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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının (1979-
1983) (3/442; S. Sayısı : 254) görüşülmesine devam 
olundu. 

Görüşmelerin gelecek birleşime ertelenmesine dair 
Danışma Kurulu önerisi kabul edilerek; 

26 Kasım 1978 Pazar günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kütahya 

Ali Fuat Eyüboğlu Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 
BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (DenizU), Halil Karaath (Bursa) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

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 Dördünücü 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) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

(1) 254 Sıra Sayılı basmayazı 22 . 11 . 1978 tarih 
ve 8 nci Birleşi mtutanağına eklidir. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Hükümet adına söz istiyoruz. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başbakan Bü
lent Ecevit, buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, herkesin kendi 
uslübu vardır. Bence bir planın sunuş konuşmasında 
rakamlar ve projeler sıralamaktan çok, planı hazırlayıp 
sunan hükümetin plan anlayışı, gelişme felsefesi, yak
laşımı önemlidir. Saptanan amaçlara ulaşmak için ya
rarlanacağı araçlar, uyacağı kurallar, baş vuracağı 
yöntemler önemlidir. 
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Yine benim görüşüme göre herhangi bir konuda 
neyin yapıldığı veya yapılacağı kadar, hatta bazen 
daha çok, nasıl yapıldığı veya yapılacağı önemlidir. 

Planla ilgili görüşmeler sırasında birinci konuş
mamı bu çerçeve içinde ve bu anlayışa göre yaptım. 
Plan metninde zaten ayrıntılarıyla bulunan rakamla
rı, projeleri sıralayarak vaktinizi almak istemedim. 
Fakat ben, bunları ayrıntılarıyla sıralamadım diye, 
bazı grup sözcüleri sanki plan tasarısında hiçbir ra
kam yokmuş, hiçbir sayısal hedef gösterilmemiş, her
hangi bir önemli proje yer almamış gibi konuştular. 
Ağır sanayilerden, motor sanayiinden, elektronik sa
nayimden, başka bazı temel sanayilerden, fabrika ku
racak fabrikalardan sanki vazgeçmişiz gibi bize eleş
tiriler yönelttiler. Oysa, plan tasarısında bütün bunla
ra ve genel olarak daha büyük boyutlu ve daha ger
çek bir sınaileşmeye ne kadar önem verdiğimiz bazı 
somut ayrıntılarıyla görülebilir. Kasıtlı olarak yara
tılmak istenen bu yanlış izlenimi Meclis tutanakla
rında düzeltmek için Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hikmet Çetin arkadaşım bazı ayrıntılı açıklamaları 
ayrıca yapacak, 

Aslında bir yandan Sayın Demirel bu ayrıntılara 
girmeyişimi istismara kalkışırken, bir yandan da «şu
nu, şunu yapacağız demenin hiç bir anlamı yoktur. 
Yapacağız, edeceğiz dediğin şeyleri ne ile yapacak
sın onu söylemek lazım. Plan, imkânları dağıtmak 
meselesidir» dedi. 

Ben de öyle düşündüğüm içindir ki, konuşmam
da projeler ve rakamlar sıralamamıştım. Sayın De-
mirel'in «yapacağız, edeceğiz dediğin şeyleri ne ile 
yapacaksın?» diyerek planın gerçekleşebilirliği ko
nusunda kuşku uyandırmak istemesine gelince, şu
nu belirtmek isterim. 

Şimdiye kadar ülkemizde süregelen kaynak oluşu
mu ve kullanımı süreci içinde, bu soruya gerçekten 
doyurucu bir yanıt verilemez. Ancak şimdiye kadar 
süregelenden daha başka bir kaynak oluşumu ve kul
lanımı sürecini düşünmeyen biz değiliz, Bunu düşün
meyenler Sayın Demirel'le onun zihniyetindeki çev
relerdir. Biz hazırladığımız planla ve Hükümet ola
rak, izlemekte olduğumuz ve izleyeceğimiz tutumla 
Türkiye'de hem kaynak oluşumunu daha hızlandıra
cağımıza hem de kaynakları toplum yararına çok 
daha verimli biçimde kullanabileceğimize inanıyo
ruz. Spekülatif faaliyetlerin üretken yatırımlardan 
çok daha kârlı olduğu bir ortamda kaynak üretimi 
Ğe, kaynak kullanımı da elbette çok yetersiz, ve ve
rimsiz bir düzeyde kalır. Öte yandan sanayimizin 
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tam verimle çalışmadığı, kapasitesinin bir hayli altın
da bir verimle çalıştığı ve yine sanayimizin dışsatım 
potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği açıktır. 

Tarım ürünlerimizin olsun, hayvan varlığımızın 
olsun, bu yıla gelinceye kadar dışsatımda gereğince 
değerlendirilmekten çok uzak kaldığı; turizm olanak
larımızın nasıl israf edildiği ortadadır. 

Kamu kaynaklarının zamanında üretime dönüşe
cek biçimde kullanılmadığı, savurganca dağıtıldığı, 
büyük kaynak oluşturma gücü bulunan kamu işlet
melerinin kaynak tüketir duruma getirildiği, yeraltı 
kaynaklarımızdan birçoğunun gereğince değerlendi
rilmekten ne kadar uzak bulunduğu bellidir. 

Çalışanların gelirlerindeki artışın üretken yatırım
lara özendirilmek ve yönlendirmek yerine; büyük öl
çüde tüketime ve ölü yatırımlara özendirildiği de bi
linmektedir, Bütün bu ve benzeri alanlarda izlemeye 
kararlı olduğumuz yeni tutumla ve yapacağımız yeni 
düzenlemelerle, ülkemizde kaynak üretiminin çok 
daha yüksek düzeylere varabileceği ve kaynakların 
çok daha verimli biçimde kullanılabileceği kanısın
dayız. 

Öte yandan vergi düzeninde düşündüğümüz ve 
tasarısını Yüce Meclise sunduğumuz değişiklikler de 
yatırıma yöneltilebilir kaynakları bir ölçüde artıra
caktır. 

Temel görüşlerimiz ve gelişme sorununa genel 
yaklaşımımız bir hayli değişik olduğu içindir ki; Sa
yın Demirel Türkiye'nin kaynak yaratma ve kullan
ma potansiyelini çok dar bir çerçevede görmekte, 
ondan daha ötesini tahayyül edememektedir. 

Buna karşılık bizim öngördüğümüz gelişme mo
deli anlayışı içinde, Türkiye'de kaynak oluşumu bü
yük ölçüde hızlanabilecek ve bu kaynaklar çok daha 
verimli biçimde kullanılabilecektir. 

Gelişme ve plan anlayışlarımız arasındaki ayrılığı 
Sayın Demirel burada açıkça belirtti. O kadar ki ge
lişme kavramını bile reddederek, yalnızca kalkınmay
la hatta sırf büyümeyle yetinmekten yana olduğunu 
söyledi, «Planların birinci özelliği büyümeyi sağla
maktır. Büyüme olmadığı zaman neyi bölüşeceksi
niz?» dedi. Bize göreyse gelişme bir bütündür. Kal
kınma ve büyüme kuşkusuz zorunlu olmakla birlikte, 
bu bütünün ancak bazı unsurlarıdır. 

Saym Demirel'in burada çok yönlü gelişmeyi 
reddedip, gelişmenin bütünlüğü kavramını reddedip, 
sonra da bir eski koalisyon ortağının sloganını kap
mak için, yarım ağızla manevi kalkınmadan söz et-
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mesi inandırıcı olmamıştır. (CHP sıralarındın «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Benim değil, Sayın Erbakan'ın, geçen gün burada 
kullandığı bir deyimle, Sayın Demire!, kalkınma de
yince ancak marul gibi büyümeyi anlamaktadır. Bü
yüme olmakdıkça bölüşümün doyurucu bir biçimde 
gelişmesi elbette zordur, hatta çoğa kez olanaksızdır. 
Bunu biliyoruz; fakat bizim gelişmenin bütünlüğü 
anlayışına uygun ©larak öngördüğümüz kalkınma mo
delinde, büyüme ve bölüşüm süreçleri birbirinden ay
rılmamaktadır; eşgüdümlü ve eşzamanlı olarak yü
rümesi amaçlanmaktadır. Bunu hangi yollardan, na
sıl kurumla kurumlaşmalarla ve ne tür düzenleme
lerle başarmayı düşündüğümüzü de 1976'da Cumhuri
yet Halk Partisinin yeni programıyla, bu yılbaşında 
yeni Hükümet programıyla daha sonra da plan stra
tejisiyle ve şimdi görüşülmekte olan plan tasarısıyla 
ayrıntılarına kadar açıklamış bulunuyoruz. 

Bu yaklaşımımız doğrultusunda, bir yandan hal
kın büyümeye katkıda bulunma olanağını daha çok 
artırırken, bir yandan da kendi katkısıyla hızlanacak 
büyümeden halkın alabileceği payı sürekli artırmaya 
kararlıyız, 

Küçümsedikleri veya kötüledikleri halk sektörü
nün, kooperatifçiliğin, köy-kentterin ardındaki baş
lıca amaç budur. Kamu işletmelerinde çalışanların 
yönetime, sorumluluğa ve kâra kauimalarını öngör
memizin ardındaki amaç da budur. Bu tür yöntem
lerle ve kurumlaşmalarla, somun halkın ellerinde da
ha çabuk ve daha çok büyüyecektir ve halk arasında 
hakça bötüşülecektir. 

Bir başka deyişle, sermaye birikimi belli ve sınır
lı ellerde mi toplansın, yoksa daha çok o birikime 
emeğiyle katkıda bulunanlarda toplanıp, onların bir 
araya gelmesiyle yeni ve daha yaygın yatırımlara mı 
dönüşsün? Sayın Demireîle ve Adalet Partisi yöne
timiyle aramızdaki temel ayrılık işte buradadır. 

Sayın Demirel, birçok ülkelerde kişi başına ulu
sal gelir 80 dolar dolaylarındayken, bizde 1 000 do-,, 
lan aştığını söyledi. Bir kere birkaç yıllık devletlere 
ve bazısı henüz uluslaşmamış toplumlara bakarak 
kendimizi avutamayız. Biz binlerce yıllık devlet ge
leneği içinden geliyoruz. Kaldı ki, ulusal gelirin kişi 
başına düşen ortalaması aslında soyut bir rakamdır. 
önemli olan gerçekte kimlere, hangi toplum kesim
lerine ne düştüğüdür. Bu açıdan bakılacak olursa 
Türkiye'de nüfusun büyük bir bölümünün adında az 

gelişmiı ülkeler düzeyindeki kışı basma ortalama 
gelirle yetinmek zorunda bırakıldığı görülür. 

Milli Selâmet Partisi Genel Başkanı Sayın Erba
kan'ın yararlanarak dinlediğim sözleri oldu, yadır
gayarak dinlediğim sözleri oklu, zevklenerek dinledi
ğim sözleri oldu. İlkin şunu belirtmek isterim ki, ge
lişme anlayışlarımız Adalet Partisine oranla birbirine 
daha yakın görünüyor; ancak, araçlar ve kurallar 
bakımından Milli Selâmet Partisiyle de aramızda ol
dukça derin ayrıkklar var. Bize göre gelişmede ve 
planlamada araçlar ve kurallar çok önemli. 

Sayın Erbakan'ın yadırgadığım iddialarından biri, 
ihracat seferberliğini plandan çıkardığımız yolundaki 
sözleri oldu. Tam tersine, kendi hükümetleri döne
minde ihracat seferberliğinin yalnız sözü ediliyordu, 
sözü edilirken de, ihracat gelirlerimiz düştükçe düşü
yordu. Oysa, biz hükümete geldikten sonra, ilk ko
nuşmamda da rakamlarla belirttiğim gibi, gerçek bir 
ihracat seferberliği, hem de çok zor koşullara karşın 
başladı, bunun somut sonuçları da daha bu yıl ihra
catta sağlanan en az -<fo 25 gelir artışıyla görülür oldu. 

Sayın Erbakan'ın bazı ağır sanayi projelerinden, 
fabrika yapan fabrikalardan, motor sanayimden vaz
geçtiğimiz yolundaki iddiası da yanlıştır. Bunların 
hepsi plan tasarımızda ayrıntılarıyla yer almaktadır. 
Ancak bizim yaptığımız şudur: Hiçbir verimlilik he
sabı yapılmaksızın, gelişigüzel dağıtılan birtakım pro
jelerin ülke düzeyinde dengeli olarak sonuçlandırıl
masını biz ekonomik verimlilik kurallarına çok daha 
uygun bir duruma getirmeye çalışıyoruz. Bunu ya
parken de bir kesin kurala uymak kararındayız. Eğer 
bir projenin ekonomik verimlilik açısından başka bir 
ile aktarılması gerekli görülüyor ise, o proje için ilk 
düşünülen ilde de ekonomik yaran, ve istihdam ola
nağı en az aynı düzeyde bir başka tesis mutlaka ve 
aynı süre içinde kurulacaktır. 

Saym Erbakan'ın Konya'da öngörülen TÜMOSAN 
traktör üretim projesinden vazgeçtiğimiz yolundaki 
iddiası da asılsızdır. Biz Hükümet olarak bu projeyi 
sürdürmeye kararlıyız. Nitekim 1978 programına bu 
proje için 194 milyon lira ödenek koymuş durumda
yız. Oysa 6v5 milyar liralık bu projeye 1977 yılı şo
sonuna kadar yapılan harcama sadece 443 milyon 
lira idi. Gerçekleşme oram % 07'den ibaretti. Ara
mızdaki tek fark, bizim bu projeyi kendilerinden da
ha çok ciddiye almış olmamızdır. 

Traktör yapımında Devlet öncülüğünü kendilerin
den ne kadar daha çok gözettiğimize bir «anut ör-
nekse şudur: Daha önce Zirai Donatım Kurumunca 
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yapdmakt* olata Ford traktörleri Cephe hükümetleri 
dofierarad* dael sektöre devred&niçti. Buma karşthk 
bizim Hükümetimiz, Zirai Donatım Kurumunun bir 
türlü somıçlandırrîamayaa» savsaklanan bir projesine 
gerçeklik kazandırdı; Ştayr traktörünün Türkiye'de 
bu kurum eliyle üretimi projesine ilişkin lisans ça
lışmaları 1978 Eylül'ünde hükümetimizce anlaşmaya 
bağlandı. 

Sayın Erbakan'ın çok yadırgadığım bir sözü de, 
bizim jandarmaya ve polise, yalnız sağcıları yakala
maları için emir verdiğimizi, öğrenci yurtlarını ey
lemle ele geçirdiğimizi iddia etmesi oldu. Böyle bir 
iddia öteki Cephe ortaklarından gelseydi yadırgamaz
dım. Fakat Milli Selâmet Partisinin bu konuda daha 
gerçekçi bir değerlendirme yapmasını beklerdim. Bi
zim zamanımızda yakalanan ve adalete teslim edilen 
sol eylemcilerin ne kadar yüksek sayılara vardığı or
tadadır. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin, sağm da solun 
da teröristlerine karşı Hükümetimiz döneminde alı
nan önlemler Cephe dönemindeki önlemlerle kıyas-
lananaayacak kadar etkindir. 

öğrenci yurtlarına gelince, bunları eylemle ele 
geçirmek şöyle dursun, yıftar boyunca bu yurtlan ele 
geçirmiş, atış talimgahı durumuna getirmiş eylem
cilerin elinden kurtardık ve bununla da kıvanç duyu
yoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saym Erbakan'ı konuşmasının zevklenerek dinle
diğim bölümleri üzerinde fazla durmayacağım, çün
kü o bölümlerden anladığımıza göre Sayın Erbakan 
daha, bizim ne olduğumuza veya olmadığımıza karar 
verememiş. Yan yana birkaç cümle içinde, Sayın 
Erbakan bizim, hem kapitalizmi hem de üstelik en 
kötü biçimiyle kapitalizmi sürdürmek istediğimizi 
söyledi; hem sosyalist olduğumuzu ve bu planın bir 
sosyalist plan olduğunu söyledi, hem de Türkiye'yi 
komünizme götürebileceğimizi ima. etti. Bu varsayım
ların veya kanıların hepsi birden doğru olamayacağı
na göre Sayın Erbakan kendi zihninde bir açıklığa 
varıncaya kadar kendisiyle bu konuda tartışmaya gir
mekte yarar görmüyorum. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Saym Erbakan'ın konuşmasının zevklenerek dinle
diğim bölümlerinin başmda bir gemi benzetmesi ge
liyor. Bize mükemmel bir gemi bırakmışlar, ama biz 
o güzefim geminin kazan dairelini sökmüşüz, kalbi
ni sökmüşüz, pusulasını sökmüşüz, gemiyi eğip bük
müşüz. Sayın Erbakan'ın pusula dediği de kendi ifa
desine göre partısiniö mffli görüşü imiş. Bu pusulayı 
öteki koalisyon ortakları ne kadar içlerine sindirmiş

lerdir, bunun tarüşmaunt eski Cephe ortaklarına bı
rakıyorum; ben iadece şas i söylemek istiyorum: 
Bize bıraktıkları gemi belki gerçekten gösterişli bir 
gemiydi, ama bir tek kusuru vardı, batık bir gemiy
di. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz, 
bu yılbaşından beri o batık gemiyi çıkarıp yüzdür
meye çalışıyoruz; hem de türlü engellemelere karşın. 
Bunun o kadar kolay olmadığın da bütün duaya bili
yor. 

Batık gemi konusuyla ilgili olarak Sayın Demi-
rel'in de bazı iddialarına değinmek isterim. 

Sayın Demirel, eğer, son, yıllarda Türkiye kötü 
yöneltilmiş oysaldı, beş yılda % 7 kalkınma sağla
namazdı, işsizlik büyük boyutlara varırdı, diyor. Oy
sa, Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonunda, 1977 yı
lında kalkınma hızı '% 4'e düşmüştü; işsizlik görül
memiş boyutlara ulaşmıştı. Demek ki, Sayın De
mirel'in kendi koyduğu ölçütlere göre bile, kötü yö
netimin kanıtları ortadadır. Biz, o yönetimin ağır 
mirasım devraldık; o ağır mirasın yükü altında ezil
mekten ülkemizi kurtarmaya çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel'in şöyle bir 
taktiği var: Konuşmalarında bol bol rakam sırala
yarak kendisinin rakamları çok iyi bildiği izlenimini 
yaratmaya çalışıyor, sonra da bu izleminin ardına 
sığınarak rakamları dilediği gibi eğip büküyor, tahrif 
ediyor, değiştiriyor. 

Örneğin: Geçen günkü konuşmasında Saym De
mirel, Üçüncü Plan döneminde yıllık ortalama % 7 
büyüme hızı öngörüldüğünü, bunun % 6,7 olarak 
gerçekleştiğini, aradaki farkın pek az olduğunu söy
ledi; oysa Saym Demirel'in verdiği iki rakam da yan
lıştı. Doğrusu şudur: 

Üçüncü Beş YüM Plan döneminde, yıllık ortala
ma % 7,4 büyüme hızı öngörülmüştür, % 7 değil 
% 7,4. Gerçekleşme ise % 6,7 değil % 6,5 düzeyinde 
kalmıştır. Yani hedefle... (AP sıralarından gülmeler, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ee, şimdi... (AP sıralarından 
gülmeler, «Bravo» sesleri, alkışlar) Hedefi... (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunları tahrif say
mıyorsa Adalet Partisi Grupu, mesele yok. Ama he
defi % 7'den... (AP sıralarından gülmeler, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Hedefi % 7,4 iken % 7 gibi göstere
ceksiniz, gerçekleşmeyi % 6,5 iken %( 6,7 gibi göste
receksiniz, aradaki 9 dizyeme, 3 dizyem fark kalmış 
diyeceksiniz. (AP sıralarından gülmeler, «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bu sizce bir aldatmaca değilse veya ken
dinizi ba türiü rakam oynatmalarıyla aldatmayı ter
cih ediyorsanız, elbette sizin bileceğiniz iş; fakat, asıl 
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önemlisi 1977 yılı için öngörülen büyüme hızı. %> 8,2 
iken gerçekleşme,% 4'ten :ibâret^kalmıştır. Buna biç 
değinmedi Sayın Demirei (CHP sıralarından alkış
lar) Bu da 1978'de süren gelişme hızı düşüşünün 1977'-
de ne kadar hızlandığını göstermektedir. Hedef % 8,2, 
gerçekleşme % 4. Bunun tevil götürecek tarafı olma
dığı için rakam tahrifine bile yanaşmadı Sayiın Demi-
rel« bu gerçeğe hiç değinmemekle yetindi. 

Sayın Demirel'in «Bu yıl toptan eşya fiyatları % 
70 yükseldi» yolundaki iddiası da yanlıştır. Bizim Hü
kümet dönemimizde 1977 Aralık sonundan 1978 Ekim 
sonuna kadar toptan eşya fiyatlarındaki 10 aylık yük
seliş . %• 70 değil, % 41,4'tür. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) Arkadaşlarım, ben bu rakam küçüktür 
demiyorum; ama, burada nasıl rakam hileleri yapıl
dığım söylüyorum, % 70 nerede, % 41 nerede? (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kaldı ki,.bu ko
nuda da yükseliş trendinin ne zaman başladığı ve şim
di yavaşlamakta olup olmadığı önemlidir. Bu açıdan 
bakarsak şunu görürüz: Toptan eşya fiyatları 1977 
Ekiminde, bir ay önceye göre % 4,7 oranında yük
selmişti. 1978 Ekiminde ise yükselme hızı %• 2,7'ye 
düşmüştür. Geçinme endekslerinde bu durum daha 
da belirgindir. Örneğin, 1977 Ekiminde Ankara ge
çinme endeksi bir ay önceye göre % 5,4 artarken, bu 
yıl Ekim ayında bu artış oranı % 2,7'ye düşmüştür. 
İstanbul geçinme endeksi, 1977 Ekiminde % -7,2 yük
selirken, bu yıl Ekim ayında yükseliş hızı % 4,8'e 
düşmüştür. (AP sıralarından «Allah, Allah»; sesleri.) 

1974 yılında... (AP ve CHP sıralarından karşılık
lı tartışmalar, gürültüler) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Biz sizi 6 
saat dinledik, siz de dinleme tahammülünde bulu
nun. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, 1974 yılında, Hükümette bulun
duğumuz sırada... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Dinleyin 
lütfen. . 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Terbiyeli ol, el kol 
hareketi yapma. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmayı 
bırakalım lütfen, rica ediyorum efendim. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Seni muha
tap almıyorum. 

ÎSMET SEZGÎN (Aydın) -T Seni kim muhatap 
alıyor ki, önce terbiyeli ol. 

BAŞKAN •— Devam buyurun efendim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılında, Hükümette bu

lunduğumuz sırada aldığımız stüirı,, işti&rar,önlemle- -.. 
riyle, fiyatların yükseliş Jhpını, p t Hükümet dpnşmt'r 
-mizan son birkaç ayında büyük ölçüde kesmeyi başar-1. 
mıştık. Bizim 1974'te sağladığımız fiyat istikrarının 
olumlu sonuçlanmn, 1975 ve 1976 yıllarında Birinci Cep
he Hükümeti derledi. Şimdi bunun.tersi oluyor:: Cep
he hükümetlerinin 1977 yılında olağanüstü boyutlara 
vardığı fiyat artış hızının acı sonuçlarını, 1978'de biz: 
derledik; fakat verdiğim rakamlardan, da görülebile
ceği gibi, henüz piyasada sunu - istera dengesi kmru-j 
lamadığı halde, son zamanlarda bu hızı kesmeye baş
ladık. 

Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Demirel'in toptan eşya 
fiyatları ile ilgili olarak verdiği % 70'lik* artış oranı
na, ikinci Cephe Hükümetinin son aylarındaki artış 
da dahildir. Kendi dönemlerindeki fiyat artışlarını da, 
biraz da abartarak bizim Hükümetimizin omuzlarına 
yüklemeye kalkışmaktadır.; • i 

Zaten her konuda, hataları bizim kefemize akta
rıp, sevapları kendi kefesine doldurmaya özen gös
termektedir. Nitekim bu kez de, dışsatımda Hükü
metimizin girişimciliği ile sağlanan büyük artışını se
vabını kendi kefesine doldurup* fiyat artışlarının güna
hını bize yüklemeye kalkışıyor. 

Sayın Demirel'in üslubu ile sorayım, bunda ada
let var mı? (CHP sıralarından alkışlar) 

Rakamlarla ilgili aldatmaca taktiğini, Sayın Demi
rei, destekleme alımlarına da uygulamaya kalkıştı, 
«1977'de destekleme alımlarına 51 milyar lira har
canmıştı; 1978'de ise Hükümet destekleme alımları
na 37 milyar harcadı; Bu mu başarı?» dedi. v 

Bir kere 1977 yılında destekleme alımları için üre
ticiye ödenen miktar, Sayın Demirel'in dediği gibi 51 
milyar değil, .49 milyar liradır. Destekleme alımları 
ile ilgili olarak 1977'den bizim Hükümetimize 5 mil
yar 800 milyon liralık bir ödeme yükümlülüğü bıra
kılmıştır. 

Buna karşılık, 1978 yılı için, bu yıl için üreticiye 
ödenecek miktar, geçen yıldan 18 milyar fazlası ile 
67 milyar lirayı bulacaktır. Yani geçen yıla göre ar
tış % 37,5'tur. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demirei, geçen günkü konuşmasında, des
tekleme alımları ile bazı tüketim malları fiyatları ara- ; 
sında karşılaştırmalar yaptı; işte, falan ürünü üreten 
üretici, geçen yıl kaç ton ürünle ne kadar kaput bezi 
alıyordu, ne kadar traktör alıyordu, bu yıl ne alıyor 
diye hesaplar yaptı. 

Bir de geçen yılın toptan eşya fiyatları endeksin
deki artışın % 36'yı aşmasına karşın* 1977'de Gep-
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he hükümetleri döneminde bazı ürünler için destekle
me alım fiyatlatında hiç yükselime yapılmadığım, ör
neğin haşhaş kapsülü için destekleme alım fiyatının 
hiç yükselmediğini, Sayın Demirel'in kendi ili İspar
ta'da gülyağına taban fiyatı bile verilmediğini, pan
car destekleme alımlarındaki artışın %, 6,9'dan iba
ret kaldığım ve daha birçok ürünlerde de geçen yıl, 
bu yılla kıyaslanamayacak kadar düşük yükseltmeler
le yetinildiğini anımsayacak olursak, acaba Sayın De-
mirel aynı karşılaştırmaları geçen yıl için de yapma
ya razı olur mu? Yani geçen yıl kendileri Hükümettey
ken İsparta'nın gülyağı üreticisine bir kuruş zam ve
rilmemiş, taban fiyat bile saptanmamış, toptan eşya 
fiyatları % 36 artmış. Ona mukabil, İsparta'nın gül
yağı üreten köylüsü belli malları 1976'da kaç kilo gül
yağı ile alırken, 1977'de kaç kilo gülyağı ile almış? 
Bunun hesabını da yapmaya razı olur mu Sayın De
mirci? (CHP sıralarından alkışlar) 

Haşhaş üreticisine 10 para zam vermemişler, top
tan eşya fiyatları % 36 artmış. Bu durumda, Afyon'
un, Uşak'ın, Konya'nın ve bütün o bölgenin afyon 
üreticileri bir yıl önce 1976'da kaç kilo haşhaş karşı
lığı ne kadar kaput bezi almışken, 1977'de kaç kilo 
haşhaş kapsülü karşılığı ne kadar kaput bezi almış
lardır? Rakamlara çok meraklı olan Sayın Demirel 
lütfen bunun da hesabını burada çıkarır mı? (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Geçen yıl Sayın Demirel'in erken seçim istemesi
nin nedeni, Sayın Erbakan'ın sandığı gibi Milli Selâ
met Partili Bakanlarca atılmış temeller üzerinde du
varların yükselmeye başlamasından korkması değildi. 
Sayın Demirel, ekonominin nefesinin 1977 Hazira
nından öteye yetmeyeceğini biliyordu; o nedenle se
çimleri öne almak istemişti. Bunu o zaman da söyle
miştik. Nitekim, özellikle îkinci Cephe Hükümeti dö
neminde bu bunalımın gerçek boyutları artık sakla
namaz hale gelmişti. 

Fiyat artışlarında hızlı bir tırmanışa geçilmişti ve 
yine o nedenledir ki, 1977'nin büyüme hızı hedefin 
yarısından da aşağılara düşmüştü. 

1978 başında biz, nefesi tükenen bir ekonomiyi 
devraldık ve aylardır ekonomiyi yeniden canlandır
maya çalışıyoruz. Yalnız ekonominin değil, 1977 yı
lının bütçesinin de nefesi tükenmişti; yılın son ayla
rında tükeneceği daha yılbaşından belli idi. Nitekim, 
geçen yıl bütçesinin 35 milyar lirayı aşan açığı, geçen 
yıl bütçe uygulamaları sırasında yapılamayan birik
miş ödemelerin tüm yükü bu Hükümetin omuzlarına 
yıkıldı. Bu yıl yalnız döviz sıkıntısı olarak değil, Türk 

parası olarak nakit sıkıntısı da çekişimizin başlıca ne
deni budur. Geçen yıl kendilerinin açıktan harcadık
ları 35 milyon lira bu yıl bu Hükümetin omuzlarına 
devredilmiştir (Harcadıkları veya harcayamadıkları 
için borç ödemedikleri durumlarla ilgili olarak). 

ilk konuşmamda, bazı temel maddelerin üretimi 
bakımından benzer durumdaki veya olanakları da
ha sınırlı bazı ülkelerle yaptığım karşılaştırmalara kar
şı Sayın Demirel, «Başka ülkelerle kıyaslamalar ya
parken, bizim nüfusumuzun 16 yılda 16 milyon arttı
ğını ve 16 yılda 18 hükümet değiştiğini gözönünde tut
mak gerekir» dedi. 

Bunlar gerçekten önemli etkenlerdir, ama nüfus ar
tış hızının ekonomik ve toplumsal yapı ile oldukça 
sıkı bağlantısı olduğu da bir gerçektir. 

O nedenle, bu mazeretin ardına sığınmak ancak 
bir ölçüde geçerli olur. Hele, bir yandan hızlı nüfus 
artışına ve bu hızlı artışın çalışan nüfus yapısında oluş
turduğu olumsuz özellikleri, yeterince hızlı kalkına-
mamanın ve işsizlik artışını önleyememenin başlıca 
mazereti gibi gösterip, bir yandan da nüfusun daha 
hızlı artmasını istemek bir çelişkidir; Sayın Demirel 
geçen gün burada bu çelişkiye de düştü. 

Böyle bir mazeretin ardına sığınanların ya hızlı 
nüfus artışına karşın ekonomik büyümeden kişi başı
na düşen payı daha hızlı artıracak bir plan modeli oluş
turmaları gerekir, ya da aile planlamasına yönelme
leri, gerekir. Bu konuda bir seçme yapamayanlar çö
zülemeyen sorunların, ağırlaşan sorunların başlıca ma
zereti olarak hızlı nüfus artişının ardına sığınma hak
kını elde edemezler. 

Dediğim gibi, geçen günkü konuşmasında Sayın 
Demirel, yeteri kadar hızlı bir gelişme sağlayamamı-
zın ve bazı hedeflere, bazı amaçlara ulaşamayışımı-
zın bir başka gerekçesi olarak da 16 yılda 18 hükü
met değiştiğini söyledi. Sık sık hükümet değişmesi bi
çiminde beliren siyasal istikrarsızlığın da ekonomik ve 
toplumsal istikrarsızlıkla sıkı bağlantısı vardır. Hele 
iktidirların ve partilerin siyasal davranışıyla daha çok 
bağlantısı vardır. Eğer hükümetler belli sorunlara di
namik bir istikrar içinde ve toplumu tatmin edecek 
biçimde çözümler bulamazlarsa elbette sık sık deği
şirler. Eğer Demirel Hükümetleri uzun süre yerlerinde 
duramadılarsa, Adalet Partisi gitgide küçüİdüyse bu
nun sorumlusu bu toplum değildir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Demek ki kendileri bu. top
lumun sorunlarına tatmin edici çözümler getireme
mişlerdir; bu topluma, geleceğe yönelik olarak ye
terince ümit verememişlerdir. O yüzden kendilerinin 
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git gı4« myi&mslm da şikâyetçisi oldukları siyasal 
i8tikmr§i?li|ın, tık sık hükümet deği§în^eriain ne-
4ta l«âöto l ı i g d ^ ı e fek tanesidir. Bunun için k e 
dilerinden başkasını eleştirmeye hakları olmasa ge
rektir. 

Dediğim gibi, eğer hükümetler belli sorunlara di
namik bir istikrar içinde toplumu tatmin ederek, top
luma ümit vererek çözümler getiremezlerse elbetti sık 
sik değişirler. Bu süreç kendiliğinden önlenemez, Bu ko
nuda herkesten önce partilere, özellikle iktidar olan par
tilere düsen görevler vardır. O görevleri yerine getire
meyenlerin siyasal istikrarsızlıktan, toplumu veya baş
kalarım sorumlu tutmaya hakları yoktur. 

1974'te kamuoyu, istikrarlı ve etkin bir iktidara 
kavuşabilmenin yollarını göstermişti. Bazı partilerin 
kamuoyundan gelen seslere kulak vermemiş olma
ları, Türkiye'nin 3 yıllık bir istikrarsızlık ve buna
lım dönemine sürüklenmesinde başlıca neden olmuş
tur. O dönemin olumsuz etkileri de bugün hâlâ bir 
ölçüde sürmektedir. 

Sayın Demirel, nüfusumuzun çoğunluğunun ta
rıma bağlı oluşunu kalkınma açısından bir engel gibi 
gösteriyor; doğrudur. 

Geçimi tarıma bağlı olanların yılda 12 ay çalışa
madıklarını, yani çalışma sürelerinin verimsiz, yeter
siz kaldığını söylüyor. O da doğrudur. Ama biz köy
kentler, koperatifçilik ve halk sektörü yoluyla köy
lümüze bir yılın 12 ayında da çalışma olanağı sağla
yalım; bir köylü ailesinin tüm bireylerini bulunduk
ları yerde ve daha üretken alanlarda çalışma olana
ğına kavuşturalım diyoruz, Sayın Demirel ona da «ol
maz» diyor. 

Yıllarca Sayın Demirel köy - kentlerle köylünün 
göçe zorlanacağım iddia etti durdu. Bu iddiasının 
inandırıcı olmadığını nihayet anlamış olacak ki, geçen 
gün bu kürsüde bunun tam tersini söylemeye başla
dı. Yani, köy - kentlerle bizim köylüye, isterse şehir
lere göç etmesini yasaklayacağımızı iddia ve ima et
meye başladı. 

Şimdi bu iddialarasdan, bu kanılarından hangisi 
doğrudur? SayuıDemireJl'in bu konuda evvelâ kendi 
zihninde bir aşıklığa varması gerekir. Biz köylüyü 
göçe mi zorlamak niyetindeyiz, yoksa göçü yasak et
mek mi niyetindeyiz? . 

MUSTAFA O^TÎN (tzmir) — Dün dündür bu
gün bugün. 

-.BAŞBAKAN BÜLENT ECEVtT (Devamla) ~ 
S»yın Demirel, aslında, bunların hangisinin doğru oh 
duğuj» gerçekte» inanıyor bilmiyorum; ama gerçek

te feuötat ikisi dadeğ*» $&$$£, Mmm-is^^Bm, 
koylumuza fe§^^ 
köyünden göç «tme zerunluğundia kurtaramktır. Ona 
rağmen isteyen olursa, yine kentlere göç eder elbette. 
Ama biz köy T kent, yaygın kooperatifçilik ve halk 
sektörü uygulamalarıyla bu isteğin kendiliğinden 
azalacağı kanısındayız. Köylüyü kentlere göç etme 
zorunda bırakmak yerine, kentleşmeyi ve kentlerin 
tüm olanaklarını köylünün ayağına götürmek ve köy
lümüzü bulunduğu yerde daha hızlı kalkınma hatta 
sanayi toplumu aşamasına geçme olanağına kavuştur
mak istiyoruz. Bu iddiamız artık bir hayal değildir, 
bu hayalin ötesine geçilmektedir. Bugün Bolu dağla
rında bir köy - kentte bir fabrikanın, köylünün sahip 
olacağı bir fabrikanın duvarları yükselmektedir. 

Sayın Demirel; «Köy - kentlerden vazgeçin de, 
ne yapacaksanız köylünün köyüne yapın gücünüz ye
tiyorsa» dedi. Elbette pek çok hizmet tek tek bütün 
köylere de götürülecek. Nitekim bu yıl köylere yapı
lan yolların uzunluğunda büyük artış oldu; ama tek 
tek her köye götürülemeyecek hizmetler ve yatırım
lar da vardır. Örneğin 500 nüfuslu bir köyde bir mes
lek okulu kolay kolay kurulamaz; ama nüfus topla
mı 5 bini, 10 bini bulan 8-10 köyün oluşturacağı bir 
köy - kent topluluğu için tam kadrolu meslek okul
ları da rahatlıkla kurulabilir. I 000 nüfuslu bir köy 
tek başına bir fabrika kuramaz; ama bir köy - kent 
çevresinde güçlerini birleştiren 8-10 köyün nüfusu 
fabrika da kurabilir, nitekim kurmaktadırlar. Köy -
kentler ve köy - kent çevresinde yapılacak koopera
tifçilik ve halk sektörü uygulamaları hem kırsal alan
da çok daha fazla kaynak oluşumunu, hem de kay
nakların çok daha verimli kuUanımım sağlayacak
tır. Hem Türk köylüsü, hem de Türkkiye daha hızlı 
kalkınacaktır. Bazılarıma henüz köy - kentleri anla-
layamayışı bir muhayyile eksikliği olarak yorumlana
bilir. Ama, başlayan köy - kent uygulamalarımn so
mut sonuçlarını yakında kendileri de gözleriyle göre
ceklerdir, 

Sayın Demirel, planda ve benim̂ ^ konuşmalarımda 
«Toprak reformu» na, de^iıımediğimizi söyledi. Oy
sa, planda da değiniliyor, ben de değindim; hem de 
bazı koşulların toprak reformu ile ilgili güçlükleri ar
tırmasına karşın, bunu gerçekleştirmeye kararlı oldu
ğumuzu söyledim; yakında merak etmesinler tasarısı 
Meclise gelecektir. 

Yine Sayın Demirel* «gelin buğday üretimini 50 
milyon ton yapmama..'yoluna'«n$agım»'4tdi; Bizim 
hazırlad^mız tarım üretim plml&mm, ifte bu tür 
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gftrfekiiomeLeri karşıiamaya yöneliktü1; ama Sayın De
mirci onu da taıım üretim planiamasim da »temi-
-yor. -.• . . . 

Belli ki, geçmişte kendisi neyi yapmamişsa, neyi 
akıl etmemişse veya doğru bulmamışsa, şimdi de ge
rekse bile, yapılmamasını istiyor Sayın Demirel. 

Bu arada Sayın Demirel, tanm üretim planlama-
siöâ karşı çıkarken şöyle bir şey söyledi; «tütün eki
mini kısmak düşünülüyorsa öyle yapacağınıza sigara 
yapın, size o kadar sigara fabrikası bıraktık, onları 
bitirin» dedi. Aslında, bize bıraktıkları sigara kıtlığı
dır ve çok yavaş yürüyen birtakım sigara fabrikaları
dır. 

Biz Hükümeti devraldığımızda, Diyarbakır Sigara 
Fabrikası yapımının gerçekleşmesi % 17,5'dan iba
retti; İzmir Sigara Fabrikasının gerçekleşmesi %. 7,6'-
Üan ibaretti; Manisa Sigara Fabrikasının ise gerçek
leşmesi % 5'den ibaretti. Maliyeti bir milyar 200 mil
yon lira olan Manisa Sigara Fabrikasına biz gelince
ye kadar harcanan para 100 milyonun çok altınday
dı, 1 milyar 200 milyon maliyetli fabrikaya 100 mil
yonun çok altında para harcamıştı. Şimdi Sayın De
mirel, derhal bunları bitirip devreye sokmamızı isti
yor. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ya Malatya? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Malatya'yı açtık. 

