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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Sayın Cumhurbaşkanının Fransa'yı ziya
retleri sırasında kendilerine Ordu Milletvekili 
Raif Aybar'ın refakat ötmesinin uygun görül
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi.. 

İkinci 'oturum 

Sayıştayda açık ibulunan ıbeş Daire Başkan
lığı ve 23 üyelik için Plân Karıma Komisyonun
da yapılan seçimlerin Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda tasviıbolunduğuna dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı ve 

Plân Karma Komisyonunda yapılan seçim
lerin sonuçlarına dair bu Komisyon Başkan
lığı, tezkereleri okundu ve Komisyonda yapı
lan seçimlerin onaylanması kaibul olundu. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 
üzerindeki görüşmelere deva/m olundu, 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Manisa 
İsmail Arar önol Sakar 

Kâtip 
Kâzım Kangal 

Sivas 
Üçüncü 'Oturum 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 
üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

29 . 6 . 1967 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere birleşime aynı gün saat 00,03 
te son verildi. 

Başkan Kâti/p 
Başkanvekili iSivas 
Nurettin Ok Kâzım Kangal 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,07 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet meclisinin 128 nci Birleşimini açıyorum» 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otamatik «cihazla yoklama ya
pılacaktır, lütfen beyaz düğmelere basınız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çanları Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, idam cezalarım müebbet hapse çevrilme
si ile döviz kaçakçılarının affını istiyen önerge

lerin kimler tarafından verilmiş olduğuna dair 
yazılı soru önergesini geri aldığı hakkında 
önergesi. (7/205) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
7/205/2632/14155 yazılı sorumu zaman aşı

mı dolayısiıyle geril aldığımı arz ©derim. 
Mehmet Ali Arsan 

Çankırı 
BAŞKAN — Geriverilmiştiir. 

2. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Aw-
talya Milletvekili Ahmet Torgay'ın, İstiklâl 
Savaşına fiilen katılıp, İstiklâl madalyası alan
lardan muhtaç durumda olanlara maaş tahsisi 
hakkındaki kanun teklifinin Geçici Komisyona 
havalesine dair önergesi. (4/201, 2/547) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Antalya Milletvekilli Ahmet Torgay'm İstik

lâl Savağına fiilen katılıp İstiklâl madalyası 
alanlardan muhtaç durumda olanlara maaş tah
misi hakkında kanun (teklifinin, faff-dâl madal
yası verlilmdş bulunanlardan muihtaç dunumda 
olanlara vatani hizmet 'tertibinden avluk bağ
lanması hakkındaki kanun tasarısı ile ilgili bu
lunduğundan, Genel Kurulun 21 . 6 . 1967 ta
rihli 122 nci BMegiınıinde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tabir Akman 

BAŞKAN -
bul edenler... 
tir; 

Tasviplerinize sunuyorum. Ka-
Etmiyenler... Kabul edihniş-

Maliye Komisyonu Başkanının bir önergesi 
daha vardır, okutuyorum. 

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Cwm-
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasan-
oğlu ve 13 arkadaşının, vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisi hakkındaki kanun teklifinin 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi. 
(4/200, 2/546) 

Yüksek Başkanlığa 
Oumıhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve 13 arkadaşının, vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun 
teklifinin, İstiklâl madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibimden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısı ile ilgili "bulunduğundan, Genel 
Kurulun 21 . 6 . 1967 tarihli 122 nci Birleşi
minde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkam 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka-
Ibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş-
kanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 315) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hakkında şahıs-
'ları adına konuşmalar bitmiştir. 

Gruplar adına konuşmalardan kalan saat
leri okuyorum: 

C. H. P. nin 1 saat '57 dakikası, Y. T. P. nin 
2 saat 47 dakikası, Güven Partisinin 52 daki
kası, Adalet Partisinin 1 saat 30 dakikası, T. 
1. P. nin 1 saat 38 dakikası, Millet Partisinin 
3 saat 9 dakikası kalmıştır. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Ke
mal Satır'ındır, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 
üzerinde, C. H. P. Meclis Grupu adına görüş
lerimizi söyliyeceğiz. 

Geniş halk kütlelerinin ve tümüyle mille
timizin günlük yaşantısını beş yıl süre ile et-
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kıliyeeek ve hattâ gelecek kuşaklara nasıl bir 
Türkiye bırakacağımızı tâyin edecek önemli 
biı* dokümanla kargı karşıyayız. Bu doküman
ların getirdiği yatırım ve harcama hedefleri 
ya da eğitim, sağlık, konut, istihdam, tarım, 
enerji ve sanayi politikaları; ekonomik, sos
yal ve politik hayatımızı, uzun süre etkiliye-
ce'k niteliktedir. Bundan " dolayıdır ki, biz, 
C. H. P. olarak bu önemli dokümanın gereken 
ciddiyetle incelenmesi ve seviyeli olarak tar
tışılması lüzumuna inanmaktayız. 

