğu için Ho
pa'ya kadar gidemez ve geri dönerdi ve Mersin Li
manında sene 1946, un getiren vapur, boşaltma iş
lemleri yapılmadığı için unu denize döküp gitmişti. 

Arkadaşlar, altyapı hizmetleri tamamlanmadan, 
bir sanayileşme mümkün değildir. Dünyadaki bütün 
sanayileşmenin takip etmiş olduğu bir silsile vardır. 
İnsanların gelirleri arttığı vakit, ilk yönelecekleri, tü
ketimdir. Bu bakımdan, her üretim, bir pazarlama 
bulduğu müddetçe gelişme şansına sahiptir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, ne kadar geciktiğinizi 
söylersem, herhalde benim de hoşgörü hududumun 
dışına çıktığınızı siz de anlayacaksınız. Rica ediyo
rum, lütfediniz bitiriniz. Çünkü, Meclisin kararı bu 
efendim. Benim müsamaham Meclisin kararının üze
rine çıkamaz. Rica ediyorum, lütfediniz bitiriniz efen
dim. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Anlıyorum efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar, çok hürmet ettiğim Sayın 
Başkanı üzmek niyetinde değilim. 

Eğer fırsat bulursak, sanayileşmenin dünyada na
sıl geliştiğini, tüketim sanayii, ara malları sanayii ve 
yatırım malları sanayiine geçişi, dünyadaki geçişi an
latmış olacağız. Biz... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Konferans mı veriyor
sun? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bizim konferans 
vermeye niyetimiz yok muhterem kardeşim. Biz sa
dece, milletin içinden ve seçilerek geldik, Anayasaya 
bağlı olarak muhterem arkadaşlar. Çok dikkatli olma
mız gerekir. Lenin, Avusturya komünistlerinin bur
juva parlamentosunu protesto edip, girmemeleri kar
şısında bakın ne yazmış... 

Sayın Başkan, bu kısa cümleyi okuyup ineceğim. 

«Ben bu gerekçeyi yanlış buluyorum» diyor Sayın 
Lenîn. Bakın, «sayın» diyorum ki, kırgınlık olmasın 
diye. «Burjuva parlamentosunu dağıtacak durumda 
olmadığımız sürece, ona karşı hem içten, hem dıştan 
çalışmalıyız. Az çok önemli sayıda emekçi halk yal
nız proleterler değil, aynı zamanda yarı proleterler 
ve küçük köylüler, burjuva tarafından işçileri aldat
mak için kullanılan burjuva demokratik vasıtalara gü-
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vendikleri sürece, biz bu sahtekârlığı, işçileri!* geri 
kesimlerinin, özellikle proleter olmayan emekçi halkın 
en önemli ve en yetkili gördükleri aynı kürsüden teş
hir etmeliyiz» diyor. 

işte, bu kürsünün bu şekilde işgal edilmediğine 
inanmak istiyorum. 

Bu geçmiş saatte, hepinizi, şahsım adına sevgi ve 
saygı ile selamlarım. (AP ve CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Dağdaş, Sayın Aksakal, Sayın Gürbüz, Sa

yın Irmak, Sayın Özbaş, Sayın Kocal, Sayın Yeşilpı-
nar, Sayın Buldanlı, Sayın Tarhan, Sayın Üstün, Sa
yın Karaatlı, Sayın Ege, Sayın Sayın... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, be
nim de söz talebim var. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, zatıâlinizin söz sıra
nız var efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Efendim, tam 10 dakika var; lütfederseniz, za
manında bitirirseniz, yeni bir karar alma zorunluğu 
doğmaz; lütfedersiniz efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Gayret edeceğim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz; sağolunuz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; şahsım adına Dördüncü Be$ Yıl
lık Plan üzerinde söz almış bulunmaktayım. Hemen 
peşinen söyleyeyim ki, Allah korusun, bu Dördüncü 
Beş Yıllık Plan, bu haliyle Yüce Meclisten çıkarsa, 
hakikaten Cumhuriyeti de beraber bu Plana teslim 
edip göndereceğiz. (CHP sıralarından «vah vah vah» 
sesleri, gülüşmeler) 

Şimdi, tarım kesiminde görüşlerimi açıklayacağım, 
tarım kesimindeki maddelere göre. 