Biz devir aldığımız ağır ekonomik zorluklara kar
şın bunların yapımım hızlandırmak üzere elimizden 
geten çabayı gösteriyoruz, nitekim biraz önce belirt
tiğim gibi Malatya Sigara Fabrikasını işletmeye aç
an; durumdayız; fakat kendilerinin yıllarca geciktir
dikleri birtakım yatırımları, üste&k yine kendilerin
den bize miras kalan böylesine ağır ekonomik buna
lım ortamında, bizim bugünden yarına bitirmemizi 
beklemeleri biraz haksızlık olmuyor mu? Hele bir de 
bunun üzerine 35 milyar liralık bütçe açıklarım da 
bizim omuzumuza yükledikleri hatırda tutulursa. 

Hükümete geldiğimiz zaman yatırımlarda gördü
ğümüz dağınıklık ve gecikmeler, sigara fabrikaların-
dan ibaret değildi, her alanda görülüyordu. Sayın De
mirel yıllarca iktidarda kaldıktan sonra, kendi ikti-
darlarınm bitiremediği ne kadar fabrika varsa bura
da bir bir sayıp, «Haydi bitirin, bir an önce bitirin» 
dedi. Örneğin, «Barajları yapmak için çimento lazım. 
Gelin Diyarbakır Çimento Fabrikasını bir an önce 
bitirin, Kahramanmaraş Çimento Fabrikasını bir an 
msm bitkin, Bingöl Çimento Fabrikasını bir an önce 
bitirin» Biti» Çimento Fabrikasını, Siirt Çimento Fafc-

rika&uıı* Adıyaman Çaareto Fthrikaamı, Malatya Çi
mento Fabrikacını bir an onc* bitirin» dadi bu kürsü
den, Bu saydığı fabrika&rı-ne durumda devralmışız, 
şimdi ona bakalım: 

Diyarbakır Çimento Fabrikasına 1977 sonuna ka
dar yapılan harcama 128 milyon lira; gerçekleşme 
% 18'den ibaret. Biz bu yıl 240 milyon lira Ödenek 
koymuşuz, yani geçen yılkinin yaklaşık iki katı ödenek 
koymuşuz. 

Kahramanmaraş Çimento Fabrikasında 1977 so
nunda gerçekleşme % 12'den ibaret. Bingöl Çimen
to Fabrikasında gerçekleşme % 9'dan ibaret. Adıya
man Çimento Fabrikasında gerçekleşme % 21'den iba
ret. 

Genellikle bu fabrikalara 1978 yılı için konulan 
ödenekler de 1977'nin - sanırım bir istisnası ile - bir 
hayli üstündedir; fakat yılların ihmalini 10 ayda gi
dermemizi bizden beklemeleri herhalde haksızlıktır. 
Kal diki, çimento üretimi için planlanan 18 fabrika
dan 11 tanesinin, iktidara gelince gördük ki, kesin 
hammadde incelemesi bile yapılmamıştır, bu konuda
ki çalışmaları da bizim Hükümetimiz hızlandırmış
tır. Ayrıca, Hükümetimiz ileride ortaya çıkabilecek 
üretim açığını gözönünde tutarak Doğu Karadeniz'de, 
Batı Karadeniz'de, Ankara'da ve İstanbul'da 4 yeni çi
mento fabrikası kurulmasını daha planlamıştır. 

Sayın Demirel .'in rakamlarla nasıl işine geldiği gi
bi oynadığına bir başka ilginç örnek, d«njr - çelik 
üretimi konusunda görülebilir. Sayın Demirel 1977 
sonunda Türkiye'de demir - çe&k üretim kapasitesinin 
3 100 000 tona varmış olduğunu söyledi. Aslında, ya
tırımlar zamanında gerçekleşseydi veya milyarlarca 
lira harcanarak devreye girmiş tesisler tam kapasitey
le çalıştırılsaydı, 1977 yık sonunda plan hedefine uy
gun olarak üretimin 4 640 000 tona varmış olması 
gerekiyordu. Oysa,' 1977 yılı sonunda ülkemizde fiili 
demir - çelik üretimi 3 100 000 tonda değil, 1 939 000 
tondan ibaretti. (CHP sıralarından alkışlar) 

İskenderun demir - çelik tesislerinde cephe ortak-
lannın yarattığı sorunlar öylesine düğümlenmişti ki, 
bu çok önemli tesiste üretimi caniandırahüme olana
ğını biz ancak yeni yeni bulabiliyoruz. Eğer Sayın De
mirel kendi iktidar dönemleriyle ilgili olarak birta
kım gerçek dışı rakamları gerçek gibi söylemeye, yıl
larca yürümeyen yatırımları bitmiş veya bitmek üze-
reyraiş gibi göstermeye devasa edacek olursa, ister 
istemez geçmişin daha ayrıntılı muhasebesini yapmak 
zorunda kalırız. 
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•""_ Sayın Jüyelerv benim ilk konuşmamla ilgili. olarak 
Sayın Demirel «Maziyi kötülemek için plan yapıl
maz» dedi. Aslında, ben o konuşmamda söyledikleri
mi maziyi kötülemek için değil, geçmişte yapılan yan
lışlıklardan dersler almak için söylemiştim. İnsanlar 
da, toplumlar da, o arada tabii partiler de, ancak ken
di yanlışlarını düzelte düzelte ilerleyebilirler. Fakat, 
Sayın Demirel geçmişte hiçbir şeyin yanlış yapılma
dığı kanısındadır ve geçmişten hiçbir ders almamak 
eğilimindedir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin bu bunalanlar dönemine sürüklenme
sinde Sayın Demirel'in bu tavrının" küçümsenemeye
cek payı vardır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Demirel de Sayın Erbakan da bunalım ne
denlerinin son birkaç yılda aranmaması gerektiğini 
belirttiler. Sorumluluklar ne kadar geriye gider, o baş
ka bir mesele; fakat ortada açık bir gerçek var, 1973'-
den bu yana dünya ekonomisinde olağanüstü deği
şiklikler ve sarsıntılar yer almıştır. En zengin ülkeler 
bile bu değişiklikler ve sarsıntılar karşısında köklü 
önlemlere başvurma, hatta bazıları ekonomik yapı
larında, ekonomilerinin işleyişinde önemli değişiklik
lere yönelme zorunluluğunu duymuşlardır; fakat böy
le bir dönemde Cephe hükümetleri üç yıl sanki dün
yada hiçbir şey değişmemiş ğıbi, dünya ve özellikle 
Türkiye sanki bolluk içinde imiş ve Türk Ulusu eko
nomik geleceğine güvenle bakabilirmiş gibi davran
mışlardır, üç yıl boyunca ekonomiyi bugünden yarı
na seçim varmışçasına bir savurganlık ve sorumsuz
luk içinde yönetmişlerdir. 

Daha geriye doğru geçmişte kimin ne sorumlulu
ğu vardır, 'onu tartışmakta yarar görürüz görmeyiz 
o başka bir mesele; ama son üç yılın 1975, 1976, 1977 
yıllarının sorumsuzluğu mazur gösterebilinecek ve ba
ğışlanabilecek bir sorumsuzluk değildir; çünkü dedi
ğim gibi dünyada yakın tarihin en ağır ekonomik bu
nalımı başlamıştır, o dönemde ilerlemiştir, en zengin 
ülkeler biİe köklü önlemler almak, ekonomilerine çe
kidüzen vermek gereğini duymuşlardır. 

Cephe hükümetleri ise, üç yıl Türk ekonomisinin 
gerektirdiği, dünya koşullarının gerektirdiği tek bir 
önlem almamışlardır. Bu yıl çekilen sıkıntıların, bu 
yıl sürmekte olan bunalımın başlıca nedeni budur ve 
baş sorumlusu da kendileridir. 

Ayni kimseler, 1977 sonuna doğru artık saklana
maz duruma gelen olağanüstü boyutlara varan ekono
mik bunalımı, şimdi dünyadaki ekonomik bunalımla 
izah etmeye ve mazur göstermeye kalkışıyorlar. Ma-
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demki o bunalımın farkındaydınız, niçin o bunalı
mın gerektirdiği tedbirleri almadınız (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunun hesabını tarih 
önünde vermekten hiçbir zaman kurtulamayacaksı
nız. (CHP sıralarından alkışlar) Hem Hükümette iken, 
o dünya ekonomik bunalımının Türkiye'de gerekli 
kıldığı önlemlerden ve yapı veya düzen değişiklikle
rinden hiçbirine başvurmayıp, hem de şimdi dünya 
ekonomik bunalımını kendi başarısızlıklarının ve so
rumsuzluklarının mazereti gibi göstermeye hakları 
yoktur. 

Sayın Demirel, «Topyekûn inkârın içerisinden bir 
devrin reçetesi çıkar, herşeyi yıkıp dökmenin gerek
çesi çıkar, bir isyan gerekçesi çıkar ama, bir plan 
gerekçesi çıkmaz» dedi. 

Bu mantığa göre Sayın Demirel, kendi iktidarla
rının bıraktığı ağır sorunları çözmeye çalışan bu Hü
kümete, her gün, hem de en ağır dili kullanarak yö
nelttiği inkâr ve hücum kampanyasıyla acaba dev
rim reçetesi mi, yoksa isyan gerekçesi mi hazırlıyor, 
sorusu ister istemez akla gelir. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel'e âdeta ka
derci bir görüş hâkim; «Benim yaptığımdan daha iyi
si olamaz» anlayışını yansıtan bir kadercilik. Nitekim 
geçmişteki bazı plan uygulamalarına ve bazı plan he
deflerinden sapmalara değinmemize karşı Sayın De
mirel, bu kürsüde geçenlerde şunları söyledi: «Bir plan, 
hedeflerine ulaşmışsa, bir ülkenin yapabileceği, bir 
milletin yapabileceği bundan ibarettir.» Öyle sanıyor 
Sayın Demirel. «Ondan daha iyisini yapamadık, diye 
dövünmenin manası yoktur.» Yani, biraz daha aça
lım, «yapılabileceğin en iyisini ben yaparım» diyor 
Sayın Demirel. (AP sıralarından «Doğru» sesleri) 

Bakın «doğrudur» diyorlar, tebrik ederim sizi. 
«Yapılabileceğin en iyisini ben yaparım, daha iyisi 
yapılmadı diye dövünmenin anlamı yoktur» diyor. 
Bu zihniyette oldukça siz, daha millet önünde çok dö-
ğünürsünüz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Oysa hiç değilse bir varsayım olarak o yapılan
lardan daha iyi planlar da yapılabilirdi veya plan uy
gulamaları daha başarılı da olabilirdi. Kaldı ki, bir 
planın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı yalnızca belli sa
yı büyüklüklerine bakarak anlaşılamaz. Yani Sayın 
Erbakan'ın benzetmesiyle marul ne kadar büyümüş 
diye bakılarak anlaşılamaz planın hedefine ulaşıp 
ulaşmadığı. O sayıların bileşimi, iç yapısı önemlidir, 
nasıl oluştuğu önemlidir. Sayılar kadar kurumlaşma-
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lar da önemlidir.. Karş4a§ılantpplumşaJ sorunları aş
mak veya çözmek için neler yapıldığı da önemlidir. 
Örneğin, eğer kurumlaşmalarda hızlı değişimin gerek
tirdiği düzeltme veya değişiklikleri zamanında yap
mazsanız belki bir süre için sonuç almış gibi görü
nürsünüz; ama ileride ülkeyi, toplumu büyük sorun
larla, engellerle, bunalımlarla karşı karşıya getirirsi
niz. Nitekim Türkiye de böyle olmuştur. Altyapı ge-

. reksinmesini karşılamadan, başka alanlara yatırım 
kaynaklarını dağıtarak veya yoğunlaştırarak birtakım 
sayısal büyüklüklere varabilirsiniz; ama kısa süre son
ra o büyüklükler ekonomiyi çok sıkışık darboğazlara 
sürükleyip tıkayabilir. Nitekim öyle olmuştur. Kaldı 
ki, asıl sanayideki ve tarımdaki hedeflere ulaşmanın 
hayati önem taşıdığını Sayın Demirel de kabul ettiği 
halde genellikle bu hedeflerin gerisinde kalınmıştır. 
Üstelik sanayide ve tarımda sektörlere ve altsektör-
lere eğilerek durumu incelediğimiz vakit, plan hedefle
rinden ne ölçüde sapıldığı, planın iç dengesinin uygu
lamada ne kadar bozulduğu açıkça, görülür. Örneğin; 
tarımda yeterli pazar bulamayacağımız kesinlikle bi
linen bazı ürünlerin üretimi alabildiğine artarken, 
kolayca pazar bulabileceğimiz ürünlerin üretimi çok 
yetersiz kalmak pahasına tarımda belli bir sayısal 
hedefe ulaşılmışsa bu yarardan çok zarar sağlayabilir; 
Türkiye'nin dış ödemeler sorununu ağırlaştuabilir; 
nitekim öyle olmuştur. 

Pazar bulunabilecek ürünleri satacak yerde, yıl
larca bekletir ve ülkeyi yıldan yıla artan stok gider
leri altına sokarsanız, o ürünleri zamanında ekono
mik değere dönüştüremezseniz, o ürünlerle ilgili he
deflere ulaşmanın da bir anlamı kalmaz, nitekim öyle 
olmuştur. 

Sanayide bu çok daha önemlidir. Türkiye'nin sa
nayi alanında öz yeterliliğini artıracak sektörlerde ya
tırımlar ve gelişmeler çok yavaş yürürken, ekonomi
de dış pahalılığı artırıcı bazı sektörlerde veya altsek-
törlerde yatırım hedeflerinin aşılmış olması, bazen ya
rardan çok zarar getirmektedir. 

Bu vesileyle Sayın Demirel'in bir yanlış anlaması
nı da düzeltmek isterim. Ben, konuşmamda ilke ola
rak ikame sanayilerinin kurulmasına karşı çıkmadım. 
Elbette dışsatıma yönelik sanayilerin yanısıra belki 
çoğu kez onlardan da önce ikame sanayilerine ağır
lık vermek gerekebilir. Biz, ikame sanayileri kurulma
sını değil, kurulan ikame sanayilerinin çoğunun alda-
tıcılığını eleştirdik. Bu ikame sanayilerinin Türkiye'de 
ithalat (dışalım) gereksinmesini kısmadığını, artırdığı
nı ve sürekli kıldığını söyledik. Bundan yakındık ve 
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gerçek: ikame sanayilerine yönelme gerekliliği üzerin
de durduk. 

Sayın Demirel, geçen günkü konuşmasında «Ben 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini huzurunuzda savuna
cağım» dedi. Hükümette bulunduğu zaman devletin 
korunmasını, devlet dışı sorumsuz güçlere bırakmış 
olanların bu iddiaları pek inandırıcılık taşımıyor. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu Devleti biz kurduk, 1978 başında da çözülüp 
dağılmaktan ucu ucuna kurtardık. Bununla birlikte 
yıllarca Cumhuriyetin ilk 27 yıllarını en ağır biçim-

. de kötüleyenlerden, şimdi o dönemin savunmasını din
lemek sevindirici oluyor. (AP sıralarından gülüşmeler, 
CHP sıralarından alkışlar) Kendilerinin ancak 1970' 
lerin ikinci yarısında telaffuz etmeye başladıkları ağır 
sanayiler, temel sanayiler, bütün girdileri yurt içinden 
karşılanan gerçek ikame sanayileri o dönemde, Cum
huriyetin ilk yıllarında kurulmaya başlamıştır, hem de 
son, derecede dar olanaklara karşın. 

Şimdi o dönemi savunmalarından kuşkusuz sevi
niyoruz. Ancak o dönemi savunurken, o dönemin da
ha gerçekçi bir değerlendirmesini de yapmaya çalış
malarını dileriz. Örneğin; Sayın Demirel, burada 
1920'lerin İzmir İktisat Kongresine değindi. O kongre 
kararlarına bugün de uymayı Atatürkçülüğün gereği 
gibi gösterdi; ama 1930'lardaki, yani İzmir İktisat 
Kongresinden hemen birkaç yıl sonraki dünya eko
nomik bunalımının ve içerde karşılaşılan zorlukların 
birkaç yıl sonra yine Atatürk döneminde Türkiye'de 
nasıl bir tutum değişikliğine yol açtığını Sayın Demirel 
anımsamaz göründü. 1930'larda hemen ne yapıldı ise, 
devlet öncülüğünde hatta çoğu kez doğrudan doğru
ya devlet eliyle yapıldığını Sayın Demirel bilmez gö
ründü. 

Bunu ideolojik çıdan devletçiliği savunmak için 
söylemiyorum; devletin ekonomide belli bir etkinliği 
olması gerektiğine inanırım; fakat ideolojik açıdan 
devletçiliği hiçbir zaman savunmadım. Önemli olan 
ekonomik yapıda ve tutumda dünya ve ülke koşul
larının zorunlu kıldığı değişiklikleri zamanında ve ce
saretle yapabilmektir, hiçbir komplekse kapılmadan 
yapabilmektir. Nitekim, 1920'lerin İzmir İktisat Kong
resinden birkaç yıl sonra Atatürk işte öyle bir cesa
retle ve gerçekçilikle devletçiliğe yönelmiştir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1933'te başlayan ve bütün dünyada ilginç bir de
neyim olarak karşılanan birinci sanayi planımızın üç 
temel özelliği vardır. 
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1- O plan ge*eğinöe kurulan sanayiler halkın te
mel gereksinmelerine yönelikti. 

2. Yerli hammaddeye dayalı idi ve o zamana 
kadar dıştan alınan malların yapımını öngörüyordu. 

3. Bu sanayilerin kamu girişimciliği ile gerçek
leşmesi isteniyordu. 

Sayın Demirel, bir yandan burada bizi ve plan ta
sarısını haksız olarak özel girişimciliğe son vermekle 
veya aşırı sınırlamalar getirmekle itham etti, ama bir 
yandan da kendisinin hükümetleri döneminde yapıl
mış veya başlatılmış olduğunu övünerek sıraladığı 
tüm yatırımların ve projelerin kamu yatırımları oldu
ğu görüldü. Demek ki Türkiye'nin gerçekleri buna 
zorluyor iktidarı. 

Nitekim, kendi hazırladıkları planlarda kamunun 
yatırım payları hiçbir zaman % 50'nin altına düşme
miş, Sayın Erbakan gibi, Sayın Demirel de; ağır sa
nayilerden, fabrika kuran fabrikalardan, elektronik sa
nayimden, elektro - mekanik sanayiinden, motordan, 
aktarma organlarından plan takviminde hiçbir söz 
yok dedi. Oysa planda bunların hepsi var. Plan tak-
vimiyse her halde takdir buyururlar daha çok yıllık 
programlarla, yıllık bütçelerle ortaya çıkar. 

Ben sözlerimin başında da belirttiğim gibi bir pro
je ve rakam sıralama konuşması değil; planlı gelişme 
sorununa yaklaşımımızı açıklayan bir sunuş konuşma
sı yaptım geçen gün. Plandaki rakamları, cetvelleri 
burada tekrarlayarak vaktinizi almak istemedim; ama 
mademki isteniyor, Başbakan Yardımcısı Sayın Hik
met Çetin bunları ayrıntılarıyla açıklayacak. 

Sayın milletvekilleri, özel girişim konusunda Sayın 
Demirel'in bize yönelttiği eleştiriler üzerinde biraz 
daha durmak isterim. 

Sayın Demirel, bazı hayali hedefler icat edip bun
lara saldırdı konuşmasında. Gerçi bizim özel girişi
mi değerlendirme biçimimiz Adalet Partisininkinden 
değişiktir, ama özel girişime gerekli özgürlüğü veya 
olanakları sağlamadığımız, sağlayamayacağımız iddiası 
temelinden yanlıştır. 

örneğin; devlet sektörünün yapabildiği kadar ken
di işlerini kendi yapması, bize göre özel girişim düş
manlığı değildir. Nitekim özel sektör de yapabildiği 
kadar kendi işini kendi yapıyor; ama yine de hem 
devlet sektörünün özel sektöre, hem de özel sektörün 
devlet sektörüne karşılıklı gereksinmeleri sürüp gidi
yor. 

İktidarda kim olursa olsun, Türkiye'nin gerçeği, 
bir gerçeği bu. Biz emanet usulüne o anlayış içinde 
yöneliyoruz. Emanet usulüne ağırlık vermeden ve 

devlet bu konuda elkinleştirilmeden, bazı geri kalmış 
yörelere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yatııımîan 
götürebilmenin ne kadar zor, h,atta bazan olanaksız 
olduğunu o bölgeler halkı çok iyi biliyor. Çünkü, mü
teahhitler kolay kolay oralara gitmiyorlar. Bu gerçek 
karşısında emanet usulüne yönelmek müteahhidi bal
talamak değildir. Nitekim, şimdi muhalefette bulunan
ların engellemelerine karşın, bu yıl, Eylül ayında çı
kardığımız yetki yasası, müteahhitlere, bizden evvel
ki iktidarlar döneminde düşünülmeyen kolaylıkları 
sağlamaktadır. 

Türk Ulusunun yapıcı gücünü başka ülkelerdeki 
yatırım faaliyetlerinde kanıtlayacak müteahhitlerimi
ze devlet olarak her desteği sağlamaya hazır olduğu
muzu da her vesileyle belirtiyorum. 

Dağıtımda devletin, o arada yerel yönetimlerin et
kinliğini bir ölçüde artırmamız da, aslında koşulların 
zorlamasından ileri geliyor. Gerçi bizim Programı
mızda da, pazarlama düzeninin halk yararına değişe
ceği, aracılık aşamalarının azaltılacağı yazılıdır; ama 
bu konuda temel düşüncemiz, kooperatiflerin etkinli
ğini artırmaktır. Bu içinde bulunduğumuz dönemde 
ise, halkın beklemeye tahammülü yoktur. Önemli ge
reksinme maddelerinin sunu istem dengesi bu dönem
deki kadar büyük ölçüde bozulduğu vakit, devletin 
düzenleyici ve denetleyici işlevler üslenerek, dağıtım 
ve pazarlama işine bir ölçüde girmesi kaçınılmazdır. 
Bu yapılmadığı zaman karaborsacılar bile bile zengin 
edilmiş olur. 

Bizim, özel girişimi, demokratik bir yaklaşımla ve 
daha çok özendirici önlemlerle plan disiplini içine al
maya çalıştığımız ve çalışacağımız doğrudur. Bu, bi
zim, özel girişime karşı olduğumuzu değil, veya özel 
girişime güvensizliğimizi değil, tam tersine, özel gi
rişimin topluma daha yararlı biçimde çalışabilmesine 
katkıda bulunmak istediğimizi gösterir. 

Bizim, özel girişime bir güvensizliğimiz yok; fa
kat buradaki konuşmasında açıkça görüldü ki, Sayın 
Demirel de devlete güvensizlik var. .Kendisi liyakatli 
insanın devlette bulunamayacağı, ancak özel sek
törde bulunabileceği kanısında. Btmu btrradu açık 
açık söyledi. Oysa, özel sektördeki liyakatli insanları 
yetiştiren de bu devlettir. Hüner, onları bu devletin 
hizmetinde tutabilmek ve gereği gibi değerlendirebil
mektir. Bu da, ülke koşullarının gerektirdiği biı per
sonel rejimine ve işletmecilik anlayısma yönelmekle 
sağlanabilir. Biz bu plan döneminde btmu başta ge
len ödevlerimizden biri sayacağız. 

Sayın Demirel liyakatli kimselerin devlette bu
lunmadığı kanısında, birçok basit işleri bite devlerin 
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yapamayacağı kanısında. Oysa, ülkemizde her şey 
devletten beklenirken, devletin hemen hiçbir şey ya
pamayacağım söylemek bir tutarsızlıktır. Kaldı ki, 
devlete güvenmeyenler, devlet yönetemezler; nite
kim yönetememişlerdir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Demirel devlete güvenmediği gibi, ülkemi
zin olanaklarına da inanmaz görünüyor, örneğin, ya
kınımızdaki uzağımızdaki birçok örneklere karşın, 
Türkiye'nin turizmden döviz kazanabileceğine bir 
türlü inanmak istemiyor, bu konudaki umutlarımızı 
küçümsüyor. Oysa, daha yatak kapasitesini artırma 
olanağı bile bulamadan, sadece turizmi ciddiye almak
la geçen yıl 40 milyon dolar döviz yitirdiğimiz tu
rizm alanından bu yıl Türkiye'ye yaklaşık 140 milyon 
dolar döviz kaazndırmış durumdayız. (CHP sırala
rından alkışlar) Sayın Demirel'in esasen turizm anla
yışı da biraz garip. Konuşmasında dikkat etmişsiniz
dir, «Turizme imreniyorsunuz; ama kendi kıyılarını
zı vatandaşa kapatıyorsunuz» dedi. Sanırım kendi par
tisinin üyelerinden birçoğu bile, «Keşke bu sözü söy
lemeseydi!» diye hayıflandılar. Demek ki, Sayın De
mirel'in turizm anlayışına göre, bir avuç insar özel 
konutlarla kıyıları halka ve yabancı turistlere kapat
madıkça bir memlekette turizm gelişemez. İşte, Sayın 
Demirel mantığı bu. (CHP sıralarından alkışlar). 

Oysa, tam tersine, Türkiye'de turizmin şimdiye ka
dar gelişemeyişinin başlıca nedenlerinden biri, yer 
yer en güzel kıyılarımızın özel kişilerce, hem de çoğu 
kez yasalara aykırı olarak kapatılmış olması. Biz, kı
yılarımızı yağmadan kurtarıp, halka ve turizme aç
mak istiyoruz. Acaba, Sayın Demirel'e göre, İstan
bul yakınlarında, Marmara kıyılarındaki mülkiyet dü
zeni turizme çok mu elverişli? Antalya'nın güzelim 
kıyılarını turizm için kurtarabilmek uğrunda büyük 
sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Buna katkıda bulunan ka
mu görevlileri kurşunlanıyor; sol eylemcilerce değil, 
başkalarınca kurşunlanıyor; fakat bütün güçlüklere 
karşın, turizme elverişli yörelerde kıyılarımızı ve do
ğal güzelliklerimizi kurtarıp korumaya ve ülke ya
rarına değerlendirmeye, Türikye'ye döviz getirecek 
biçimde, halkımıza daha iyi dinlenme olanağını sağ
layacak biçimde değerlendirmeye kararlıyız. 

Sayın Demirel'in kooperatifçilik anlayışı da, tu
rizm anlayışı kadar garip. Geçen gün bu küısüden 
yaptığı konuşmada, «Siz adamı kooperatife gönüllü 
diye zorla üye yapın, üye olmazsa kooperatifin im
kanlarından yararlanmasın; bu zorlama kooperatifçi
liktir.» dedi. 

Mantığa bakınız arkadaşlarım; hem üye olmaya
cak kooperatifte, külfetine katlanmayacak» «olumlu
luğuna katlanmayacak; hem de külfetine katlananlar 
gibi, kooperatifin nimetlerinden yararlanacak.. İşte, 
siz yıllarca bu zihniyetle ülkeyi idare ettiğiniz için 
Türkiye bu noktaya sürüklendi Sayın Demirel. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Külfete katlan
madan nimetten yararlanmak hangi düzende hoş gö
rülür? Sendikacılıkta da, belli haklardan yararlanabil
mek için sendikalara üye olmak veya ödenti Ödemek 
gerekmez mi? Gönüllü kooperatifçilikte üyelerin, so
rumluluğa ve külfete katılmaları oranında bazı özel 
olanaklara kavuşmaları, bütün demokratik ülkelerde 
yaygın bir temel uygulamadır. Başka türlü, koopera
tifçiliğin gelişmesi beklenemez. 

Aslında, Sayın Demirel'in kendi hükümetleri dö
neminde de, planlara, programlara, kooperatifçiliği 
destekleyip özendirici pek çok tedbir konulmuş; ama 
uygulamada ne olmuş? Genellikle 7'şer kişilik para
van kooperatifler kurdurulup, bütün devlet olanakla
rı, «köylüyü destekliyoruz» diye, çoğu kez bir avuç 
varlıklıya verilmiş. Sayın Demirel'in kendi ili bunun 
örnekleriyle doludur. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Yine, Sayın Demirel burada geçen gün, «Hani, 
beyanları vardı, köylü 3 - 5 bin lira değil, 500 bin, 
1 milyon lira kredi alacaktı» dedi, bunu bize ha
tırlattı. 

Hiç merak etmesinler; alacak, 1 milyon da değil, 
daha da çoğunu alacak; ama kırsal alanda elbette 
kişi olarak değil, kooperatif olarak yatırım yapacağı 
zaman alacak. Belki haberleri yoktur; Ziraat Banka
sıyla ilgili yasa tasarımız, öncelikle bunun için Mec
lise getirilmiştir. Yardımcı olurlarsa bir an önce çı
karırız ve o tasarıda görülecektir ki, biz evvelce mu
halefetteyken söz verdiğimiz gibi, köylülerin veya es
nafın, sanatkârın kuracağı kooperatiflere maddi gü
vence aramaksızın, proje karşılığında yeterli kredi 
sağlamaya kararlıyız; tsaanlarımızda bu yer almakta
dır. Tekrar söylüyorum, merak etmesinler, sarası 
geldikçe ve gecikmeden, bütün sözlerimizi bir bir ye
rine getireceğiz. 

Sayın üyeler, plan görüşmelerinin ilk günü yaptı
ğımız konuşmalarda, ben de orman sorununa değin
dim, Sayın Demirel de orman sorununa değindi; amâ 
ben sadece orman köylüsünden bahsettim, söz et
tim; o, orman köylüsünden hiç söz etmedi; sadece, 
orman ürünlerini değerlendiren özel girişimlerin kur
dukları fabrikalardan söz etti. (CHP sıralarından al
kışlar) 
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NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Çankırı) — ORMA 
Şirketinden söz etti. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Yani, orman konusunda ilgi nedenlerimiz, orman ko
nusuna bakış açılarımız, birbirinden dünyalar kadar 
ayrı. Biz, orman köylüsüyle ilgileniyoruz; o, başkala
rıyla ilgileniyor; «orman» denince, başkalarını hatır
lıyor. 

NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Çankırı) - - OR-
MA'dan bahsediyor, suntadan bahsediyor. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Ben, Sayın Demirel'in iddia veya ima ettiği gibi, özel 
girişim elindeki orman sanayi tesislerinin devletçe alı
nacağını söylemedim; orman sanayilerini bundan böy
le yalnız devlet kuracak da demedim; orman köylü
lerinin, aralarında birleşerek, orman ürünlerini işle
mek üzere kendi fabrikalarını kurmaya nasıl yardım
cı olmaya çalıştığımızı ve çalışacağımızı anlattım. Yok
sa, durup dururken kimsenin bıçkısına da, sunta fab
rikasına da el koymaya niyetimiz yoktur; merak et
mesinler. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demirel, dış ödemeler konusuyla ilgili ola
rak, benim geçen yıl, Uluslararası Para Fonu hakkın
da, muhalefetteyken söylediğim bazı sözleri burada 
yinelerken, sanki şimdi o sözlerle çelişkiye düşüyor-
muşum gibi bir izlenim yaratmak istedi. Oysa, geçen 
yıl muhalefetteyken, Uluslararası Para Fonu hakkın
da ne söylediysem, bu yıl iktidardayken de aynı söz
leri, aynı düşünceleri, üstelik daha geniş ve sık ola
rak söylüyorum; nitekim, Plan görüşmelerinin ilk gü
nünde bu kürsüden de söyledim. 

Bu vesileyle şunu bir kez daha belirtmek isterim: 
Biz, Uluslararası Para Fonu ile bir pazarlığa giriş
medik. Türkiye'yi ekonomik bunalımdan kurtarmak 
için gereken önlemleri kendimiz kararlaştırıp aldık. 
Bu arada Uluslararası Para Fonu, Türkiye için yeşil 
ışık yaktı ve bazı krediler de gelmeye başladı 

Sayın Demirel'e göre biz, dövizlerimizin bittiğini 
söylemişiz de onun için şimdi Türkiye'ye döviz bul
makta güçlük çekiyormuşuz. 

Eğer, bittiğini söylememekle mesele hallolacak ol
saydı, elbette söylemezdik ve o şekilde oluşacak dö
vizlerle Türkiye'nin gereksinmelerini karşılardık. Fa
kat, dövizlerimizin tükenmediğinden söz etseydik, ak
sini söyleseydik, dünyada acaba kimi inandırabilirdik? 
Kaldı ki, son yıllarda Türkiye'nin en büyük zaafı, 
bu konularda inandırıcılığını yitirmiş olmasıydı. 

Sayın Demirel, ilginç bir şey daha söyledi, ben 
bir örnek vermiştim, hatırlarsınız; Merkez Bankası, 

raporlarda, hesaplarda döviz rezervimiz yüksek gö
rünsün diye, bir yabancı bankadan 150 milyon dolar 
kredi almış gibi görünüyor; o parayı almıyor; ama, 
faizini hâlâ ödüyoruz demiştim, alınmayan dövizin. 
Sayın Demirel bu konuda şunları söyledi : «Huzuru
nuzda, Merkez Bankasının bir rapor meselesini tar
tışmayacağım; ama, gönül isterdi ki, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti olarak, kendi bankanızı, bir itibar 
müessesesini, dünyaya, sahte bilanço yapmış ilan et
meseydiniz.» 

Galiba, benim söylediğimi Sayın Demirel yanlış 
anlamış. Ben, Merkez Bankasının bir iç işleminden 
değil, bir dış işleminden söz ettim geçen gün; yani, 
dışarıda bilinen; fakat, içeride bilinmeyen bir işlemin
den söz ettim. (CHP sıralarından ı«Bravo» sesleri, al
kışlar) Sayın Demirel, dünyadaki büyük bankaların 
her yıl İsviçre'de, başka yerlerde nasıl toplanıp her 
memleketin durumunu, bankacılık işlemlerini en ince 
ayrıntılarına kadar birbirlerine anlattıklarını her hal
de çok iyi bilirler. Bu dünyanın bu gerçeklerini bil
mez görünerek veya kendi bilip milletten saklayarak, 
20 nci yüzyılın ikinci yarısında devlet idare edilemez. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Dışarıda 
tüm bankacılık âleminin bildiği gerçekleri kendi ulu
sumuzdan saklamakla kimi kandıracağız, ne kazana
cağız? 

Sayın Demirel, bize bıraktıkları 70 centi 10 aydır 
harcaya harcaya bitiremediğimizi söyledi. 

Bu da yanlış; çünkü, aslında bize 70 cent bile bı
rakmadılar. Kâğıt üzerinde döviz rezervi gibi görünen 
küçük miktarın çok üstünde, bir yıldır bekleyen trans
ferler vardı Hükümete geldiğimizde. Biz, son aylarda 
Devlete kazandırdığımız güçle, o gecikmiş transferle
ri de gerçekleştirmeye başladık. Bir devlete saygınlık, 
böyle kazandırılır; herkesin bildiği gerçekleri, kendi 
kendimizden saklayarak değil. 

70 cent bile bırakılmadıysa, bu yılın 10 ayını na
sıl çıkardık? Şimdi, kısaca, onun hesabını vermek is
terim sayın milletvekilleri. 

Bir kere, şimdiden bir bölümü önümüzdeki yıl
larda kullanılacak program ve proje kredileri olarak, 
Türkiye'ye toplam 2 milyar dolara yakın yeni olanak 
sağladık; DÇM değil, doğru dürüst kredi. Ayrıca, 
şu ana kadar, 1 milyar.785 milyon dolarlık borcun 
- Cephe Hükümetlerinden bize kalan kısa vadeli bor
cun, kapımıza dayanmış borçların - ertelenmesini sağ
ladık. Bunun dışında da, 3 milyar dolar borcun daha 
ertelenmesi için ilke anlaşmasına vardık, onların da 
işlemleri sürüyor. 
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Bu arada, 200 milyon dolan Uluslararası Para I 
Fonu'ndan olmak üzere, dışalımlar için hemen kul- I 
lanılabilecek yaklaşık 650 milyon dolar uygun ko- I 
şullu program kredisi sağladık, şu ana kadar. Bu ola- I 
naklarla, uzun süre düşük giden alımlarımız, ithala- I 
timiz son haftalarda canlanmaya ve bazı ivedi gerek- I 
sinmelerimiz sağlanmaya başladı; fakat hepsinden I 
daha önemlisi, sorumluca bir döviz ve kredi politika- I 
sı izlemeye başladık. Borçlanırken, Türkiye'nin gele- I 
ceğini ipotek altına sokmamaya, ipotekten kurtarmaya I 
özen gösterdik ve gösteriyoruz. I 

Sayın Demirel, «Haydi bakalım söyleyin, Türki- I 
ye'nin 1982 yılında ödemeler dengesi darboğazını na- I 
sil aşmış olacağını?» dedi. I 

Kendi izlediği tutuma göre, bu darboğaz belki hiç- I 
bir zaman aşılamazdı fakat bizim tutumumuzla dar- I 
boğazın makul bir süre içinde aşılabileceği, daha şu I 
bunalım yılında bile belli olmuştur. Nitekim, bu yi- I 
1ın ağır ekonomik koşullarına karşın, dışsatım gelir- I 
lerimizi, daha önce de belirttiğim gibi, % 25 artırdık; I 
turizm konusunda Türkiye'yi zarardan çıkarıp, kâra I 
geçirdik. Gerçi, Sayın Demirel kendi hükümetleri dö- I 
neminden kalan buğdayı sattığımızı söylüyor. Evet, I 
dışsatım gelirlerimizin artışında elbette onun da payı I 
var; ama, buğdayımızı, kendi yaptıkları gibi, yıllarca I 
toprağa gömülü tutup, döviz açığımızı DÇM'lerle I 
kapatacak yerde, dış pazar bulmada ve dışsatımda I 
Türk Devletine şimdiye kadar görülmedik bir canlı- I 
lık kazandırdıysak, kusur mu ettik? I 

Sayın Demirci'm kabul edemeyeceği bir şey yap- I 
tık : İhracatta, dışsatımda, Devletin liyakatini, Dev- I 
letin yeteneğini ispat ettik Türkiye'de. (CHP sırala- I 
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Kaldı ki, biz, dış gelirlerimizi yalnızca dışsatımla I 
artıracağımızı da söylüyor değiliz. Turizm yolu ile, I 
mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinin ihracı yo- I 
lu ile, ortak yatırımlarla Türkiye'nin dış gelirlerini bü- I 
yük ölçüde artırma olanağı bulunduğuna inanıyoruz. I 

Bir başka örnek vereyim : Bir yılda navluna öde- I 
diğimiz dövizle, bugünkü dünya piyasası koşulları I 
içinde, kullanılabilir durumda 50 gemi satın alabiliriz, I 
ve navlun dolayısıyle döviz yitirmekten kurtulup, dö- I 
viz kazanabiliriz. Bu arada, borçlanmaktan da çekin- I 
miyoruz; ama şimdiye kadar, özellikle son yıllarda I 
borçların hem çok ağır koşullarla alınmış olmasından, I 
hem de çok savurganca ve sorumsuzca kullanılmış ol- I 
masından yakınıyoruz. I 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, şunu I 
açık yürekle söylemek isterim : Daha bir süre, bazı I 
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sıkıntılarımız olacaktır. 1977 yılı sonuna kadar, özel̂  
likle son 3 yılda yapılan ve yükü bize devredilen tah
ribat, çok kısa sürede giderilemeyecek kadar ağırdır; 
ama bundan yakınmıyoruz, yüksünmüyoruz. Sorun
ları bilerek hükümete geldik; halkımız da, üstlendi
ğimiz sorunların ağırlığını bilerek bu Hükümete des
tek oluyor. Ne bazıları kaygılansın, ne de bazıları 
umutlansın : Bu Hükümet görevini sürdürecektir. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu Hü
kümet görevini sürdürecektir ve inşallah, bu Planı, 
hedeflerine başarı ile ulaştıracaktır. Bunu yaparken 
de, Türkiye'de yalnız soyut sayılarla değil, onun öte
sinde, insan mutluluğu ile ve toplum huzuru ile öl
çülen bir gelişme kavramını yerleştirmiş olacaktır. 

Başaracağımıza güveniyoruz; çünkü, ulusumuza 
ve ülkemizin olanaklarına güveniyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve sürekli alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Efendim, AP Grupu adına Sayın Süleyman Demi

rel söz istemişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Demirel. (AP sıralarından sü

rekli alkışlar) 
Sayın Demirel, 1 saat 25 dakika konuşma süreniz 

vardır; buyurunuz efendim. 
AP GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL 

(İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde ya

pılan tartışmalar devam ederken, huzurunuzda Ada
let Partisi Grupunun düşüncelerini ifade etmek için 
bulunuyorum; hepinizi saygı ile selamlıyorum. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Dördüncü Beş Yıllık Plan, ülkemizin önümüzdeki 
beş sene zarfındaki kaynaklarını, hedeflerini, başar
ması lazım gelen işleri göstermesi gereken bir dokü
mandır. 