Oysa, Sayın Başbakanın tutumu ve özellikle 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda ve Se
nato Genel Kurulunda plân tartışmaları sı
rasında ileri sürülen görüşlere ve sorulan 
sorulara birtakım yuvarlak sözlerle cevap 
vermesi, ya da h"'ç cevap, vermemesi konu
nun ciddiyeti ile 'bağdaştınlamıyacak bir tu
tumdur. 

' Plân tartışmaları sırasında daha önce so
rulan suallerin çoğuna, özellikle plânın tek
nik yönü ve kendi içindeki tutarsızlıklar üze
rinde sorulan suallerin hiçbirine cevap veril
in emiştir. Plân dokümanı, ihtiva ettiği 
«Siyasi tercihler» yanında «teknik yapısı» iti
bariyle do önemli bir doküman hüviyetini ta
şıdığına göre, hem «siyasi tutarlılık» açısın
dan höm «teknik tutarlılık» yani «Plânın 
bütünlüğünün sağlanması» açısından, ona yö
neltilen eleştirilerin açıkça cevaplandırılması 
gerekirdi. 

Biz her konuda olduğu gibi' bu konuda 
'da açık korauruyoruız, samimî olaralk görüş
lerimizi ortaya koyuyoruz. 
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kalkınma stratejisi konusundaki-temel tercih
lerini en keskin hatları ile bir kere daha özet-
liyelim. 

Biz, her yönüyle ve gerçek anlamıyla 
«demokratik» hİT plânlamaya taraftarız. Her 
şeyi bir tek merkezden plânlıyan «diktacı» 
plân anlayışının da, kalkınma sorunlarımıza 
gerçekçi çözümler getirmiyen «gevşek» ve «di
siplinden yoksun», «Statükocu Plân» anla
yışının da karşısındayız. 

Karma ekonominin kurallarına- ve ülkemi
zin içinde bulunduğu gelişme aşamasının ge
reklerine uygun düşecek bir «ciddî ve. disip
linli» plânlamaya taraftarız. Plân . hedefleri
nin ciddiye alınması ve plân disiplinine ria
yet edilmesi, karma ekonomizin ya'nız kamu 
kesimi için değil, özel teşebbüs kesimi için 
de söz konusu olmalıdır. 

Nasıl ki, Devlet konsorsiyumdan kalkınma 
yardımları alırken belirli kurallara riayet cdi-
yjrisa, yatırım p bjelecini, plânın yıllık prog
ramını göstererek, aldığı parayı nasıl kullana
cağını izah ederek, kred'ı alıyorsa ve yine nasıl 
ki, bir özel m'Vl'ei'CİIibil:? Sınai KaY çırama Baraka
sı imkânlarından yararlanabilmek için belli 
kurallara uymak zorunda kalıyorsa; aynı an
layış içinde, memleketin dövizin'"', kredisini ve 
diğer çeşitli kıt kaynaklarını kullanan büyük 
özel teşebbüsün de çerçevesi önceden çizil
miş, belirli bir «plân diijiplini» içine so
kulması aynı derecede zorunludur. 

Başıboş bırakılmış bir özel sektörün plânlı 
dönemde dahi neler yapabileceğini Birinci 
Plân tecrübesi bize açıkça göstermişt'V. 

îşte, 'elimizdeki plân tasarısı böyle «ciddî 
bir plânlama» anlayışı içinde hazırlanmamış
tır. «Gevşek» ve «Statükocu» bir plândır." 

El'Vnizdeki plân tasarısı, «hızlı ve dengeli 
kalkınmayı» temel hedef olarak almış ve ge
lecek 5 yıl için hedefi yüzde 7 olarak tesbit 
edilmiştir. Bu hedefi biz de benimseriz ve 
destekleriz. Ancak, - Türkiye gib.'f gelişmekte 
olan bir ülkede, plânlı kalkınmanın «temel 
hedefi» olarak, üç beş yıl süre ile yüksek bir 
gelir artış hızını esas almak, «modası geç
miş» bir anlayıştır, önemli olan ülkeyi yük
sek gelir seviyes'ni idame ettirecek bir eko
nomik ve sosyal' yapıya kavuşturmaktır. 
Plânın hedefi de bu yüksek üretim kapa-

Memlekctimizin sorunlarını geniş halk küt
leleri yararına nasıl çözümleyeceğimizi izah 
ediyoruz. Ve A. P, nin bu sorunlara çözüm 
getiremediğini nedenleriyle ortaya koyuyo
ruz. Buna 'karşılık, bize verilen cevaplar 
tatmin ed'ei olmaktan uzaktır. Sayın Başba
kanın bu tutumunu değiştirmesi, açık ve ke
sin görüşlerle oı^taya çıkması, hem kendisi 
için, hem ülkemizin geleceği için büyük fay
dalar sağlıyacaktır. 