Tarım kesimine bakınız; tarım kesiminde, Plan, 
mülkiyeti kaldırmış; yok sayıyor. (CHP sıralarından 
gülüşmeler) Yani, «arazi sahibi; toprak sahibi» ke
limesini de kullanmıyor, «fazla topraklıyı» diyor; ta
mam mı? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Toprak Allahın 
zaten Sayın Dağdaş. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Kibar söylemiş, «top
rak ağaları» dememiş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Yani, tapu ka
dastroyu kaldırmış, atmış; «yoksun» diyor; mülkiyeti 
katiyen kullanmıyor, «yoksun» diyor. Ondan sonra 
da diyor ki : «Düzenleyeceğim bunu». Bu düzenle
menin adına da, geçmiş dönemlerde Yüce Mecliste 
söyledim, ifade ettim; tarımda verimi artırma değil, 

j «kolhozlaşma» denir. Bir nevi, tüm araziye Plan el-
koyuyor; Anayasanın 9 ncu maddesini ortadan kal-

I diriyor. 
38 nci maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptal kararında : «Birçok cumhuriyetler vardır; fa
kat bizim Cumhuriyetin içinde mülkiyet vardır. Mül
kiyeti ortadan kaldıran bir yasa değişikliği, Cumhu-

I riyeti ortadan kaldırıyor» diyor. İşte, bu Plan onu 
I yapıyor. 
I Eğer, oylarınızla, bu Plan bu Meclisten geçerse... 

SÜLEYMAN *SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Geçe
cek. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Geçerse, Allah 
I korusun... 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Allah seni 
I korusun. 

ıs. • 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 'Türkiye'de kor

kunç hadiseler olacak; kardeş kavgasına götürecek. 
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Fala mı bakı

yorsun? 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Yok mu şimdi? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Daha da beterini 

yapmak istiyorsun. «Yok mu şimdi?» diyorsun; ama 
daha beterini götürüyorsun. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Size göre. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Daha da bete-

I rine götürüyorsun. 
Ben, ikaz ediyorum Yüce Meclisi, şahsım adına. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sağolasm. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sen de var ola-

I sın. 
Fakat Anayasanın 9 ncu maddesini ihlal ediyor; 

36 nci, 37 nci maddeyi yok sayıyor, 38 nci madde-
I yi yok sayıyor; «Anayasa, benim» diyor; yok sayı-
1 yor bu Plan; medeni kanunu yok sayıyor; borçlar hu-
l kukunu yok sayıyor, «yoksun» diyor. Nasıl, «yoksun» 

diyor? Tıpkı, Anadolu Ajansındaki gibi. .Nasıl, yok 
sayıyor? Tıpkı Mefkez Bankasının kanunu gibi yok 
sayıyor. Nasıl, yok sayıyor? Tıpkı «Bafa Gölünü is
timlâk edip, etrafındaki köylere vereceğim» deyip, 
arkasından yeni kooperatif arayıp, «ona ihale edece-

I ğim» diye uydurma kooperatifleri derpiş ediyor. Koo-
I peratif mefhumunu ilmi manada ve felsefi manada 

bir Bulgaristan, bir Rusya, bir Yugoslavya, bir Ro-
I manya anlamı içerisinde derpiş ediyor; «Kendin yap, 

kendin kur, İçendin denetle» ilkesini kooperatifçilik
ten kaldırıp atıyor, hepsini kaldırıp atıyor; tıpkı, Le-
nin'in, 1900'lerde arazi sahiplerinin, mülk sahiplerinin 

I araziyi bırakıp kaçması gibi mülk sahiplerini kredi-

— 366 — 
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den yoksun bırakacak, araçtan gereçten yoksun bıra
kacak, «Bekle...» Neyi bekle? «Ben, benim dediğim 
kooperatifleri kurayım; ondan sonra artarsa, sana kre
di vereceğim.» Buna vereceğim... Biz, neyi verdik, 
neyi vermedik, dün onun hesabını verdik burada, çok 
güzel verdik. Müddeti uzatınız, 2 saat daha konuşa
lım, bakalım kim haklıdır; ama bu müddetin bana ta
nıdığı süre içerisinde vazifemi yapıyorum. Türk bası
nının, Türk milletinin, Büyük Meclisin huzurunda di
yorum ki, bu Plan, Cumhuriyeti ortadan kaldırıyor, 
Medeni Kanunu ortadan kaldırıyor, Anayasayı yok sa
yıyor; bu Plan, tüm mülk ilkesini karşısına alıyor, 
«sen yoksun» diyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne plan-
mış bu böyle... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Hakikaten, ha
kikaten... 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Okumamış bile. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bak, maddelerin 