Plan, müessese olarak önemlidir ve memleketin 
5 senesini içine alacağı için de, memleketin imkân
larını dağıtacağı için de, Meclislerin fevkalade önem
li bir şekilde üzerine eğilmesini gerektirir. 

Planın bu kadar kısa bir süre içerisinde tartışı
lıp, bir neticeye bağlanmış olması da, aslında bu cid
diyetle mütenasip değildir. 

Şimdi biz, düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Bu kür
süden herkes ne biliyorsa sonuna kadar söylemelidir. 
Mademki konu önemlidir, mademki konu Meclislerin 
en önemli işlerinden, birkaç işinden biridir, herkes ne 
düşünüyorsa söylemelidir. 



M. Meclîsi B : 12 26 . 11 , 1978 O : 1 

1 saat 25 dakika vakitle mukayyetiz, 1 saat 25 da
kik» içeriıinde göyl^yemeycceğimiz huluslar vardır; 
1 saat 25 dakikaya sığmaya. Ondan sonra Hükümet 
gelecektir, birtakım şeyleri söyleyecek ve onların kar
şılığında cevap verme ikânını bize bırakmayacaktır; 
bu, böyle olacaktır. 

Meclislerden, yangından mal kaçırır gibi, bir plan 
geçirilmesiyle karşı karşıyayız. (AP sıralarından alkış
lar) Paha söyleyeceği var veya söyleyebilme imkân
larına sahip olmalıydı. Şimdi... 

HAYROTTÎN UYSAL (Sakarya) — Grup Baş-
kanveta'mıiz bu süreyi uygun gördü, imzaladı efen
dim, 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ben tü
münden şikâyet ediyorum; ben metottan şikâyet edi
yorum. Böyle bir durum meydana gelmiştir. Altı saa
tin içerisinde... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Böyle va
kit kaybetmeyin, söyleyeceklerinizi söyleyin efendim. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Size ne 
canım; size ne? Ne söyleyeceğimi sana mı soraca
ğım? Otur oturduğun yerde. 1 saat 25 dakika içinde 
ne söyleyeceksem onu söyleyeceğim; size ne canım? 

Gelin, fevkalade ciddi bir konu ile karşı karşıya-
smız. Ülkenin beş senelik kaynaklarını genel mana
da yönlendiriyorsunuz. Bunun üzerinde, zihinlere sı
ğar veya sığmaz çeşitli düşünceleri bu kürsüden söy
lemek fırsatım kimse önlememelidir. 

'«Plan tartışması» denildiği zaman, bunun bir po
lemiğe çevrilmesi akla gelmez; ama Hükümet, mese
leyi bir polemiğe çevirme hevesi içine girmiştir. As
lında, bu polemikten mahcup çıkar, başında söyleye
lim ve pişman çıkar. Bu konuşma burada bitmez; bu
rada imkân vermediğiniz kısmına başka yerde devam 
ederiz. 

Bütçe konuşuyor değiliz; plan konuşuyoruz. Plan 
takdim konuşması ile tartışma açılmıştır. Plan tak
dim konuşması, seçim konuşmasından farklı olma
lıydı, meydan konuşmasından da farklı olmalı idi. 
Plan konuşması, plan aslında hangi suallere cevap arı
yor ise, takdim konuşması da o istikamette olmalı idi. 

Şimdi, hem o konuşma o raydan çıkmıştır, hem de 
plan tenkidi üzerinde yapılan konuşmalara verilen 
cevap, yeni birtakım tartışmaları açmıştır. Gayet ta
bii, vaktin müsaadesi nispetinde biz bunlara temas 
edeceğiz. 

Evvela, plan tartı$ma*ına devam edeceğim ben. 
Plan, ülkenin hangi meselesinin, m şekilde ve han

gi takvim içerisinde çözüleeefift* cevaplar getiren 

dokümandır; plan, memleketin meselelerini dramatik 
bir tarzda alt alta yazıp, «vah halimize» diye bir yar* 
gı çıkaran doküman değildir. Şu meseleler vardır; bu 
meseleler şu zaman içerisinde, şu kaynaklara şu yol
lara başvurarak, şu ölçüde çözülecektir. Plandan mil
letin de beklediği budur, Meclislerin de beklediği bu
dur. 

Şimdi, burada dinledik, aşağı yukarı 4 saati aşan 
konuşma dinledik, Plan takdim konuşması... Hiçbi
riniz biliyor mu, bu Planın, Türkiye'nin işsizlik me
selesini hangi ölçüde çözeceğini? Bilen var mı içi
nizde? (CHP sıralarından «Var var» sesleri) 

Kimse söyledi mi, bu Plan, bu ülkenin işsizlik me
selesini hangi ölçüde çözecektir; neden tümüyle çöz
meyecektir de? 

Hükümet, Hanı takdim ederken, «Huzurunuza bir 
Plan getiriyoruz; bu Plan, Türkiye'nin önemli mese
lelerini çözecektir...» 

Plan rastgele bir doküman değildir. Hangi mese
lelerini çözecektir ülkenin? 

Bu Plan, Türkiye'nin ödemeler dengesi meselesini 
çözecek midir? ÇÖzemeyecekse neden çözemeyecek
tir? Çözmek için alınmış tedbirler nelerdir Plan içe
risinde? Bu tedbirler niçin kifayet etmemektedir? Da
ha neler yapmak lazımdır? Tartışmanın böyle sürdü
rülmesi lazım. 

Bu Plan, Türkiye'nin konut meselesini hangi öl
çüde çözecektir? 

Bu Plan, Türkiye'nin enerji meselesini hangi ölçü
de çözecektir? 

Bu Plan Türkiye'nin altyapı meselesini hangi ölçü
de çözecektir? 

Bu Plan, Türkiye'nin sanayileşme meselesini nere
den alıp nereye götürecektir? 

(Bu Plan, Türkiye'nin altyapı meselesine ne ölçüde 
çözüm getirmektedir? 

Bu Plan, Türkiye'nin toprak meselesine ne ölçüde 
çözüm getirmektedir? 

Bu Plan, Türkiye'nin gelir dağılımı meselesini ne 
ölçüde çözecektir? 

Bu Plan, Türkiye'de, Devletin rasyonel bir şekilde 
çalışmasına ne çeşit katkılarda bulunacaktır? 

Bu Plan, Türk köylüsüne ne verecektir? Türk işçi
sine ne verecektir? Türk esnafına ne verecektir? 

Bu hususlar, Plan takdim konuşmalarında hiç or
taya konmamıştır. Aslında, «Bunlar, Planın içerisin
de mevcuttur, oradan okuyun» demeli:» takdim kofiuş-

1 ması şeklinde alınacaksa, o zaman bu takdim konuş-
I masına hacet yoktu. 

— 4«8 — 
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Onun içindir ki, huzurunuzda bu konuları tartışan j 
bir takdim konuşması yapılmadığını ifade etmek isti 
yorum; ama ne de olsa, biz yine bu sorulara cevap I 
aramaya devam edeceğiz. 

Evvela şunu söyleyeyim : Bir, Türkiye meselesi 
vardır; her memleketin kendi meselesi vardır, Türki
ye'nin de kendi meselesi vardır. Türkiye'nin mesele- I 
lerirti çözecek olan bizleriz; yani, Türkiye'nin yöneti
mine memur olan heyetler, kişilerdir. Herhalde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, vatandaşın ıstırap içeri
sinde bulunduğu konularda, Dördüncü Beş Yıllık Plan
la ne ölçüde meselelerinin çözüldüğünü bilmek ister; 
bunları açık açık bilmek ister. 

Takdim konuşmasında, iki defa yapılan konuşma
da bunların hiçbirisine dokunulmamıştır. Şu anda, sa- I 
dece burayı dinleyen sayın üyeler, «Türkiye'nin nesi 
olacak, hangi meseleleri hangi ölçüde çözüme bağla
nacak ve Türkiye'nin bu meseleleri ne zaman çözüme I 
bağlanacak ve Türkiye'nin ne zaman nesi olacak?» so- I 
ruları hakkında hiçbir fikre sahip değildirler. E, bun- I 
lara cevap vermeyecekseniz, plan yapmaya hacet yok
tur. 

Aslında, her memleketin ihtiyaçları vardır; en zen- I 
gin memleketlerin dahi imkânları, ihtiyaçlarım karşı- I 
layacak nispette değildir. Kalkınmamış memleketler
de, kalkınmak için çırpınan memleketlerde mesele da
ha da derin daha da ciddidir. Plan, kalkınmanın ga- I 
yesi değildir; plan, kalkınmanın metodudur. Kalkın- I 
mamış. memleketler, kaynaklarına, en kısa zamanda I 
meselelerini çözecek biçimde öncelikler vermek ve bu I 
meselelerin içerisinden en kısa zamanda çıkabilmek I 
için plan yaparlar. Yoksa, plan yapmaya hacet yok- I 
tur. Bütçelerle, o memleketlerin gelirleri ne ise, gi- I 
derlerini de tanzim ederek ülkeleri idare etmek müm- I 
kündür. Nitekim, birçok demokratik memleketlerde 
höyle yapılmaktadır. 

«Plan yapılmıştır, iyi yapılmıştır» diyebilmek için, I 
millet emin olmalıdır ki, bu planı tasdik edecek olan I 
merciler, kabul edecek olan merciler emin olmalıdır 
ki, memleketin kaynakları azami ölçüde harekete ge- I 
çirilmiştir ve bu kaynaklar en iyi şekilde yönlendiril- I 
mistir; tercihler, öncelikler en iyi şekilde verilmiştir I 
ve netice itibariyle de şu neticeler ortaya çıkacaktır, I 
bunu bilmek durumundadır : Plan, geriye bakan bir I 
doküman değildir; plan, ileriye bakan bir doküman- I 
dır. Plan, geriye sadece, ileriye bakarken neyin üstüne I 
oturduğunu tespit için bakar. Onun için dedim, bun- I 
dan önceki konuşmamda, planın gayesi, geçmiş de- I 
virleri inkâr değil, geleceğe ışık tutmak olmalıdır. Gö- | 

j rüyorum ki, sözlerimin büyük bir kısmı yanlış anla
şılmış; görüyorum ki, bana göre, bir yüksek fikri tar
tışma yerine, ucuz polemikler tercih edilmiş. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz tartışma arıyoruz, tartışma... Tartışmanın ye
rine, Hükümet bir itişme kakışma yolunu tercih et
miştir; neticesine de katlanmalıdır. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, evvela şunu söyleyeyim : 
Bugünün Türkiye'si ne 1923 Türkiye'sidir, ne 1940 
Türkiyelidir, ne 1950 Türkiye'sidir, ne 1960 Türkiye' 
sidir, ne de 1975 Türkiye'sidir. Türkiye, 1978 Tür
kiye'si didinen, çırpınan, kıvranan, meseleleri olan, 

I varlıkları olan, birtakım meselelerini geçmişte bırak-
I mış olmasına rağmen, önünde birtakım meseleleri bu-
I lunan bir büyük ülkedir ve bu ülkenin, evvela, idare-
I sine bakarken, plan müessesesinin ne çeşit fonksiyon 
I ifa ettiği üzerinde durmakta fayda görürüm. 15 sene 

geçmiştir plan dönemi içerisinde; 3 plan yapılmıştır, 
I 4 ncü plana geçilmiştir. 
I Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının gerçekten 

Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir plan vasfın
da olduğunu kimse söyleyemez. Aslında, plan mües-

I sesesini Türkiye tenkide tabi tutmaya ve plan mü
essesesine bazı yenilikler getirmeye mecburdur. Artık, 
45 milyonluk Türkiye'yi, ihtiyaçları artmış, arzuları 

I kabarmış 45 milyonluk Türkiye'yi, Ankara'dan, virgü
lüne kadar Ankara'dan, herşeyini Ankara'dan idare 

I etmek imkânı kalmamıştır; Türkiye, bölge planlarına 
I mutlaka gitmelidir. 
I Bölge planları, Türkiye'nin siyasi birliğini zedele-
I meyecek biçimde olmalıdır. Bölge planları, milli pla

nın çerçevesi içerisinde, bölgelerin ihtiyaçlarını ve 
I imkânlarını daha çok harekete getirecek, daha ger-
I çekçi bir biçimde harekete getirecek bir şekilde olma

lıdır ve bunu yapmadığımız sürece, gerçekten, kay-
I naklarımızı en yüksek faydayı sağlayacak şekilde ve 
I en acil dertleri orta yerden kaldıracak şekilde kulla-
I nabileceğimiz kanaatında değilim; bu fikrimizin zap-
I ta geçmesinde fayda gördüğümüz için bu hususu söy-
I ledim, esasen ilk defa da söylüyor değilim, bir çok 
I kere de söyledim. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Yani na-
I karat oluyor. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Plan ya-
I parken bütün mesele, ekonomik karakterli işlerle, sos-
I yal karakterli işlere, savunmaya, eğitime, altyapıya ay-
I rılabilecek olan kaynakların makul, dengeli ve savunu-
I labilir tarzda dağıtılaibilmesi bir hünerdir. Kaynakla-
I rm tahmini, bir hesap işidir; ama bunların dağıtıl? 

— 489 — 
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ması bir hünerdir. Aslrnda, planın siyasi bir doküman 
olması meselesi burada başlar : Kaynaklarınızı bu 
maksatlar içerisinde nasıl dağıtacaksınız? Bir mem
leket düşününüz ki, bütün kaynaklarını ekonomik kal
kınmaya ayırmak imkânına sahiptir; o memleketin 
durumu başkadır. Bir memleket düşününüz ki, birçok 
şeyi birden yapmak mecburiyetindedir. Birçok insan 
düşününüz, bir kapıdan girmek isterler; hepsi birden 
girmeye kalktıkları zaman, kapıdan girmeleri müm
kün değildir, birbirlerini ezerler; ama bir sıraya ko
yarsanız, çok kısa zaman içerisinde herkes kapıdan 
girer. 

Plan bunun için yapılıyor; kapının önünde birik
miş birçok meseleyi, yarım yarım, birer parça değil, 
gerçekten önemli şekilde çözebilmek imkânlarına sa
hip olmak bakımından, «hangi meseleye ne kadar kay
nak ayıralım, hangi meseleyi nereye kadar çözelim?» 
düşüncesine gerekli ağırlığı vermek için plan yapılı
yor. 

Aslında, Türkiye plancılığına yeni ufuklar getir
menin, yeni boyutlar getirmenin zamanı gelmiştir. 
Türkiye, kalkınmasıyla beraber geçen Cumhuriyet 
dönemi içerisinde geçen 28 sene zarfında, geçen 15 
sene zarfında, kalkınmasıyla beraber, kalkınma yeni 
meseleler de getirmiştir. Kalkınmanın, meseleleri çö-
zerken bazı meseleleri de getirdiği bir gerçektir. Bunla
rın üzerine de dağınık bir şekilde değil, derli toplu 
bir şekilde varılarak ve bir hücum tarzında varılarak 
çözülmesi lazımdır. Bu hususlar, bizim, plan mües
sesemize getirmemiz gereken düşüncelerdir diye fikir
lerimizi söylüyoruz. 

SŞimdi, huzurunuzda bir şey daha söyleyeyim : 
Plan yapıyorsunuz; planın önemli bir unsuru, kalkın
ma hızıdır. Çünkü, planın bütün hesapları kalkınma 
hızına göre yapılır; kaynakları nasıl koyarsanız, hangi 
çeşit kalkınma hızını elde edersiniz?.. Onun için, plan 
yaparken çeşitli alternatifler düşünülür, bunların he
sapları yapılır. Kalkınma hızım % 7 olarak tespit 
ejdersiniz, bir plan çıkar; % 10 olarak tespit edersi
niz, bir plan çıkar; % 8 olarak tespit edersiniz, bir 
plan çıkar. Her kalkınma hızının gerektirdiği iç kay
nak vardır, her kalkınma hızının gerektirdiği dış kay
nak vardır. «Benim iç kaynağım şu kadar, dış kayna
ğım da bu kadar... E, kalkınma hızım?..» Kalkınma 
'hızını o tayin eder bunları nasıl kullanacağınıza bağlı 
olarak. Kalkınma hızında, bunlardan bağımsız olarak, 
«şu kadar olsun» demek mümkün değildir. 

\Bir memleket, planı, başarı için yapar. Yoksa, pla
nı, plan dönemi geçtikten sonra, «geçen dönemlerde 

şöyle plan yapsaydık» diye bir tartışmaya açmak, an
cak bir fikri alış verişten ibaret olur. O dönemler ge
ride kalmıştır; «o dönemlerde plan yapılırken % 7 
kalkınma hızını niye az bulmadınız?», diye sorarlar 
ama. O dönemlerde plan yapılırken, «Bu kaynakları 
niye az bulmadınız? O dönemlerde plan yapılırken 
neden şu, şu, şu meselelerin çözümlenmesini de iste
mediniz?» diye sorarlar. Plan icra edilmişse, artık, o 
planın hedeflerini, icra edilip bittikten sonra, yeniden, 
sanki o şartlar önümüzdeymiş gibi, yerimizde kalma
mış da, revize etmek imkânı yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti 15 senedir planlı dönem tat
bikatı yapıyor. Birinci Plan döneminde % 7'ye ya
kın kalkınma hızını sağlamıştır; İkinci Plan dönemin
de % 7'ye yakın kalkınma hızını sağlamıştır; Üçün
cü Plan döneminde de % 7'ye yakın kalkınma hızını 
sağlamıştır. Efendim, «% 7,4 değil de işte, 7'ye ya
kın» 6,5. 7,4 deneceği yere, daha doğrusu, «7'ye ya
kın» denmiş, 6,5 olduğu halde, «7'ye yakın» denmiş: 

Bunların bir anlamı yok; birçok taraftan anlamı 
yok : Bir plan, bunca kargaşaya rağmen, bunca itiş 
kakışa rağmen, bunca siyasi kavram girdabına rağ
men, 15 sene içerisinde üç defa 7'ye yakın ve vasati 
olarak da 7'yi sağlayabilmişse, onu başarısız saymak 
mümkün değildir. Görüyor musunuz, Türkiye nereye 
geldi? Bu nutukları söylemek çok kolay. Türkiye, ne
reye geleceğini önceden hesaplamamış mı? Hesapla
mış, hesapladığı yere gelmiş mi? Hesapladığı yere gel
mişse, neyin inkârı içinde olacaktır tenkitçiler? 

Şimdi, buradan başka şeye geçeceğim. Aslında, 
Türkiye, geçen 15 yıl zarfında planlı. dönemde her 
şeye rağmen başarılı bir plan tatbikatı yapabilmiş
tir. Rakamları eğip bükmekle kimsenin eline bir şey 
geçmez. Zaten, öyle bir şeye tenezzül etmek de, aklın 
işi değildir. Eğer, rakamların ne maksat için kullanıl
dığı, ne anlama geldiği, kullananın neyi söylemek iste
diği anlaşılamamışla; daha doğrusu, idrak edilememiş
se, onu polemiğe kaçırmak mümkündür. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yani ne olacak? Ben buraya gelip de, efendim 
% 6,7'deyken, 7'ye yakın demekle benim ne menfaa
tim var? Bununla ben, rakamı eğip bükmüş mü olu
yorum? 6,7'yi, 7'ye yakın demiş olmakla, rakamı eğip 
bükmüş mü oluyorum ve bunu söyleyenin bunda ne 

menfaati var? 
Değerli milletvekilleri, şu çeşit tartışmalara da lü

zum yoktur, hele burada yoktur; çünkü, burada biz 
bir plan dersi içerisinde değiliz. Efendim, «Plan, ev
vela kalkınma hızını sağlamalı, büyümeyi sağlamalı, 
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sonra gelişmeyi sağlamalı...» Evvela onu mu sağlama
lı, evvela onu mu sağlamalı? Yeni bir tartışma bura
nın konusu değil ki. Planın adı «Kalkınma Planı», 
«gelişme planı» değil. Plana, herkes oturduğu yerden 
ad takmak hakkına da sahip değildir. Çünkü, Anaya
sanız bu ismi koymuş : «Kalkınma Planı.» «Kalkınma 
Planı» dendiği zaman, evvela, kalkınma hızını sağla
yacaksınız. Kalkınma hızı, bir neticedir. Neyin neti
cesidir? Ekonominin çeşitli sahalarındaki büyümenin 
muhassala olarak ifadesidir. Muhassala, o muhassa-
la da zaten planın bünyesi içerisinde mevcuttur. Eğer 
kalkınma hızı 7 olarak sağlanmışsa, bence hayıflan
maya lüzum yoktur diyorum. Çünkü, zaten % 7 kal
kınma hızı sağlayabileceğinizi, imkânların bundan iba
ret olduğunu daha fazlasını yapmakta gücünüzün ol
madığını, planı yaparken kabul etmişsiniz. Burada ne 
kadercilik var, ne şu var, ne bu var. O zaman, hiç he
saba kitaba lüzum yok; o zaman diyelim ki : Biz plan 
milan tanımıyoruz; biz, bütün meselelerimizi bir ge
cede çözeriz, bir ayda çözeriz, bir günde çözeriz; bi
zim sihirli reçetelerimiz var. Hiç siz merak etmeyin, 
biz her şeyi bir günde hallederiz... Onu kimse diyeme
diğine göre, aklı başında olan kimsenin böyle bir şey 
demesi mümkün olmadığına göre, o zaman hesaba 
müracaat etmek mecburiyeti hâsıl oluyor. Bir yerde, 
plan, hesap demektir. Neyin hesabıdır? Plan, sadece 
kupkuru bir matematik dokümanı değildir. Arzula
rın, özlemlerin, şikâyetlerin, dileklerin, imkânların, 
tercihlerin, kanaatlerin tümünün muhassalasının alın
dığı; ama bunların içinde şaşırıp kalınmadığı, bunla
rın içinde çıkmaza düşülmediği, bunların içinden ay
dınlık bir biçimde çıkıldığının hesabıdır. 

Şimdi soruyoruz : % 7'den fazla kalkınma hızı 
sağlamak imkânı var idi de Birinci Planda, ikinci 
Planda, Üçüncü Planda; niye daha çok kalkınma hız
ları sağlanmadı? Şimdi, bugün getirilen Planda niye 
% 15 kalkınma hızı getirmiyorsunuz da, % 8 getiri
yorsunuz? Niye? Yani, % 15 getirseniz, Türkiye'nin 
birçok meselelerini daha kestirmeden halletmek im
kânları bulunur. Niye? Soruyoruz : Neden, % 8 ge
tiriyorsunuz, % 10 getirmiyorsunuz, % 12 getirmi
yorsunuz, •% 15 getirmiyorsunuz? «Efendim, % 7 kal
kınma hızı sağlanmış; ama ülkenin meseleleri hallol-
mamış...» Ülkenin meseleleri bu kadar hallolmuş, mil
letimiz bu kadarını yapabilmiş. Milletimizin bu ka
darını yapabildiği, evet, doğrudur. Bu demek değildir 
ki, milletimiz bundan daha iyisini yapamaz. Bunun 
iyi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Dünya 
milletleri içerisinde, bunun iyi olduğunu herkes kabul 
ediyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin 
geçen 15 sene zarfında basanları; kalkınan millet
ler, kalkınan memleketler arasında parmakla gösteri
lebilecek cinstendir. Bütün bunlara rağmen, Tür
kiye Cumhuriyetinin meseleleri vardır. Ben bura
da, kişi başına 80 dolar düşen memleketler var de
dim. Ben kendimizi 80 dolarla mukayese etmedim 
ki. Ben, petrol memleketleri var, 14 bin dolar 
adam başı dedim; ben, kalkınmış memleketler var, 
adam başına 6 bin dolar, 8 bin dolar bizim bulun
duğumuz yer de 1 000 dolardır dedim ve bu 1 000 
dolar seviyesini 5 bin dolar, 6 bin dolar seviyesine 
çıkarmak mümkündür dedim. 80 dolar seviyesin
deki memleketlerin durumuna gidelim demedim ki? 
Madem 80 dolar olan memleketler var, burada du
ralım demedim ki? 1 000 dolarda duralım deme
dim ki? 5 bin, 6 bin dolar seviyesine Türkiye'yi çı
karmak mümkündür ve 2359 sene sonra değil, ça
ğın başında 2000 yılına doğru bunu yapmak müm
kündür dedim. 

Anlaşılıyor ki, söylediklerimizin büyük bir kıs
mı anlaşılamamış veyahut da öyle anlaşılması tercih 
edilmiş. 

Değerli milletvekilleri, şimdi huzurunuzda söy
lüyorum: Bu Plan, Türkiye'nin hiçbir mesejesini 
çözmüyor. «Efendim Türkiye'nin her meselesini çö
zeceği iddiası içinde değildik.» 

Hayır; içindesiniz. Çünkü, geçen 15 sene zar
fında, planlı dönemin Türkiye'yi ne hale getirdi
ğinden şikâyet ediyorsunuz. Diyoruz ki, kalkınma 
hızı şu olmuştur, üretim şu olmuştur, memleketin 
sinesine büyük bir varlık konmuştur; eğitim şu ol
muştur, sağlık şu olmuştur; ancak bu kadar yapıla
bilmiştir, 

Siz diyorsunuz ki: «Yıllar kaybolmuştur; hiçbir 
şey yapılmamıştır.» 

Şimdi, 1983 Türkiye'si, bu Planla ne olacak
tır? Ona bir bakalım: 

1983 Türkiye'sinde bu Planla enerji açığı yine 
olacaktır. 

1983 Türkiye'sinde, bu Planla, işsiz sayısı 
1978 yılındakinden daha da fazla olacaktır. Vaktim 
olsa, bunların hepsinin hesaplarını söyleyeceğim. 

1978 Türkiye'sine nazaran, 1983 senesinde Tür
kiye'nin üretimi, istenilen ölçüde artmış olmaya
caktır. 

Türkiye'nin altyapısı, 1983 yılı ihtiyaçlarını kar
şılayacak durumda olmayacaktır; o kadar olmaya
caktır ki, bugün altyapının dar gelmeye başladığın-
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dan şikâyet edenler, o gün çok daha fazla dar gelmiş 
olduğu düşüncesi içinde olacaklardır. Bunları şimdi
den söyleyelim. 

1983 Türkiye'sinde gelir dağılımı bu Planla, bu
günkünden daha iyi olmayacaktır. 

1983 Türkiye'sinde köylü, bu Planla bundan daha 
iyi olmayacaktır. 

1983 Türkiye'sinde, ülkenin diğer meseleleri bu
günkünden daha iyi olmayacaktır. 

Evet, birtakım gelişmeler olacak; ama memle
ket de gelişecek, nüfus da artacak, ihtiyaçlar da 
artacak. Netice itibariyle, böylesine ufuksuz, böy
lesine gönülsüz, böylesine ilhamsız bir Planla, Tür
kiye bugünkünden daha ileri değil, bugünkünden 
daha geri bir duruma düşürülecektir. «Bugünkün
den daha geri» derken, yani bugünkü ihtiyaçları 
karşılama seviyesinden bahsediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ne sağlık me
selesi, ne eğitim meselesi 1983 yılında daha tatmin
kâr bir şekilde çözülmüş olmayacaktır. Halk Parti
sinin, «Yükseköğrenim yapmak isteyen herkese 
öğrenim yaptıracağız» diye vaadi vardır; «imtihan
ları kaldıracağız, diye vaadi vardır. 1983 senesinde 
de yükseköğrenim yapmak isteyenlerin çok büyük 
bir kısmı, yine yüksefcöğreıüm yapamayacaklardır. 
yine imtihanlar devam edecektir. 1983 senesinde 
Türkiye'nin yine şehirleşme meselesi olacaktır, yine 
konut meselesi olacaktır. Bunları böylesine ifade 
ederken, bir hususa daha dokunmak istiyorum; o 
da, bugün nasıl Türkiye harp sanayiinin yokluğun
dan şikâyet ediyorsa, 1983 senesine kadar da uzun 
boylu bir mesafe bu planla katetmiş olmayacaktır. 
Bu Plan, büyük meseleleri anlayamamış bir plan
dır; değil çözmek, büyük meselelerin derinine ine
memiş bir plandır. Bu fikirlerimizi böylece ifade 
ettik. 

Şimdi, yine Hükümet adına yapılan Sayın Ece-
vit'in konuşması üzerinde biraz duracağım. 

Evvela, • bu Planın bir dengesi var. Bu dengede, 
14 milyar 900 milyon doları Türkiye bulmaya mec
burdur; yani, önümüzdeki 5 sene zarfında, 14 mil
yar 900 milyon dolar bulmaya mecburdur. Bu 
14 milyar 900 milyon dolarla Türkiye'yi idare et
mek mümkün değildir. Çünkü, tahminler var, 5 
milyar 750 milyon dolar işçi dövizinden geleceği tah
min ediliyor. Şimdi, işçi dövizi 1 milyar doların aşa
ğısına inmiş. Bu rakamları tutmak mümkün değil
dir. 

Tahminler var: «Sanayi üretiminden daha yük
sek gelir sağlanacağı...» 

Bu Planla, sanayi üretiminden, daha fazla bir 
gelir sağlamak mümkün değildir. 

Tahminler var : «Tarım üretiminden daha fazla 
gelir sağlanacağı...» Yine, bu Planla bunları tutmak 
mümkün değildir. 

Onun içindir ki, bu Plan, evvela, gerçekçi değil
dir. Aslında, Türkiye'nin burada gösterilen ithalat 
hacmine sığabilmesi de mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit burada bazı 
rakamları tahrif ettiğimizden söz ettiler. 

Bu rakamları biz, asünda, kendilerinin doküman
larından aldık. Dediler ki, «1977 yılında köylüye 
destekleme alımlarıyla ödenen miktar 51 milyar de
ğil, 49 milyardır.»» 

Bunun 51 milyar olduğu, kendilerinin 1978 sene
sinde çıkarmış bulundukları programın 69 ncu say
fasının 41 nci tablosunda yazılı. (AP sıralarından 
«Bravo»ı sesleri, alkışlar). Ben ne yapacağım yani? 
49'u 51 yapmakla benim ne kârım var? 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Milyar, milyar, bin 
değil. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Milyar, 
milyar, 51 milyar... 51 milyar olmayıp, bunun 49 
milyar olduğu ve benim rakamı tahrif için 49 milyar 
olanı 51 milyar söylediğimi ifade ettiler. Ben de di
yorum ki, bu rakamı ben sizin dokümanınızdan al
dım; 1978 senesinin programı, sayfa 69, tablo 41. 

1977 senesinde tarım ürünlerine ödenen para 51 
milyar 433 milyon liradır, şu kitapta. 

Yine ben dedim ki, 1978 senesinde Türk köylü
süne ödenen para 37 milyar civarında olacaktır. 
Kendileri dediler ki, «Hayır, 64 milyar liradır.» 

Bunun hesabı var. Bu sene 3 200 000 ton buğday 
aldınız; fiyatı belli, ortalama fiyatı da belli. Halen 
350 bin ton pamuk aldınızki, bunun 450 bin tona 
çıkabileceğini hesapladık biz, bunun da fiyatı belli; 
28 bin tondur ama, 30 bin tona çıkacaktır. Çekirdek
siz kuruüzüm aldınız, yani kooperatifler aldı, bunun 
da fiyatı belli. 15 bin ton civarında, yine koopera
tifler kuruincir aldı, bunun da fiyatı belli. 200 bin 
ton civarında ayçiçeği alabileceksiniz netice itibariy
le, bunun da fiyatı belli. Pancar alıyorsunuz, aşağı 
yukarı 8 milyon ton civarında, bu da belli. Çay yap
rağı alıyorsunuz 3 300 000 ton civarında, bunun da 
fiyatı 12 liradan, çarparsanız 3 milyar 960 milyon li
ra eder. Bunun paralarının büyük bir kısmının öden
mediğinden dolayı da şikâyetler vardır. Tütün alıyor
sunuz, bütün Türkiye'nin tütün üretimi bu sene 200 
bin ton. Zaten tütün müstahsilini soydurdunuz, gel-
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diniz, geçen sene 50 lira başfiyatı, bu sene Ege'de 
57 liraya çıkardınız. Geçen sene dolar 16,5 liraydı, 
bu sene 25 lira ve geçen sene Ege'de 200 bin ton tü
tün vardı; bu sene 130 bin ton tütün var. Devalüas
yon yapacağınız belli idi; devalüasyon yapmadan 
10 - 15 gün evvel bunu yaptınız. Geçen sene 8 milyar 
lira civarında para alan Ege köylüsü, bu sene 5,5 
milyar lira civarında para aldı ve geçen sene 3,5 ton 
tütün satarak bir traktör alan köylü, bu sene 5,5 ton 
tütün satarsa ancak bir traktör alır vaziyete geldi. 
Köylüyü soydurdunuz, tütün köylüsünü; tütün facia 
sidir bu. (AP sıralarından alkışlar). 

Şimdi, siz iddia ediyorsunuz ki, «1978 yılı 1977' 
den daha iyidir.»! Biz diyoruz ki, hayır, 1978 yılı, 
1977'nm Ocak ayını aratacak durumdadır. Sadece 
biz demiyoruz bunu; 1978 yılının, 1978 Kasımının 
1978*in Ocak ayından daha iyi olduğunu söyleyebile
cek bir Allah'ın kulu yok Türkiye'de, kimse söyle
miyor bunu sizden başka. (AP sıralarından «Bravo», 
sesleri, alkışlar). 

Şimdi soruyorum : İşte buradan da diyoruz, bü
tün Türkiye'deki üretim takriben 200 bin tondur. 
Evet, 70 bin ton Karadeniz ve Marmara tütünü ile 
Doğu tütünleri, 130 bin ton da Ege. Geçen sene bu 
miktar 300 bin tondu. Tütüne verdiğiniz para ise, ge
çen senenin 9 milyar 721 milyon lirasına karşı, bu 
sene takriben 7,5 milyar lira olacaktır. Bu rakamları 
aym tablodan alarak söylüyorum. Bu rakamları da 
alt alta koyduğunuz zaman, 37 milyar lira park çıkı
yor. (AP sıralarından gülmeler, alkışlar). 

Şimdi bir külfet var, beyyine külfeti; yani, Hükü
met, 64 milyar lirayı destekleme alımları suretiyle 
Türk köylüsüne nasıl verdiğini buradan gelip açıklar 
maya mecburdur. Nasıl vermiş? Ben, geçen sene 51 
küsur milyar lira verildiğini, yine kendilerinin dokur 
manına dayanarak söylüyorum. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Unuttu
ğun fındığa 7 lira zam verdi, unuttun onu. 50 kuruş, 
50 'kuruş zam verdiğin fındığa 7 lira kafadan zam 
verdi, 1975'te, I976'da 50*şer kuruz zam verdiniz, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen rica ediyorum 
karşılıklı konuşmayalım, rica ediyorum. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Geçen 
seneki 100 küo fındıkla, üretici ne alıyordu; bu sene-
ki 100 kilo fındıkla, fındık üreticisi ne alıyor? Yüz
delerle falan Türkiye'nin içinden çıkamazsınız, onlar 
sizi kurtarmayacak olan hesap oyunlarıdır; onlara 
tenezzül etmekte bir inana yok. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, benim söylediğim rakam
lar içerisinde, ben vesikalara dayandığım için, yanlış 
varsa vesikada vardır. 

Şimdi, yine Sayın Ecevit buraya geldi; 1977 yılın
da demir - çelik istihsalinin 1 milyon 900 bin ton 
olduğunu ifade etti. 

Hayır, 1977 yılında demir - çelik istihsali 1 mil
yon .900 bin ton değil, 1977 yılında demir - çelik is
tihsali 3 milyon 136 bin ton. «Nereden biliyorsu
nuz?» derseniz, yine, bu kendilerinin 1978 Programı
nın (AP sıralarından gülüşmeler, «Bravo»: sesleri, al
kışlar). 1978 senesi Programının 205 nci tablosun
dan söylüyorum. İşte, buradadır, buraya da bırakıp 
gideceğim. Gelsin, benden sonra o gelen, işte burada 
yazılı: «Demir - çelik ürünleri toplamı...» Anlaşılan, 
Sayın Ecevit'e bu rakamları verenler, tablonun bir 
öncesinde demiri vermişler, çeliği vermemişler. (AP 
sıralarından gülüşmeler, «Bravo»ı sesleri, alkışlar). 
İkisi de toplanmamış. Şimdi buraya geliyorsunuz... 
Neye yarar bu? İşte kitap: «Demir çelik ürünleri 
toplamı...» Zaten, demir tek başına bir mana taşı
maz ki. 

Değerli milletvekilleri, endekslerde falan en ufak 
bir şeye tenezzül etmeyiz. Çünkü bunlar resmi ra
kamlardır, bunlar resmi rakamlardır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Onlar tah
mindir, söylenenler gerçektir. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — E, sabret 
de.,. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Onlar tah
mindir, Başbakanın söylediği, gerçekleşenlerdir. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sen avu
katı mısın? (AP sıralarından gülüşmeler). Sabret de 
buraya gel, öyle söyle. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Demagoji 
yapıyorsun. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sabret, 
buraya gel, öyle söyle. Yani birisi gelip, benim söy
lediklerim doğru değildir desin. Ben de onun için 
söylüyorum bunları zaten. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Demagoji 
yapıyorsun.' 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Her isteyen oraya geli
yor mu? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — O kadar 
çok biliyorsan, gel söyle. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Gerçekle
ri söyledi. 
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SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, şimdi bakınız, ne yapılıyor Türkiye' 
de? 1978 yılı o kadar iyiymiş ki, 1977 yılı o kadar 
kötüymüş ki, bunlar ispata çalışılıyor. 1977 yılının 
kötü olduğu, 1978 yılının iyi olduğu ispata çalışılıyor 
ve bunu yaparken de, 1977 yılında % 8 civarında 
bir kalkınma hızının düşünüldüğü, bunun ;% 4 civa
rında gerçekleştirildiği misal olarak gösteriliyor. Di
yoruz ki, 1977 yılının bir özelliği var. 1977 yılında 
üç tane hükümet değişmiştir. Biz koalisyon hüküme
tiydik, sonra siz araya girdiniz, güvenoyu - alamayan 
bir hükümetle geldiniz; 20 -. 25 gün kadar araya gir
diniz; sonra mağlup oldunuz gittiniz, yine biz hükü
met olduk; sonra, bunu içinize sığdıramadınız, yine 
malum şekilde hükümet oldunuz. 

Şimdi, üç tane hükümetin değiştiği 1977 yılında, 
siz kalkınma hızını şu seviyede tuttunuz, bu seviye
de tutunuz tartışması yapılabilir. Yalnız, ondan ev
vel bizim hükümet olduğumuz yıllar var : 1976 yılı 
var, 1975 yılı; o yıllarda da Türkiye'nin kalkınması 
var; 1975 yılında da endeksler var, 1976 yılında da 
endeksler var, onları hiç nazarı dikkate almayacak
sınız (biraz sonra onları- söyleyeceğim), geleceksiniz 
buraya, diyeceksiniz -ki, «1977 yılında kalkınma hızı 
:% 4 olmuştur.»; Halbuki, yine kendi yaptığınız tah
minde % 5. Bu hesapların ne ölçüde doğru olduğu 
hakkında da birtakım endişelerimiz vardır. 

«Vay efendim, siz inanmıyor musunuz?»' filan di
ye, kimsenin kükremesine hacet yok; hesap hesap
tır; endişelerimiz vardır diyoruz. Evvela % 6 diye 
söylendi, sonra j % 5'e indirildi, şimdi '% 4'e indirdi
niz; bu kitapta da % 5 yazıyor. 

Farz edin ki, '% 4. Şimdi, 1978 yılına bakalım : 
1978'de kurtarıcılar geliyor. Yani anarşi mi? «Bir 
günde durdururuz.»ı Ekonomi mi? «3 ayda çözeriz; 
çekilin, açılın» diyor; ondan sonra, bu kurtarıcılar 
geliyor : Şu anakadar 899 , vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. 

«Bir günde durdururuz; 1 kişi ölürse hükümet is
tifa eder»ı diyenler, bir kan denizinin içinde otur
maktadırlar. Hiçbir ciddi tedbir de almamışlardır ve 
Türkiye'de işlenmiş bulunan büyük cinayetlerin he
men tümünün faili de meçhuldür, büyük olayların 
tümünün faili meçhuldür. 