Ik'ncl Beş Yıllık Kalkınma ' Plânınmdaki 
çeşitli «Siyasi» ve «teknik» tutarsızlıklara ve 
Türkiye'nin ekonomik ve sopyal gelişme so
runlarını. çöz'm'ekitcıki «Yetemirdiklere» iıaret 
etmeden önce; C. H. P. nin plân hedefleri ve 

— 578 
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^sitesini ve"hızlı sermaye 'birikimini; sağlıyacak 
«y-apısal değ-işmeleSJ» , gerçekleştirmek olma-

- l ı d ı r î • :." ; ; ' • - • - . " ' . . ; ' . 

.;•• Bu 'önemli •yapısal değişikliklerin gerçek
leşmesi piyasa mekanizmasının otomatik iş
leyişine, ya da klâsik para, kredj ve maliye 
politikasının düzenleyici, fakat zayıf tedbir-

-lerin^ bırakılmaz, istenen yapı değişmeleri 
bu kanallardan sağlanabilse idi, esasen ne 
kalkınma plânına lüzum kalırdı ye hattâ ne 
de zaten söz konusu ülke «gerlı kalmışlığın 
kısır çemberi» içine düşmüş bulunurdu. 

Bu gerçeklerin, üstü kapalı ifadelerle fa 
olsa, plân tasarısında kısmen yer aldığını 
görüyoruz. Fakat gereken yapı değişikliğini 
gerçekleştirecek bir politikayı, «reformcu» 
bj:\ tutumu plânda maalesef göremiyoruz. 

Plâhm "plân olma niteliğini ••.'zayıflatan bu 
«statükocu» karakteri, bizce ionun temeldeki 
çel inmecini teşkil etmektedir; Hem ekonomik 
.ve sosyal yapıda önemli değinmeleri kalkınma
nın temeli şartı sayacaksın, hem de A. P. nin 
.siyasi' felsefesine uygun düksün diye, tutucu, 
«muhafazakâr» bir politika düz eni iyee eksin. Bu, 
önenîli <bir çelişmedir. Bu, anlaşılması «güç bir 
zihniyettir; „ 

Plân tasarısında yer alan ikinci hedef, yani 
"Türkiye ekonomisini (duş kaynaklara bağlılık
tan kurtarma) hedeıfi, bizce en azından hızlı 
kalkınma kadar önemlidir. Türkiye'yi en kısa 
zamanda dış yardıma mühtaoolmaktan kurtar
mak, onu iktisadi bağımsızlığına kavuşturmak 
şarttır. Biz. faunun en geç 1972 yılında gerçekleş
tirilebileceğine inanıyoruz. Hattâ gereken ted
birler alınırsa ve ciddî olarak uygulanırsa 
daıha önce de bu hedefe ulaşılabilir, kanaatin-
dey'ız! 

Biz, İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının bu 
konuda teklif ettiği hedefle mutabık değiliz. 
Türkiye'yi daha erken bir tarihte, meselâ, 
972. de di;ş ekonomik bağımsızlığa ulaştıracak 
şek'tide plân hedeflerinin yeniden ıgözden ge-
Çidlmesini talep ve teklif ediyoruz. 

Bu konuda, sırası gelmişken, ilmî gerçeklerle 
gelişme ıh'aiîinde »olan bâzı ifadelere de değin-• 
mök isteriz,: Gerek Başbakan, »gerek bir muha-* 
leüet; partisinin 'Senatodaki ve Yüce Meclisteki 
mJzeülerî bu konuda ıSön derece hatalı ve -bilim
sel ;giej!çeklere aykırı ; bir ıgörüpL savundular. 

TURHAN FEYZİOĞLÛ •(Kayseri) — Akla
madığınız için söylüyorsunuz,<:-

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIŞ 
(Devamıla) —̂ Biz çok anlıyanlatrı;gördıük; Fey
zioğlû dün ne söyledilerse -'bugün tersini söyle
mişlerdir. Onun için biraz sabırlı olunuz.-.. Si
zi bu taışkm harekete hep ;bu- ihtirasımız: ye sa
bırsızlığınız sürüklemiştir. Rica ediyorum, din
lemesini biliniz. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Anla
madığımız için söylüyorsunuz. ~ 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Bir dakika beyefendi. (Gürültü
ler) '". • :;.. : " , V ' . '"' : ' 

BAŞKAN — Çok rica ederim, yerinizden 
müdaıhale etmeyiniz Sayın Feyzioğlû. 