hepsini okurum sana, burada. Hiç hiç şey yapma; bak, 
ayırmışım, hepsini ayırmışım; birer birer okumuşum. 
Uyduruyorsunuz... Bazı şeyler koyuyorsunuz, altın
dan da kamışı koymuşsun. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Mümkün de
ğil, mümkün değil. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Koymuşsun 
oraya. Hiç şey etme... 

AKIN SÎMAV (îzmir) — Okumak başka, anla
mak başka. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Kuzum, hani-' 
dolsun, seni yetiştirecek kadar hem bilgiye, hem an
lamaya sahibim; bunu iyi bilesin; (AP, şıralarından 
«Bravo» sesleri) 

AKIN SÎMAV (îzmir) — Konferans ver. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Türkiye'de bu 
rüştü ispat etmiş, bir arkadaşınızım. Şu Meclisin için
de bir anket yaparsan, «hayır» diyecek Halk Partili de 
çikmaz bunun içinde. Ben, yalnız vazifemi yapiyo-
rum. 

Dün, Sayın Başbakan burada, «Bir beslenme pro
jeksiyonu plam hazırlıyoruz ilk kez» diyor; yine diyor 
ki, «İlk kez bir üretim plam hazırlıyoruz.») 

Herhalde, Sayın Başbakanı irşat eden teknisyen
ler ya gaflet içindedir veyahut başka bir düşünce 
içindedir. Türkiye'de ilk kez böyle bir projeksiyon ya
pılmış değildir. Bakın, elimde 2000 yılı projeksiyonu; 
hem üretimini, hem tüketimini 2000 yılma kadar der
piş eden ilmi bir dokümantasyondur; adı «projeksi
yon» dur, 

Demek ki, böyle bir projeksiyondan dahi haberi 
olmayan, devlet arşivinden haberi olmayan bir yöne
tim, olsa olsa bu Plandaki ilkeleri başka kaynaklar
dan, bizden olmayan kaynaklardan ilham alarak mey
dana getirmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, 2 dakikanız var. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — O bakımdan, 

gerek kooperatif ilkelerini, gerek tarım arazileri ve 
toprak reformu konusundaki görüşümü tekrar ediyo
rum : 

îBu Plan, mülkiyeti, tarımda mutlak manada orta
dan kaldırıyor. Anayasanın 9 ncu, Anayasanın 36 ncı, 
Anayasanın 37 nci ve Anayasanın 38 nci maddesini 

I mutlak manada yok sayıyor, Medeni Kanunu yok sa-
I yiyor; Borçlar Hukukunu yok sayıyor; «kanun benim» 

diyor, 
O bakımdan, ikaz ediyorum; bu kargaşalığa, bu 

zulme, bu gaflete düşmeyin. Milleti zulme götüren, 
kardeş kavgasına götüren, köye kadar nifakı sokacak 
bu Planı reddedin demek için söz aldım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planının birinci tur görüşmeleri ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Hükümet, söz mü istiyorsunuz efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HÎKMET ÇETÎN (îstan'bul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yani, bu turda söz istiyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet söz istemiştir; an

cak, görüşme süremiz bitmiştir. 

Hükümete yarın söz vermek üzere ve Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşmelerine kaldığı
mız noktadan devam etmek üzere, 24.11 .1978 Cuma 
günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 20.00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

9 NCU BİRLEŞİM 

23 . 11 . 1978 M ^ 

Saat : 14*0 

1 , 
BAŞKANLİĞİN GEN%L KURULA 

SÜNUŞLARt" 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 -1983) Kalkınma 
Planının, 16 . 10 . 1962 târih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/b) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planıma 
(1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkinriıa Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi: 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/İ544) (M, Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 820) (Dağıtma tari
hi ': 21 . 11 . 1978) 

3 
«SEÇİM ... 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORtrLÂk 

7 - . . . . : • • • . • : . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

>«*-< 