Birinci vaat bu, vaat bu, durumu şu. 
Ekonomiyi, «Biz bunu 3 ay -içinde düzeltiriz» di

yenler geliyor. 
Bakalım ne olmuş kalkınma hızı : Kalkınma hı

zına ı% 6,1 koymuşlar, şimdiki rakamlara göre % 

2,7. Bu da tarımda önemli bir gelişme olduğuna gö
redir. Tarım rakamları sonradan değişir ve nihai ne
tice yapıldığı zaman görülecektir ki, bu % 0'a (yüz
de sıfıra) yakın. 

Binaenaleyh, «Siz, % 4 kalkınma hızını, 3 hükü
met değişmesine rağmen % 4 kalkınma hızını an
cak sağladınız.» Bu değil mi denilen? Ve 5 sene zar
fında '% 7'ye yakın kalkınma hızını küçük görenler 
ve 1975'te % 8'in üzerinde; 1976'da ,% 7'nin üzerin
de kalkınma hızı sağladığımız halde, bunların tümü
nü küçük görenlerin 1978'de sağladıkları kalkınma 
hızı, azamisiyle % 2,7'dir; bu % 2,7'yi aşması müm
kün değildir. 

Şimdi soruyoruz: Ne ile övünüyorsunuz? Herşeyi 
kabullenelim ve diyelim ki, 1977'de kalkınma hızı 
'% 4,tür. % 4'mü büyük, % 2,7'mi büyük, hangisi 
büyük? (AP sıralarından alkışlar) Neyi ispatlamaya 
çalışıyorsunuz burada, neyi? îyisi ise bunların yüzün
den, kötü ise başkasının yüzünden olmuş. Efendim, 
1976'da nemasını almaya başlamış, Türkiye'de 1974' 
te alınan tedbirlerle iyi mi? Hani, 1999'da iyi bir şey 
olsa, bunun sebebinin «1978'de Türkiye'yi Halk Par
tisinin idare etmiş olmasındandır» diyeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, fiyatlar nasıl ol
muş: 1973'te genel endeks % 20,4 kümülatif; 1974'te 
- kendileri hükümetken - !% 29,9 kümülatif; 1975' 
te |% 10,6 : 1974'te onlar var, 1975'te biz varız-(AP 
sıralarından alkışlar) 1976'da '% 15,1 kümülatif; 
1977'de % 24,1 kümülatif; 1978'de şu ana kadar 
!% 45 kümülatif. 

Bunun yanında, Ankara Geçinme Endeksine ba
kalım; İstanbul Geçinme Endeksine bakalım: Ankara 
Geçinme Endeksi 1973'te % 15,6 - 1974'te !% 15,5; 
1975'te !% 18,9; 1976'da % 16,5; 1977'de % 22,5; 
. 1978'de Ankara Geçinme Endeksi % 65,7, şimdi. 

Ankara Geçinme Endeksi ile, genel endeksi ka
rıştırmıştır Sayın Ecevit. (AP sıralarından gülüşme
ler, alkışlar) 

Zapta bakın, benim dediğim şey - ben bunları ge
nellikle karıştırmam - Ankara - İstanbul Geçinme 
Endeksidir, bir; ikincisi, pahalılık :% 70 artmıştır de
dim ben; gerçek de odur. 

İstanbul Geçinme Endeksi % 67,2; geçen seneler
de bu geçinme endeksleri - keza İstanbul'da öy
le - 1973'te '% 14, 1974'te !% 24; 1975'te ı% 21, 1976' 
da %16,5; 1977'de 25,9. Bu sene kaç? %67. 

Şimdi, ne ile övünüyorsunuz? 1978'de kalkınma 
hızı inmiş % 2,7'ye; planlı dönemin en düşük kal
kınma hızı. Birinci Plan döneminde •'•>% 7'ye yakın, 
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ikinci Plan döneminde % 7'ye yakın, Üçüncü Plan 
döneminde % 7'ye yakın vasati kalkınma hızı sağlan
mış. Bunları beğenmiyorsunuz. Neyi beğeniyorsunuz? 
!% 2,7'yi. 

1978'de her sahadaki üretim 1977'ye nazaran düf-
müş. 1978'de Türk parasının yerini yurdunu bırakma
mışsınız; isviçre Frangında |% 88, Alman Markında 
1% 66, Amerikan Dolarında 1% 50'ye -yakın bir ayar
lama yapılmış. 

Şimdi, Sayın Ecevit diyor ki: «Elimizde para ol
madıkça yeni ayarlama yapmayız.» 

Geçen gün, konuşmasından, benim burdan anla
dığım şudur: 

Geçen ayarlamayı elimizde para olmadan yaptık. 
Ee, hata yaptınız, netice de almadınız. Bu defa «onu 
yapmayız» diyor, bu ikrardır ve bundan bir mana 
da çıkar. Yani bunu biraz derine düşünen, yani eli
mizde para bulursak gene para ayarlaması yaparız. 
Türk parası üzerinde bir Hükümetin bu kadar güven
siz bir durum tesis etmesi, açıkçası acınacak bir hal
dir. (AP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit'in bir şeyi 
daha karıştırdığını görüyorum: Raporla röporu karış
tırmış. Benim dediğim şey «Röpor» dur; röpor mua
melelidir benim dediğim şey. Merkez Bankasının yap
tığı, röpor muamelesidir. Efendim iç meseleymiş, dış 
meseleymiş; hayır efendim. Merkez Bankasının rapor
ları değildir söz konusu olan; benim üzerinde dur
duğum şey, Merkez Bankasının bankacılık usûlleri
ne göre yapmış bulunduğu bir röpor muamelesini 
anlamamış, bunu rapor sanmış ve ben hem dinler
ken baktım, hem sonra yazılı metni tahkik ettim, 
rapor geçiyor. Tashih ediyorum; ben röpordan bah
settim. 

Röpor muamelesi bir mali muamelenin adıdır. Bu
nun yapılıp yapılmaması, lazım geldiği hususu tartı
şılabilir. Ama rapor değildir bu. Şimdi huzurunuzda 
şunu ifade edeyim, eğer bu muamelede, yapılmış bu
lunan bu muamelede Türkiye'nin menfaatleri haleldar 
edilmişse, bunu kim yapmışsa, dibinden tırnağına 
kadar tırnağından basma kadar bunun takipçisi ol
maları kendilerinin görevidir. Bunu yapmak varken, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının başına is
tedikleri adamı getirebilmek için Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasının başındaki birisi hakkmda 
dosya tanzim etmek suretiyle onu karalamak ve Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasını bir baskınla, 
Anadolu Ajansını yaptıkları gibi, Standartlar Ensti
tüsünü yaptıkları gibi, başka yerleri yaptıkları gibi, | 
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| kooperatifleri yaptıkları gibi, bir baskınla ele geçir
mek için başvurdukları bir muameleyi bir suç ola
rak ortaya koyuyorlarsa, bunun sonunu getirmeleri 
lazımdır. 

Huzurunuzda ifade ediyorum; Türkiye'ye kim za
rar vermişse, verilmiş bir zarar varsa, savunma hakkı 
tanınacaktır. Bunu yapanların tümü hakkında takibat 
yapılması gerekir, 

Değerli milletvekilleri... 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Biraz da bütçe açı

ğından bahsedin. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelece

ğim, geleceğim. 
Sayın Ecevit buraya geldi dedi ki, 35 milyar büt

çe açığına sebep olmuşuz. Şimdi ben kendisine bazı 
rakamlar vereceğim. Bundan sonra Hükümet sözcüsü 
olarak kim konuşacaksa, herhalde biliyorsa cevabım 
bunun verir, 

1977 bütçesi, şöyle görünüyor: Yıllık harcamalar 
235 milyar, gelir tahsilatı 200 milyar. 35 milyar 1977 
bütçesinde açık vardır. Bakalım bu açık nasıl gel
miş. 

Bizim bu 1977 senesi içerisinde, Hükümet oldu
ğumuz 9 aydır. Bu 9 ay içerisinde gelir 145 milyar 
liradır. Bu 9 ay içerisinde gider 146 milyar liradır. 
Şöyle diyelim: Kendilerinin Hükümet olduğu 3 ay 
zarfında gider 88 milyar liradır. Kendilerinin Hü
kümet olduğu 3 ay zarfında; Haziran, Ocak, Şubat 
Mali yıldır bu, 1977 mali yılı. Kendileri 21 Haziran
da Hükümet kurmuşlardır, 21 Temmuzda Hükümeti 
bırakmışlardır, 1 ay oradan eder mi? 5 Ocak günü 
de Hükümet kurmuşlardır; Ocak ve Şubat 3 ay eder. 
Şimdi 9 aylık, bizim Hükümet olduğumuz 9 ay zar
fında (rakamı rakamına söyleyeyim) 146 milyar 557 
milyon lira harcama, gelir 145 milyar 994 milyon li
ra. Şimdiki kendilerinin Hükümet olduğu 3 ay zar
fında gider 88 milyar, gelir 53 milyar lira. (AP sıra
larından alkışlar) 

Şimdi hem geleceksiniz böyle tamtakır... (CHP 
sıralarından gürültüler) Ben burada söylüyorum, öy
le değilse gelir söylersiniz. 

DURMUŞ ALt ÇALIK (Konya) — Müteahhit
lere verdiniz. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Buraya 
geleceksiniz diyeceksiniz ki; «35 milyar lira bütçe açı
ğına sebep oldunuz.» Ondan sonra döneceksiniz, 
«Efendim, hatanızı bize verir, bütün sevapları siz 
alırsınız.» Sizin sevabınız yok ki biz alalım! (AP sı
ralarından alkışlar) Neyinizi alalım yani? 
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ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Borçları kim 
ödedi? Bıraktığınız borçları söyle. Borçlar etkilemez 
mi bütçeyi? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, bakınız Sayın Ecevit ne söylüyor İs
tanbul'da: «3 sene zarfında fiyatlar % 30 arttı, hayat 
şartları çok güçleşen köylüler, büyük şehirlerin yükü 
altında ezilen küçük memurlar hayatlarından beziyor
lar, İstanbul'da hayat 3 yılda % 30'un üzerinde pa-
halanmıştır.!» 

Vaktiyle İstanbul'da hayatın % 30'un üstünde pa
halanmasından şikâyet eden Sayın Ecevit, 10 ay zar
fında hayatı İstanbul'da \% 67,5 pahalandırmıştır. Bu 
mu başarı? Bunun neresi başarı, buna başarı demek 
mümkün mü? 

da ortalama %. 16 elektrik üretebümiştin Buna^«ba
tan jgemi» demek iftiradır, bühtandır, bühtandır bu. 
(AP sıralarından alkışlar) 

İşte siz buna «batan gemi» dediğiniz için, siz bu
na «batan gemi» dediğiniz için de Türkiye'nin iti
bariyle oynadınız, Türkiye'ye saygınlık falan getirme
diniz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

VELİ YILDIZ (İçel) — O itibarı siz yitirdiniz 
önce. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, ihracatta sıçrama yaptık, sıçrama yap
tık. Dün söyledik: İhracatta meydana gelen artma, 
bizim size bıraktığımız tarım ürünleri stoklarından 
meydana gelen artmadır. Endüstride ise 40 - 50 mil
yon dolar geriye gitmişsinizdir. İşçi dövizlerinde 
1978'den 1977'ye nazaran geriye gitmişsinizdir. Sana
yi malları satışında geriye gitmişsinizdir ve nihayet 
hemen hemen bütün üretim dallarında plan hedefle
rinin çok gerisinde ve birçoğunda da geçen seneye 
nazaran geri gitmişsinizdir. 

Henüz 1976'daki hedefleri tutamamışsınızdır, bu
nu başarı sayıyorsunuz, 1977 yılını başarısızlık sayıyor
sunuz. 1977'yi. Eğer 1978'i başarı sayarsanız, 1977'yı 
her ölçüde başarı saymaya mecbursunuz. Kaldı ki, 
1978'i başarı saymak imkânı yoktur. 

Burada iki konu üzerinde daha durmak istiyo
rum. Bunlardan birisi haşhaş konusudur, birisi de 
gül konusudur. 

Buralara çıkıp çıkıp «Siz haşhaşa bir şey verme
diniz, biz verdik» dediniz. Haşhaş kapsülüne bu se
ne verdikleri para 25 liradır. Halbuki geçen sene, 1977 
senesinde haşhaş ekilen mıntıkalarda haşhaş kapsü
lüne verilmesi lazım gelen paranın 23 lira değil, 50 li
ra olması lazım geldiğini söyleyen kendi milletvekil
leridir. Bugünkü hayat standardını çevirirseniz* kendi 
sözünüzle haşhaşa 85 lira vermeniz lazımdı. 

Tütünde başfiyat olarak biz 50 lira verdiğimiz 
zaman, sizin milletvekilleriniz 80 lira verilmesi lazım 
geldiğini söylediler. 

Başfiyat olarak haşhaşa kendi sözünüzle 85 lira 
vermeniz lazım gelirken, 25 lira verdiniz haşhaş ka
buğuna., 

Ayrıca bugün haşhaş ekicisi fevkalade perişan
dır. Haşhaş ekicisinin uğradığı tahdit âdeta bir giz
li yasaktır; 5 dönüm bir yerde olacak ekebilmek için. 
Haşhaş mıntıkalarında haşhaşın ekildiği yerler genel
likle köylerin yakınlarıdır, 5 dönümü bir yerde olan 
kimse yoktur. 1 dönüm burada, yarım dönüm orada, 
1,5 dönüm şurada, 1 evlek burada; arazi böyle bölün
müştür. 

Şimdi geliyoruz 6 Kasım tarihli OECD raporuna: 
Kasım tarihli OECD'nin raporunda yazılıdır ki, 
1977 yılı pek çok zorluklara rağmen, ekonomik ba
kımdan başarılı bir yıldır. Bütün bunları inkâr ede
ceksiniz, sonra döneceksiniz 5 Ocak 1978'de Türki
ye'de 2 4 ayar altının gramı 136 lira iken, 25 Kasım 
1978'de 239 liraya çıkmıştır. Yani ekonomi bu mu? 
Bu mu iyi? 1978 yılının iyi denebilecek hemen hemen 
hiçbir şeyi yoktur. 1978 yılını 1977 yılından iyi gös
termek veya 1978 yılını 1977 yılının sebebi olarak 
göstermek, doğrudan doğruya bence aczin itirafından 
başka bir şey değildir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Değerli milletvekilleri, burada gelindi birçok şey
ler söylendi. Bunların hepsini teker teker ele alarak 
cevap vermemiz mümkün. 

Batık gemi! 1977 Türkiye'si batık gemiymiş. Bir 
Türkiye düşününüz ki, ambarlarında 6 milyon ton 
buğdayı vardır; bir Türkiye düşününüz ki, 1978 se
nesinin başına her yıl ortalama !% 7'ye yakın kalkın
ma hızını sağlayarak gelmiştir; bir Türkiye düşününüz 
ki, 1976 yılma nazaran her sahadaki üretimi 1977 
yılında ı% 10'dan fazladır; bir Türkiye düşününüz ki, 
1978 yılı başında ambarlarında 2 milyar dolarlık mal 
vardır; bir Türkiye düşününüz ki, 1978 senesi başın
da 260 milyarlık bütçe yapabilecek hale gelmiştir; 
bir Türkiye düşününüz ki, 1977 yılında 100 bin trak
törü, 100 bin otomobili satabilecek pazara sahiptir; 
bir Türkiye düşününüz ki, 1977 yılı içerisinde 220 
milyarlık yatırımı yapabilecek durumdadır; . bir Tür
kiye düşününüz ki, bu seneler boyunda % 90'a yakın 
bir yatırımı gerçekleştirmiş geliyor ve bir Türkiye 
düşününüz ki, vatan sathına bir altyapı koymuştur. 
Bir Türkiye düşününüz ki, 1975, 1976, 1977 yılların-
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Bu şudur, bu biliniyor; bu suretle yasak koymak 
yerine, haşhaş ekimi daraltılmıştır. Afyon'un Çay ka
zasına geçen sene 55 bin dekar haşhaş ekimine mü
saade edilmişken, bu sene 11 bin dekar haşhaş eki
mine müsaade edilmektedir ve berberse, boyacı ise, 
küçük bir esnafsa - ki, bizim kasabalarımızda genel
likle budur - haşhaş ekimi bunlara yaptırılmamak
tadır; böylece haşhaş ekimi üzerinde bir gizli yasak
lama yürütülmüştür. 

Burada zaman zaman geliniyor, söyleniyor, «Efen
dim, gül üzerinde taban fiyat konmamış» diye. 

Değerli milletvekilleri, taban fiyat müessesesini 
bilmek lazım. Eğer çiftçinin ürettiği bir mal alınıp 
satilabiliyorsa, onun taban fiyatı ile korunmasına 
ihtiyaç olmayabilir. Taban fiyat, eğer köylü yetiştir
diği malı başka yere satamıyorsa, «gel, devlete sat» 
demektir. Devlet ondan zarar ediyorsa, onun, Hazi
nece karşılanması demektir. 

1976 yılında gül yaprağına taban fiyatı konmuş
tur; 17.6.1976 tarihinde Bakanlar Kurulu karar al
mış, 7/12084 sayılı karar, 22.6.1976 tarihli ve 15624 
sayılı Resmi Gazetede neşredilmiştir. 

Şimdi 'ikide bir buraya geliniyor, «güle 1977'de 
taban fiyat konmadı» deniyor. Hacet yoktu da on
dan; taban fiyat konmasına hacet yoktu, 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Tüccar var 
tabii. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tüccar 
meselesi değil, bakınız ben size anlatayım meseleyi, 
mesele nedir? Şimdi, gül, 6 bin ailenin ziraatidir. Gül 
toplandığı gün değerlendirilmelidir. Gül - Birlik Koo
peratifi, üreticinin bir kısmını sinesinde toplamıştır. 
Bu kooperatifin elinde bulunan fabrikalar ancak 6 
bin ailenin ürettiği çiçeğin % 30'unu işleyebilirdi, 
(% 70'ini İşleyemez. Devlet, taban fiyat koysa ve 
köylüye dese ki «kimseye satmayın, getirin koopera
tife satın», kooperatif her gün 100 kg. çiçeğin 70 
kg. mı çürütmek mecburiyetindedir; 30 kg. ını işle
mek, 70 kg. ını çürütmek mecburiyetindedir, öyleydi. 

1977 senesinde 4 tane yeni fabrika yaptırılmış
tır. Bu kooperatife yaptırılmıştır, Gül - Birlik Koope
ratifine. Kooperatifin yaptığı bu fabrikalarla 6 bin 
ailenin çıkardığı gül yaprağının i% 80'ini işlemek 
mümkündür. Eğer elinizde bu fabrikalar olmasa ta
ban fiyatı nasıl; koyacaksınız, o taban fiyat nasıl iş
leyecek? Fabrikaları yapan biziz, yaptıran biziz, eğer 
şimdi dünya fiyatları, gül yaprağına taban fiyat koy
duracak bir seviyeye inmişse, taban fiyat konur. Ne 
koydunuz koya fcoya? 11 lira. 11 lira koydunuz. Ney
di dolar, gül yaprağının fiyatı 8 lira iken? 16.5 lira. 

Si2 koydunuz koya koya 11 lira, bununla da kal
mıyor mesele, ihraç yapıldığı zaman birtakım yan 
Ödemeler yapılmaktaydı. Onların tümünü alırsanız, 
geçen seninin 8 lirasına mukabil 16 lira koymanız 
lazımdı. Hele bugün, o günden bu yana gelen ha
yat pahahlanmasını alırsanız, işçiliği alırsanız, ki, fev
kalade nazik bir iştir, gül yaprağına 20 lira koyma
nız lazımdı. 20 lira yerine 11 lira koydunuz, köylüyü 
mağdur ettiniz, köylüyü sıkıntıya soktunuz, köylüyü 
fukaralığa mahkûm ettiniz ve bunu da, yani taban 
fiyat koyabilmeyi de bizim yaptırdığımız fabrikalar 
sayesinde yapabildiniz; sonra televizyonlara adam 
çıkardınız, yalan söylettirdiniz. Hadise bundan iba
rettir. İkide bir gelip burada, gül yaprağına siz koy
madınız, biz koyduk. Şöyle yalan söyledi televizyona 
çıkan kimse: «ilk -defa olarak gül yaprağına bu Hü
kümet zamanında taban fiyat koyulmuştur.» Yalan, 
yalan! İşte, size kararnamenin tarihini ve numarasını 
verdim. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Doğru, hem de dosdoğru. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Demirel, beş dakikanız kaldı 

efendim. Rica edeceğim, hatırlatıyorum. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — 1977Me-

ki güllerin % 70'i çürüdü mü? 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Şaşırdı, şaşır

dı. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, tabii ki, söyleyeceğimiz şeylerin bü
yük bir kısmını söylemek imkânından mahrumuz, 
ama burada mahrumuz, başka yerlerde söyleriz. 

Netice itibariyle şunu söylüyorum... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İnsaf, mu

halefete 18 saat konuşma hakkı verdik. Kendi grupu-
nuzun da, Danışma Kurulu kararının alünda imzası 
vardır. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Buraya 
bir plan getirilmiştir. Bu plan, Türkiye'nin hiç bir 
meselesini halletmez. Bu plan, Türkiye'nin meselele
rine öncelik verirken yanlışlarla doludur. Esasen bu 
şaşılacak bir şey de değildir. Çünkü planm takdimin
de görüyoruz ki, herkesin gözü önünde olan mesele
ler, müşahhas meseleler, kendi yazdıkları raporlarda 
olan meseleler, kendi yazdıkları, programlarının için
de bulunan rakamlar, sırf bir kötülemeye esas teşkil 
etsin diye eğilip bükülebilmektedir. 

Esasen böyle bir hükümetten başka türlü bir şey 
beklenemez. 

Turizm meselesiyle ilgili olarak bizi bir hayli kö
tülemeyi hedef aldı, aslında bu söyledikleri şeylerin 

497 — 



M. Meclisi B : 12 26 . 11 t 1978 O : 1 

hiç bir tutarlılığı yoktur. Turizm için büyük hamle
ler tarafımızdan yapılmıştır. Senelerce memleketin 
yolları yoktu, turizm için. Memleketin en güzel köşe
lerine ulaşmak imkânı yoktu. 

VELİ YILDIZ .(İçel) — Mersin'de il başkanına 
milyonları verdiniz. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Memle
ketin en ücra köşelerine ulaşabilmek imkânları sağ
lanmıştır. Yeni tesislere başlanmıştır. Türkiye'nin tu
rizm potansiyeli olan, turizm potansiyeli fevkalade 
yüksek olan Antalya - İzmir arasındaki bölgeye git
mek mümkün değildi. Evvela yolları yapılmıştır, son
ra bir çok tesisler yapılmıştır, şimdi havaalanı yapı
lıyor. Bu altyapı olmadıkça turizmi yürütmek imkâ
nı yoktur. Bizim turizm sahasındaki adımlarımız ba
şarılıdır. 

Sayın Ecevit burada geldi, geçen seneye nazaran 
turizmde büyük bir farkın sağlandığını söyledi. Ge
çen sene hacılara 70 milyon dolar verilmiştir. Bu se
ne sanıyorum ki, 12 milyon dolar civarında verilmiş
tir. Binaenaleyh, bu sene seyahatler yasaklanmıştır, 
turizm gelirlerinde bir artma yok. Söylediği rakam 
gelirle gider arasındaki farktan doğuyor. Farkın 60 
milyonu da Hac'dan doğmuştur. (AP sıralarından 
alkışlar) Gayet tabii ki, yasaklama tedbirlerini alır
sanız böyle bir fark doğar. Ben yasaklama tedbirle
rinin şeyine gitmiyorum, mesele turizm gelirlerini ar
tırmaktadır. Hakikaten burada söylendiği zaman Tür
kiye'nin turizm gelirleri 140 milyon dolar artmış mı
dır? 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Artmıştır, artmış
tır. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu an
laşılıyor. Hayır efendim, Türkiye'nin turizm gelirle
ri 140 milyon lira artmamıştır. Bu doğrudan doğruya 
gelirle gider arasındaki farktır. Giderin de en önem
li kalemi Hac dövizleri idi. Bu sene 26 bin vatanda
şımız Hac'ca gidebilmiştir. Bunun 20 bini Türkiye' 
den, 6 bini de dışardan gitmiştir. Geçen sene ise, 140 
bine yakın vatandaşımız Hac'ca gitmişti. Farkın ge
niş çapta büyük bir kısmı buradan geliyor. 

Değerli milletvekilleri, aslında sloganlarla bir 
memleketi idare etmek mümkün değildir. Plan slo
ganların üzerine oturmaz. (AP sıralarından alkışlar) 
Plan, aklın, mantığın, bilginin ve gönlün üzerine otu
rur. Böyle bir Hükümetten Türkiye'nin meselelerini 
zihnine sığdırabilmesini beklemek imkânı yoktur. 
Bize göre, böyle bir kafaya Türkiye sığmaz; Türkiye 
böyle bir gönüle de sığmaz. (AP sıralarından alkış
lar) 

Köy - Kent : 1983 Türkiye'sinde Türkiye'nin köy -
kentleri olacakmış, Türkiye'nin halk sektörü olacak
mış, Türkiye'nin bilmem taş toplama ekipleri olacak
mış, Türkiye'nin patlıcan toplama ekipleri olacakmış. 
(AP sıralarından gülüşmeler) Ondan sonra Türkiye' 
nin... Soruyoruz, gelin buradan söyleyin, kaç kilomet
re demiryolu yapacaksınız yeniden? Kaç kilometre, 
kaç? 1975... Hoş, bunu siz yapacak değilsiniz ya, yani 
1978 - 1983 planı içerisine kaç kilometre demiryolu 
sığıyor? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Söyleyece
ğiz... Söyleyeceğiz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ne söy
leyeceksiniz? Gelin söyleyin, kilometresini söyleyin. 
Kaç tane liman yapılacak, gelin bakalım, onları söy
leyin. Altyapı şikâyetleriniz var ve kaç tane köye 
ışık götüreceksiniz? Yine 1983'de Türkiye'nin köyle
rinin yarısı ışıksız; ama bugün Türkiye'de köyde 
oturan nüfusun yarısı ışığa kavuşmuş. 5 bin köy he
defini indirmişsiniz 2 500'e, Türkiye sizin elinizde 
olursa 500'den, 1 OOO'den fazlasını da yapamazsınız 
zaten. Ondan sonra 7 bin kilometresini yapıyorsu-
nuz. Gelin bakalım kaç tane otel yapacaksınız, kay 
tane motel yapacaksınız? Ne yaptıracaksınız? Bun
ları bir söyleyin. 

Değerli milletvekilleri, aslında bakınız İstanbul' 
daki büyük otellere, İzmir'deki büyük otellere ve 
Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki turizm tesislerine; 
bunların çoğu bizim tarafımızdan teşvik edilmiştir 
ve öylece de yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, lütfen rica ediyo
rum, toparlayınız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Toparlı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, turizm meselesi, sadece bir 
heves meselesi olmaktan ibaret olamaz. Turizm me
selesinde de bizim söylediğimiz şey, turizme inanmı
yoruz, falan değil. Hiç anlamışlar bizim söyledikleri
mizi. Bunlar; sizin istediğiniz kadar parayı getirmez, 
sizin öngördüğünüz kadar parayı getirmez, sizin tah
min ettiğiniz kadar parayı getirmez. Siz, Türkiye'yi 
İtalya'yla; Türkiye'yi Yunanistan'la; Türkiye'yi İs
panya'yla mukayese ederek çok yere varamazsınız. 

Bakınız bugün gerek Romanya, gerek Bulgaristan 
turizmden umdukları neticeyi alamamışlardır. Bu 
memleketlerin resmi kişileriyle yaptığımız görüşme
lerde bize söylenen şudur: «Çok şey umduk, sadece 
başkalarını ucuza beslemekten öteye gidemedik.» 
Onun için, şimdi - bizde öyle yapalım demiyorum -
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turizmden umduğumuz neticeleri bulamayınca, tu
rizm gelişmelerini bir yerde bırakmak mecburiyetin
de kaldık. 

Değerli milletvekilleri, turizm meselesinde söy
leyeceğimiz söz şudur: Birçok tesisler, altyapı yapıl
mıştır. Bu altyapının üzerine yenileri yapılabilir; ama 
turizm bir hava meselesidir, bir ortam meselesidir. 
Gümrük noktasından başlayarak çeşitli faktörlere ta
bi olarak turizmin havası olur. Bunların hepsi Tür
kiye'nin meseleleri içerisindedir. 

Eğer biz, otel yapmasaydık, eğer biz motel yap-
masaydık, bugünkü Hükümet olmazdı zaten. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından, 
«Bravo»' sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Korkut 

Özal, buyurun efendim. 

MSP GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Birkaç gündür Türkiye için önemli olan bir planı, 
Yüce Meclis münakaşa etmektedir. Aslında, burada 
yapılan konuşmaları dinlediğimiz zaman, çok ağır 
bir bunalım geçiren Türk ekonomisinin çarelerinin 
ne olduğunu ortaya koymaktan çok, sen - ben, siz-biz 
meselelerinin konuşulduğunu görmekle belli bir nok
tada, ümitsizlik demeyeceğim; ama bir büyük, bu 
Yüce Heyetten beklenen bir görevin yapılamaması 
endişesini de duyduğumuzu ifade edelim. 

Bugün Türk ekonomisi gerek yapısal, gerek kon-
jonktürel, gerekse operasyonel sebepler dolayısıyla 
büyük bir çıkmaza doğru gitmektedir. Gerçekleri bu 
Heyetin huzurunda hepimizin çok iyi bir şekilde bil 
mesi lazımdır. Bugün burada konuştuğumuz mevzu
lardan ve birbirimizi suçlamalardan çok daha önemli ve 
vahim bir durumun olduğunu Yüce Meclisin gayet 
iyi bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türk ekonomisi 
bugün muasır ekonomiler karşısında bağımsızlık için 
güçlü olmak için ve inandığını yaşamak için bir savaş 
vermektedir. Bu savaş hepimizin ortak savaşıdır, ik
tidar veya muhalefet olarak. Geçmişte olanların hep
si milletin müşterek malıdır. Bunlarda iktidarların 
tecil edici veya tacil edici rolleri olmakla beraber, 
alman neticeleri bir iktidarın malı olarak görmek 
meseleyi küçültmek olur. Netice, bütün milletin al
dığı bir neticedir ve kısa vadeli tesirlerin iktidar tara
fından yapılabileceğini görmek de mümkün değildir. 

Bugün bü hükümet iktidara geleli bir sene olma
sına rağmen, Sayın Başbakanın bundan bir iki gün 
evvel yaptığı açış konuşmasında dinlediğimiz gibi, 
hala iktidar değil, muhalefet havası içinde olduklarını 
görmekteyiz. Bir senedir bir iktidarın havası bile de
ğişemezken, nerede kaldı ekonominin uzun 10 yılla
ra giden meselelerini bu kısa dönemlerde tedavi et
mek. «% 7'lik bir kalkınma hızını beğeniyoruz» Sa
yın Demirel bunu söyledi; ama aslında biz bundan 
çok daha iyisini yapmaya mecburuz, bunu ortaya 
koyalım. Alınan bu neticeyle, % 7'lik OECD'nin en 
yüksek değerini söylemekle zannetmeyelim ki ileriye 
gidiyoruz. Bir misal veriyorum: İspanya ile 1950'de 
milli gelir ve fert başına milli gelir olarak aynı değe
ri paylaşırken; İspanya 1966'da 60 milyar dolarlık 
bir milli gelir seviyesindeyken biz 20 milyardaydık. 
Bugün İspanya 1976'da 100 milyar seviyesine çıkmış
tır, biz ancak 40'a çıktık. Aradaki açıklık gittikçe bü
yümektedir ki, İspanya ile benzer şartlarda olduğu
muzu hepimiz biliyoruz. Fransa ve Almanya ile kı
yas etmiyorum; 1966 Fransa'sıyla aramızda 100 mil
yar dolar gelir açığı varken, bugün bu rakam 180 
milyara çıkmıştır, mesafe büyümektedir. 

Bunun yapısal sebepleri vardır. Bir tanesi, verim
liliğimiz düşük. Bugün Japonya çelik ihracatında 
dünyanın en önemli ülkelerinden biri, beher ton çe
lik başına 50 dolar işçilik yaparken; bizim beher ton 

Bu büyüyen mesafeyi kısıltmaya hepimiz mec
buruz. Bu bir milli meseledir. Bunu yaparken - zan
nediyorum - birbirimize yardımcı olmaya mecbu
ruz. Üzüntüyle ifade edeyim, Cumhuriyet Halk Par
tisinin muhalefet yılları böyle bir anlayışı gösterme
miştir. Bugün iktidarında da böyle bir anlayışı bul
muyorsa muhalefetindeki kusurlarına biraz eğilip 
bakmak durumundadır ve tekrar ifade ediyoruz : 
Eğer bugün olumlu bir havanın olmasını istiyorsak, 
bunu muhalefetten çok iktidardan beklememiz gerek
tiğini de hepimizin bilmesi lazımdır. Eğer bugün 
Türkiye'de tekrar meselelerimize ortakça dönmek 
istiyorsak, önce iktidarın bunun üzerinde gerekli bü
tün fedakârlıkları yapması bir mecburiyettir. 

Bugün Türkiye önemli iktisadi sorunlarla karşı 
karşıyadır. Nedir? İnsan başına gelir düşük, bunun 
dağılımı bozuktur. Çok hızlı bir enflasyon vardır. 
İşsizlik yayılmaktadır ve Türkiye döviz darboğazına 
girmiştir. Hepsinin üzerinde .de, bugün her türlü eko
nomik çalışmanın ümitlerini kırıcı bir anarşik ortam 
derinleşmekte ve yayılmaktadır. Türkiye bugün bu 
durumdadır. 
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başına işçiliğimiz 200 dolar seviyesindedir. Bu ra
kamlarla kalkıp dünya ticaretinde, dünya, ihracatın
da yer almamız mümkün değildir. 

Alt yapılarımız yetersizdir. Enerji darboğazı var
dır, ulaşım darboğazı vardır, muhabere darboğazı 
vardır. Demir, alüminyum, plastikler gibi önemli 
hammaddeler - ki bunlar Devlet eliyle temin edili
yor - fevkalade pahalı ve güvensiz bir şekilde temin 
edilmektedir. Üzüntüyle ifade edelim, bunların hep
sinin sorumlusu da, bir yerde, deminden beri «iyi 
yaptı» dediğimiz, devlet işletmeleridir, Kamu İktisa
di Teşebbüsleridir. Kamu İktisadi Teşebbüslerine ver
diğimiz bu görevler yapılsaydı bugün elektrik de ke
silmezdi, demir - çelik maliyetleri de dünya fiyatla
rında olabilirdi. 

Para ve kredi sistemimiz bozuktur. Faizlerin yük
sekliği, ticareti, ithalatı ve fırsatı teşvik etmektedir. 
Sanayiciyi cezalandırmaktadır yüksek faizler, ihra
catı cezalandırmaktadır ve istikrarı cezalandırmakta
dır. Kredi, hâlâ zengine ve güçlüye verilmektedir. 
11 aylık CHP iktidarı devrinde de hiçbir değişiklik 
olmamıştır. 

Açık finansmanı aynen devam etmektedir, emis
yon hacminden tetkik edebilirsiniz. Sermaye piyasa
sı için bir kanun dahi buraya getirilebilmiş değildir 
11 aydır. Tasarruf meylimiz gittikçe düşmektedir. 
Bu plan döneminde düşünülenin çok altında bir ta
sarruf meyli vardır. •% 35 marjinal tasarruf meyline 
karşı % 16 elde edilmiştir ve öz kaynaklar gittikçe 
yetersiz olduğu için mecburen dış kaynaklara - DÇM'-
ler dahil - gidilmiştir. Kambiyo politikamız yanlış
lığını devam ettirmektedir ve bu yanlış kambiyo po
litikası içinde Türkiye'nin ne döviz kaynağı bulma
sına, ne yabancı sermayeyi getirmesine, ne de dışarı
dan kazanılabilir döviz kaynakları harekete geçir
mesine imkân yoktur. Türk ekonomisi bugün kapalı 
bir kutu haline getirilmiştir ve bu durum daha da kö
tüye gidecek görüntüsünü vermektedir. 

Vergi düzenimiz bozuktur. İş hayatımızda maa
lesef işçi - işveren ilişkileri sağlıklı bir çizgide değil
dir. İşveren ve işçi kuruluşları günlük politikanın 
içine her gün biraz daha girmektedirler ve bu kuru
luşları maksatlarının dışında siyasi organlar haline 
itmektedirler. Gerginlik artmaktadır ve bir yerde iş
çilik ve iş müessesesinde aşırı sosyal unsur, işsizliği 
teşvik eder bir hale gelmiştir. 

Bütün bunlar karşısında Türkiye'nin tek daya
nağı, sanayileşme ve Türkiye'yi de sanayileşme top
lumu haline getirmektir. Maalesef geçmiş yıllardaki 
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trendinden almış olduğumuz bütün tedbir ve gayret
lere rağmen yine eski başarısız çizgisine itilmekte
dir. Bu hususta da Hükümetin dikkatini çekiyoruz. 

Kurulması düşünülen sanayilerin yapısı ve dağı
lımı, aslında tesadüfi ve gelişigüzel değildir, onların 
gerisinde çok düşüncelerin olduğunu, en azından he
pimizin bilmesi lazımdır. Sanayileşme, sadece bir 
teknik mesele değil, sadece bir iktisadi mesele değil, 
bir sosyal meseledir Türkiye için. Dolayısıyla bugü
nün yanlış sanayileşme modeli ve alınmış olan bir sa
nayileşme planının, bugün içine getirildiği halde, bi
zi bu uygulama hakkında yanlış bir yöne sevk et
mektedir. 

Siyasal istikrarsızlık vardır, bunu kabul edelim; 
bunun en başta sebebi, Anayasa ve seçim sistemidir. 
Bu Anayasa ve bu seçim sistemiyle Türkiye'nin güç
lü hükümetler çıkarması mümkün değildir. Özellik
le milletvekillerinin kolaylıkla parti değiştirebildiği 
bir sistemde, siyasi istikran bulmak fevkalade zor
laşmıştır. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Brezilya'da güzel bir atasözü var; Brezilyalılar 
diyorlar ki: «Bizim memleketimiz, politikacıların 
uyudukları gece vakti büyür.» Yakında galiba Tür
kiye bu hale gelecektir, bu siyasi davranışlar istikra
ra getirilmezse. 

Bu Hükümet, büyük vaatlerle işbaşına gelmiştir. 
Enflasyonu azaltacağım demiştir; bugün enflasyonun 
rakamı üzerinde «40 mı idi, 50 mi idi?» münakaşası 
ne olursa olsun, Cumhuriyet tarihinin en büyük enf
lasyon yılını yaşamışızdır. 

Döviz darboğazını aşacağımız söylenmiştir; aşıl
dığının haberi yoktur. Buradaki beyanlara inanmak 
istiyoruz; fakat lütfen, ekonominin uç noktalarını in
celeyin; Türkiye, birkaç ay sonra duracak fabrika
lar memleketi haline gidiyor. 

Altyapı.. Elektrik kısıntısı gittikçe artmaktadır. 
Küçük bir barajın temelini atmakla.Türkiye'nin ener
ji meselesini çözemezsiniz. Bir gemiyi yoldan çevir
mekle petrol meselesini de halledemezsiniz. 

Bu meseleler üzerinde ciddi ve bize ümit verici 
çalışmalar olmamıştır, beyanlar çok güzel olmakla 
beraber. Alınan neticeler itibariyle değerlendirdiği
miz zaman, iki gün evvel bir Enerji Kongresinde, 
açıkça ortaya çıkmıştır Hükümetin resmi kuruluş
ların beyanlarıyla; Türkiye, bugün % 46 olan ener
ji dış bağımlılığını, bundan on sene sonra <% 57'ye 
çıkarmaya mecbur oluyor. (Hükümetin resmi rakam
ları.) Ondan sonra kalkıyoruz. «Bağımlı olmayalım» 
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gibi beyanlarla gerçeklerin dışına taşıyoruz. Bu Plan 
da bu mantaliterlerle hazırlanmıştır. 