€ . H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Sevgili arkadaşilarım, Feyzioğlû 
bir noktaya temas etmiştir. Feyzioğlû zannet
mektedir ki, memleketin bütün sorunlarını bi
lir ve kendisinden başka hiç kimse bilmez. 
(C. H. P. ve G. P. sıralarından gürültüler) 

Siyaset adamları, idareciler, partilerin ida
recileri, Hükümet adamları, elbette ki bilgin
lerin ve o içteki mütehassısların kendilerine söy-
liyecekleri dokümanlara inanırlar ve o istika
mette konuşurlar. (C. H. P. sır allarından alkım
lar) Bu ihiç^ir zaman, konuşan insanların 
kendilerine verilen dokümanları başkalarından 
aldıkları ilhamla .konuşmalarına mâni teşkil eİ?-
mez. Bunu öğren Feyzioğlû. Bunu öğrendiğin 
zaman, iyi politikacı olacaksın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Satır'dan 'bir ricam var. 
Sayın Satır, lütfen karişılıklı konuşmalara 

cevap haızırlıyacak, mahiyette konuşmayınız;-. 
Konudan hiç dışarı çıkmıyalım efendim, karşı
lıklı konuşımıyalım. Bunu Sayın Satır'dan da 
rica ediyorum. 

€ . H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devaımila) — Teşekkür . ederim. ,S:ız yalnız 
müdahaleleri önleyiniız. • . . - . 

BAŞKAN — Her iki taraıfa da rica, ediyorum: 
efendim. Çok rica ederim. j -,-/ ••? "• 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamıla) •—,:Dediler ki; «kalkınma hızınım 
% 5 e veya % 4 e düşürmeye razı olursak, -. 
dataa kısa" bir süre içinde ekonomimizi dış kay
naklara bağlı olmaktan kurtarabiliriz,». B$. 
hüküm> .'hem gerçek uzmantlarm - Türk ye yar 
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bancı bilim adamlarının - geliştirdikleri ilmî 
görüşmelere, hem de Türk plâncılarının vak
tiyle Konsorsiyumda ve İktisadi İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilâtı (O. E. C. D.) toplantıların
da savundukları teze taban talbana zıttır. 

Cembridge'in tanınmış iktisatçısı Mr. Ber-
rill de, vaktiyle Türk plâncılarının tezine 
karşı aynı yanlış görüşle çıkmıştı ve Konsorsi
yum üyesi ülkelerin ünlü iktisatçıları ile" yapı
lan tartışmalar sonunda konsorsiyum bizim te
zimizi doğru bulmuş ve plânımızı desteklemeye 
karar vermişti. 

Gerçekten, kalkınma hızım azaltmak, bir 
ülkenin dış yardım ihtiyacını tümüyle azalt
maz, aksine artırır. Düşük gelişme hızı yar
dım alan ülkelerin, bir yandan «tasarruf kapa
sitesi» nîn artışını kısarak, bir yandan da 
«ihracat gelirlerini artırma gücünü» olumsuz 
yönde etkiliyerek, onu, çok daha uzun süre 
yardıma muhtaç durumda bırakacaktır. Bu 
bakımdan, dış yardıma muhtacolmaktan daha 
çabuk kurtulmanın tek yolu, «hızlı kalkın
mak» ve kalkınmanın çeşitli güçlüklerini «yurt 
içinde çözümlemeyi» göze alabilmektir. 

Biz, A. P. yi bu bilimsel gerçeği anlıyama-
dığı veya bu ciddî tutumu benimsemekten kork
tuğu için kınıyoruz. 

A. P. nin bu konudaki korkak ve ürkek tu
tumu plâncıları o derecede etkilemiş ki, tesbit 
ettikleri plân hedefleri yüzde yüz gerçekleşse 
bMe, Türkiye 1975 yılında dış kaynaklara 
bağlı olmaktan kurtulamıyacaktır. 

Bu plânın getirdiği hedefler üzerinde ilim 
adamlarının, uzmanların yaptıkları projeksiyon
lar açıkça gösteriyor ki, 1972 yılından 1975 e 
kadar ihracatımız, ithalâtımız ve diğer önemli 
tediye bilançosu kalemlerimiz, plânın 1967 -1972 
dönemi için öngördüğü artış hızlarım devam 
ettirseler bile 1975 yılında ödemeler bilançosu
nun cari işlemler dengesi açığı azalmıyacak, 
aksine bir miktar artacaktır. Başka bir de-
yim'le, bu gidişle 1975 yılında, Türk ekonomi
si, hem bugünkünden, hem 1972 dekinden da
ha çok dış yardıma muhtaç bir durumda bıra
kılmış olacak; dış ekonomik bağımsızlık bir 
başka «bahara», üçüncü veya dördüncü plânın 
sonuna ertelenmiş olacaktır. 

.Sayın Demirel'in, «Nasıl olsa dostlarımız 
bize yardım eder» zihniyetiyle bu konuda kendim 
ni aşırı bir iyimserliğe kaptırmış olması - özel

likle son dünya olayları ve Orta - Doğu buna
lımı karşısında - tasvibedilecek bir tutum de* 
ğildir. Bütün değerli milletvekili arkadaşla
rımı bu konuda uyarmayı önemli bir görev sa
yarım. 

C. H. P. olarak, kalkınma plânımızın temel 
hedeflerinden biri de bölgeler ve gelir grupları 
arasındaki sosyal adalet dengesinin sağlanması 
olmalıdır, diyoruz ve buna gönülden inanıyoruz. 
Bu hedefi ihmal etmenin Anayasaya, ve plânın 
demokratik olma niteliğine aykırı düşeceğini 
iddia ediyoruz. 

Oysa, elimizdeki plân tasarısı bölgelerarası 
ahenkli kalkınmayı unutmuş görünmektedir. 
Doğu ve-Güney - Doğu bölgelerimizin Batı böl
gelerine nazaran içinde bulunduğu kötü şart
lan biran evvel düzeltmek, hem plân esprisine, 
hem de Anayasamızın «vatandaşları insan hay
siyetine yaraşır bir seviyeye ulaştırmamız» âmir 
hükmüne uygundur. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizdeki Ba
tıya nazaran ıgeri kalmışlığı gidermek amacıyla, 
C. H. P. Hükümetleri 1900 bütçesine «Doğuya 
yardım» tahsisatı koymuştu. 1950 seçimini ka
zanan D. P. iktidarı, «Vatanın Doğusu - Batısı 
yoktur» demogojisi ile bu tahsisatı kaldırmıştı. 
Bu plânda da, Doğunun i'hmal edilmiş olması 
A. P. iktidarının da, bu, sakat zihniyete kendi
sini kaptırdığı endişesini doğurmaktadır. 

Plân, sosyal adaletin sağlanması yönünde de, 
hiç bir ciddî tedbir ve politika getirememekte
dir. 

Dört yılda bir seçim sandıklarının başına 
giderek; 

«Demokrasiyi yürütürsek, ya da enflâsyona 
ve deflasyona yol açmıyan bir fiyat istikrarı 
saklarsak sosyal adaleti (gerçekleştirmiş oluruz» 
iddiaları gülünç olmaktan da -ötede vahîm ha
talarla dolu bir sakat görüştür. 

Türkiye'de gelir dağılımının sosyal adalete 
ne ölçüde aykırı olduğu ve bu bozuk dağılımın 
başlıca kaynaklarının neler olduğu hepimizce 
malûmdur. Fakat, daha 'önemlisi, bunları bizzat 
Devlet Plânlama Teşkilatındaki uzmanlar bilim
sel metotlarla tesbit etmişler, tablolarla önü
müze sermişlerdir. Ne var ki, 'Sayın (Başbakan 
işine igelmiyen bu rakamları plân dokümanın
dan çıkartmış; bu raporda tavsiye edilen ted
birleri plâna aldırtmamış; fakat bir yandan da 
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«sosyal adalet ilkelerine uygun bir kalkınma 
sağlanacağını» lâf olsun diye iddia edegelmiş-
thv 

Bu çelişmeli tutum kendisine C. H. P. li Mil
letvekili arkadaşlarım tarafından izah edildiği 
zaman Saym Başbakan, Komisyonda bunları ba
kın nasıl cevaplandırmıştır : «'gelir dağılımı 
araştırması plânlamadan iki:uzman tarafından 
hazırlanmış kaba bir rapordur.» Bizce bu sakat 
bir zihniyetin ifadesidir. İşinize ıgelmiyen, neti
celerinden hoşlanmadığınız araştırmalara, ısmar
ladığınız gibi hazırlanmıyan etütlere «kaba ra
por» diyip bir tarafa atarsanız, hem 'güven veri
ci bir politika gütmüş olmazsınız, hem de mu
halifleriniz size karşı çıkıp da «öyleyse bu plân 
tasarısı da - iki uzman yerine oniki uzman ta
rafından hazırlanmış kaba bir plândır» demeye 
hak kazanmış olurlar. Başbakana, seçim mey
danlarına çok yakışan bu tutumu terk etmesini 
ve kalkınma plânı gibi önemli bir dokümanın 
hiç olmazsa Parlâmentodaki müzakerelerinde 
dalha olumlu ve daha ciddî olmasını tavsiye 
ederiz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını değerlen
dirirken, onun temel sorunlarımıza ne derece 
isabetli teşhisler koyabildiğine ve ne ölçüde 
gerçekçi çözümler 'getirebildiğine bakmamız ge
rekil Son yirmi yıllık gelişme tecrübelerimizin 
de açıkça 'gösterdiği gibi, «Türk ekonomisinde 
gelişmeyi sınırhyan temel yapısal güçlükler» üc 
veya dört noktada, önemli «darboğazlar» va-
ratmaktadırlar. Bu «darboğaz» ların İkinci Plân 
döneminde de ve hattâ bu gidişle Üçüncü ve 
Dördüncü Plân dönemlerinde de devam edeceği 
y„e kalkınmıamızı olumsuz yönde etkiliyeceği 
anlaşılmaktadır. 

Elimizdeki plân tasarısında da en açık şek
liyle ifadesini bulan ve «Gelişmemizi sınırhyan 
bu yapısal güçlükler» şunlardır. 