Bu Hükümetin mali kaynakları candarlandırma, 
savurganlığı önleme, anarşiyi durdurma meselelerin
deki durumunu hepimiz görüyoruz. Bunu, acaba Hü
kümetin bu duruma neden düştüğünü kendimize sor
mak isteriz. Özellikle Halk Partisi Grupu muhakkak 
kendine soruyordur. İyi niyetle bu meseleye baktığı
nız zaman, bü Hükümetin başarısızlığının ve başarı
sızlık olduğunu kabul etmeye mecbursunuz. Eğer 
bu başarıysa, o zaman Türkiye'ye bir istikbal göre
miyorum. Bu başarısızlığın temelinde yanlış teşhis ve 
önyargılar vardır; muhalefet psikolojisinin hâlâ de
vam etmesi vardır. Devleti ele geçirmek, devleti kur
tarmaya tercih edilmiştir. Problemler görüldüğü ka
dar basit değildir ve bunun neticesi, bugün Türkiye 
bir acayip memleket haline gelmiştir. Bir misal mi 
istiyorsunuz: Ankara'nın içine 50 milyon lira sarfıy-
la bir yol yapıldı; otobüs yolu. Aynı mantalitedir., 
Bu otobüs yolunun bugün ortası boştur. Arada bir 
otobüs, 2 otobüs geçiyor. Onun dışında vatandaş pe
rişan halde, nasıl geçeceğini bilmez, o iki dar yolun 
içinde eziliyor. Mantalite budur. Bu mantalite ve bu 
teşhisten vazgeçmeye mecburuz. 

Bu Plan, fevkalade kısa bir zamanda inceleme im
kânı bulduğumuz bir Plandır. Aslında bu Planda ye
ni bir şey yok. Burada savunulacak yeni bir şey ge
tirmiş midir bu Plan? Çünkü mühim olan bir planın 
içindeki istatistiki rakamlar değildir. O rakamları, 
bundan evvel de çok güzel yazıldı, gerçekleşen değer
lerle karşılaştırdığınız zaman mesafe görüldü. Bu 
Plan, bu rakamlarıyla değil, ne yapılacağı ile de de
ğil, nasıl ve kimin tarafından yapılacağı ile şahsiyet 
kazanır. Bu Plan nasıl tatbik edilecektir ve bunu kim
ler tatbik edecektir? Mesele budur. Bugün Türkiye' 
de bir planın başarısı nasıl tatbik edilmesi ile ve kim
ler tarafından tatbik edilmesiyle ancak değer kazan
mıştır. Yoksa bu rakamları yazıp, tedbirleri oraya 
koyup giderseniz, gidilmiştir de; fakat netice öyle 
olmuştur 

Ben bu Planın bütün tedbirlerini şurada ufak 
notlar halinde aldım, inceledim; itiraf edeyim yeni 
bir şey bulmadım. Hepsi bundan evvelki planlarda 
az çok zikredilmiş şeylerdir.. 

Şimdi Hükümete bizim sormak hakkımızdır: Na
sıl yapacaksınız? Eğer bu «Nasıl»ları getirmezseniz, 
bunlar kitaplarda, ekonomi kitaplarında da var; o 
kitapların hepsinde bu tedbirlerin hepsi geniş geniş 
anlatılmış. Efendim, mesela ne diyor, «Para - serma
ye piyasasını yönlendirecek bir temel politika oluş

turacağız.» Bu kadar genel laf olmaz. Ne oluştura
caksınız? Bunun gibidir bütün tedbirler. Bu tedbir
lerin nasılını ortaya koymadıkça, ne yapacağınız me
selesi.. «Yıllık programlar» deniyor, işte önümüzde 
bir yıllık program geliyor. Planın içinde çok daha 
net ve aktif çerçeveler çizilmedikçe, bu tedbirlerin 
çoğunun biz, kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm ol
duğunu söylüyoruz. Çünkü, mesele şu söylediğim 
tedbir, bundan evvelki üç tane beş yıllık plana da 
girmiştir; fakat nasıl yapılacağı çözülmediği için, alı
nan netice bir hiçtir. 

Bir rakam vereceğim Yüce Heyete. Bu Planın ge
nel dengesi şöyle görünüyor: 7 trilyon- Türkiye'nin 
gayrı safi milli hâsılası var, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde. Bunun 5,7 trilyonunu tüketim alı
yor, - yani <% 80 tüketim var, % 20 bir tasarruf var 
- 1,5 trilyonluk bir tasarrufumuz var. Buna 200 mil
yar da dış tasarruf ekliyoruz, takriben 1 trilyon 650 
milyarlık bir hacim içinde, bunun takriben % 57'si 
kamu, % 43'ü özel yatırım olmak üzere bir plandır. 
bu. 

Dışarıya bağımlılık bu Planda azalmış değildir. 
Bakın, bir iki rakamı vererek bunu ortaya koyalım. 
Bu Plan, dış ödemelerde 20 milyar dolarlık bir ihra
cat ve 31 milyar dolarlık bir ithalat öngörüyor, açık 
11 milyar dolardır. Cari ödemeler. açığı, işçi döviz
leri ve diğer kalemler yüksek tutulduğu için 3 mil
yar pozitif vermektedir. Buna mukabil 12 milyar 
borç ve faiz ödemesi vardır, bu Plan içinde (dolar 
olarak söylüyorum). Netice, bilanço şudur: 44 milyar 
sarf vardır. Bunun 31 milyarı ithalat, 12,5 milyar do
ları borç ve faiz, 1 milyarı da hizmet ve kâr trans
feridir. 44 milyara mukabil gelirlerimiz, ihracattan 
20 milyar; turizmden 1,5 milyar; işçilerden 55,5 
milyar; sair gelirlerden de 2,7 milyar; toplam 30 mil
yar da gelirimiz var. 

Bu plan 14 milyarlık bir açıkla getirilmiştir dö
viz açığı olarak. Bunu nasıl kapatıyoruz? 13,5 mil
yarı kredi ve 1,5 milyar doları da dış sermayedir. 
Yabancı sermayeye kapıları açıyoruz. Bu getirilen 
manzara ile elde ettiğimiz kalkınma hızı da yine geç
mişten de fazla değildir. 

İnanıyorum ki, bugün Türkiye'nin bu rakamlar
dan daha çok yakından meşgul olacağı meseleleri var
dır. Bugün Türk ekonomisi fevkalade dar bir bo
ğazın içinde seyretmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özal, toparlamanızı rica edi
yorum, lütfen. 
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KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa- | 
yın Başkan. 

içinde seyrettiği bu darboğazdan bu ekonomiyi 
kurtarma tedbirleri ortaya konmadan, ki bu tedbir
ler idari tedbirleri aşar, Türkiye idari tedbirlerle bu 
darboğazdan çıkamaz. Hükümetin getirdiği vergi ted
birleri de değildir bunlar. Çok daha cesaretli tedbir
leri, millete açıkça anlatarak ve milleti kazanarak 
bu darboğazdan kurtarma yoluna gidilmezse - bu
rada bu kürsülerde zabıtlara da ifade edyoruz - 3 
ay sonra Türkiye'nin manzarasını çok daha acıklı 
göreceğimizi ifade etmek isterim. 

Bu tedbirleri almada siyasi endişelerle her geciki
len gün, Türkiye'yi bir darboğazın içine itmektedir 
ve Türkiye siyasi kararlarında dahi fevkalade olum
suz bir noktaya bu yüzden itilmektedir. 

Sözümü şöyle bağlamak isterim: Biz Hüküme
tin bir büyük fırsatı heba ettiği kanaatindeyiz. Gel
diği zamanki siyasi üstünlüğü - Sayın Başbakanın 
bir zaman «Siyasal üstünlüğümüz var» sözü - aşın
mıştır. 

Bu Hükümet H aylık icraatıyla siyasi üstünlük 
sermayesini büyük ölçüde yemiştir. Bu Halk Partisi 
içinde kaçırılan bir fırsattır, Hükümet için de kaçırı
lan bir fırsattır, Türkiye için de kaçırılan bir fırsat
tır ve bu fırsatın da tekrar geri gelmesi de mümkün 
değildir. Ama, bu fırsatların kaçmasının yanında, 
Türkiye bir güzel fırsat elde etmiştir. O da nedir bi
liyor musunuz? Türkiye gerçekleri öğrenme fırsatı
nı bulmuştur. Halk Partisinin bir zaman muhalefet 
olduğu yıllarda beyan ettiği pek çok şeyin, bugün 
gerçekleri ifade etmediğini Sayın Halk Partisi Yö-
neticeleri de öğrenmişlerdir. Teşhislerde ittifak başla
mıştır. Bunu ben hayırlı bir fırsat olarak görüyorum 
ve bunu değerlendirme fırsatını hiç olmazsa kaçır
mamamız lazımdır. Türkiye'nin meselelerinin teşhi
sinde bir birleşme fırsatı bugün çıkmıştır ve en niha
yet kimin ne yapacağı, ne yapmayacağı durumu da 
ortaya çıkmıştır. 

Bu bakımdan değerli Başkan ve muhterem üye
ler; Türkiye'de inanıyorum ki, bugün bu Hükümetin 
yapacağı iki tane önemli mesele vardır: 

1. İhracat meselesini ciddi olarak ele almak. 
Bu Plandaki tedbirlerle Türkiye'nin ihracatı yüksel-
mez, Onların hepsinin biz de lafını ettik. Sayın Baş
bakan. da söyledi, bu tedbirlerle Türk ihracatı patla
ma yapmaz. Türk ihracatında bütün kaynakları mo-
bilize etmek lazımdır. Türkiye'nin ihracata yönelik 
imkânları mobilize edilirse, aynen Güney Kore mi
salinde olduğu gibi, Tayland misalinde olduğu gibi, 

Türkiye birkaç senede dış kaynaklarını birkaç misli 
artırabilir. 

2. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında dar 
görüşlü inhisarcı, devletçi olma yolunu bırakmak la
zımdır. Türk vatandaşına itimat etmek lazımdır. 
Kendinden emin olmak lazımdır, kendinden korkan 
ancak devletçi olur. (AP ve MSP sıralarından «Bra
vo» sesleri) Eğer kendimize güveniyorsak, devletin 
tanzim edici devlet olduğuna inanıyorsak bütün özel 
kesimi faaliyete geçirelim ve onları devlet adına en 
güzel şekilde murakabe edecek yapıcı sistemleri ko
yalım. «Çocuğun burnunu koparmak mı, yoksa sil
mek mi hayırlıdır» meselesinde hâlâ karar vermiş 
değiliz. 

Maalesef bu Planda bir taraftan «İhracatı teşvik 
için her şey serbest bırakılacak» derken, öbür taraf
tan bir maddede «Ama şunlar şunlar da konulacak
tır» gibi birbiriyle çelişkili adem-i itimada dayanan 
fikirler oldukça ihracat mobilize edilmez, iç kaynak
lar mobilize edilmez. 

MSP Grupu adına bu Planın Türkiye'ye bir şey 
getireceği inancında değiliz. Çünkü, bu Planın - tek
rar ifade ediyorum - nasıl tatbik edileceği, kimler 
eliyle ve hangi hedefler etrafında tatbik edileceği so
rularını araştırdığımız zaman, üzüntü ile ifade ede
lim ki, Hükümetin bugüne kadar yapmış olduğu tat 
bikat bize ümit değil bilakis ümitsizlik vermektedir. 
Fakat Türkiye güçlü memlekettir, Türkiye, büyük bir 
tarihin memleketidir, bu millet muhakkak ki bu pla
nın çok daha iyisini uygulayacak kadroları da - si
yasi kadrolar da dahil - en kısa zamanda inşallah iş
başına getirme imkânını da bulacaktır. 

Bu ümitle hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
(MSP, AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Efendim, görüşme programımıza göre beşinci 

turun gruplar adına üçüncü konuşmasını Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Sayın Agâh Oktay Gü-
ner yapacaktır; buyurun efendim. 

Sayın Güner, süreniz birbuçuk saattir efendim. 

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya) — Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri; 

Sayın Başbakan - yine garip bir tecelli - görüşle
rimizi açıklamak üzere huzurunuza geldiğimiz za
man salonda bulunmuyorlar. Geçenki konuşmamız
da, özellikle Sayın Başbakanın şahsi tutum ve dav
ranışları ile ilgili huzurunuzda dile getirdiğimiz me
seleler, bugün sizlerin de dinlediğiniz gibi, kendileri 
tarafından cevaplandırılmamıştır. 
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CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Uygun görülme
miştir. . 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bu me
selelerin cevaplandırmaması, uygun görülmeme değil, 
belki ondan daha çok meselelerin haklılığının tescilidir. 
Burada Plan tanıtma ve Planla ilgili tenkitler cevaplandı
rılırken; işsiz vatandaşların, aç vatandaşların, çaresiz 
vatandaşların Türkiye'nin Başbakanından beklediği, ne 
zaman iş ve ne zaman aş sahibi olabileceğidir. Sayın 
Başbakan bunu yapacak yerde, maalesef meseleyi, 
yine rakamların ve gerçeklerin dışında birtakım de
magoji konularına götürmüştür. Sayın Başbakan hak
kında, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak ken
dilerinin yazmış olduğu bu kitabın 108 nci sayfasın
daki modeli, Castro'nun yolundan gitmeden, Che -
Guavera'nın yolundan gitmeden tokmağı çevirme 
modelini Türkiye'ye getirdiklerini iddia ediyoruz; 
Sayın Başbakan tek cevap vermiyorlar. Tabii müza
kerelerin sonunda cevap verirlerse, bizim de söyleye
ceklerimiz olacaktır. 

Bir de şunu söylüyorlar: «Kimse bize çıkıp da, 
senin şu fikrin, şu fikrinle çelişiyor; bunlar arasın
da tutarlılık yok diyememiştir.» Sayın Başbakan bi
raz önce Sayın Erbakan'a göz kırptılar, Erbakan'a 
iltifat lütfettiler. Ama Sayın Başbakan (vesikalar 
22 . 2 . 1975 tarihli Barış Gazetesi'nde) sizin Sayın 
Erbakan'a şöyle seslendiğinizi yazıyor: «Alın terine 
ve toprak reformuna karşı çıkan Erbakan, Müslü
man olamaz.» Bunlar, sizin şahsi yetinizdeki devamlı 
ve diri tezatların yeni bir örneğine daha şahit oldu
ğumuzun belgesidir. 

Sayın milletvekilleri, planın yapısıyla ilgili çok 
ciddi meselelerden bahsetmek zarureti içindeyken, 
maalesef şu sınırlı vakit içerisinde Sayın Başbakanın 
ve Sayın Anamuhalefet Partisi liderinin üzerinde 
durdukları «Gül Birlik» ve haşhaş meselesinin bir 
diğer yönünü huzurunuza getirmek istiyorum. 

Haşhaş konusunda Sayın Başbakan ve onun Hü
kümeti ne yapmıştır biliyor musunuz? Tam üç kişi
ye 500'er bin liıadan 1,5 milyon lira kredi dağıtmış
lardır ve taban fiyat ilan edilmeden dağıtılan bu kre
dilerle köylünün alın teri tefecilerin, aracıların eline 
geçmiştir, hem de Hükümetin emriyle Hükümet ta
rafından desteklenen adamlar tarafından. Bu mu
dur haşhaş üreticisinin yanında olmak? 

Sayın milletvekilleri, biz üzülerek şunu görüyo
ruz: Türk ekonomisi eğer bu Plan gerçekleşirse, bu
günkü uygulamakta olduğunuz kooperatifçilik anla
yışıyla topyekûn bir felakete götürülecektir. Bu fe

laketin en canlı örneği - mademki istedi Sayın Baş
bakan, söyleyeyim - Gül Birlik'de olmuştur. Evet; 
Gül Birlik senede toplam 220 ton gül suyu üretir. 
Bunun 200 tonu 5 liradan - 20 liradan satma imkânı 
varken - maalesef Cumhuriyet Halk Partili bir firma
ya topyekûn bağlanmıştır ve Gül - Birlik'te el konu
lan bu gülsuyu ile tek fiyat teessüs etmiş ve şu anda 
1 /4'ü dahi, 250 gramlık şişeler dahi 60 liradan bu
lunmaz olmuştur. 

Gül - Birlik'teki 2 nci facia, hiçbir sebep yokken 
350 bin liralık malzeme alınmasıdır. Bu malzeme 
alımında da yine fiyat alınmamıştır. 

Türkiye bu planla topyekûn ithalatında, üreti
minde, dağıtımında kooperatifler ülkesi haline gele
cek; hiçbir kontrolün bulunmadığı, partizanlığın hâ
kim olduğu bu kooperatifler, Gül - Birlik'te gördü
ğünüz büyük suiistimalleri yapacaklardır. Bunları 
yazan, bunları tespit eden murakıba «Aferin; sen 
devlet malını, köylünün alınterini koruyorsun. Sana 
teşekkür ederiz» denilecek yerde, işine son verme 
yolu tercih edilmiştir. 

Görüyor musunuz kooperatifçilikte bu Hüküme
tin icraatını? 200 ton gülsuyunu kullansanız bile, bu 
kokuşmuş icraatın insanın burnunu çürütüen koku
sunu unutturamazsınız. (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri; yine bugün Sayın Başbakan, 
«Biz IMF ile hiçbir görüşme yapmadık, pazarlık yap
madık» dedi. Sayın Başbakana yıllarca önce bir so
ru sorulmuştu: «Meşhur Bilderberg toplantısına ne
den katıldınız ve ne konuştunuz?» 

Bu nasıl gizli kaldıysa, dikkat ediyorum, IMF ile 
yaptıkları görüşmeler de gizli kalıyor. Bu Meclisin 
zabıtlarında var. Kendilerinin siması hiç gözümün 
önünden gitmiyor. Son derece üzgün bir tavırla 

Bunun üzerine eklenen diğer korkunç facia ise; 
hani şu Ziraat Bankası olayı var ya, partinizin siyasi 
kadrolarında bulunan genç bir ilim adamını isyana 
götüren ve onu istifaya sevk eden, meşhur Ziraat 
Bankası olayı, elma kredisine dayalı Ziraat Bankası 
olayı. 

2 milyon lira kredi Gül - Birlik'in başında bulu
nan genel müdür tarafından tamamen kendi köyüne 
ve partizanlara dağıtılmıştır. 

Bunlarla da yetinilmemiştir. 200 bin adet elma 
sandığı ihalesi açılmıştır. 26 liradan 28 liradan fiyat 
teklifleri varken, 38 lira 50 kuruştan yine bir parti
zan firmaya elma sandıkları ihale edilmiştir. Ne ola
caktır Türkiye? 
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«IMF'çiler, dostlarımız, bize verdikleri sözü tutma
dılar» dediler. 

Sayın Milletvekilleri, bu Planın sol görüntülü 
sağ Plan mı, sağ görüntülü sol Plan mı olduğunun 
en kesin delili, 1974 yılında eline tam bir imkân geç
mişken, Sayın Ecevit'in başında bulunduğu Hükü
metin ve onun Maliye Bakanının, Osmanlı Bankasını 
milli banka haline getirmemesidir. Bu bankacılık ko
nusunda halkın yararına bir kredi politikası getire
meyeceğinizin, faiz haddi uygulayamayacağınızın 
en kesin denlidir ve aynı durum bugün de devam 
etmektedir. Bu Planda bankacılıkla ilgili kaynak ta
sarrufuna götürecek, büyük yatırımları destekleyecek 
hiçbir tedbir getirilmemiştir. 

Belediyelerle ilgili uygulamalar ise; bugünkü tu
tumunuzla tek tip belediyenin* Cumhuriyet Halk 
Partisine oy vermiş belediyenin her ne pahasına olur
sa olsun besleneceğini ve Devlette ihdas ettiğiniz 70 
bin kadro ile Türkiye'nin belediyeler ve kamu kesi
minde bir memurlar ordusu haline geleceğini ve tek 
tip ekonomi modeli içerisinde vatandaşın nefesinin 
kaybolacağının ifadesidir. 

Bu Planda esnafla ilgili, Türkiye'de orta direk 
olan en büyük çileyi çeken esnafla ilgili hiçbir ted
bir yoktur. Elimde Fransız Hükümeti Başbakanlığı
nın çıkardığı «Proble'me Economigue,> mecmuası 
var. Huzurlarınıza gelmeden önce, sosyalist bir ülke 
olan Polonya'da esnafa getirilen kolaylıkları okudum 
ve üzülerek gördüm ki, bu Hükümetin getirdiği Plan, 
esnaf ve küçük sanatkâr açısından Polonya'dan çok 
daha geridir ve çok daha düşündürücüdür. 

Asgari geçim indirimini getirmeyen, madde dağı
lımında hiçbir kolaylık sağlamayan Hükümet, esna
fı ezmektedir. Esnafın ezilmesi, esnafın malzeme 
bulamaması Türkiye'nin yarınları yönünden çok acı 
bir durumla bizi karşılaştırır. Bu politikalar tutarsa, 
bu Plan kabul edilirse, Türkiye'deki esnaf ırgat ol
maya; sanatkâr, Devlet kapısında işçilik beklemeye 
mecbur olacaktır. 

Ayrıca bir diğer meseleyi de huzurunuza getir
mekte fayda umuyorum. O da şudur: Son yeni bir 
ekonomik düzen araştırması tartışmalarında Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gerek Av
rupa seviyesindeki görüşmelerde ve gerekse. Birleş
miş Milletlerdeki görüşmelerde yan yana gelmişler 
ve gelişmekte olan ülkelerin borçlarının silinmesi yo
lundaki talebe karşı çıkmışlardır. 

Öyleyse hayalcd olmayalım ve yine bu elimdeki 
mecmuada görüyorum ki 1976 yılı sonunda Sov

yetler Birliği'nin, Batıya Ödemesi gereken borç 
miktarı, acil ödenmesi gereken borç miktarı 1978 
yılı sonunda 13,6 milyar dolara çıkmış. Şimdi Sov
yetler Birliği kendi ekonomisini geliştirebilmek için 
Batıdan teknik alırken, kredi alırken, «Sovyetler 
Birliği ile uzun vadeli ticaret anlaşmalarına girdik.» 
diye, hop hop zıplamamızın hiçbir faydası yoktur^ 
Bu anlaşma imkânları bizim için de vardı, bu tek
lifler bize' de yapıldı, dikkat buyurunuz 1 milyar 
750 milyon dolar 3 yıl sonra Sovyetler Birliği ile ara
mızdaki dış ticaret hacminin ulaşacağı çizgidir. Tür
kiye'nin toplam tarım ürünlerini ve ihracatım Sov
yetler Birliğine bağlarsanız, Türkiye'nin Sovyetler 
Birliğinden alması mümkün olmayan teknolojiyi ne
reden nasıl ve ne şekilde alacaksınız? Sayın Başba
kandan biz bu ciddi meselelerin cevabını bekliyoruz. 
Yoksa, rakamlarda «siz şunu dediniz, biz bunu 
dediğimizin» plana katacağı hiç bir şey yoktur, ayrıca 
denilenler de görüldüğü gibi kalkınma hızında da 
4 değil, biraz önce elimize geçen 1978 Programında 
açık ve seçik 5'dir, 51 nci sayfa bunu söylüyor. 

Sayın milletvelkilleri, Plan, ekonominin dağıtımı
nı bütünüyle devletin eline almak istiyor ve özellik
le traktörü temel hedef seçiyor. Traktör konusunda 
teknoloji tercihi, traktör konusunda yatırım, trak
tör pazarlanmasındaki hatalar ayrı meselelerdir; ama 
bunu bütünüyle devlete verirseniz ne olur? 

Bakınız Sovyetler Birliği'nin son kalkınma planın
dan iki cümleyi huzurunuzda okuyorum. Sovyetler 
plan döneminin sonunda yeni bitirdikleri plan döne
minin sonunda, 1 700 000 adet fabrikalarından trak
tör çıkarıyorlar; ama maalesef 350 binini tarlalara 
gönderebiliyorlar; çünkü devlet çok ağır ve çok ve
rimsiz çalışıyor. Devletleştirmeyi bütünüyle bizden 
önce uygulamış geniş tecrübeli ülkelerin başarısızlık
larını görerek, kendi ekonomimizi yeni başarısızlık
lara alet etmeyelim. 

Esnafı ve sanatkârı perişan eden ve bugün da
ğıtımı devletleştirmeyi düşünen bu Planın en zayıf 
noktası olan demir ve çelik dağıtımı üzerinde de dur
mak istiyorum. Dikkat buyurunuz, Sayın Hükümet 
bu konuda vaat ettiği hiçbir şeyi yapamamıştır. De
miştir ki: «Biz demiri dağıtabilmek için il dağıtım 
kurulları kuracağız.» îl dağıtım kurullarına mes
lek odalarının katılmasını önlemiştir. Hani siz ço
ğulcu demokrasiye inanıyordunuz, çoğulcu demok
raside meslek kuruluşlarının sözü olmaz mı? Meslek 
kuruluşu sizi destekleyen odalar olunca, onu dinle-

, yeceksiniz; esnaf m, sanatkârın, tüccarın ve sa-
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hayicinin sözüne kulak vermeyeceksiniz. Ne oldu 
demir dağıtabildiniz mi demir karaborsasını önle-
yebildiniz mi? 

Değerli arkadaşlarım, bugün demirde karşılaş
mış olduğumuz bu facia, bugün Gül - Birliik'te kar
şılaşmış olduğumuz bu facia, evvelsi gün fındıkta 
anlattığım durum, buğdaydaki durum, bunların 
hepsi teker teker artacak, teker teker yaygınlaşacak
tır. 

Ayrıca, plan adına teknik cevap vereceğinden 
bahsedilen Sayın Başbakan Yardımcısı veya Sayın 
Başbakan, nasıl olup da her gün değişen dış siyaset 
stratejileriyle, Türkiye'ye bu plan döneminde yıl
da % 35 marjinal tasarruftan sonra, düşündükleri 
kaynak kurutan vergi kanunlarından sonra, yılda 
nereden nasıl, ne şekilde 40 milyar TL. sının kar
şılığını teşkil eden 8 milyar doları bulup bu Planı 
realize edebileceklerdir? 

Sayın milletvekilleri, bugün bu Plan Türkiye'de
ki sosyal dengesizliği artıran, bu Plan sınıflar arası 
çatışmaya götüren; bu Plan açları daha aç, varlık
ları ise temel felsefeleriyle zıt bir biçimde daha zen
gin kılacak olan bir plandır. Biz Türkiye'yi açlıkta 
birleştirmek yerine, herkesin alnının teriyle, namu
suyla, haysiyetiyle hukuk düzeni içerisinde çalıştığı, 
kazandığı, kaynak meydana getirdiği bir ülke haline 
getirmeye mecburuz. 

Bu inançla tekrar ve tekrar, özellikle Cumhuri
yet Halk Partili arkadalarımın, planın temel stra
tejilerini yeniden tetkik buyurmalarını rica ediyo
rum, Ve üzülerek huzurunuzda ifade ediyorum, 
ben yıllarca Planlamada iken, Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı iken, şu sıralarda plan müzakereleri din
ledim. Hiçbir müzakerede değerli Cumhuriyet Halk 
Partisinin sözcüleri, bu yıl konuştukları gibi mah
cup, üzgün ve ezik değillerdi. Hiç kimsenin ve hiç
bir hükümetin bu Parlamentonun hiçbir kanadına 
itimat telkin etmeyen bir planı burada zorla kabul 
ettirme hakkı yoktur. 

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlarım. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Sadi Somuncuoğlu devam edecek efendim. 
Buyurun Sayın Somuaacuoğlu. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Seçkinleri 

mi konuşuyor, seçme azılıları. 
MHP GRUPU ADINA SADÎ SOMUNCUOĞ

LU (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Dördüncü 
Plan hakkındaki düşüncelerimizi ifade etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi önümüze getirilen bu Plan, ikinci 
defa hazırlanan dört yıllık plandır. Birinci plan, 
Ecevit Hükümeti tarafından genel büyüklüklerle sek-
tür büyüklükleri arasındaki çelişme olduğu iddiasıy
la geri alınmıştır. 1978 Bütçesi görüşülürken Milli
yetçi Hareket Partisi Grupu adına yaptığım konuş
mada, bu gerekçenin ciddiye alınamayacağını, asıl 
maksadın sosyalist bir plan hazırlamak olduğunu, 
böyle bir heves uğruna planlı kalkınmanın ilk defa 
hançerlendiğini, Türkiye'nin telafisi imkânsız olan 
bir altın yılını kaybettiğini, bunun öteki yıllara da 
tesir edeceğini ifadeye çalışmıştım. 

Şimdi, döne döne aynı noktaya geldiğimizi, sos
yalist bir plan olmasa bile geçiş dönemi denilen eko
nominin sosyalleştirilmesine imkân veren ve pek çok 
keşmekeşe yol açacak bir plan taslağıyla önümüze 
çıkıldığım üzülerek görüyoruz. Bu noktaya daha 
sonra Plandan misaller vermek suretiyle dönmek üze
re ikinci defa hazırlanan dört yıllık planın macerası
nı kısaca ifade etmekte zaruret görüyorum. 

Eğer bu maceraya dikkat edilirse, plan adına 
nasıl plansızlığa ve birtakım ideolojik saplantıların 
baskısıyla gerçek dışı hesaplara tevessül edildiği gö
rülecektir. 

Üç defa strateji hazırlanıyor; birinci ve ikinci 
strateji bazı çevreleri rahatsız edeceği ve Hükümet 
içinde görüş ayrılıklarına yol açtığı için geri dönü
yor. , 

Bu strateji, ifade edildiğine göre kolektivist bir 
ekonomik yapıya geçişin şartlarına göre hazırlanmış
tı. Üçüncü stratejiye Planlama camiasında Ecevit 
stratejisi deniliyor. Bizim anlayabildiğimize göre bü
tün bakanların İşlerini üzerine alan, her bakanlıkla 
ilgili beyanları büyük bir hevesle üzerine alan Ece-
vit'in aynı anlayışla üçüncü stratejiyi hazırladığım 
söylemek haksızlık olur. 

Ecevit stratejisi, yani Planlama dışında hazırla
nan strateji, zaruret karşısında böyle bir hazırlık so
nunda ortaya çıkmıştır; çünkü Planlama direniyor. 
Bir ve ikinci strateji göstermiştir ki, üçüncüsünü 
de hazırlarsa yine aynı yapı ve ideolojik maksatlar 
muhafaza edilecek. 

Bunun üzerinde duruşumuzun sebebi, Ecevit stra
tejisine rağmen hazırlanan İkinci Dört Yıllık Plan ay
nı kadronun tezgâhından geçtiği için değişen pek 

— 505 — 



M. MedM B : 12 26 . 11 . 1978 O : 1 

çok şey olmamıştır. Sadece sosyalist ekonomiye ge
çişi sağlayacak ve derli toplu bir şekilde ifade edi
len ilkeler ve tedbirler bu defa planın muhtelif sek
törlerine dağıtılmış, demokratik, özgür, gönüllü 
gibi bazı kelimelerin gölgesine sığınılarak gerçek ni
yetler izlenmeye çalışılmıtır. 

Bir de ekonomiyi sosyaUeştirme maksadıyla geti
rilen tedbirlerin önemli bir bölümü kırpılmış. Eğer 
iki defa aynı stratejide ısrar eden ve her şeye rağ
men Dördüncü Planı yine karma ekonomiyi sosyalist 
ekonomi tarafına yöneltmeye çalışan bu kadro uy
gulamada da görevde kalacaksa, burada yazılmayan 
veya yazılıp da iyi niyetli kimselerin gözünden kaçırı
lan pek çok yönlendirici tedbirlerle karşılaşılacak de
mektir; çünkü direnen bu kadronun niyeti ve mak
sadı açıkça ortaya çıkmıştır. 

Ecevit stratejisine rağmen nasıl oluyor bu Dör
düncü Planda ekonomiyi kolektifleştirici bazı tedbir
lere gidilebildiğini sual olarak akla getirmek müm
kün olabilir. 

Bilindiği gibi strateji, mahdut olan kaynak ve 
imkânları, sonsuz olan ihtiyaçlar ve toplumu büyüte
cek hedeflere göre kullanma önceliklerinin tayini, ter
cihidir. Strateji, tercihler zinciri olduğu halde, Ece
vit stratejisi, böyle bir özellikten uzak kalmıştır. 
Sanki imkânlar ve kaynaklar, ihtiyaçlar gibi son
suzdur. Bütün ihtiyaç kalemlerine, varılması arzu
lanan hedeflere aynı ağırlık verilmiştir. Biz bunun 
adına «Plan stratejisi» yerine, rahatsız olacağı he
saplanan bazı çevreler ile Hükümet içindeki bazı 
kimseleri memnun edecek «Parti siyaseti stratejisi» 
dersek, daha haklı ve isabetli hareket etmiş oluruz. 

«Ecevit stratejisi», ideolojik niyetleri gizleme stra
tejisi olunca, elbette Planlamanın bugünkü yapısı, 
bilinen kadrosu da kendi istikametinde hareket ede
bilecektir. 

Şimd5, önümüze konan Plan ile ilgili tespitleri
mizi özetle ifade etmeye çalışalım: 

Plan taslağı, Türkiye'nin bugün karşılaştığı eko
nomik ve toplum sorunlarına gerçekçi çözümlerin 
getirileceği, yatırımların hızlandırılacağı, döviz ge
lirlerinin arttırılacağı ve toplum adaletinin yaygın
laştırılacağı, drş ödemeler darboğazının aşılacağı 
vaatleriyle gelmektedir. Bu nasıl sağlanacaktır? 

Beş Yıllık Plan döneminde öngörülen yıllık or
talama % 8 gayrisafi milli hâsıla artışı ve öngörülen 
yıllık ortalama 330 milyar TL. yatırım ile bunun 
gerçekleştirilmesi mümkün görülmemiştir. Sermaye 
hâsıla oranının, olduğundan küçük tutulmuş olma

sı yatırımların gayri safi milli hâsıla içindeki payını 
suni olarak düşürmüştür. Altyapsı eksik olan, ener
jisi, demir - çeliği, üretici malları sıkıntıları olan, 
teknolojisini geliştiremeyen, imalat sanayii hedefleri; 
sulama, toprak muhafaza, makine, teçhizat açısın
dan büyük ihtiyaçları bulunan tarım kesimi için mev
cut üretim ve yatırım hedefleri yeterli değildik. 

Planın, kamu kesimi için emredici ve, özel ke
sim için özendirici olması esastır. Ne var ki, bu 
Hükümetin özel kesimi özendirici değil, caydırıcı 
bir ortam hazırlamakta hünerli olduğu dikkate alı
nırsa, hedef alınan % 43 payla özel sektörün yılda 
ortalama 143 milyar lira yatırım yapabilmesi dahi 
oldukça güçtür. Belli ki üretimi devlet memurunun 
ve yöneticisinin eline ve tam kontroluna bırakarak 
özel teşebbüscülüğü ve asıl üretken olan millet ço
ğunluğu devreden çıkartılmak istenmektedir. Bu 
durum en önemli üretim kaynağı olan insan gücünü 
israf ederek, «bekle devlet üretsin, devlet versin» 
ilkesine yönelmektir. Bu önemli bir tehlikedir. 

Bu Plan taslağıyla Hükümet büyük yatırımlara, 
fabrika üreten fabrikalara, enerji üretimine, savun
ma sanayiine, teknoloji üretimine, sulamaya ve 
tarım için gerekli modern araç ve gereçlere gereken 
ağırlığı maalesef vermemiştir. Yatırımlara ayrılan 
sınırlı kaynakların önemli bir bölümü yeni kapasite
lere ve üretici mallarına değil, eskiden başlatılan 
yatırımların bitirilmesine harcanmaktadır. Yatırım
ları kısma, fiyatları ve üoretleri dondurma politi
kası, bu Hükümetin yapısı ve geçmişinden kaynakla
nan bir felsefedir. Bununla enflasyonun durdurulma
sı amaçlanmaktadır. Modası geçmiş bu gibi tedbir
lerin üretimi azaltma, mal darlığı yaratma, yoksul
luğu yaygınfliaşltıırmıa ve lişısfofler ordiusuınıu büyülümek-
ten başka sonuçlar vermediği bilinmektedir., 

Hülkülmelt, üideıyıi yerimde saydıracak kolay yol
ları seçmeyi tercih etmliştlir. GeÜlir dağıAnımı dengesiiz-
flliğinlkı nasıl giderileceği halklkıınıda Hain tasarasıında 
herhangi bir araç veya tedbire rasttlarnıalk rnümflöüın 
degifljdlir. Bu konuda Hıam bir temıeraniıar Istesi nl-
telıiğinıdedir. Büyük nüfus kiiltlIlesıM bariittidırajı çile
keş tanım kesimi tümden ihmal ediimdştliır. Nüfusun 
'% 60'ıınıı barımdıran, 43 milyon nüfusu besteyen, 
oıhracalt geJliırtoiın % 50'sW kaınşıüıaıyaın, tanıma daya
lı sanayiinin hammadde ihltiiıyacunıın taımaımımi vereni 
tarım sektörüne, toplam yaitııramın % nakili reva 
gömmek, ancak üleeıyii açjığa mahkûm etmek anla
mına gellebliır. Tanıma devletlin göttürdüğü yatımım 
(iise 5 yılda sadece 83 rnülyaır, yanli yılda ortalama 
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1,6,5 mSIyaır g/M gülünç bliır m!ilk)teındıır. Bu miktar ya
rısından faızfflaısının Güneydoğu Anadolu - Aşağı Fı
rat Projesine ve ömıemilü 'bür bölümlünün makime, teç-
hizajt ve hayvancılık yatınmliaıraına vedîlnaeısii gemetk-
mıe&ltiödlir. 

Aşağı Furait projesi, ülkemize bir Bdlçülka veya 
biiır Hoillliamda üflötürmimıe denk bir üreitüm artışı sağHa-
•yaoalk ve Güneydoğu, tülm Oıttiadoğu'num taern 
lürüni'ler pazarı yapılllacaik nJitıdliiktedlir, 

.K'aüfcınmiadıa önıüelk'lli bölgeler edebiyaltı ilıe mu-
ih'aJUafeitü rnıarfıfet saıyam bu HüMiimıeit 4 milyon nüfustun 
(kader/M ülgiletnıdÜrejı 20 miillyom dönüm alanı sulaıma-
ya açacak Aşağı Fıralt prıojıes/iinJi bir temenna cümîie-
ısliyîle geçiişıtiiınmiiıştliır. 

jŞimıdli, ıtelkrar planın haızırilıanışına dönerek ve 
biraz dalha yakımdan Flama bafcaıraflc görüışdıeıiimlizli 'izah 
etaefc isltıerüz. Bu Pllan niçin 1978'im fiyartfeoyla ha>-
ziırlıanmflişftır.? Daha önöekü 3 pllan kendisinden önce
ki yıÜElaırun fiıyaltlaruylla ve ralkamla>ri¥İla hıazırflanıdığı 
halde, bu Plan niçin henüz idrak edilmemiş bulu
nan 1978 rakamlarını esas atonıştır? Bunun sebebi 
açMur. Daha önce de ifade ©dildi. 1978''in, eko
nominin bütün seviyelerindeki düşüklüğünü nispetle-
yenek, plan dönfemlimde şftşlirflrnfiş büyüklüıkfer ve he
deflere ulaşmış gffibi bir sliyaısli toaıdronun sahte esas
lara daıyatnaıraık başarnlu oHduğumu göstermek gayret
leri 1978'i baz yaptırmıştır.: 

1978'in niçin baz yapıldığım bir iki misalle açık
lamada yarar görüyorum. 1976 yılında yurdumuzda 
109 255 adet, 1977'de de 100 187 adet, 1978 yılında 
63 200 adet kara nakil vasıtası üretilmiştir. 1978'de
ki 63 200 adet kara nakil vasıtası üretiminin ı% 12,9 
nispetinde artılarak 1983 yılında 116 350 adete çıka
rılması hedef alınmıştır. Dikkat edilmediği zaman, 
kara nakil vasıtalarının üretiminde plan dönemi bo
yunca ı% 12,9 nispetindeki bir artış varmış sanıla-
bilir. Halbuki 1978 rakamları çok düşük olarak ger
çekleşmiştir. Nitekim, 1976 yılında 109 255 adet olan 
üretimle kıyaslarsak 1983'te hedef alınan 116 350 
adet arasındaki fark sadece 7 095'ten ibarettir. 

1977 üretim miktarı 100 187 ile kıyaslarsak, 5 yıl 
sonra 16 163 adet fazla kara nakil vasıtası üretece
ğiz demektir. 1978 baz alınınca, üretim hedefleri ve 
nispetleri büyüyor. 1978 yılında sanayi '•% 30 kapa
site ile çalışmıştır. Bu düşüklüğü 1983'teki rakamlar
la mukayese ederek büyüme hızları hesaplamak son 
derece yanlış ve aldatıcıdır. 

Bu plan 1978'de enflasyonu '•% 40 olarak kabul 
etmiştir. Halbuki, % 70'i geçmiştir. Öyleyse bütün 
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hesaplar 1,7 büyük olarak yapılmıştır. Bu plandaki 
büyüklükler bu rakama bölünerek gerçek rakamlar 
bulunmalıdır. Öyle anlaşılıyor k, bu planla da parti 
siyaseti yapılmaktadır. Birtakım matematik gerçek
lere dayanması gereken hesaplar siyaset yapılmak 
uğruna, belli bir kadroyu başarılı gibi göstermek uğ
runa tamamen ters yönde kullanılmıştır. Rakamlarla 
yapılan manevra meşhur üç büyük yalan hikâyesini 
hatırlatmaktadır. En büyük yalanlardan biri istatis
tiklerle söylenen yalanlar» diye bir söz vardır. 

Bu Hükümet bir heves uğruna 1978 yılını plansız 
geçirdi. Bir yıl çalıştılar; ama ekonomiye kargaşa
lıklar getirecek, içeride dışarıda itimadı sarsacak bir 
macerayı göze aldılar. Plan tetkik edildiği zaman 
kendi rakamlarıyla bile kamu kesiminin büyük fi
nansman açığı ile karşı karşıya olduğunu görürüz. 
Kamu tasarrufları, yatırımlarından 247 milyar lira 
daha noksandır. Bu açık nasıl kapanacak ve yatırım
lar hedefine nasıl ulaşacak? Kamu harcamaları ka
mu gelirlerinden 109 milyar lira daha fazladır. Bu fi
nansman açığı nasıl karşılanacaktır? Kamunun üret
tiği. mallara yapılacak zamlarla, vergilerle ve Mer
kez Bankası kaynaklarıyla bu farkın kapatılacağın1-
dan söz edilmektedir. Bu politikaların ekonomiye na
sıl bir enflasyon yükü getireceği hesap edilmemiştir. 
Esasen 40 milyarın üzerinde finansman açığı bulunan 
KİT'lerin, ürettiği mallara yapılan zamlarla açığının 
kapanması mümkün değildir. 

Vergi kanununun sağlama iddiasında olduğu gelir 
bellidir ve bu açık karşısında çok yetersizdir. Üste
lik vergi tasarısı kanunlaştığı zaman vergi kaynak
ları kurutulacaktır. Kurumlaşmayı önlemeyi, özel ke
simin büyümesini frenlemeyi gaye edinen bir vergi 
kanununun daha fazla vergi getirmesi mümkün değil
dir. Geriye Merkez Bankası kaynaklan kalıyor. 11 
ayda 8 defa paranın değerini değiştiren Türkiye, bü
yük finansman açıklarını bu yolla kapatmaya kalkar
sa plan da hedefinden sapar, plansız bir döneme gi
rilir, ekonomi de daha büyük bir buhranın içine sü
rüklenir. 

Dış ticaretin 15 milyar doların üzerinde bir açı
ğı olduğu görülmektedir. Bu 15 milyar dolar nasıl 
sağlanacaktır? 11 aydır çalmadık kapı bırakmayan 
bu Hükümet, hangi düşünce ve cesaretle böyle bir 
dış kaynağı bulabileceğini hesaplamaktadır. Doğrusu 
merak konusu... Gazete haberleri doğruysa AET ül
keleri 8 milyar dolar yardım talebimizi reddetmiştir. 

Kolektivist ekonomiye geçiş heveslerinin daha da 
rayından çıkaracağı Türk ekonomisi kime güven ve
recek ki, yeterli destekler sağlanabilsin? Cumhuriyet 
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tarihi boyunca işbirliği içinde bulunduğumuz Batı 
ülkelerinden ümitler kesiliyor mu? Meşhur duvar at̂  
lama sözüyle bu ekonomiyi sosyalleştirme gayretleri 
arasında bir bağlantı mı var? Eğer öyleyse 15 mil
yarın üzerindeki dış kaynağı duvarın Ötesindeki sos
yalist bloktan mı temin edeceğiz? Bü bloktaki ülke
lerin kapitalist ülkelere olan borcunun 51 milyarı aş
tığı doğruysa, bize nasıl kaynak tahsis edecekler? 
Belki siyasi maksatlarla sembolik ölçüde yardımlar 
sağlanabilir; ama kendisi döviz arayan bir ülke, Tür
kiye'ye yılda 3 milyar doların üzerinde yardım yapa
bilir mi? Bunun mümkün olmadığı herkesçe bilindi
ğine göre Ecevit'in takdim konuşmasındaki îslam ül
keleri mi bize kaynak tahsis edecektir? 

Bütün bunlar aceleci ve ideolojik saplantılarla 
değil; belli ve inandırıcı bir altyapı çalışmalarıyla 
sağlanabilir. Bugün dünyadaki bütün kredi kaynak
ları tslam ülkeleri dahil, IMF'nin yeşil ışık denilen 
müspet raporuna bakmaktadırlar. 

Bu gerçeği görmek demek, Türk ekonomisini, 
Türk parasının değerini bu teşkilatın emrine vermek 
demek değildir. 

Gazete ve ajans haberlerine göre Rusya ile uzun 
vadeli ticaret anlaşması imzalanmış. Hükümet bu
nunla övünüyor. Daha önceki hükümetlerin dikkatle 
kaçındığı uzun vadeli anlaşmayla Türkiye'nin ticare
ti ve ekonomisi Rusya'nın kontrolüne bağlanmış ola
caktır. Türkiye ihracatının büyük bir bölümü Rus
ya'ya bağlanıyor; 1 275 503 000 doları tarım ürünleri 
ve madenlerden meydana geliyor. Yıllarca, «maden
lerimiz satılıyor» diye ortalığı karıştıranlar, şimdi 
blok ve muhatap değişince, madenleri, hem de uzun 
anlaşmalarla satmaya razı oluveriyorlar. 

Bu sözleşmeyle Rusya'dan ara ve yatırım malları 
alacağız. Geri bir teknolojiye bağlanacak olan Tür
kiye, aynı zamanda Ortak Pazarın üyesi olma arzu
sundadır. Geri bir teknoloji ve ileri teknolojilerin 
topluluğu Ortak Pazar ülkeleridir. Rusya, bizden al
dığı tarım mallarını damping yoluyla bütün dünya
ya satacak. Kliring yoluyla yapılacak bu ticaretten 
Türkiye döviz temin edemeyeceği için, öteki ülkeler
den sanayiin ihtiyacını karşılayacak her türlü malla
rı ve teknolojiyi transit getirmesi mümkün olamaya
caktır. Türk ekonomisi böylece ciddi bir darboğaza 
girecektir. 

Sayın milletvekilleri, planın ideolojik yapısı ve 
hedefi üzerinde yer yer görüşlerimizi belirttik. An
cak, planın bü özelliği, Birinci Dört Yülık Plandan 
ayrıldığı tek tarafı olduğu için üzerinde müstakilen 
durmak isteriz, 

Plandan, plandan da önce diğer bâzı konulardan 
bahsetmeden önce, Sayın Ecevit'in meşhur tokmağı 
çevirme yazısının ilgili bölümünü, kitabının 104 ncü 
ve 105 nci sayfasından aynen okumak istiyorum ki, 
bundan sonraki bölümlerin bu görüşe nasıl oturtula-
bildiği daha iyi değerlendirilebilsin. 

Sayın Ecevit ne diyor : «Che Guevara'ların, 
Castro'ların eyleme giriştiği ülkelerde bizim devrim
cilerin eli altındaki bu olanaklardan hiç biri yoktu. 
Onun için onlar dağa çıktılar, onun için onlar geril
lacı oldular. Bizim devrimcilerimizin .önünde kilitli 
kapılar yoktu. Castro'nun, Che Guevara'nın, Ho-Şi-
Minh'in, Mao'nun önünde kilitli kapılar vardı; anah
tarları devrimcilerin elinde olmayan o kapıları aça
bilmek için yüklenmek gerekirdi, kapıları kırmak ge
rekirdi. Biz de ise kapılar kilitli değildir, tokmağı çe
virince açüabilir.» 

Bu tokmağın nasıl çevrilebildiğini veya çevrilmek 
istendiğini 11 aylık Ecevit iktidarı dönemindeki bazı 
örneklere bakarak ve buna ilaveten de planın bazı 
bölümlerini buraya, huzurunuza getirerek ifade et
mek, açıklamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu iktidar hukukun üstün
lüğünü her gün yeni yeni misaller vererek çiğne
mektedir. Anayasamızda tanınmış bulunan temel in
sanlık hakları, konut dokunulmazlığı, kişinin özel 
hayatının gizliliği, kişi dokunulmazlığı, iş edinme gi
bi hakları hiçe saymaktadır. Gecenin her hangi bir 
saatinde eviniz basılır, hiç bir mahkeme kararı gös
termeksizin, hiç bir aile mahremiyeti tanınmaksızın 
didik didik edilir, bir bir karakola götürülür, günler
ce baskı altında, işkence altında tutulabilirsiniz. Bü
tün bunlar faşist veya komünist bir diktatörlük ida
resinde değil, çok partili demokrasi idaresinin bulun
duğu Türkiye'de meydana gelmektedir. Anarşiyle 
mücadele bahanesiyle yapılan bu kanunsuzluk, aslın
da bir düşünceyi, aşırı sol düşüncenin dışında bulu
nanları iktidar terörüyle sindirme ameliyesinden baş
ka bir şey değildir. Karakollardaki işkenceden aklı
nı bozanlar, erkekliğini kaybedenler, sakat kalanlar 
çoktur. Hem de bunlar, bu hallere getirildikten son
ra, «suçsuz olduğu anlaşılmıştır» diye, karakol kapı
larından veya mahkeme kapılarından bırakıverildik-
leri halde. Bu korkunç zihniyet, bu insan haklarını 
tanımayan vahşet müdafaa edilemez. Çünkü, mesele 
Ahmet veya Mehmet'in hakkının müdafaası olmak
tan çok önce, insan haklarına sahip çıkmaktır, reji
me sahip çıkmaktır. Kanun ve nizamları çiğneyerek, 
hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak, eğer bu yolu 
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açar ve fiili bir hal haline getirirseniz, yarın aynı vah
şetle kimlerin karşılaşacağını bilemezsiniz. 

Demokratik hak ve hukuk bakımından bugünkü 
seviyeye ulaşmış bulunan Türkiye'yi çok karanlık bir 
geçmişe götürmenin hiç kimseye fayda sağlamaya
cağı hâlâ anlaşılmamıştır. Kendi düşüncesinden ol
mayanlara reva görülen bu iğrenç zulüm, bazı ku
rumların başına da başka şekillerde geldi. İktidar, 
Anayasanın özerk kurumlarını polis zoruyla bir bir 
zaptetti. Bir gün bakıyorsunuz Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun kongresi var. Gidiyorsunuz, kapıda polis
ler kontrol yapıyor. Ellerinde bir liste var. O listede 
yazılı olmayan delegeleri içeri sokmuyor, iktidar yan
lısı oylar kullanılıyor, bu özerk kuruluş zaptediliyor. 
Hem de Devletin polisi böyle bir kanunsuzluğa alet 
edilerek, Devletin polisi Yurt - Kur'daki memurların 
şevki idaresine teslim edilerek. 

Durum noterle tespit ettiriliyor. Mahkemeye gidi
liyor ve sonra da beklemeye geçiliyor. Adaletten ses, 
adaletten adalet bekleniyor; ama zorbalıklar işgaller 
devam ediyor. Anadolu Ajansının acıklı hali bundan 
farklı değildir. Devlet ajansı şimdi yalan haber ya
yan, masa başında muhabirlerin haberlerini tahrif 
eden, aşırı sola hizmet için her türlü naneyi yiyen bir 
organ haline getirildi. Türkiye içinde ve dışında bu 
macerayı görenler Anadolu Ajansının hiç bir habe
rine itibar etmiyorlar. Devletin ajansını yurt içinde 
ve dışında, bütün basın camiasında ne hale getirdi
niz? 

Merkez Bankası ve Türk Standartları Enstitüsü 
de aynı şekilde Devletin polisi kanunsuzluğa alet edi
lerek zaptedildi. TRT'de küçük bir operasyon netice 
almaya yetti. Aşırı solun politikasına tabi hale geti
rilen bütün programlarında Marksist düşüncenin 
propaganda edildiği Türkiye radyo ve televizyonu, 
rejimin, milli birliğin ve Devlet otoritesinin bir nu
maralı hasımlarından biri haline getirildi. Burada 
muhalefet susturulmuştur. Muhalefetsiz çok partili 
demokrasi olamaz; ama TRT'de aşırı solun dışında 
hiç bir düşünceye yer yoktur. Haberler ve yorumlar 
hep bu gözlükle sunulur. 

Emniyet teşkilatı, «Biz sömürücü olan devletin 
yerine halkı sömürmeyen bir devlet kuruluncaya ka
dar mücadele edeceğiz» diyen bir Marksist derneğe 
teslim edilmiştir. Altyapı ilişkilerini değiştirerek sö
mürüşüz devleti kuracağını yayın organında açıkça 
yazan bu dernek, böyle bir görevi tek başlarına başa
ramayacaklarını, yayın organında açıkça yazıyor ve 
Öteki, adına demokratik denilen, ama bizim komünist 

olarak tanıdığımız anarşist kuruluşlarla eylem birliği 
yapacaklarını söylüyor. Kızıl bayrakların çekildiği 
1 Mayıs törenlerindeki 52 kuruluştan biri de bu polis 
teşkilatıdır. Bütün anarşist derneklerle, teşkilatlarla 
eylem birliği yapıyor. Emniyet böyle bir teşkilata tes
lim edilirse, elbette inandırıcı tahkikat da yapılamaz, 
gerçek suçlular da yakalanamaz. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Ne anlatıyor
sun sen? 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Tokma
ğın nasıl çevrildiğini anlatıyorum. Planda da devam 
ediyor çünkü bu tokmağın çevrilmesi. 

Milli eğitim, TÖB - DER adındaki komünist bir 
kuruluşa teslim edildi. Ne kadar mahkeme kararıyla, 
komünizm, vatan bölücülüğü, ırz düşmanlığı, hırsız
lık gibi suçlardan mahkûm olmuş kişi varsa şimdi 
milli eğitimde en etkili ve yetkili yerlerde karşınıza 
çıkıyor. Okullarda, eskiden komünist hücrelerde ya
pılan gizli eğitimler açıkça yapılıyor. Kim kimi yaka
layacak, belli değil. 

Şimdi size, bugünkü aşırı solcu bir gazetedeki, 
milli eğitimdeki bu sayılan öğretmenlerden birinin 
tutumu ile ilgili pasajı okumak istiyorum. 

Gazete ne diyor : «Bundan bir ay kadar önce 
Ankara Anıttepe Akşam Ticaret Lisesinde Timur 
Köse adında, Halkın Kurtuluşu taraftarı bir öğret
men dersin ortasında silahını çekerek öğrencisi Cen
giz Oral'a 5 el ateş ediyor. Öğrenci bir talih eseri 
yalnız kolundan yaralanıyor.» Evet yanlış okumadı
nız, öğretmen öğrencisine dersin ortasında 5 kurşun 
sayıyor. Sebep, Bay Timur Köse'nin derste, sürekli 
revizyonizm propagandası yapması karşısında öğren
cinin, ya herkese söz hakkı verilmesini ya da derse 
başlanmasını istemesi. Öğretmenden başka her şeye 
benzeyen bu adam, buna pek öfkeleniyor ve taban
casını çekiyor. Bu öğretmen, bu Timur Köse adında
ki öğretmen, halen görevi başındadır; belgesi de, siz
ce belki bir ölçüde makbul sayılabilecek bir gazete
dedir. 

Okullara, aşırı solun izin vermediği kimse giremi
yor. 

DİSK denilen, işçi haklarını koruma bahanesiyle 
işçiyi ideolojik bir maksat için kullanan bu Moskova 
yanlısı kuruluşa, kamu kesimindeki işçileri öteki sen
dikalardan istifa ettirmek için devletin parası kanun
suzca harcanıyor; yeni kurulmuş sendikalara, kurulu
şundan önceki dönemlere ait primler veriliyor; 40 -
50 bin lira karşılıksız ödemeler yapılıyor. Bunların 
karşılığında da Türk-lş veya başka konfederasyon-
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dan istifa ederek DtSK'e bağlı bir sendikaya geçme
si isteniyor. 

Kanunlar, istediği kadar işçilerin sendika seçimin
de zorlanamayacağını söyleyedursun, bakanların se
ferber olduğu, Devlet bütçesinin kullanıldığı bir bas
kı kurulmuştur. DtSK ise, komünist Bizim Radyo
nun Ekim ayı sonunda kitle eylemlerine başlanaca
ğı talimatına âdeta uyarcasına toplantı üzerine top
lantı düzenliyor. 20 Marttaki «Başkenti işgal» eyle
minden daha geniş boyutlu, onu aşan eylemler yapı
lacağım açıkça söylüyor. 

Misali çoğaltacak bu icraatın hepsinin birleştiği 
bir nokta vardır; bunlar, mozaik parçalan gibi hepsi 
bir noktada bütünleşiyor; Cumhuriyete, çok partili 
demokratik rejime, ülke bütünlüğüne ve Türk Mille
tine karşı olan bir düşüncenin, açık ifadesiyle aşırı 
solun, komünizmin Türkiye'deki örgütleri, resmi ve
ya özerk devlet kurumlarında ve sendikalarda hâki
miyet sağlamak istiyorlar. Bu hâkimiyeti Türkiye'nin 
yönetimini ele geçirmek için, bu iktidarla tam anlaş
ma ve kaynaşma halinde yürütüyorlar. Bunu inkâr 
etmek mümkündür. Açık gelişmelere ve herkesin gör
düğü olaylara rağmen inkâr mümkündür; fakat, ger
çek inkârla değişmeyeceği için böyle bir durumu be
nimsemeyenler kendilerine düşen sorumlulukları ha
tırlamalı ve gereğini yapmalıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, bunları niçin anlatıyoruz? 
Şunun için anlatıyoruz: Planla getirilmek istenen de 
bu faaliyetin ekonomik alandaki devamı gibi görün
düğü için bunları anlatıyoruz. 

Şimdi plandaki, aynı istikametteki bölümleri in
celeyelim. 

Özel sektörle ilgili hedefler ve. görüşlerimiz : 
Özel sektörün geçmiş yıllardaki yatırım hedefleri 

ve gerçekleşme nispetleri dikkate alınmamıştır. Ka
mu ve özel sektörün 3 plan dönemindeki gerçekleş
me oranlarını hatırlayalım. Birinci Plan Döneminde 
kamu % 79, özel sektör •% 103, İkinci Plan Döne
minde kamu % 84,4 özel ı% 90, Üçüncü Plan Dö
neminde kamu !% 86, özel ı% 116 gerçekleşme sağ
lamıştır. Ortalamasını alırsak, üç plan döneminde 
kamu sektöründe gerçekleşme % 84,8, özel sektörde 
|% 103,6'dır. Bu deneme bize gösteriyor ki, biz plan
larda özel sektörün yatırım hedeflerini kamu sektö
ründen düşük tuttuğumuz halde, kamu kesimi için 
emredici planlama getirdiğimiz halde, gerçekleşmeler 
bu hedeflerin ve isteklerin tersine olmaktadır. 

Bu tablo bize özel teşebbüsün gücünü göstermek
tedir. Bundan memnun olmak lazımdır. Ancak, bizim 

| üzerinde durmak istediğimiz husus, bu planda kamu 
sektörüne % 57, özel sektöre ı% 43 nispetinde yatı
rım hedefleri çizilmesi değildir. Önceki planlarda da 
buna yakın nispetler tespit edilmiştir. Bizim üzerinde 
durmak istediğimiz, bu planda özel sektörü caydırıcı 
tedbirlere gidilmesidir, 

Bir yandan kamu kesiminin büyük finansman açı
ğından söz edilecek, tarımda ve sanayide üretim düş
mesi sözkonusu olacak, hizmetler sektörüne kaynak 
aktarılacak; öbür yandan da özel kesimi caydırıcı 
yollar aranacak... Bu anlayışla ekonominin nereye 
götürüleceği meçhuldür. Bu plan bu haliyle uygulan
dığı zaman, dönem sonunda özel sektör yatırımları 
çok azalacak, bundan açılan boşluk, kooperatiflere 
ve «kamu girişimciliği» dedikleri sektörlere bırakıla-

I çaktır. Plan böylece ekonomiye tam hâkim olmak is-
I temektedir. Bir nevi merkezi planlama mefvkiine 

gelmek istemektedir. Piyasa mekanizmasının rolünü 
asgariye indirme, bunun yerine emredici planlama 
mekanizmasını egemen kılma arzuları vardır. Bu ha
liyle de ideolojik vasfını ortaya koymaktadır. 

Planın çeşitli bölümlerine serpiştirilmiş bulunan 
kooperatifçilik üzerinde de durmak gerekmektedir. 
Gerek Başbakanın sunuş konuşmalarında, gerekse 
plan metninde sık sık demokratik kooperatifleşme-

I den, gönüllü kooperatifleşmeden, özgür kooperatif
leşmeden söz ediliyor. İster istemez akla, «Bu sıfatlar 
hangi ihtiyacın karşılığı olarak kullanılmıştır» sorusu 
geliyor. Demokratik, özgür ve gönüllü sıfatlarıyla ge-

I tirilmek istenen kooperatiflerin yapısı üzerinde dur
madan önce, bu kelimelerin kullanılması ihtiyacını 
ve sebebini tespite çalışalım. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi hür dünya ülkelerinde 
kooperatifler vardır. Buradaki kooperatiflerin hiç bi-

I rinin isminin önünde demokratik kooperatifler, öz
gür kooperatifler veya gönüllü kooperatifler gibi sı
fatlar kullanılmamıştır. Sadece Demirperde gerisi de
diğimiz sosyalist ülkelerde, kooperatiflerin isimleri
nin önünde, böylesine sıfatlar yer almaktadır. Aca
ba niçin o ülkeler bu sıfatları koymak ihtiyacım du
yuyorlar da, demokratik ülkeler, hür dünya ülkeleri 
kooperatiflerin isimlerinin önüne bir de böylesine 
demokratik, hür, gönüllü gibi kelimeler koymak iste
miyorlar? 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi zaten hür dün
yada kooperatif deyince bunlar anlaşılır. Ayrıca bir 
de o kelimelerin ilavesine ihtiyaç yoktur; ama Mark
sist ülkelerde, sosyalist ülkelerde kooperatifleşme bir 

I aldatmacadan ibaret olduğu için ve orada çalışanlar 
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kooperatifin ortağı, üretimin ortağı değil, sadece iş- I 
çişi olduğu için, bu gerçeği gizlemek maksadıyla is- I 
minin önüne sık sık demokratik, özgür ve gönüllü I 
gibi kelimeler serpiştirilmiştir. I 

Devletlerinin adını seçerken de böyledir, iki tane I 
Almanya vardır. Birinin ismi Demokratik Almanya' 
dır, komünist Almanya' isminin önüne bir «demok- I 
ratik» kelimesi koymuştur. I 

Elbette bu ihtiyacı duyması, kendi gerçek yüzü- I 
nü gizlemesi, dünyada yaşayan insanlara kendi ger- I 
çek hüviyetini açıklamayı sakıncalı görmesinden ile- I 
ri geliyor. I 

Bu dahi yasak olan, sakınılması gereken birtakım I 
şeyleri insanlardan bunları nasıl kaçırdığını ortaya l 
bütün açıklığı ile koymaya yeterlidir. I 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de de birtakım kuru- I 
luşlar vardır. Bunlar kendi kendilerine «demokra- I 
tik» adını takmışlardır. Radyoda, televizyonda bazı I 
sözcülerin ağzında sık sık, «demokratik kuruluşlar,» 
«52 demokratik kuruluş» gibi açıklamalar yer alıyor. I 
Aynen sosyalist ülkelerde olduğu gibi, isimlerinin 
önüne bir «demokratik» ilave etme ihtiyacını, bazı 
maksatları gizleme bakımından vazgeçilmez görü
yorlar. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — MHP den mi 
izin alacaklardı? Ayıp etmişler, almamışlar. I 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, biz hiç kimsenin bizden izin almasını 
istemiyoruz. Ancak bu isimlerin, bu sıfatların kulla
nılmasındaki gizli anlamı bu kürsüden ifade etmeye 
çalışıyoruz. O, sizin, o ismini gizleyen ve yandaşınız 
olan derneklerin amaçlarında ve inançlarında vardır; I 
dikte ettirme ve herkesi yönetme, herkese emretme. 

Meclisin tatilde bulunduğu dönemde, Türk Par
lamento Heyeti olarak Çekoslovakya'ya gitmiştik. 
Bize orada Kızılyıldız Tarım Kooperatifini gezdirdi
ler. 

Bu kooperatifi gezerken, kooperatif müdürü iza
hat verdi, 1 200 ortağının olduğundan söz etti. «Or
tak» kelimesini duyunca şaşırdık ve sorduk; «Buraya 
nasıl ortak olunuyor? Ortak nedir?» diye. 

Yapılan izahattan şunları öğrendik : Orada or
taklık kooperatifte çalışma ve iş edinme, orada işçi 
olmaktan ibaretmiş. îtiraz ettik, dedik ki. «Bu her 
hangi bir işyerinde işçi olmaktır, ortaklıkla bunun 
ilgisi nedir?» O zaman şöyle bir ilave izahatta bu
lundular: «Bizim ürettiğimiz mallardan sağlanan kâr
lardan bir kısmım işçilere prim olarak veriyoruz.» ! 
«Peki bu kâr nasıl hesap ediliyor, bu sosyalist sis- < 
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temde maliyet hesabı var mı? diye sorduk. Bize o 
zaman kooperatif müdürü şu açıklamayı yaptı: «Biz 
ürettiğimiz malları, genel masrafları da hesap ederek 
bir fiyatlamaya tabi tutuyoruz, mahalli komiteye bil
diriyoruz. Mahalli komite bizim teklifimize uyup uy
mamakta hürdür. Onun koyduğu fiyat bizim teklif 
ettiğimiz fiyattan fazlaysa arada kâr meydana geli
yor, bu kârı biz ortaklarımıza dağıtıyoruz.» dediler. 

Fakat, Prag'da Başbakan bize verdiği izahatta 
Çekoslovakya'da 20 yıldan beri hiçbir ürünün fiya
tının değiştirilmediğini stabilizasyon politikasının uy
gulandığım söyledi. Yani, 20 yıldır bu tarım ürünle
rinin fiyatı hiç değişmemiş. O halde, kâr sözkonusu 
olmadığına göre, buradaki işçiler ortak olarak gös-
teriliyorlar. 

Dedik ki: «Niye siz bunlara işçi demiyorsunuz 
da ortak diyorsunuz ve hangi şartlarla, bunları bura
ya alıyorsunuz?» «Bizim ortaklığımız gönüllüdür» 
dediler. «Gönüllü ortaklık var, isteyen girer, iste
yen çıkar.» 

Pekli, nasıl giriş oluyor? «Buraya girmek İsteyen 
şahıs elndekfi malı, mülkü, meyi varsa kooperatife ve-t 
riyor ve bir fiyat tayin ediliyor, bunun üzerinden üc
reti kendisine ödemiyor. Ondan sonra bu kooperatifte 
çalışma hakkını elde ediyor. Çıkacağı zaman da ken
disinle herhangi bir şey verillmıiıyor.» 

Ancak, orada ve o rejimde bir insan kooperatif
ten çılktığı zaıman ne yer, ne içer, nerede gezer, nerede 
oturur; ev kendisinin değil, piyasada iş yok, çalışacak 
allan yok.. Tabii yapayalnız meydanda kalır ve de
vamlı o koöperalüilfte ömrünün sonuna kadar çalışma
ya mahkûmdur. 

O Kızıllyıldız Kooperatifi de gönüllü (kooperatif 
liidii ve geniş topraklara ve imkânlara sahipti. Bize 
faikamlar vermediler; ama gezdiğimiz kadariyle, tes
pit edlelbidiğimıize göre o kooperaitüif kâr değil zarar 
ediyordu. Hayvan yetiştirmeoilik bölümünün ahır
larım^ gezdirdiler, orada hayranların günde verdiği 
«üt miktarımı öğretildik ki, biiBim heyetteki arkadaşl'a-
rımız, bunun Türkliiye'nıin çok gerisinde olduğunu 
'ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, tok rejim, bir sistem kendi 
iddialarında başarııya ulaşamamışsa, onun başka alani-
laruıdalkü başarısından bahsetmek inandırıcı olmaz, 
Ibeylhudedür̂  

Kooperaıtüfçilk, komünist sistemlin, sosyalist siıs-
ıternin 'başlı başına liddlia ettıiğl, iddiada bulunduğu 
alanlardan birikilir. Bırakınız Belçika gilbi, Hollanda 
gibi ülkelerle mukayeseyi, âdeta Türkiye ile muka
yesesi bile mümkün değildir, 
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Şimdi, bu. açıklamadan da sonra, bizüm Plandaki 
«Gönüllü ve dsamofcra'tiık kooperatifler» l'e ilgili bö
lümleri huzurunuzda okuyacağım. Bunu aynen Plan
dan ahyoruım!: 

«Tarımsal girdilerin sağllanmaisınıdan, pazarlanıma-
isınia kadar «uta tarımsal faaliyetlerin etkinlikle ger-
çeküeştklikn'esıiıni sağlayacak modern girdilerin, ma
kine, araç gereç ve teknik bilginin yaygın kullanıml
ın gerçekleştirecek çok ortaklı, gönüllü güçlü üretim 
kooperatifleriyle üst örgütleri planlama sürecinin et
kin bir aracı odacaıklardır.!» 

Demek ki, bü üretim kooperatifleri bütün tarım 
girdilerimin sağlanmasından, pazarlanmasına, tüm ta
rım faaliyetlerinin getrçdkleştirilmesiıriie kadar etkin 
ti*ol oynayacak, üisıt örgülüleri ile birlikte, puanlamanın 
ekonomiye hâkimiyet sağlaması, emredici olması yo
lunda da araç olarak kullanılacak. 

©aşka bir pasaj daha okuyalım: 
(«Tanımla, hayvancılıkla, balıkçılıkla ve oırmanıcı-

lükla ilgili devlet desıteiMiemseleri, yatırımları ve yar
dımları kooperatif leşmiş dar gelirli ve orta gelirli üre
ticilere dönük bık biçimde 'uygulanacaktır.» 

Demek ki, destekleme alımları, taban fiyatları siöz 
Ikionuısu olunca, ancak 'kooperatifleşrnıış üreticiler bun-

.dan faydalanacak, öteki çiftçi, 'köylü, devletin des
teklerinden, yatırımlarından ve yardımlarından mah
rum olacaktır. 

Bunun nenesinde gönüllülük var, neresinde demok-
raftüklik var? Yaşayalmaz hale getirdiğin insanları iste
diğin yere bağlamaya mecbur ediyorsun. Anayasaya 
da, kanunlara da, rejıime de aykırı bir talepte, tu
tumda bulunuyorsun. Sonra da buna «özgür gönüllü 
kooperatifçilik)» diyorsunuz. 

©aşka bir paisaj daha okuyalım: 
«KooperatMlfcşen dar ve orta gelirli küçük üreti

cilerim 'tarım teknolojisinden, traktör, biçer döver, 
mibzer ve hemzeni araçlardan birlikte yararlanmasına 
olanak sağlayan makine parkları, onarım atölyeleri 
ürün değerlendirimıe tezgâhları oluşturmaları, anılan 
kooperatiflerin gönüllülük ilkesine dayalı olarak ve 
ortakların mülkiyet haklarını koruyarak, büyük Öl
çekli toplu üretime geçme girişimleri özendirilecek 
ve desltelklenecöktlkj» 

iBu paragrafı okuduktan sonra bir kitaptan huzu-
runıuızlda bazı bölümleri okumak İstiyorum. Bu kitap 
Kuskııen isimli bir Rus iktisatçı sının başkanlığında 
hazırlanmıştır ve üzerini aynen okumak isterim': 

«Kusiinen Başkanlığında Bilim Emekçileri ve 
Parti Militanları tarafından kolektif bir biçim-

• de Hazırlanmıştır» denilen kitaptan bazı bö-
I Kimleri okumak istiyorum ve bir bilgiyi da

ha vermek isterim; bu kitap Rus grupu sosya-
I üst üllkelierde ders kitabı olarak okutulmaktadır. 
I Ne diyor kitapta? Kitabın manksist ekonomiye, 
I kolektif ekonomiye, ısosyalıist ekonomiye geçişle il

gili tavsiyelerin ve tedbirlerin yer aldığı bölümden 
aynen bazı cümleler sunuyorum!: 

I «tikel kooperatiflerde köylü hâlâ kooperatife ver-
I diği toprağın sahibidir ve yalnız emeği kadar değl, 
I kooperatife verdiği mal, sermaye ve toprak kadar ge

lir payı alır. İleri şekilde ise kooperatif üyelerinin ar-
I tık özel toprak mülkiyeti yoktur. Herkes emeği kadar 
I alır.!» 

Şimdi bu geçiş ekonomisinin tedbiri ile bizim 
Planda yer alan ««mülkiyet hakları saklı kalmak kay-. 

I duyla, kolektif üretime ve (toplu şekilde makine ve 
I araç gereç parkı kurarak, bunları topluca müşterek 

mülkiyet halinde kıulanmalaran» öngören tedbir 
arasında sıkı sıkıya, hatta miat a mot benızerlük oldu
ğu açıktır. 

I Başka bir bölüm daha okuyorum bu kitaptan: 
«Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin ve halk 

I demokrasilerimin deneyli, tarımda üretim koopera-
I tiflerinde kolektifleştirme yaratılmasının köyde sos-
I yalist dönüşün nesnel olarak zorunlu tek yolu oldu-
I ğunu göstermiştir» denilmekte ve - yine devam ede-ı 

ceğiz biraz sonra - Sosyalist ekonomiye geçişi sağla-
I yacak olan kooperatifler 2 tip olarak tarif edilmek-i 
I tedir. 

Kitaba göre «halik demokrasisi ülkelerinde büyük 
köylü işletmecileri kitlesini bir araya getiren üretim 
kooperatifleri, bazı ara aşamalardan geçmiştir. Her 

I yerdö alt kooperatif tipleri - çeşitli düzeylerde - ve 
üst kooperatif biçlirnleriı yaratılmıştır. Birinciler ikin-

I dilerin üretim araçlarının kolektifleştirllmesi derece-
leniyle ayrılmıştır. Alt kooperatif tiplerinde gelirin ye-

I miden dağılımı, yaınlız elde edilen emeğe göne değil, 
aynı zamanda 'başlangıçtaki katkıya, toprak ve araç 
gerece bağlı olarak yapılmıştır.» 

I Sayın üyeler; hu kısa pasajlardan görülüyor ki, 
I Ib'izilm plandaki metinle sosyalist ülkelerde ders kitabı 
I olarak okutulan ve ekonominin koleMfleştirilmesi 

şeklini anlatan metinler birbirine çok benziyor. Tesa
düfe 'bakınız ki, onlar da «önce mülkiyeti muhafaza 

I ederek toplu üretim yapılsın» diyorlar. Onlar da «araç 
gereç ve müşterek makine parkı» tavsiye ediyorlar. 

I Onlar da üst kooperatif biçimleri olduğundan söz 
j ediyorlar.; 
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Atynı (kitapta akbflomiiniin sosyalleşitiriılmeisî-nden 
(bahsediliyor: Üretim kooperatiflerinde toprakların 
Ibirîeşıtidimfâsii, müşterek makin© parklarının kurul
ması, geç'iış dönemlinde ekonominin sosyaileşjtirilımesii-
dir. Bir adım ötede, yanli üretim araçlarının mlülkiıye-
miıniın kolfektifleştirîfaiösiinjdle de sosyalizm yapısı orfca-
ya çıkıyor. 

Bakımız aynı kitapta ne diyor: «Geçiş dönemlinde 
ekonomi akınında esas olan, üretim araçlarının sos-1 

yalHeştinilımasii, soısyalliıst sektörün hızla gelişimli ve bu 
ıtemel üzerinde yenü üıretıilm dlşfcilerintin öngüiflenımesıi-
dir. Bkonıomd alanındaki dönüşümlerin başlaıyacağı 
ilk eylem büyük kapitalist ürdCimlim devletleşjüMlme-
si'dür.!» 

Değerli üyeler, özel sektöre darboğazlar çıkarmak, 
onun üzerinde caydırıcı tesirler yaratmak; tarımda, 
sanayide ve /ticarette ekonomiiniin sosyalleştirilmesi 
denilen kooperaltıifleşmenıin getirilmesiine gidilmekle 
istenen yer açıkça göfflüılmktadir. Bunum küçük ve bel
ki biraz erken otoaıkla 'beraber ibir mijsali olarak 
(Köy -. Koop'u vermek mümkündür. 

Kiöy - Koop ne yapıyor? Bir (kere aşırı soılun çe
şitli tiemsliltaileri ve pariti militanları burada teşkilaMan-
mışitır. Ötekıi kooperaifler, üreticiden aldıkları mal
ları ve kemdi üretıtiiklierii maları Köy - Koop'a veri
yorlar. Örneğin; Marmara Zeyitin Birliği Kooperatifi 
ve TARİŞ gilbi. Koy - Koop, üretici - tüketici zjincliri.-
mi uzatıyor; ama ekonomıiik faaliyetlere, ticari faali
yetlere parti militanlarının hâk'imiiyetinıi sağlaımaıya 
çalışıyor. Adımdan yulkaoda bahsettiğim kitaptan bu 
konuyla Mlglii bir bölümü okuyacağım, bitap aynen 
şöyle diyor: 

«Bunun anlaımı ürettim kooperatiflerinJim kuruîlma-
sının kendi 'başına olabileceği değildir. Hayır, burada 
çeşitli alanlarda parti ve devletin süreklü desteği ge
reklidir. Bu aılandar finansman ve örgütlenmediir. 
Özellikle kooperatif işletmeleri yaratılmasında, köy
lülere yardım edecek kadrolar açısından, emekçi 
köylüler politik yönden de yardım görmelidirler. 
Çünkü onların kolektifleşmeye geçişi genellikle ba
zen çok keskim bir sınıf mücadelesiyle birilikte olur.» 

Her halde yıllardan beri adı konulmayan düzen 
değişikliğinin ilk işaretleri böylece ortaya çıkıyor. 

Bu yol bir dar koridora girmedir. Koridora gir
dikten sonra sağa sola dönme, yolu değiştirme yok-
Itur; geriye dönüş ise; <bunu deneyenler oldu, Macarîs-
ıtan Çekoslovakya ve benzerleri denedi, akıbetleri 
Iherkesıin malumudur. Türkiye, Rusya ile hudulttur. bu 
gerçek dilkkaıte alınmalıdır; bu sfetem uygulandığı 
ülkelerde sadece felaket getirmiştir, 

Değerli üyeler, bu konu getirilen Planın en önem
li tarafını teşkil -etniği için aslında üzerinde uzun uzun 
durmayı gerektirmektedir. Şu kadarını söylemek -is-
terilm ıkii, Türk Milletinin sahip olduğu değerler ve 
taşıdığı şuur, Paırlamıanıtonuın ve Anayasa kuruluşîa-
rının uyanıklığı böyle bir geçişe izin vermeyecektir. 
Esasen (kolektifleştirme niyetleri Planda tam ifadesıi-ı 
ni bulamamış, belki de zorlama yoluyla tatbikatta 
'boşlukların doldurulması düşünülmüştür. Her ne se
beple olursa olsun, mevcut ideolojilk sapmalar bu 
planla heveslilerini (İstediği noktaya götürmeye yet
meyecektir. 

Bu plan 'kole'ktiirvist ekonomi sistemine geçiş pla
nıdır; bu geçişteki ekonomfik yapıya da, «ekonomi-
nlkı sosyalleştirilmesi» dendiğine bîiraz önice işaret et-
.mîiîşıtıiim. 

Esasen dün burada bütün samimiyetiyle konuşan 
Komisyon Başkanvekili Sayın Hasan Güven de, ay
nı şeyi saklamadan güzelce, açık bir şekilde söyledi: 
«Bu Plan geçiş planıdır, düzen değişikliği planıdır, 
yeni düzene geçiş planıdır» dedi. Sorduk, «Geçilecek 
düzenin adı nedir?» diye, cevap olarak, «Ben açıkça 
söyledim, o kadar» dedi. 