1. — Tasarruf yetersizliği : Yani üretim ka
pasitemizde devamlı ve önemli artışların sağ
lanması için gerekli yatırımların yapılmasını -
hızlı sermaye teşekkülünü - mümkün kılacak bir 
yurt içi tasarruf seviyesine 'henüz ulaşılamamış 
bulunması. Gönüllü tasarrufların ve kamu ta
sarruflarının, hızlı kalkınmamızın finansmanı
nı sağlıyacak seviyelere ulaşamamış bulunma
sının birtakım alışkanlıklar, eğilimler ve ku
rumlarla ilgili güçlükleri - bâzı yapısal neden

leri - vardır. Bunları değiştirecek köklü ted
birleri almadıkça; malî müesseselerin kuruluş 
ve işleyişlerini yeniden düzenlemedikçe bu 
«Dar boğazların» belirli bir süre içinde kırıl
ması ve aşılması mümkün olmıyacaktır. 

2. Döviz yetersizliği: 
Yani, Türk ekonomisinin oldum olası, ge

lişmesini güçleştiren, sınırhyan ve hattâ bâzı 
dönemlerde yanlış istikâmetlere sapmasına yol 
açan dış ticaret ve dış ödemelerle ilgili «Güç
lükler» ve «tıkanıklıklar», ele alınması gere
ken ikinci önemli noktayı teşkil etmektedir. 
Dış ödeme imkânlarımızın ve ihracatımızdaki 
gelişmelerin plânda ifade edildiği gibi «..millî 
•gelirdeki artışlara paralel bir gelişme göstere
memiş olması ve böylece ekonomik gelişmeyi 
sürükleyici değil, fakat sınırlayıcı bir niteli
ğe sahibolması» geçmiş yıllarda gelişmenin 
sınırlı kalmasına yol açan temel yapısal angel-
lerden biri olmuştur. 

Plân bu gerçeği de kabul etmektedir. 
3. Gelişmeyi kısıthyan kurumsal güçlük

ler, plânda da kabul edilmiştir. Bunlar; «Ta
rımsal organizasyon»un bozukluğundan, yani 
insan . toprak ilişkilerinin iyi düzenlenmemiş 
bulunmasından, üretici ile pazar ve tüketici ara
sında birtakım aracıların mevcudolmasmdan, 
sanayi ve hizmetler alanında da benzer kurum
sal yetersizliklerden doğan güçlüklerdir. 

Görülüyor ki, plân tasarısında kalkınmamı
zı sınırhyan temel yapısal güçlüklere olduk
ça isabetli teşhisler konmuştur. Ve bu dar bo
ğazlar kırılıp aşılmadıkça Türk Ekonomisinin 
hızlı ve dengeli bir kalkınmayı; başaramıyaca-
ğı ve Türk halkının her gün artan bir refah se
viyesine ulaşamıyacağı gerçeği kabul edilmiş
tir. Fakat bu güçlüklerin yenilmesi için gere
ken reform reorganizasyon tedbirlerinin ve 
ciddî politikaların hemen hiç birisine plân do
kümanında yer verilmemiştir. Çünkü, bu ted
birler A. P. nin siyasi anlayışına ve onun Hü
kümetinin «tutucu» ve «çekingen» politikası
na aykırı düştüğü için, plânın dışında bırakıl
mıştır. 

Oysaki, plân hedeflerine uygun düşecek bir 
politikanın temel taşları olarak: 

a) Tasarruf yetersizliğini ortadan kaldır
mak için, köklü bir «vergi reformu» yapılma
sını; kredi kullanımını düzeltmek için banka-

— 681 
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İar sisteminin ve malî kurumların reorganizas-
yonu ve kredi politikacının baştan sona eleş
tirilmesini plâna almak gerekirdi. 

b) Dış ticaretle ilgili güçlükleri ortadan 
kaldırmak için, bugün yürürlükte bulunan dış 
ticaret rejimim yıkıp, yeni bir düzene kavuş
turmak; ihracatın artışını sağlayacak, ithal 
ekonomisinde «pahalı oyuncaklarla» oyalan
mamızı (bâzı montai sanayii serüvenleri gibi) 
önliyecek köklü tedbirleri plâna almak gere
kirdi. 

c) Tarım kesiminde gerçek anlamiyle bir 
«Toprak reformu»nun yapılması; üreticilerin 
ve tüketicilerin aracıların elinden km-tarılma-
s^nı sağbyacak bir modern kooperatifleşme ha
reketinin düzenlenmesi plâna alınmak gere
kirdi. 

Onn. "nlânda bunların hiçbirine yer veril
memiştir. Bunların yerine «marjinal» birtakım 
c1n"pitrne'l^ rrı^örcn. pekinden ifadelerle ya
zılmış zayıf bâzı tedbirler plânda yer almış
tı:*. * 

Snyn Başbakan, komisvon tartışmalarına 
cevan verİT-ken- kullandığı bir sözde crerekee.vi 
hmnda kull anamı vneak ve «bu, y.rvsnl güçlük
lerin e-"t"dnn kald^ılmnsır>a yönelmiş... Te
mel politikaların» plân dokümanında yer al
ması rrerekmezdi, «onları ileride ydlık program
ları. V^v>^n.^i7» divemive^ektir. Cü^kü; bu te
mel polit'kalafa bulada da yer verilmez ise ni
ye ver verecektir1?. «"-İhracatçılara daha bol dıs 
re"i varma imkânları sağlanacaktır» nevin
den simdi nlânda yer nl.mıs bulunan bâzı uy
durma ve önemsiz tedbirlere mi?. 

B R Türkive'nin gelısmesinîı sınırlayın temel 
yanışa!, güçlüklerin ve bunların yarattığı «Dar 
boğa^lann» hensM birden ortadan kaldırma
ya yönelmiş tutarlı ve cesur bir kalkınma poli* 
takasına taraftarım. Böyle bir politika, umu vâ-
doM .reolismo plân1 arı cerc-eTresi içinde düzenlen
medikçe vo bu p^n^"" c:ddî bir tutumla uygu
lanmadıkça, başarılı bir kalkınma hamlesi yapa-
mıvacnğımıza, preniş halk kütlelerini refrıha k'a-
vuştura mı va cağımıza ve ekonomimizi dışarıya 
a.vuc açmaktan kurtaramıyacağımıza inanıyoruz. 
tste biz, (.Ortanın solunda) bir parti olarak, bu 
a m v ^ r a b;zi ulaştıracak tek aracın, «Demokra
tik 'kalkınma plânı» olduğuna inandığımız iein 
«Plân» -.taraftarıyız. Ciddî ve disiplinli bir plân 
anlayışına;. «Ekonomik ve sosyal yapı değişme

lerini gerçekleştirmeye yönelmiş - bir kalkınma 
plânına» taraftarız. • 

Elimizdeki plân tasarısı maalesef bu nitelik
te bir plân değildir ve A. P.-de ciddî ve disip
linli bir plân .anlayışına sahip bulunmamakta
dır. 

Şimdi, O- H. P. nin plân anlayışı ile A. P. 
ninki arasındaki farklara burada bir nokta ko
yarak, biraz da elimizdeki plân tasarısının kendi 
mantığı içinde. tutarlı olup olmadığına bakalım. 

Hemen ifade edelim ki, İkinci Beş Yıllık 
Plân Tasarısı kendi mantığı ve iç yapısı içinde 
bile önemli «tutarsızlıklar» ve . «yetersizlikler» 
taşımaktadır. 

Bunlardın önemli gördüğümüz birkaç tanesi
ne kısaca değinelim. 

1. İlk olarak Sayın Başbakanın, «Büyük 
plân» iddiasını ele almak isterim. Savın Demirel, 
gerek p\km komisyona takdim konuşmasında, 
ererek -dı.şard», yaptığı konuşmalarda şöyle garip 
b'rtakı-m iddialarla ortava çıkmaktadır: «Bu plân 
büvük bir plândır... Büyük Türk Milletine böy
le büyük bir p^ân lâyıktır.» diyor ve sonra da 
piTının büyük olduğunu ispat etmek için,' «önü
müzdeki bv. yılda 119 milyar liralık yatırım 
v"fmlacıktır; halbuki, Birnci Plânda sadece 60 
milyar liralık yatırım öngörülmüştü» diye ilâve 
ediyo:*. Ayrıca, «Ben bu plânla 1,5 milyon va-
t?ındaışıma sanayide iş bulacağım.» demeyi de 
unutmuyor.-' Bu ifadelerin neresini düzeltmekle 
işo bağlıyacağımı bilemiyorum. 

B'r kere. yatılım seviyelerini mukayese için 
B Vinci ve İkinci Plân hedeflerini Sayın Demir
ci'm verdiği şekilde halkoyuna .sunmak, kanaa-
•timo' yrnlış tercih edilmiş ucuz bir inandırma 
yoludur. 

Çünkü, Birinci Plânın yatırım hedefi olarak 
verilen 60 milyar rakamı 1961 fivatlariyle ifade 
pd'lmi°. bir rnkamdır;: İkinci Plân hedefi ise, 1965 
fivatlariyle ifade edilmiştir. Ayrıca, 60 milyarın 
içine, «stok artışları.» dâhil edilmemiştir; 119 mil
yarın 7,5 milyar lirası, «stok artışları» dır. 

Daha az aldatıcı, daha acık rakamlar plân 
dokümanında varken Sayın Demirel bunları ne
den kullanmaz, merak ediyoruz. 