Değerli üyeler, belki adının açıkça bir kelime ola
rak ifade edilmesi kanunlarımız bakımından mahzur
lu olduğu için, söylenememekte haklıdır; ancak bi
zim ileri sürdüğümüz bir hususu, önemli bir hususu 
aydınlattığı için üzerinde durmak isteriz. 

Biz getirilecek düzenin, geçilmek istenen düzenin 
bugünkü Anayasa nizamıyla uyuşması mümkün ol
mayan kolektivist karakterli bir düzen olduğunu an
latmaya çalışıyoruz. Gerek Ecevit, gerekse Sayın Ko
misyon Başkanvekili konuyla ilgili sözlerinde, kanun
larımız izin vermediği için getirecekleri düzenin adı
nı söyleyemediklerine göre, bizim iddialarımızın doğ-
rulduğunu belgelemiş olmaktadırlar. 

Biz de kanunlarımıza ve Anayasa nizamımıza ay
kırı diyoruz, onlar da böyle olduğu için adını açık
ça telaffuz edemiyorlar. O halde anlaştık demektir. 

Değerli üyeler, sözü planın memurla ilgili bir il
kesine getirmek istiyorum. Burada şöyle deniliyor: 

«Kamu görevlilerinin yükselme ve yetenekleri açı
sından demokratik kurullar oluşturulacak.» 

Bu ne demektir? Kanunlar, tüzükler, yönetmelik
ler, kamu görevlilerinin yükselme ve yeteneklerini ta
yın ve tespit etmeyecek, bazı demokratik kuruluşlar 
denilen kurullar Türk memurlarının hak ve huku
kuna el atacak. Bunun devlet yönetiminde nasıl bir 
kargaşalığa ve anarşiye yol açacağı şimdiden görül-
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mektedir. Türkiye'de herkes politika ile uğraşır hale 
gelmiş, memur dernekleri, POL - DER, TÖB - DER, 
TUS - DER, TÜM - DER gibi kuruluşların hangi 
ölçüde siyasetin, hatta kökü dışarıda ideolojik akım
ların peşinden koştuğu herkesçe bilinmektedir. Kamu 
görevlilerini, böylelerinin ellerine teslim edemeyiz. 

Yine bir paragraf daha okuyorum: Planda «İşçi
lerle kamu görevlilerinin ekonomik haklarını ve top
lumsal görevlerini düzenleyen yasal çerçevedeki fark
lılığın giderilmesi sağlanacaktır» denilmekte ve bir 
alt ilkeleri de «Toplu sözleşme ve grev hakları, Anaya
sa çerçevesinde toplumsal gereksinimleri demokratik 
gelişmenin gereklerine ve kamu görevinin özellikleri 
de gözönünde tutularak çalışanların yararına uygun 
bir biçimde genişletilecektir» hükmü getirilmiştir.' 

Bütün bu üstü örtülü ve dolambaçlı ifadelerin al
tında gizlenmek istenen niyet nedir? TÖB - DER ve 
adına demokratik kuruluşlar denilen ötekiler, yıllar
dan beri toplusözleşme ve grev hakkı istiyordu. On
ların baskılarına karşı bir taviz olarak mı bütün bun
lar yazılmıştır. Siz bunları Plana koyarsanız, Devle
tin karşısına anarşist kuruluşların dikilmesi beklenme
lidir ve bir de siyaset erbabından... 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Anarşinin 
kaynağı sizde beyefendi. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Ve bir 
de siyaset erbabından, kışkırtıcı ve destekçi buldu mu, 
memleketin başına neler gelebileceğini düşününüz. 

«Anarşiyle mücadele ediyoruz, kaynağına indik» 
gibi birtakım sözler edenlerin, şimdi bir yandan Der
nekler Kanunundaki değişiklikler, bir yandan da bu
nun tam aksi bir icraata girmesi, Türkiye'nin başı
nı belaya sokmaktan başka nasıl bir sonuç verecek
tir? Memur sendikaları hevesinden vazgeçilmelidir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Memurlar 
sendikal haklarını almasınlar mı? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
üyeler, Başbakanın Senatodaki konuşmalarını ve Mil
let Meclisindeki konuşmalarını takip ettim. O sunuş
la planın ilgilisini kurmak gerçekten çok güçtür. Başba
kan parti mitinglerindeki konuşmalarını, kongrelerdeki 
konuşmalarını, bazı düşünce ve niyetlerini, sanki 
Planda çözüme götürülüyormuş gibi anlatıyor^ 

Mesela, turizm için şunları söylüyor: «Planda 
turizmle ilgili rakamlar çok mütevazidir. Eğer önü
müzdeki 2 - 3 yıl içinde gerekli yönetsel planlama
ları ve düzenlemeleri yapabilecek olursak, Türkiye' 
nin planlı dönem sonunda turizmden elde edeceği dö
viz geliri yeni plan tasarısında görülenin de çok üs
tüne çıkabilir» diyor Sayın Başbakan^ 

26 . 11 . 1978 O : 1 

Şimdi de Plandaki, kendisinin getirdiği Plandaki1 

rakamlara bakalım: 1978'de turizm geliri 65,3 milyon 
dolar, 1983'te beklenen 468 milyon dolar. 7 misli bir 
artış hesaplanmış. 

Arkasından şu bilgilere bakalım: Turizm kapasi
temiz iç turizmin ihtiyaçlarına yetmiyor. 55 bin ya
taklık kapasiteyi 5 yrl içinde 95 bine çıkarmak Pla
nın hedefidir. Bunun için 8,8 milyar kamu kesimi, 
9,5 milyar özel kesimin yatırım yapacağı hesaplan
mış. 55 bin yatak kapasitesiyle iç turizmin taleplerini 
karşılamakta güçlük çeken Türkiye'nin; 40 bin ya
tak kapasitesi daha ilave edilince, döviz gelirleri 63,3 
milyon dolardan 468 milyon dolara nasıl çıkacak? 

Kısacası, plan hedefi bile bu durumda iken, Sa
yın Başbakan ümitlerine dayanarak ve ümitlerine 
güvenerek bunun çok mütevazi olduğunu söylemekte
dir. Bu neye göre ümit etmekte ve Plan bu hedefi 
nasıl gerçekleştirmek istemektedir? Buna ait ciddi 
tedbirleri bulmak mümkün değildir. Yoksa Başbaka
nın yabancılara bağladığı ümidi mi böyle bir ka
naatin doğmasına sebep oluyor? Kıyılarımızı yaban
cılara satarak mı Planın hedefini aşacak ve onu mü
tevazi gösterecek bir düşünce içerisindedir? Başbakanın 
takdim konuşması, hep böyle planla bağdaşmaz şe
kilde, ümit etmekle devam ediyor. 

«Milliyetçilik, milliyetçilik diye bir milleti için
den bölmek acı da olsa kolaydır; ama çağımızda ger
çek milliyetçilik bir milletin dünyadaki saygınlığını 
ekonomik alanda koruyabilmekle ve artırabilmekle 
sağlanır» diyor Sayın Başbakan. 

Milliyetçilik, milliyetçilik demekle de olsa, başka 
şeyle demekle de olsa bir milleti bölmenin Başbaka
nın söylediği gibi kolay olduğu kanaatinde değiliz. 
Eğer öyle olsaydı yandaşı olan bölücüler Türkiye'yi 
çoktan bölmüş olacaklardı. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — («MHP ra
poru» adlı kitabı göstererek) Milliyetçilerin raporuna 
bakın. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Üstelik, 
milliyetçiliği eğer bilseydi, milliyetçiliği gerçekten ki
tap anlamında tanısaydı bu sözleri de etmesine lü
zum kalmazdı, 

Milliyetçilik, bir milleti meydana getiren değer
lerin bir sistem bütünlüğü içinde ele alınması ve dün
yaya bu sistem içinden bakılmasıdır. Yoksa sadece 
Ecevit'in söylediği gibi ekonomik menfaatlerden iba
ret olsaydı adına milliyetçilik demeye lüzum yoktu. 

Ekonomi elbette önemlidir; ama bu önemli va
sıtayı elde edebilmek ve bu vasıtayı kullanabilmek 
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için belli bir dünya görüşünün, beli bir iddianın sa
hibi olmak gerekir. Eğer mesele sadece daha çok 
ekonomik imkândan ibaret olsaydı Birinci Dünya 
Harbinden sonra ortaya çıkan mandacıların dediği 
olurdu; Türkiye, Amerika'nın bir eyaleti olur ve 
bugünkünden de daha çok gelire sahip olurdu; ama 
mesele sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerle 
yeryüzünde var olabilmek meselesidir. Dünya niza-

• mini milletler ailesi olarak gören milliyetçilik enter-
nasyonalciliğin karşısındadır. 

Esasen bazılarının zaman zaman söylediği gibi mil
liyetçiliğin tersi milliyetsizlik değildir; çünkü bir mil
liyete mensup olma, irade ile değil, yaratılışla ilgi
lidir. Onun için millet sınırlarını ve değerlerini esas 
alan milliyetçiliğin bu sınırları tanımayan enternasyo-
nalciliğin tam zıddı olduğu açıktır. Beynelmilelciler 
milliyetçi olamazlar. Her milliyetçi vatanseverdir, 
ama her vatansever milliyetçi değildir. Çünkü milli
yetçilik bir düşünce ve bir sistem meselesidir. «Ger-

" çek milliyetçilik» gibi, milliyetçiliğe^ sıfatlar takan
lar da, açıktan milliyetçiliği benimseyemedikleri belli 
olmasın diye böylesine kuyruklar ilâve etme ihtiya
cım duyanlardır, 

VELÎ YILDIZ (tçel) — Sizin gibi milliyetçi ola
cağımıza hiç olmayalım daha iyi. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Milliyet-
: çilik, milliyetçiliktir ve bir tanedir; ya vardır, ya yok

tur. Hele vatan yıkıcıları ile, hele mahkeme karar-
. larıyla vatan haini ve komünist olduğu ilâma bağ

lanmış insanlarla kolkola girerseniz, bunları bağlı 
. olduğunuz müesseselerde en yüksek makam ve mev-
• kilere getirirseniz, arkasından da «biz gerçek milli

yetçiyiz» diye bu kürsüleri yumruklayarak meydan 
okumaya kalkarsanız, sadece gülünç olursunuz. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sizin mil
liyetçi olduğunuzu kim söyledi? Milliyetçi olduğunu
zu sizden başka söyleyen var mı?. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sahip 
olduğunuz, savunduğunuz düşünce neyse onu söyle
yin. Eğer milliyetçiliği benimsemiyorsanız böyle bir 
mecburiyet yoktur; neyi benimsiyorsamz onu söyle
yin. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — («MHP 
raporu» adlı kitabı göstererek) Rapora bak, rapo
ra... Milliyetçi taslağı. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değer-
. li arkadaşlarım, kürsüde konuşanlara laf atmakla bir 

netice elde edemezsiniz, bunu huy haline getirmişsi
niz. 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Rapora bak, 
rapora. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Dün de 
burada, Grup Başkanvekiliniz, sözcümüz konuşur
ken, şimdi zabıttan okuyacağım, okurken de utanç 
duyduğum sözleri burada sarf etmiştir. Aynen zabıt
tan okuyorum. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ben de ay
nen bu raporu gösteriyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, rica ede
rim. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — «Hayret
tin Uysal - Fanatiğe bakın, salya akıtıyor salya» ve 
bu sözü aynen tekrar ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, değil bir milletvekiline, bir 
grup başkanvekiline hiç yakışmayacak bu salya ve 
fanatik sözlerini ağzına almasını kınıyorum. Bunu 
ve bu fanatikliği de, salyaları da, kendisine iade edi
yorum. Ağzında bu salyaları bulundurmaması lazım
dır bir parti grup başkanvekilinin. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, raporu görüyor musun, bu raporu? 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Arkadaş
larım, çeşitli ülkelerde geçiş dönemini yaşayan kad
rolar çeşitli pozisyonlarla karşı karşıya kalmışlardır.; 
Bunlar çeşitli açıklamalar ve çeşitli tutumlar içinde 
olmuşlardır. Bir kısmı kendisinin ne olduğunu giz
lememiş, kanunların müsaadesi nispetinde açıkça ken
dilerini ortaya koymuş, bir kısmı kendi hedeflerine 
varabilmenin gereği olarak gerçek yüzlerini gizlemiş
lerdir. 

Mesela Castro'dan size bir misal vermek iste
rim. 

Bakınız Castro, 21 Mayıs 1959'da Küba'lılara hi
taben ne söylüyor: «Yaptığımız devrim ne kapitalist
tir ne de komünisttir. Biz insanları doğmaların esiri 
olmaktan kurtarmak istiyoruz. Biz insanları terör ve 
esaret altında inletmeden, ekonomiye ve topluma 
özgürlük sağlamak istiyoruz. Öyle bir duruma geldik 
ki, insanları açlıktan öldüren kapitalizm ile ekono
mik sorunları çözümleyen, fakat insanların kutsal ka
bul ettiği özgürlükleri yok eden komünizm arasın
da bir tercih yapmak zorundayız. Yaptığımız devrim 
kızıl bir devrim değildir. Yaptığımız devrim... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Faşisttir. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... «Ma-

estra dağlarında doğan ve rengi bizim devrim ordu
muzun rengi olan zeytuni yeşil bir devrimdir» diyor 
Castro^ 
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Castro komünist olduğunu da inkâr etmişti, «Bi
zim komünizmimiz Küba'nın şeker kamışı kadar mil
lidir» demişti, ama, iktidara geldikten sonra gördük 
ki, dünyada komünizm bir tanedir ve ne Küba'mn 
şekerkamışı kadar milli, ne Rusya'nın buğdayı veya
hut da başka bir şeyi kadar. Komünizm beynelmilel
dir ve tektir ve bugün de Castro gerçek hüviyetiyle 
ortaya çıkmışür^ 

Değerli arkadaşlarım, bir plan; ülkenin topyekûn 
kalkınmasını öngören, üretimi ve dolayısıyla gelir dü
zeyini artıran, gelir dağılımını dengeleyen, eşitsizliği 
gideren, topluma huzur getiren, bu amaçla kaynak
ların israf edilmeden kullanılmasını sağlayan bir dü
zenleyici araç olması gerekirken, önümüzdeki tasarı 
dış finansman güçlerinin, enternasyonellerin ve Hü
kümete akıl veren daha nice baskı gruplarının direk
tifleriyle ülkeyi milletiyle, ekonomisiyle, teşebbüs gü
cüyle ve bütün kaynaklarıyla tam bir durgunluğa ve 
hatta çöküntüye götürecek bir yapıdadır. 

11 aydan beri siyasi kadroları ve yönetim kadro
larını belli düşüncenin eline vermeye çalışanlar bunu 
yeterli görmemişler, ekonomiyi de ideolojik militan 
gruplarının eline vermek suretiyle devamlı surette tek
rarladıkları düzen değişikliğinin hazırlığını yapmak 
kararında görünüyorlar. Bunu yapıp yapamayacakla
rını zaman gösterecektir! 

Yalnız şu kadarını söylemek isterim ki, böyle bir 
gelişme Sovyet hududundaki Türkiye için, sosyalist-
leşmiş bir Türkiye Sovyet hududunda oturduğu için 
ve dünya üzerindeki jeopolitiği bakımından öyle bir 
büyük felakete, öyle bir karanlığa ve öyle bir zulüm 
devrine girmiş olacak ki, bunu tarih önünde ve ken
di vicdanımız önünde hakikaten temizlemek güç ola
caktır. 

Yüce Meclise saygılar. Hepinizi hürmetle selam
larım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu-
oğlu. 

Efendim görüşme programımıza göre 5 nci turun 
gruplar adına 4 ncü konuşmacısı Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Ertuğrul Günay. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

Efendim, Cumhuriyet Halk Partisinin 3 saat 13 
dakika konuşma hakkı vardır. 

Buyurun Sayın Günay. 
CHP GRUPU ADINA ERTUĞRUL GÜNAY 

(Ordu) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Birkaç günden beri burada Türkiye toplumunun 
geleceğine ve gelişimine yön vermesini amaçladığı
mız Kalkınma Planı üzerinde tartışmaya çalışıyoruz. 
Bu tartışma çerçevesi içinde yalnız Dördüncü Beş 
Yıllık Planın temel niteliklerini, kaynaklarını, politi
kasını, hedeflerini değil, Türkiye'nin kalkınma süreci 
içinde ulaştığı düzeyi ve bu düzeyi belir
leyen temel etkenleri de tartışma konusu, 
konuşma konusu yapmaya çalışıyoruz. Bu de
ğerlendirme ve eleştirilerin bir noktada top
landığını söylemek mümkün. Türkiye 15 yıllık bir 
anaperspektif dönemini, 3 plan dönemini çok başarı
lı sonuçlara ulaştırmış görünmüyor. Bu 3 plan döne
mi sonunda Türkiye, zaman zaman ulaşılması istenen 
önemli hedeflerin çok gerisinde kalmış, zaman za
man da aşılmasında sakınca bulunan birtakım denge
lerin çok ilerisine gidilmesini önleyememiş. 15 yılı 
kapsayan dönemin sonunda Türkiye, daha da yo
ğunlaşmış iç ve dış sorunlarla karşı karşıya gelmiş, 
üstelik iç ve dış olanakların çok sağlıklı kullanılabil
diğini, geleceği düşünerek kullanılabildiğini söylemek 
de mümkün" değildir. Bizimle bu noktada aynı ka
nıları paylaşmayanlar olabilir değerli arkadaşlarım. 
Çünkü, plana ve Türkiye ekonomisine bakış tarzımız 
farklıdır onlarla; ama böyle düşünenlerin bile içinde 
bulundukları bir mantık çelişkisini hemen sözlerimin 
başında belirlemek isterim. 

Biraz önce Sayın Demirel ikinci konuşmasında; 
Türkiye'nin hedeflerine ulaştığım, kalkınma planla
rının amacına ulaştığını söylerken, belirlerken, he
men bu sözleriyle birlikte birtakım yoğun önemli 
sorunlara bu Dördüncü Beş Yıllık Planın ne getir
diğini sordu. O meselelerden bazıları olarak da, eğer 
yanlış notlar almamışsam; işsizlik meselesi, büyük 
işsizlik meselesi, dış ödemeler açığı, konut meselesi, 
sanayi meselesi, gelir dağılımı dengesizliği, eğitim me
selesi ve devletin rasyonel çalışmamasından doğan 
sakıncalardan söz etti. Bu sorunlara Dördüncü Beş 
Yıllık Planın ne çözümler getirdiğini sordu. 

Bu sorunların önümüzde bulunduğunu söylemek 
ve görmek bile, şimdiye kadarki planların hedefine 
varmadığım anlamak için yeterlidir, biraz mantığı 
olanlara., (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, ben bu tablonun sorumlu
sunun arayışı içinde, sorumluluğu kişilere indirme 
yanlısı değilim. Zaman zaman bu Parlamentoda çok 
yazık ki sorumluluk oldukça kişisel düzeylerde aran
maya çalışılıyor. Bu, bence önemli bir zaman kay
betmektir. 
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Türkiye'de planlama olgusunun işlevini neden tam 
anlamıyla yerine getirmediğini görmek ve kavraya
bilmek için, önce planın uygulanma koşullarını ve 
niteliğini kanımca bilmek gerekir. 

Ekonominin planlanmasından amaç, bir parça. 
ekonomi bilenler ve bu bilgilerini dürüstçe ifade eden
ler için bir gerçektir ki üretimin belirlenmiş toplum
sal gereksinmelere, belirlenmiş toplumsal ihtiyaçlara 
uyumunu sağlamaktır. 

Ekonomik planlama, en genel hatlarıyla; tarımda, 
sanayide, eğitimde, konutta, düşünebildiğiniz her alan
da üretimin nicel ve nitel anlamda toplumun ihtiyaç
larıyla uyumlu ve tutarlı bir biçimde gelişmesini sağ
lamaya yönelik bilinçli düzenleme ve belirlemeler 
olarak tanımlanabilir. 

Başka bir deyişle planlama, üretim sürecinde anar
şiye yer bırakmayacak rasyonel bir düzen sağlamaya 
yöneliktir. 

Değerli arkadaşlarım, burada söz konusu olan, 
üretim birimlerinin her birinin kendi içlerinde teker 
teker rasyonalitesi, tutarlılığı değildir. Burada amaç 
olarak düşünülen husus, toplumsal üretim ölçeğinde 
sağlanacak olan rasyoneliktir. Rasyonelliğin toplum
sal üretim ölçeğinde sağlanabilmesi ise, üretim birim
lerinin tamamının, belirlenmiş toplumsal gereksinme
leri karşılama amacına tabi kılınmasıyla mümkündür. 
Ama, bu amacın, üretim araçlarının özel mülkiyetinin 
değişim ve kâr amacına yönelik bir üretimin geçerli 
olduğu bir ekonomik düzende, tam anlamıyla gerçek
leştirilmesini, yerine getirilmesini söylemenin öyle 
sanıyorum ki, bilimsel olarak olanağı yoktur. 

Temel üretim araçlarında toplumsal mülkiyetin 
hiç olmazsa kamulaştırmanın - devletleştirmenin de
miyorum - hiç olmazsa toplumsal denetimin yaygın-
laşmadığı, üretimin toplumsal niteliğinin gelişmediği, 
meta üretiminin geçerli olduğu bir ekonomide plan
lamanın ekonominin bütününü kucaklayabilmesi bek
lenemez. Ekonominin ve hele toplumsal hayatın tü
münü kucaklayabilmesi ve yönlendirebilmesi hiç bek
lenemez. (CHP sıralarından alkışlar) Değerli arkadaş
larım, öyle sanıyorum ki, Türkiye'de bazı çevrelerde 
planlama olgusunu tartışırken gözden uzak tutulma
ya çalışılan, gözden kaçırılan değil, bilinçli bir şekilde 
gözden uzak tutulmaya çalışılan nokta budur. Tür
kiye'de-geçmişin plan deneyinde görülen aksaklıkla
rın, eksikliklerin, tutarsızlıkların başlıca nedeni bu
dur. Planla bağdaşmayan, plana yapısı gereği olanak 
tanımayan kurulu ekonomik düzenin kendisi planın 
hedefine ulaşmasını engelleyen başlıca faktördür. Tür
kiye'de. 
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Sayın Demirel burada - notlarıma yanlış almadıy-
sam - «tartışmamız sınırlıdır, tartışmamızın boyutları 
sınırlıdır, burada plan dersi içinde değiliz. Gelişme 
mi önemlidir, büyüme mi önemlidir, kalkınmayı belir
leyici olan hangisidir; bunun tartışma yeri burası de
ğildir» diye buyurdular biraz önce. Değerli arkadaş
larım, bir ülkede olanakların hangi doğrultuda kul
lanılması gerektiğinin, bir ülkede ekonominin hangi 
doğrultuda yönlendirilirse halka daha yararlı sonuç
lar getirebileceğini konuşma yerinin Parlamento ol
madığını varsayan bir anlayışa sormak istiyorum : 
Öyleyse bu sorunların konuşulması, tartışılması yeri 
neresidir? (AP sıralarından «Yanlış anlamışsın» ses
leri) Değerli arkadaşlarım, aynen söylüyorum, zabıt
lara bakabiliriz. «Gelişme mi, büyüme mi, hangisi 
önemlidir; bunların tartışma yeri burası değildir» bu
yurdular; bunların tartışılması yeri burasıdır. Bakar
sınız zapta. 

Değerli arkadaşlarım, Dördüncü Beş Yıllık Planın 
uygulanma şansı ve olanağı içinde bulunduğumuz, 
Türkiye'nin bu ekonomik ve sosyal yapısında temel 
dönüşümler getirildiği ölçüde, temel tercihlerde önem
li, köklü dönüşümler getirildiği ölçüde, ekonominin 
bu özel sektörcü yapısından daha toplumsal bir ya
pıya doğru ilerlendiği ölçüde başarılı olabilir, başarı 
sağlanabilir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce bu kürsüde konuşan ve bakanlık yap
tığı süre içinde başında bulunduğu bir devlet kuru
luşunun yaptığı işlevi, istatistik işlevini, bir teşbih de 
olsa, bir espri de olsa, yalan diye niteleyecek kadar 
yaptığı işe saygısının az olduğunu gördüğüm ve üzül
düğüm bir arkadaş, bu planda ekonominin sosyalleş-
tirilme doğrultusunda olduğunu bir büyük eleştiri 
olarak, eksiklik olarak, yanlışlık olarak belirledi Tam 
tersine, eğer plan - plan kavramına inanıyorsak eğeı -
ekonomiyi sosyalleştirmeye doğru götürebiliyorsa ba
şarılı olabilir, götürebiliyorsa rayına oturabilir. Aksi 
takdirde, plan tartışması yapmanın, öyle sanıyorum ki, 
hiçbir ciddi yanı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki plan dönem
lerinde Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal hedefle
rine ulaşmadığını söylerken biraz önce, hiç değişme
diğini, hatta hiç gelişmediğini söylemek istiyorum. El
bette kalkınma süreci içinde - arkadaşlarım bir parça 
huzur duyabilirler - Türkiye bir belli yol almıştır. 
Kalkınma süreci içinde Türkiye birtakım hedeflere, 
ulaşılmak istendiği ölçüde olmasa bile, bu hedeflere 
doğru adımlar atmıştır. Ama bu alınan yol, bu atılan 
adımlar, Türkiye, dünya ve çağ ölçülerine vuruldu-
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gu zaman, özellikle Türkiye'de birtakım sosyal sınıf
ların, sosyal tabakaların kendi açılardan somut biçim
de ele alınıp değerlendirildiği zaman yeterli midir, de
ğil midir; asıl tartışma konusu yapmamız gereken öy
le sanıyorum ki budur; eğer geçmiş planları değer-
lendireceksek. 

Geçen günkü konuşmasında yine Sayın Demirel, kal
kınma hızı hedeflerine yaklaşılmış olmasını, kalkınma 
planJarmın hedefini vurması - aynı deyimlerle - ola
rak niteledi, yanlış anımsamıyorsam. Değerli arkadaş-
lanm, kalkınma öyle yalnız bir, ya da birkaç rakam
la ölçüleri saptanabilecek bir olgu değildir. Kalkınma 
hızı hedefine ulaşılmış olması elbette önemlidir ama, 
o hedefe doğru ilerlerken, toplumda hangi kesimlere 
neler kazandırıldığı, hangi kesimlerden de özveri adı 
altında, ekonominin olanaklarının sınırlılığı adı altın
da nelerin eksiltildiği daha önemlidir. Hatta sosyal 
adaletin, toplumsal adaletin, eşitliğin yaygın olduğu 
bugünkü dünyada, sanıyorum ki bu ikinci unsur çok 
daha önemlidir. 

Kalkınma öyle kuru rakamlar yığınının arkasına 
saklanarak, sosyal, kültürel, en başta insancıl birta
kım değerleri yok sayarak değerlendirilebilecek bir 
olgu değildir, bir kavram değildir. Eğer böyle olsay
dı, sadece rakamlara bakarak, dünyanızı sadece ra
kamların üzerine kurarak topluma bakmak müm
kün olsaydı, insanlar o şairin dediği duruma düşer
lerdi, sıfırdan başladı hayata, daha sıfır daha sıfır. 
Şimdi çok sıfırlı bir servetin sahibi, hâlâ sıfır. Böyle 
olabilmek mümkündür. Sıfırları çoğaltabilirsiniz, ken
di yaşamınızda, ya da toplum yaşamında, ama o ço
ğalan sıfırlar, o büyüyen rakamlar insanın kendi ben
liğine, kendi kişiliğine toplumun insanlardan kuru
lu olmaktan gelen asıl yapısına neler getiriyor, on
lara asıl yanıt vermek gerekliliğini burada tartışmak 
öyle sanıyorum ki konumuzdur. 

Kalkınma, isterseniz özetleyerek söyleyeyim, eko
nomik, toplumsal siyasal yönleriyle insan yaşamına 
maddi ve manevi alanda katkılarıyla bir bütündür. 
Eğer bu bütünlüğü göremezseniz ve rakamların ge
nel ortalama akışına aklanırsanız, örneğin Türkiye'
de yalnızca Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içinde 
fert başına düşen ulusal gelire bakıp, daha önemli 
birtakım gerçekleri gözünüzden kaçırabilirsiniz. Çün
kü, alışılmış iktisat biliminde - burjuva iktisadı diyor
lar ona - toplumun kalkınma düzeyini fert başına 
düşen ulusal gelir payıyla anlatmaya çalışmak alış
kanlığı vardır. Bu alışkanlık bilinçli olarak sürdürül
meye çalışılır. Oysa, demin Sayın Ecevk'in de söy
lediği gibi, kalkınmışlık derecesini ölçmede kişi ba

şına düşen gelirin düzeyini ölçü olarak almak, söz 
konusu ülkedeki gelir dağılımının eşitsizliğini göz
lerden kaçırmanın önemli bir yoludur. Eğer, sadece 
kişi başına gelir ölçüsünü kalkınmanın temel ölçüle
rinden birisi olarak alırsanız, örneğin, Türkiye'de nü
fusumuzun en yoksul % 20'sini oluşturan halk kesi
minin, ulusal gelirin sadece % 3,5ini, en varsıl % 20'-
sini oluşturan halk kesiminin de ulusal gelirin % 56,5'-
ini aldığını gözden kaçırabilirsiniz. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan taslağının, daha önce
ki Hükümet tarafından Meclise sunulmasında, öyle 
sanıyorum ki, bu toplumun sosyal gruplar açısından 
ulusal gelirden ne pay aldığına ilişkin tablolar, o do
kümanın içine konulmaya unutulmuştu. Bunun ben 
bir unutkanlık olduğunu burada varsayıyorum; ama 
birkaç gün önce, «burada devletin savunmasını yap
mak amacıyla bu kürsüye çıktım» diyen kişilerin, o 
savunma bütünlüğü içinde sosyal grupların ulusal ge
lirden bu kadar dengesiz pay almalarının hesabım da 
vermesi gerekirdi. Ulusal gelirde % 80 halk kesimi 
% 43 alacak, .%, 44 alacak, % 20 halk kesimi % 56 
alacak. Ondan sonra siz planın hedeflerine vardığım 
söylemeye kalkacaksınız. Buna, plana inanan kimse 
inanmaz, Türkiye'yi tanıyan kimse inanmaz değerli 
arkadaşlarım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Devletin savunması denilince; kendileri yok, ama 
Sayın Demirel'e bir kişisel tarizimi de iletmeyi gö
rev sayıyorum; kendileri, bu kürsüdeki 4,5 ve 1,5 saat
lik, toplam 6 saatlik konuşmasında «devletin savun
ması» adı altında, öyle sanıyorum ki kapitalizmin sa
vunmasını yaptı. (AP sıralarından gürültüler) 

Efendim, bunda alınacak bir şey yok; herkesin dün
ya görüşü var, kapitalizmin savunmasını yaptı, alın
manız için söylemiyorum; kendisi bu kürsüde açık 
lıkla müteahhitlerin savunmasını yaptı. Hakkıdır, bu
na söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Elbette ki, Sayıu 
Demirel müteahhitlerin savunmasını yapmakta biz
den çok daha büyük hak sahibidir. (AP sıralarından 
gürültüler) Ama Türk köylüsünün bu Hükümet kar
şısında savunmasını yapmak Sayın Demirel'e düş
mez. (CHP sıralarından alkışlar) 

Fındık üreticisinin savunmasını yapmak Sayın De-
mirel'in bu kürsüde harcı dejgildir. (AP sıralarından 
gürültüler) Aranızda bilenler vardır, Sayın Demirel'in 
Başbakan olarak bulunduğu 11 yıllık, belki daha da 
aşkın süre içinde fındık üreticisi toplam 10 lira ala
mamışken, 7 ayı bir, 8 ayı bir olmak üzere iki yılı bile 
doldurmayan Sayın Ecevit'in Hükümetinin süresi için-
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de fındık üreticisi, yani 1,5 yıllık süre içinde 12 lira j 
fark aldı. (AP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Deve oldu deve. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Siz de pa

rayı devalüasyona uğratıyordunuz; ama köylünün I 
hakkını vermiyordunuz; bunu bilen bir insan olarak 
Sayın Demirel'e müteahhitlerin savunma hakkını bu 
kürsüde bırakırım; ama fındık üreticisinin oylarıyla I 
gelmiş bir insan olarak fındık köylüsünün savunma I 
hakkını bırakmam. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, geri bırakılmış ülkelerin sos- I 
yo - ekonomik yapılarındaki bozuklukların temel ne
denlerinden birisi, gelirin kişiler, meslekler ve toplu
mun çeşitli kesimleri arasındaki dağılım ve paylaşımın-
daki dengesizliktir. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın arkadaşlar, rica ediyo- I 
rum karşılıklı konuşmayı bırakalım. Hatibin konuş
ma imkânını kısıtlamayın, rica ediyorum efendim. I 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Türkiye'
de de planlı kalkınma çabalarına rağmen... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Galata Kulesine kı
zıl bayrağı kim çekti? » 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu Meclisin seviyesiyle bağdaşmak du
rumunda değilseniz eğer, dışarıya çıkabilirsiniz. Bu
rada planı konuşuyoruz. Türkiye'nin 5 yıllık sosyal 
yaşamına, ekonomik yaşamına, siyasal yaşamına hangi 
doğrultuda yön vermek istediğimizi, bizim doğrultu
muzu benimseseniz de, benirnsemeseniz de ciddi bir 
biçimde parlamenter olarak dinlemek zorundasınız. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Galata Kulesine kı
zıl bayrak çekme... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Eğer ciddi 

olmak sabrını gösteremiyorsanız, bu Meclis, ciddi ol- j 
mayanları bünyesi dışına çıkarmasını bilir. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Allah Allah!.. Teh
dit ediyor Sayın Başkan. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Türkiyemizde, planlı kalkınma çabalan- I 
na rağmen, gelir dağılımının sosyal ve ekonomik ya
pıdaki bozuklukları giderici yönde bir gelişim gös
termediği açıktır. Gelir dağılımını düzeltici, bir vergi 
politikası ve sisteminin getirilmemiş oluşu; • sosyal j 
güvenlik olanaklarından yararlanan kesimin çok sı- I 
nırh ölçüler içinde gelişmesi, toprak dağılımındaki 
dengesizliklerin süregelmesi ve özellikle Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde son yıllarındaki hızlı fiyat ar
tışları ve çok sınırlı ölçüde artan istihdam olanakları | 

ulusal gelirin paylaşımındaki adaletsizliklerin süregel-
mesine yol açarken, özellikle değişmez gelirlilerin ya
ratılan gelirden aldıkları payı olumsuz yönde etkile
mektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Toprak reformunu 
ne yapıyorsunuz? 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, yaygın bir işsizliğin açık ve gizli olarak 
var olduğu ekonomilerde, gelir dengesizliklerini azal
tıcı yönde önemli etkenlerden birisi, işsizliğin azal

tılmaya çalışılması, yani istihdam olanaklarının geliş
tirilmeye çalışılmasıdır. Oysa, Türkiye'mizdeki İşgü
cü fazlası - teknik deyimle işgücü fazlası diyorlar bu
na, gerçek deyimle işsizlik yani - oranı yıllara göre 
gittikçe artan bir eğilim göstermektedir. 1962 yılında 
%ı.ll olan işgücü fazlası oranı, 1977 yılında % 13,5'a 
ulaşmıştır. Bu, nicel olarak 2,5 milyona varan insan, 
2,5 milyona varan yurttaş demektir, 

Yine bu dönem içinde, istihdamın yapısal değişi
minin yetersiz olduğunu, tarımdan sanayie bir belli 
akış olmasına rağmen yetersiz olduğunu yine söyle
mek mümkündür. Öte yandan, öyle sanıyorum ki, bu 
konuda uygulanması gereken bir başka Önemli nokta, 
iktisaden faal nüfusun eğitim yapısıdır. 

1970 sayımlarına göre c/c 7,1; 1975 sayımlarına 
göre % 9,7'si ancak ortaokul ve daha üst eğitim ku
rumlarından mezun olmuş olan, iktisaden faal nüfus 
yapısının, mal ve hizmet üretimine olumlu yönde bir 
katkısının bulunamayacağını görmek herhalde müm
kündür. 

Özellikle, kalkınmanın temel unsurlarından birisi 
olan teknik işgücünün, yine planlı dönem içinde den
geli bir gelişim göstermediği görülmektedir. Ortaöğ
retim görmüş teknik insangücünde sağlanan sayısal 
artışların, yükseköğrenim görmüş teknik insangücün
de sağlanan sayısal artışların gerisinde kalmış olma
sı, mevcut insangücünün yanlış kullanılmasına yol aç
mış, üretim ve maliyet artışları ve ulusal düzeyde kay
nak getirilmesini de yine beraberinde getirmiştir. 

Ülkemizde eğitimin oldukça soyut düzeyde ele alın
mış olması, eğitim kurumlarıyla mal ve hizmet üreten 
kuruluşların arasında gerekli duyarlığın, iletişimin, et
kileşimin sağlanmamış olması, verilen eğitimin niteli
ği ve içeriği ile, gereksinme duyulan eğitimin niteliği 
ve içeriği arasında belirgin bir farklılaşmaya yol aç
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıntısına girmek, burada 
rakamsal örneklerini çoğaltmak istemiyorum. Çün
kü, günlük yaşamın içinde her gün karşılaştığımız çe-
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şitli göstergeler, çeşitli bulgular var. Bu göstergeler 
ve bulgular eğitim sistemimizin gelişme yönü, büyük
lüğü ve yapısal niteliği ve içeriği ile toplumun ve eko
nominin gelişmelerini karşılamada yeterince başarılı 
olamadığımızı göstermektedir. 

Bir toplumda hem eğitim görmüş isangücüne ge
reksinme varsa, hem de toplumda birtakım eğitim ku
rumlarından geçmiş olan insanlar, eğitim görmüş in
sanlar o gereksinmeye gerekli cevabı vermiyorlarsa, 
hatta o insanlar eğitim görmüş olmalarına rağmen iş
siz kalmak tehlikesiyle karşı karşıya geliyorlarsa, o 
toplumda eğitimin yapısında, o toplumda eğitimi be
lirleyen dış faktörlerin, ekonominin, sosyal yapının 
diğer faktörlerinde bir bozukluk olduğunu, bir aksak
lık olduğunu, bir çarpıklık olduğunu saklamanın, öyle 
sanıyorum ki artık yararı kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar uygulanan 
eğitim sistemi, genel kültüre son derece önem veren 
ve anailke olarak okuyanları üniversiteye yöneltmeye 
çalışan bir eğitim sistemiydi. Bu sistem, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında devletin memur gereksinmesini, bürok
rat ihtiyacını karşılamak için bir ölçüde işliyordu, eği
tim programları ona göre düzenlenmişti ve ona göre 
bir ölçüde istihdam olanakları vardı. 

Toplumda o zaman üretim biçimi, bugünkü kadar 
gelişmişlikten, çeşitlilikten uzaktı. Sınırlı bir hizmet 
kesimi ile sınırlı bir sanayiin ötesinde, yetişkin insan-
gücüne pek gereksinme duyulmadığı için, öğrenim 
yapanların bütün özlemi, yükseköğrenim diploması 
almaya çalışmaktan ibaretti. Yükseköğrenim diplo
ması almaya çalışmanın bu eğilimi besleyen bir baş
ka faktörün de öyle sanıyorum şöyle tarihsel açıkla
masını yapabiliriz: Osmanlı'dan bu yana bizim toplu
mumuzda statü düşkünlüğü vardır, îşte toplumumu
zun bu geleneksel statü düşkünlüğü de gençleri önem
li olarak yükseköğrenim diploması almaya doğru iti
yordu. Ama üretim biçimi ve ilişkileri geliştikçe, bun
ların istediği insangücünün de niteliği gelişmeye ve de
ğişmeye başladı. Artık, tek işveren devlet olmaktan 
çıkıyordu yeni iş alanlarıyla birlikte, özel sektörün 
de bildiğimiz ekonomi yapısı içinde yaratmaya ça
lıştığı yeni iş- alanlarıyla birlikte, yeni işgücü istemi
nin nitelikleri doğmaya başlıyordu. 

îşte eğitim sistemimiz, yapısını yeni baştan göz
den geçirip temelden düzenlemelere, kurumsal düzen
lemelere gitmediği için, öyle sanıyorum ki, ilk önemli 
darboğazlardan birisini, çıkmazlardan birisini bu dö
nemeçte yaşadı. Sonra, kapalı toplum yapısından açık 
topluma, yeni üretim ilişkilerine, kentleşmeye doğru 
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yol alındıkça, toplumun gelişmesine uygun olarak yol 
alındıkça, bir yandan eski bilgilerin yetersizliği orta
ya çıkmaya başladı, öte yandan hareket halindeki tüm 
nüfusu, hareket halindeki tüm toplumu eğitmek ge
reği ortaya çıktı. 

Bugün, yıllardan beri kentlere akın eden insanlar 
yeni bilgilerle kendilerini kent yaşamına uyarlayama-
dıkları için, önemli sosyal sorunlarla karşı karşıya ya
şıyorlar. Daha önemlisi, kentlere akın eden bu in
sanların çocukları, yani birtakım eski kent soylular 
onları kentli kabul etseler de etmeseler de, kenelerin 
yeni üyeleri, yeni hemşehriler bu bilgi yetersizliği için
de toplumda kendilerine hak gördükleri özyerlerini 
anlamamaktan doğan bunalımları, tepkileri yaşıyor
lar. Bugünkü sosyal olayları eğer tabanına inerek an
lamaya, kavramaya çalışıyorsak, bunları görmek ge
rekiyor değerli arkadaşlarım. 

Yalnız onlar değil, yalnız kentlere akın eden kişi- , 
lerin çocukları, yeni kentliler değil, onlardan çok da
ha geniş kitleler toplumumuza eğitim sisteminin bu 
yetersizliğinin, bu üretim ilişkileri ile bağdaşmaması
nın, bu topluma, yaşama yaygın olmayışının dramını 
çekiyorlar, acısını çekiyorlar. 

Bugün artık 19 ncu yüzyılın klasik burjuva kültü
rü dediğimiz o genel kültürü, temel kültürü insanlar 
için yeterli değildir. Hızla birbirini izleyen toplumsal 
değişmeler, teknik değişmeler, nedeniyle, artık insan 
iyi eğitim görmüş bile olsa, kendisini yeni baştan eğit
mek ihtiyacını duyuyor. Ya da insanın yaptığı iş bu 
ihtiyacı zorunlu kılıyor. Artık - hepimiz kendi yaşa
mımızdan hatırlamaya çalışalım - iyi eğitim görmüş 
insanların bile genel kültürleri, bilgileri bir yaşam bo
yunca en az iki kez eskiyor. Öyleyse, eğitim okulların 
duvarları içinde ve okullardan mezun olunan tarihle 
sınırlı tutmak yanlış bir görüştür. Eğitimi öyleyse top
lum yaşamının tümüne yaşam boyunca yaygınlaştır
mak gerekiyor. Çağımızdaki eğitim anlayışının temel 
yeniliklerinden bir tanesi bu. 

Öte yandan, teknolojik gelişmeler, teknik bilgi
nin her insan için genel kültür kadar gerekli olması 
sonucunu doğuruyor. Eskiden, ben anımsarım, - daha 
iyi anımsayacak da arkadaşlarım vardır - okulda ek 
bir bilgi olarak ya bahçede küçücük bir tarım işi yap
mayı, ya düğme dikmeyi öğretirlerdi öğrencilere. Oy
sa bugün öğrencilere okulda dışarıda kullanabilecek
leri bir temel bilgi olarak en basitinden sigorta bağ
lamayı öğretmek gerekiyor, en basitinden elektrikle 
ilgili küçücük bir - iki bilgiyi vermek gerekiyor; ama 
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teknik bilgi, tam anlamıyla okul duvarları işinde edi- ] 
Bilebilecek bir bilgi değildir. 

Teknik bilgi, onun uygulandığı asıl alanda, yaşantı
da deneyerek elde edilebilir; yaparak* yaşayarak elde 
edilebilir. Öyleyse buradan eğitimiri bugün ortaya 
çıkan yeni bir niteliği daha gözümüzün önüne Serili- I 
yor; üretim için eğitim ve üretim içinde eğitim yap
mak gerekliliği artık apaçık bir gerçek olarak ortaya 
çıkıyor. j 

Değerli arkâdâşlarlrü, 20 ttci yüzyilin bü çâga dahi-
gasınl basan önemli özelliklerinden» çağın niteliğini 
değiştiren temel özelliklerinden bir tahesl» halk kitle
lerinin ağırlıklı biçimde ortaya çıkışıdır. 20 nci yüz
yılda, yani yaşadığımız çağda birtâkirti irisartlâfih, bü 
çağa ne kadar gözlerini kapatmaya çalışırlarda çalış
sınlar» bü çağda halk kitleleri yönetimde, yaşadıkları 
toplumun yönetiminde söz ve karâr sahibi olmak için, I 
gelir dağılımından emeklerinin kârşiliğıneâ pay al
mak için, toplum içinde daha iyi bir yer koşullan 
edinme, daha iyi yer alma daha iyi yaşam koşullan I 
edinme^ daha iyi öğrenim görme istemleriyle ve bu 
isteklerin kararlılığı ile, her ülkede belki başka yön- I 
temlerle} ama her ülkede* ayhi tarihsel doğrultuda or- I 
taya çıktılar» ağırlıklarım duyurdular. I 

Önün içindir ki, eğitimin artık günürnüzde eski- I 
den olduğu gibi, sinirli insana verilecek bir âyrlcâlik I 
olttıâ niteliği kalktı. Önün içindir ki, ârtik halkıniiz I 
bugüne kadar süregelen eğitimdeki dengesizlikleri, I 
toplumdaki tüm diğer dengesizlikler gibi değiştirmek I 
istiyor. I 

örneğin, Türkiye'de bir koylu çocuğu içirt % 1, I 
bir işçi çocuğu için % 2,8, bir esnaf çocuğu, sanatkâr I 
çocuğu için % 4,7 olan üniversite slnavlârına gire- I 
bilme, katılabilme şansının, olanağının tüccar ve sa- I 
nayici çocuklarına % 35 olmasındaki çarpıklığın, tüm I 
diğer çarpıklıklar gabi giderilmesini istiyor halkımız I 
bugün. (CHP sıraların «Öravö» sesleri, alkışlar) I 

Döğerli arkadaşlanm, sön yıllarda eğitime bakış- I 
taki değişiklişlerle birlikte, okul öncesi eğitimin insan I 
yaşamındaki önemi ortaya çıktı» İnsanların kişilikle- I 
rinin gelişmesi, iyi» ya da kötü alışkanlıklartn edinil- I 
rnesi tümüyle okulda olmuyor. Okul öncesinin bunda I 
çök büyük payı olduğu, artık çağdaş eğitim sistemi I 
işinde anlaşıldı. I 

Dördüncü Beş Yıllık Planda ilk kez görüyoruz ki» I 
okul öncesi eğitim; artık birtakım varlıklı ailelerin ço- I 
cılkları için bir ayneahk olmaktan çıkarılacak ve ge- I 
eekondular ve işçi çotukları hedef alınarak pilot uy- I 
gulamalâr başlayacak» gittikçe eğitim «isteminin ras-
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yöne! bir yapıya kavuşturulmasına paralel olarak, 
özenle yaygınlaştırılacak. 

Çocuklarımıza barışçılığın ve bağımsizİifclanrtin 
bilinci verilmeye çalışılacak. Çocuklarımıza kendi ken
dini yönetme ve denetlemeyi öğretmek; yaratıcı, gi-̂  
fişimti, atılımcı bir kişilik geliştirmek, sorun çözme 
yeteneğini işlemek, toplumumuza ve insanlığa sevgi 
ve güçbirliği, birlikte kural içinde yaşama alışkanlığı 
kazandırabilmek için tasarlanmış bulunan okul önce^ 
Si eğitim çalışmalarım bu planın çok önemli, çok cid
di temel yeniliklerinden birisi olarak sevitiçle karşı
ladığımızı burada grupum adına belirtmek isliyönim. 

Arkadaşlarım, eğitimin yapısını yeni bir anlayış
la ele almaya çalişan bu Dördüncü Beş Yıllık Plârtâ 
göre,- ortaöğretim, genel kültürü eskisine göre daha 
nitelikti vermeye çalışacak; fakat Öğrenciyi yalnız ühi-
versiteyfe değil, aynı zamanda çeşitli mesleklere ha
zırlama amacına da yönelecektir. Bu yeni anlayış çer
çevesi İçinde ortaöğretim kademelerinden geçenler 
üniversiteye giriş yolunu deneyebilecekleri gibi, çe
şitli üretim alanlarında yaşamlarım kazanma hiteliği-
life de kavuşmuş olacaklardır. Yükseköğrenime geçişi 
amaçlayanlar bir süre için öğrenimlerine âra vefrfiek 
veşâlışrriak zorunda kalırlarsa, bu onları üniversiteye 
girrhe şarMındart uzaklaştırmayacak; tam tersine bu ya
şam içinde deney kazanma; yaşam içinde, üretim için
de ealışrnâ, bilgi kazanma işlevi onların üniversiteye 
girrhe şansını artıracak» geliştirecek. Dördüncü Beş 
Yıllık Plân» ortaöğretime ve oradan üniversiteye geçi
şe böyle bakıyor. 

Artık kentlerde de, kırlarda dâ yörelerine eğitim 
götüren, yalniz öğrencilerine eğitim götüren değil; yö
relerini» ö yörenin üretim ilişkisinin gerektirdiği bi-
çirttde eğitim götüren köy ve şehir enstitülerinin ku
rulması zörüHİuMğü dâ bu planın eğitime bâklŞ âçisi, 
çeapevesi içinde bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 

Yine bu planda öğretmenlerimizin ve yurt dışın
daki bütün insanlarımızın, yalnız öğrenci çağındaki 
çocukların değil» bütün ihsanlarımızın eğitim sorun-
lannın bit temel bütünlük içinde ele alınmış olduğu
nu gördüğümüzü söylemek istiyorum. 

Biğerli arft&d&şlarım» Dördüncü Beş Yıllık Pkft 
çerçevesi içinde ühiversiteler yeni bir anlayışla ele 
alınmış. Üniversiteler ve yükseköğretim kuruluşları 
bilim verilerini toplumun, ülkehin ve bulunduklân yö
renin gelişmesini sağlayacak biçimde üygülamaü ola
rak açık» yaygın ve yaşam boyu eğitim yollanyla hal
kın hizmetine sunmaya çalışacaklar. 

Yükseköğretim artik bütünlük içerisinde ele ali--
narak, toplumun ve ekonominin gerekleri ğözönünd© 
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tutularak, plan disiplini içerisinde geliştirilecek ve ni
hayet, burada bu plan görüşmesi vesilesiyle bütün 
yükseköğretim kurumlarında, «tamgün» ilkesinin uy
gulanmasının zamanının geldiğini belirtmek istiyo
rum. 

Yükseköğretim alanında çocuklarımızı ellerine tes
lim ettiğimiz kişiler, üniversitelerimizin saygıdeğer 
hocaları, kendilerini bilime ve topluma adamış insan
lar oldukları için, derin saygı duyduğumuz kişiler ol
malıdırlar. Üniversitelerimizin değerli hocaları, top
lumun kendilerinde görmek istediği bu saygınlığa ulaş
ma konusunda artık gecikmemelidirler. Eğitim konu
sunda belki biraz uzun söylediklerimi özetleme çaba
sıyla geriye bakarsak, önümüzdeki plan döneminde 
eğitimin bugünkü kurumsal yapısının üretim içinde 
üretime dönük olarak yaşamı, okul öncesinden ye
tişkinleri kapsayan biçimde, yaşamı kapsayıcı ve iş
gücü kullanımıyla doğrudan ilgili yeni bir yapıyla de
ğiştirilmek istendiğini görüyoruz. Bu yeni yapıyı belir
leyecek olan temel etkenlerden birisi de, hiç kuşkusuz 
toplumumuzun ve tarihimizin devrimci bir tutumla ele 
alacağımız özkültürü olacaktır. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Dördüncü Beş Yıllık Planın kendisine geçmişten 
aktarılan sınırlı olanaklar, sınırlı kaynaklar içerisin
de istihdam ve eğitim sorunlarımıza çok temelli, çok 
soyutsal birtakım çözümler getiremeyeceğini iddia 
etsek bile, bu sorunların ağırlaşmasını önleyici önem
li . nitelik değişiklikleri getireceğini söylemek, sanıyo
rum ki, plan bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimiz 
zaman mümkün bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim konusunu geride bı
rakmadan önce, izin verirseniz Parlamentomuzun iş
leviyle, Parlamentomuzun göreviyle son derece ilgili 
gördüğüm son bir alana değinmek istiyorum. 

Üniversitelerimizin özerkliği; bilimsel ve yönetsel 
özerkliği, bizim korunmasında başlangıçtan bu yana 
titizlik gösterdiğimiz temel ilkelerden bir tanesidir ve 
bu ilkenin korunmasında bugüne değin atılan adım
ları, aşılan mesafeyi kıvanç verici, sevindirici karşı
ladığımızı belirlemek istiyorum; ama üniversitelerin 
özerkliği, siyasal iktidara karşı düşünülmüş bulunan, 
siyasal iktidarın bilimsel ve yönetsel çalışmalarına mü
dahale etmesine karşı düşünülmüş bulunan bir özerk
liktir. Toplumun özlemlerine, ihtiyaçlarına karşı özerk
lik iddiasında bulunmak demek, toplumdan soyutlan
mak demektir. Kendileri toplumun ürünleri olan üni
versiteler, toplumun özlemlerini, gereksinmelerini ya
kından izlemek ve onları karşılama yolunda çalışma
lar yapmak zorundadırlar. 

Üniversitelerimiz, toplumumuzu, insanımızı yetiş
tirmek, toplumumuzun, insanımızın yeteneklerini yü
celtmek için bilim yaparlar, araştırma yaparlar, yap
malıdırlar. Siyasal iktidarlar, üniversitelerin bilim
sel ve yönetsel çalışmalarını denetleyemezler, ama halk 
adına, ulusal irade adına kimseye devredilemeyecek 
olan en üstün ulusal irade adına görev yapan meclis
lerimiz, toplumun özlem ve istemlerine cevap verme 
açısından bu denetim görevini kullanabilirler, kullan
malıdırlar. Özerk olmak demek toplumdan kopmak 
demek değildir ve bugünün Türkiye'sinde toplumdan 
kopmaya çalışmak, topluma kapılarını - hangi ilkeye 
sığınarak olursa olsun - kapatmaya çalışmak, hiçbir 
kurumun, ya da hiçbir kişinin hakkı değildir, hakkı ol
mamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimin toplumun tümüne 
yaygınlaştırılmış olmasının, bugün hep şikâyet ettiği
miz birtakım bunalımlara ye dolayısıyla sosyal kar
gaşaya neden olduğunu sözlerimin arasında söyle
dim. 

Kalkınmanın kuru rakamsal değil, gerçek ve te
mel ölçülerinden birisi olarak sağlık alanına bakıldı
ğında, tıpkı eğitim gibi, bu bunalımın ve karga
şanın daha önemli bir başka kaynağıyla karşı kar
şıya gelmekteyiz. Birinci Plandan bugüne kadar in
san yaşamının en vazgeçilmez unsuru olan sağlık 
kavramının taşınması gereken öneme ulaşmadığını gö
rüyorum. Tüm planlı dönemde, özellikle özel ve 
kamu sektörünün toplam sabit sermaye yatırımları 
içinde, rakama meraklı olanlar için rakam vere
rek söylemek istersek, sağlık sektörünün payı; Bi
rinci Planda •% 2,3 olarak planlanmış, % 1,8 ola
rak gerçekleşmiş. I'kİnci Plan döneminde % 1 ola
rak planlanmış, % 1,5 olarak gerçekleşmiş. Üçün
cü Plan döneminde % 1,4 olarak planlanmış, % 1 
olarak gerçekleşmiş. Şu halde görülüyor ki, top
lam yatırım içinde sağlık sektörünün payı Birinci 
Plandan bu yana giderek azalmaktadır. Hem gerçek 
rakam olarak azalıyor, hem oran olarak azalıyor. 

Bir yandan ülkemizde nüfus artıyor, bir yandan 
yeni kalkınma, büyüme, gelişme, ne derseniz de
yiniz, süreçleri içinde çabalıyoruz. Bu artan nü
fusa ve bu süreçlere uygun olarak hastalıklar çoğa
lıyor, insanların yaşamalarındaki sıkıntılar çoğalı
yor; öte yandan, sağlık sektörüne toplum- yaşamı 
içinde bizim ayırdığımız pay azalıyor; ama sanayide 
ve tarımda, sözüm ona ileri gitme çabası içinde in
san sağlığı unutuluyor, ihmal ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir ortamda gerçek 
bir kalkınmanın sözünün edilemeyeceği bir yana, 
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sağlıksız bir kuşağın yetişmesi, çoğalması toplumu 
derinden tedirgin eder ve nitekim bugün ediyor. Bu
nalımlı insanlar her anlamda sağlıksız, hasta top
lum üyeleri günlük yaşamımızın eskiden olduğundan 
çok daha fazla, artık her alanında kendilerini gös-
teriyorlarsa, her alanında karşımıza çıkıyorlarsa, 
çeşitli olaylar içinde her alanında burnumuzun dibi
ne kadar girebiliyorlarsa, bunun nedenlerini öyle 
sanıyorum fazla ideolojilerde aramaya pek gerek 
yoktur, 

Bunun temel- nedenlerinden bir tanesini, sağlık 
gibi en yaşamsal, en hayati bir alana bizim göster
diğimiz vurdumduymazlıkta aramak gerekir herhalde. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda sağlığın payı 21,5 
milyar lira ve toplam yatırım içinde bu pay yine 
sadece 1,4 oranında. Eğer bu 1,4 gerçekleşirse, ge
çen plana göre yeterli olmasa bile % 40 daha fazla 
kaynağa sahip olmuş bulunacak Dördüncü Plan dö
neminde sağlık sektörümüz. 

Devletin, Anayasayla yükletilmiş bir görev ola
rak, devlet olmaktan gelen bir temel nitelik olarak 
sağlık sektörü içindeki önemi, sağlıktaki işlevi her
halde yadsınamaz. 

Türkiye'de genel bütçe içinde ayrılan ödeneklere 
baktığımız zaman, 1955 yılında sağlık sektöründe 
% 5,8 rakamım görüyoruz. Bu oran 1960'da % 5,3 
oranına düşmüş; ancak AP iktidarları döneminde, 
yani 1970'lerde % 4'e kadar inmiş, 1977 yılında 
% 3,4'tür. Bu düşüş, kimseyi kınamak için söylemi
yorum; ama geçmişteki iktidar anlayışımızın sağlık 
sektörüne ne kadar az değer vermiş olduğunu orta
ya seriyor değerli arkadaşlarım. 

Bu oran Yugoslavya'da % 21, bunu beğenmez
seniz Kanada'da % 17, onu beğenmezseniz - aranız
da onu da okumuş bir arkadaşımız vardı - Avustur
ya'da % 25,8. 

Başka ülkelerin genel bütçelerinde sağlığa bu ka
dar önemli pay ayrılırken Türkiye'mizde sağlığın bu 
denli ihmal edilmiş olması, öyle sanıyorum ki haya
ti bir talihsizliktir. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bu kadar önemliy
di de niye Mete Tan'ı Sağlık Bakam yaptınız? 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Eğer bu 
dönemde sağlık hizmetleri kırsal* alanda köy - kent 
modeli içinde ele alınırsa, kırsal alana götürülebi-
lir ve bu alanda koruyucu hekimlik hizmetleri ge
liştirilebilirse, kentlerin tıbbi kapasitesi düşeceği için, 
bir ölçüde kırsal bölgelere sağlık hizmetleri kaydırıl
mış olabilecektir ve bu kırsal alana götüreceğimiz 

sağlık hizmetlerinin kaynak sorunu da böylece çözüm
lenmiş olabilir. 

Bu dönemde, Tam Gün Yasası ile, tam yeterli 
olmasa bile, önemli adımlardan birisi saydığımız 
Tam Gün Çalışma Yasası ile sağlık hizmetlerinin 
yurdumuzun her yanına yaygınlaştırılmasına çalışıl
ması ilkesini Planda görüyoruz. Bundan umut duy
duğumuzu belirtmek istiyorum ve bu konuda prog
ramlarda daha büyük bir ağırlıkla meselenin ele alın
ması gerektiğini vurgulamak istiyorum. 

Yine bu Plan döneminde sağlık alanında hayati 
önem taşıyan bir temel konu da, ilaç konusunda 
devletin üretici ve denetleyici işlevinin, plan sınır
ları içinde bırakılmaksızın, daha da genişletilmesini 
özlediğimizi belirtmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Plandan bu ya
na kalkınma süreci içinde belli bir yol aldığı varsa
yılan Türkiye'nin sağlıksız genişleme ve büyüme po
litikası içinde karşı karşıya kaldığı temel sorunlar
dan birisi konut sorunudur. Üç plan dönemi so
nunda insanların barınma sorununun azalmamış ol
ması, planlamanın hedefine ulaştığım ileri süren ar» 
kadaşlarımızın herhalde başlarını ellerinin arasına 
alarak düşünmeleri gereken sosyal sorunlardan biri
sidir. 

Evet, kentleşme, toplumsal değişimi vurgulayan 
temel unsurlardan birisi sayılabilir ama, kent top
raklarının kötüye kullanılan özel mülkiyete konu ol
ması, kentleşme politikasının temel araçlarından bi
risi olan imar planlarının hazırlanma ve uygulanma
sındaki sorunların çözümünü ve toplum yararlılığı 
ilkesini içeren tüm düzenlemeleri yetersiz kılmakta
dır. 

Burada, birtakım kurumlar tarafından ileri sü
rülen kent arsalarının tümüyle kamulaştırılması so
rununun tartışmasını yapmak istemiyorum. Hepi
miz biliyoruz ki, kent arsalarının tümüyle kamulaş
tırılması seçeneği, Türkiye'nin bugünkü siyasal ve 
ekonomik tablosu içinde gereksiz bir tartışma ol
maktan ileriye geçemeyecektir. 

Üçüncü Plan döneminde, kentleşme politika
sının yönlendirilmesinde yetersiz kalınmış ve kurum
sal düzenlemelere gidilmemiştir. Kamu kesiminin 
konut yapımında yetersiz kalması, arzın talebi kar
şılayacak düzeyde olmaması ve konut fiyatlarının 
yüksekliliği, özellikle kente yeni göç eden nüfusun 
barınma ihtiyacının karşılanmasını gecekonduya bı
rakmıştır ve bugün büyük kentlerimizin çevresi, he
pimizin bildiği gibi halka halka gecekondu haneler 
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riyle donat^tnıştır ye büyük kentlerpdz;deki nüfusun 
% 60'a yakını o gecekondularda yaşamaktadır. 

Toplumun düşük gelir grupları için konut soru
nu daha büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Yoksul sı
nıflara gidildiğinde, hem kiranın gelir içindeki payı 
artmakta, hem konutun, yaşanılan evin nieel ye 
nitel özellikleri kötüleşmektedir- Düşük gelir grupta?' 
r^da bir eyde yaşayan insanların yoğunluğu, yani 
bir odada yapyan insanların yoğunluğu artmakta; 
hane halkı kolaylıkları dediğimi?: konut kolaylıkları 
ajjalmakfadtf. 

Değerli arkadaşlarım, yine kimseyi incitmek için 
söylemiyorum ama, biraz önce bir grup sözcüsü ar
kadaşım bumda, geçen gün yine bu kürsüde sanı
yorum Genel Başkanları Türkiye'nin bugünkü SPS-
yal yapısını bu planın değiştirmeye çalıştığını ileri 
sürdü ve Türkiye'nin bugünkü sosyal yapısını değiş
tirmeyi, değiştirmeye çabalamayı sakıncalı bir ça
ba olarak niteledi. Bir ülkede gelirleri son derece 
düşük olan insanlar; ana, baba, kardeş, yeğen, hepsi 
birlikte bir odada yaşıyorlarsa, gelirleri yüksek olan 
insanlar her ihtiyaçları için birkaç odayı ellerinde, 
inhisarlarında bulunduralbiliyorlarsa, bu sosyal yapı-r 
nın söyler misiniz savunmaya değen, korunmaya 
değen tarafı nedir? Bu sosyal yapıyı korumaya, ş% 
vunmaya, çalışan insanlar, ananın, babanın, kayna
nanın, gelinin'-, damadın, hepsinin bir odada yat
masının yarattığı ahlak çöküntüsünü mü savunmağa 
çalışmaktaidtPlar? Eğer bunu savunmaya çalışıyor* 
larsa, bu şavunujnun, kendilerine çok İtke edindik
leri miîliyptçüik ve mukaddeşaiçılık ilkeleriyle bağ* 
0aşır yönü nedir» tarafı nedir? Bunu ben anlaya-
madjığımr fewada bir parantez olarak belirtmek iste
dim. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemlinde kent ar
salarının kullanımının etkin bir kamu düzenlemesi 
ve denetlenmesi altında olmasına çalışılması ve kent
sel arsa üretimine özen gösterilmesi ilkesi benimsen
miştir. Bu konuda, bu plan dönemi içlinde dar 
gelirli grupların konut ihtiyaçlarına öncelik verilerek, 
toplu konut üretimine yönelinmesi ilkesi planda gö
ze çarpmaktadır. 

Dördüncü Peş Yıllık Plan, ayrıca sağlam yapılı 
arrıa, maliyeti düşük bir teknoloji ile kamp kasnak
larının yemi bir bütünlükle ele ahnrrjaşj açısınjlan 
yeni bir finansman anlamışını da birlikte! getirmeye 
çalışn^ıktadir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında üzerin-, 
de durduğum bir gçrçe|i spnund |ziö verirseniz tek
rar etmek işliyorum. 

JCaikınma hızı hedeflerine ulaşılması kadar, o 
hedeflere neler pahasına ulaşıldığı da önemlidir. 
ffatta demin söylediğim gibi daha önemlidir, Eğer 
bjr fpplumda bütün hızh kalkınma, şanayü'eşmıe, 
büyüme iddialarına rağmen işsizlik ürkütücü boyut
larda prtada duruyorsa, eğer bir toplumda eğitim, 
nifehğüylş djs içeriğiyle ğş ü|k^ gerçeklerinden uzak, 
Üretimin gerilerinden uzak,' tarihimizin ve toplu
mumuzun değerlerinden uzak bir büyük sorun ola
rak karşımızda duruyorsa sağlık tüm topluma yay-
girdjaftırıJmamiS, birtakım insanlar için bir aynoa-
li(k niteliği taşıyorsa, insanlar insan yaşamıyla bağ
daşmaz, barınma olanakları içinde barınmaya çalışa 
yorlarıa, gelir dengesizliği tüm toplumda sosyal 
uçurumlar yaratacak ölçülere varmışsa; Q toplumun 
kalkınma ve. büyümesi sağlıklı değildir» gerçekçi 
değildir, insanca de^i|d|r, halkça değildir. Öyle 
bir toplumda barışın kurulması, insanların erinç 
ve gönenç içinde yaşaması mümkün değildir. Öyle 
bir toplumda; eğitimsiz, sağlıksız, barmaksız, den
gesiz bir toplumda ne kadar yasal önlemler getirme
ye çalışırsanız çalışınız, ne kadar suçu başkasının 
üzerine karşılıklı atmaya çalışırsanız çalışınız, karga
şanın ve anarşinin önüne geçilmesi mümkün değil
dir. 

Türkiye bugün bu olayların dramını aşmaya ça-
Jişiyor, Türkiye bugün kapitalist yoldan ilerlemek 
fer#binde zorlanan ülkelerin çıkmazında savaşıyor. 
Aslındla Dördüncü Beş Yıllık Flan, bu çıkmamdan 
Ülkemizi kpi^ab;ildiği ölçüde, temel alanlarda da
ha özgün V© daha köklü tercihler getirtebildiği ölçü
de başarıya ulaşabilir. Ekonomiyi hızlı ye hakça 
bir gelişmenin doğrultusuna, toplumumuzu sağlıklı 
ve özgür bjir yaşamın yörüngesine oturtabilirdi. Eko
nomik ve sosyal yapı toplumumuzu kabuğunu çatlat
ma sancılarıyla sarsıyor. Bir başka benzetme ile, 
civcivin yeni bir yaşama gözlerini açmak için kabu
ğu vurduğu duyuluyor; ama ülkemizin siyasal tab
losu, bu değişimi olağan karşılayacak, bu değişime 
karşı çıkmak yerine, bu değişime yardımcı olacak 
duyarlığa ne yazık ki erişmiş değil. 

Onun içindir ki, Dördüncü Beş Yıllık Planın 
h^azırlaıyıcılar! bir yandan ekonomik ve sosyal yaşa
ma ileriye, doğru yeni biçimler getirmeye çalşırlarken, 
9tş yandan siyasal yaşamda geriye doğru gidişten 
özenle kaçınmış görünüyorlar. Bu planın hazırlayı
cıları bir yandan ekonomimizi iyileştirmeye çalışı
yorlar, öte yandan toplumun gelişim ve değişimini 
demokrasi içindş sürdürmeye çalışıyorlar, tüm sor-
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lamalara rağme^ demokrasiyi yaşatmaya çalışıyor
lar. O nedenledir ki, bazı alanlarda, bu planın 
hazırlayıcılarından daha köklü tercihlerin özlemini 
bilincimizde taşısak bile, yaptıklarını doğru değer
lendirdiğimizi ve saygı duyduğumuzu belirtmek isti
yorum. 

Bu planla başlatılmış olan demokratik planlama 
sürecinin de gelecek dönemlerde giderek gelişeceğini 
ve feajcın plan tartışmasına daha alırlıkla katılarak, 
temel tercihlerde daha etken olacağın^ umduğumu 
söylemek istiyorum. 

Bu planın uygulayıcılarına,, planın geçmişten 
kalan kötü mirasının sınırlama ve engellerini zorlaya
rak, ülkemizin ve halkımızın tükenmez iç dinami
ğiyle başarıya doğru gecikmeksizin adımlar atmala
rını diliyorum ve yine diliyorum ki, gelecek plan 
tartışması sorunları çoğalmanıış azalmış, insanları 
ezilmemiş yücelmiş, başı tüm dünya karşısında eğil
memiş dikelrniş bir Türkiye'de daha ileri amaçlar 
doğrultusunda yapuablilsin. 

Değerli arkadaşlarım, sizleri Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu ve şahsan adına saygıyla selamlıyo
rum. Bu saatte beni dinleme lütfunda bulunduğunuz 
için hepinize şükranlarımı sunuyorum. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günay. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü ko
nuşmasının bir yerinde, Sayın Genel Başkanımız Sü
leyman Demirel'in ismini zikretmek suretiyle «Süley
man Demirel müteahhitlerin burada korumasını yap
tı, müteahhitleri burada korudu. Bunu yapmak da el
bette hakkıdır, ancak Türk köylüsünün hakkını bu
rada, müdafaa edemez, kçruyamaz» diye, bjr ibare 
kullandı. 

Sayın Süleyman Demire} Grupumuz adma konuş
tu ve aynı zamanda Adalet Partisi Genel Başkanı ol
ması sıfatıyla da Adalet Partisinin hükmi şahsiyetini 
temsil eder. 

'Bu bakımdan, biz sayın sözcünün burada yapmış 
olduğu konuşmada, Sayın Genel Başkanımızı töhmet 
altmda. byakan bir ibare kullandığına kaniiz. Bu ba
kamdan, Adalet: Partisi Çrupunu töhmet altında bı-
fafc^a bir ibare kullanılmış ve Grupumuza sataşılmış-
ftr. Bu sataşmaya cevap yermek için şöz vermenizi 
rica ediyorum* 
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I BAŞKAN — Bir dakika. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Halk Partisinin sözü devam ediyor. 
BAŞKAN — Evet efendim, bir dakika. 
Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Yalnız bir 

I noktayı rica edeyim. Cumhuriyet Halk Partisinin sö
zü devam ettiğine göre, başka bir konuşmacı mı ko-

I nuşacak acaba? 
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bir dakika. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bir nok-

I tayı öğrenmek istiyorum : Eğer sataşmaya cevap ve-
I rilehilecek ise, bunu yarın kullanma hakkımız var mı-
I dır, yok mudur? 
I BAŞKAN — Efendim, oturum içinde olur. Yal-
I nız, şimdi Sayın Ertuğrul Günay'dan sonra Sayın 
I Metin Tüzün konuşacaklar. Fakat sayın arkadaşlar, 
I yapılan çakşma programına göre vakit dolmak üzere-
I dir, M dakikamız var. Sayın Metin Tüzün ne kadar 
I konuşacaklar?.. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Tamam efendim, 
j konuşacağım 
I BAŞKAN — Konuşacaksınız. 
I Sayın Kıratlıoğlu, ben tutanakları da tetkik et-
I tim. Burada : «Kendisi bu kürsüde açıklıkla müteah-
I hiöerin savunmasını yaptı. Hakkıdır, buna söyleyecek 
I hiçbir sözümüz yok. Elbetteki, Sayın Demirel müteah

hitlerin savunmasını yapmakta bizden çok daha bü-
I yük hak sahibidir. (AP sıralarından gürültüler) Ama 
I Türk köylüsünün bu Hükümet karşısında savunması-
I nı yapmak Sayın Demirel'e düşmez» dediler. (CHP 
I sıralarından «Doğru» sesleri) 
I Bü; dakika, e/endim, rica edjypjum. 
I Şimdi, İçtüzüğün 70 nci maddesinde «Açıklama 
I ve cevaplar için Başkan, aynı oturum içinde olmak 
I üzere söz verme zamanını takdir eder» der. 
I Sayın Kıratlıoğlu, yerinizden bunu kısaca açık-
I lamanız ^mümkünse memnun oluruz. Kısaca rica edi-
I ypruz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş-
I kanım, müsaade ederseniz, kürsüden konuşursam iki 
I dakikanı?V almayacağım. Gayet kısa olarak arz eder 
I çeğim. Burada. Sayın Cumhuriyet Halk Partisine her-
I hangi bir hakaret yönelterek, lüzumsuz bir durum 
I yaratmayacağım. 
I BAŞKAN — Rica ederim efendim, öyle bir en-
I dişemiz yok. (CHP sıralarından gürültüler) Bir çteki-
I kra efendim, bir dakika. 
I Şimdi» Sayın Gvinay'ın beyanları, Adalet Partisi 
I Genel Başkanı olarak gerek Süleyman perairel'i ye 
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gerekse Adalet Partisini ilgilendirmesi ve köylünün 
karşısında güç duruma düşürmesi bakımından, kısaca 
açiklamak üzere Sayın Kıratlıoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

yine taraf tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. (CHP sırala
rından gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, 
hiç endişe buyurmayın; biz burada Adalet Partisi 
olarak Mecliste akademik bir seviyeyi muhafaza et
me arzusundayız. O bakımdan, Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımın da bunda yardımcı olmalarını 
ve Parlamentoya bu seviyenin verilmesinde birlikte 
hareket edilmesini istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sözcü, Süleyman De-
mirel için «Müteahhitleri koruyabilir» demiştir. Sa
yın Demirel 8 yıla yakın Başbakanlık yapmış ve bu 
millete 8 yıl hizmet vermiş, bu milletin kalkınmasını 
temin etmiş, 5 yıllık plan dönemi itibariyle % 7 or
talama kalkınma hızını temin etmiş ve en nihayet Türk 
köylüsüne 51 milyar liralık bir destekleme alımını 
gerçekleştirmek suretiyle yardımını sağlamış bir hü
kümetin Başbakanıdır. (CHP sıralarından «Cebinden 
mi verdi?» sesi) Elbette ki, bunu hiç kimse cebinden 
yapmaz, Sayın Bülent Ecevit de bu planı gerçekleşti
rirken cebinden yapmıyor. Zatıâliniz Bakan olsanız, 
hizmet ederken cebinizden mi vereceksiniz? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Aileye 
sağlanan milyarlar... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kıratlıoğlu, ko
nuyu dağıtmayın lütfen. 

NURİ ÇELİK' YAZICIOĞLU (Çankırı) — Aile
nin sermayesi 13 milyar. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sizden istirham ediyorum, aileler itiba
riyle burada bir duruma girişmeyelim ve bunda fev
kalade biz de hassasız, siz de hassassınız. Ailelerden 
(bahsederken 13 milyar'dan bahsediyorsunuz, burada 
ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bunu ispat edemez-
seniz değerli arkadaşlarım, ispat edilemeyen birtakım 
sözlerde bulunmanın Türk lügatinde manası vardır, 
bunu size hatırlatmak isterim, 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sataşmayı değil, 
lütfen diğerini cevaplayın, rica ediyorum. Cevaplan
mıştır o efendim, rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SABRt ÖZNAL (Edirne) — Mah
keme mi burası? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, lütfen burada bu işlere dokunmayalım; 
o zaman Sayın Hikmet Müezzinoğlu hakkında da 
müdahalede bulunmanızı sizden rica ediyoruz. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Komis
yonu çalıştıralım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sizden istirham ediyorum, ben buraya 
CHP'yi AP ile karşı karşıya getirip bir münakaşa 
mevzuu yapmak için gelmedim. Yalnız, şunu istirham 
ediyorum sizden, lütfen bu türlü sataşmalarda bulun
mayın, cevabını alırsınız. O bakımdan, Sayın Genel 
Başkanımız Süleyman Demirel, 8 senelik müddet içeri
sinde Türk milletine gerçekleştirme durumunda bu
lunduğu kalkınma itibariyle köylüye hakiki hizmeti 
getirmiş bir insandır. Sayın Süleyman Demirel, Tür
kiye'de 250 köyde elektrik varken, bugün 15 bin kö
ye elektrik getirmiş ye köylüye bu şekilde hizmet et
miş bir insandır. Türk köylüsünün % 50'sini elektriğe 
kavuşturmuş bir insandır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Kesesinden 
mi yaptı? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Türk köy
lüsünün kazalarında ve köyünde 40 bin kilometre köy 
yolunu gerçekleştirmek suretiyle Türk köylüsüne hiz
met etmiş bir insandır. Türk köylüsüne okul getir
mek.. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sataşmaya cevap mı bu? «Taraf tutuyorsunuz» de
diğimiz zaman hak vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, rica ediyorum 
kısa kesin, bitirin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Türk köy-: 
lüsüne su getirmek suretiyle hizmet etmiş bir insan
dır. Müteahhit, bir özel teşebbüsün temsilcisidir. Biz 
Anayasada karma ekonomi prensibine inanan insanlar 
olarak, devletin ve Özel teşebbüsün birlikte çalışma
sını gerçekleştiren ve Anayasaya bağlı insanlarız. Za-
tıâlileriniz de Sayın Cumhuriyet Halk Partililer, Ana
yasanın karma ekonomi prensibine bağlı insanlar ola
rak biz sizleri mütalaa ediyoruz, dolayısıyla müteah
hitlik müessesesi Anayasanın içerisinde özel teşebbü
sün temsilcisi durumunda ise, müteahhidin burada 
müdafaası da yapılır icabında, tıpkı Devletin yaptığı 
gibi. 
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Değerli arkadaşlar, bu bakımdan taahhüdün, mü
teahhidin burada hiçbir zaman müdafaası Süleyman 
Demirel tarafından da yapılmamıştır. Çünkü icat et
memiştir, icat ederse, Adalet Partisi Grupu olarak 
elbette ki özel teşebbüsü burada koruma icap eder
se, onu da koruruz. Dolayısıyla Süleyman Demirel 
Türk köylüsüne, hiçbir kimseye belki de nasip olma
yacak büyük hizmeti gerçekleştirmek suretiyle hizmet 
etmiştir. Sayın Cumhuriyet Halk Partililerin de Süley
man Demirel'in izinde yürümek suretiyle Türk köy
lüsüne hizmet etmesini temenni ederiz. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkanım, 

müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öymen. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkanım, 
şimdi celsenin kapanmasına 15 dakika kalmıştır. 

BAŞKAN — Evet efendim 15 dakika var. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Şimdi bu durum

da yarma talik edebilir miyiz efendim? 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup 

Başkanvekili Altan Öymen'in beyanı veçhile, - Baş
kanlığın da bu konuda iştiraki vardır - Sayın Metin 
Tüzıin'ün konuşmasının 15 dakika içinde bitmeyeceği 
kanaatindeyiz. 

O itibarla, görüşmelere kaldığımız yerden başla
mak üzere,- 27 Kasım 1978 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanına Saati : 19.47 

»>o« »<4««»> 
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