İkinci Plânın 111,& malyarlık. yatırım hedefi 
nin, finansman kaynaklarının sağlanamaması do-
layısiyle, en >azradan: 20 milyar: liralık kısmı da 
yapılamı^cak --gibi cğözükûljekte'diri ::J$L dürnmda, 
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'karşılaştırmanın,:bugün için, Birinci Plân dcne-
-mindo (1965 fiyatlariyle) gerçekleştirilen. 70.mil
yar liralık yatırım seviyesi ile İkinci Plân döne
minde (yine 1965 fiyatlariyle) gerçekleştirilmesi 
muhtemel seviye olan 90 milyar liralık yatırım 
arasında yapılması gerekir. 

Kaldı ki, bu konuda, bir diğer önemli nokta 
d?, şudur: Bir plânın büyük olması değil, opti-
mal, olması, yani en iyi çözümü getiren, en ger
çekçi hedefleri ve politikaları teabit eden bir 
pTân olması önemlidir. Yoksa, nüfusu daha faz-

- lala^mış, imkânları ve problemleri de bir arada 
artmış bir ülkede, yatırımlarımı mutlak seviyeler 
olarak ölçülen miktarları, muhakkak ki, artacak
tı:*. Bunun aksi zaten düşünülemez. 

Ama, Sayın Demirel, «Büyük plân» edebiya
tı yapmaya do^am edecekse kendisine bir önem
li noktavı. hatırlanmak isleriz. Plânın büvüklüğü 
«Yatırımların mutlak miktarı», ile değil, yıllık, 
ya da beş yıllık, «artış hızları» ile ölçülmek ge
rekir. . . - . - • 

"Birinci Plâ:nı ile.İkinci arasında bu amdan b'r 
katılaştırma ypıpa^sak ve bu am?Ha. biz7at plân 
dokumanımn verdiği rakamları kullanırsak, gö
rücü": -ki. îk'nci Plân, Birinciye kıvasla yatırım
larda çok daha mütevazı'bir hamle ön.frörmekte-
d,y; Vn B^'ncv P^âu çok daha önemli bir ham
leyi gerçekleştirmiştir. 

'Gerçekte;?!, plân tasarısının 7 numaralı tablo
sunda verilen 4 yıllık rakamları 5 yıllıp'a çevire
rek bir karşılaştırma yaparsak, görürüz ki: 

T-orVam ?,aıbit .sermaye vn tiranları 1962 - 1967 
dö'-ıemmdo. b0". yıldı, % 90.5 artış kaydetmiştir. 
Ik'nci Vlpn d "neminde ise sadece % 71,6 artış 
ön°,örü1müştir\ Yatırım1 arın yulık. ortalama ar
tı". Okan'larım ka^sıİH.stırırsa'k, İkinci Plân döne
mimde vine. önemli bi1" dirme görürüz. Nitekim, 
1962 - J967 .döneminde sab;t sermave yatırımla
rı OfiT*eekiesme o ^ ^ k ) yi1 d5». oHa^ma, % 15 
artr- kaydetmiştir: Ü967 - 1972 dönemi ie:n. ise, 
r'piân hpdn.fi olarak, gerdek1 eşo;ce<?i çeşitli neden
lerle şüpheli duTimda olan) yılda sadece % 1.1,2 
bir artış öngörülmüştür. 

Avnı hız azaltması özel sektör yatırımları ve 
•bilhassa kamu sektörü yatırımları için söz konu
sudur, Kamu yatırımlarının gerçekleşen yıllık 
artış hızı % 16ikenı, İkinci Plânda % 10 a dü-
0rülnı:ek.istenınektedir; ... -: :-•• r -•'.. :; 

«Neden yapıldığı?.. Ne derece gerçekçi oldu
ğu?. Hangi siyasi tercihlerle bu yola gidildiği?.» 
konusundaki .tartışmalar bir yana bırakılsa, bile, 
yatırımların artış hızını böylesine düşüren bir 
plânın, «Büyük plân» edebiyatına konu yapıl
ması gerçekten, anlaşılması güç bir tutumdur, 

Sayın Başbakanın, plânda öngörülen 25 mil
yarlık sanayi sektörü yatırımı ile 1,5 milyon in-
sa^a, «Sanayi kesiminde» istihdam imkânı • aça
cağı konusundaki iddiası da, bizzat Plânlama 
Teşkilâtının yaptığı çalışmalardan çok farklı bir 
hesaba davanıyor olmalı. Günkü, p^ân doküma
nında, «111,5 milyarlık yatırım ile 2 milyon 250 
b'n kişiye yeni çalışma alanı açılacağı», ifade 
edilmektedir. 

Toı^alh yatırımlarını dörtte birinden az ile 
(yani 25 milyarı ile) 1,5 milyon insana, hem de 
endüstri gibi ekonominin sermaye yo*unlu<nı 
vüksek bir kes'nvnde yeni iş alanı aeılrbilse'idi, 
diğer dörtte ücü ile kimbilir neler yapılmazdı. 

Savın Demirci'm bu hesaıbı, sanayi kesimin
de ortalama her 17 bin liralık yatırıma bir işçi 
için istihdam imkanı yaratılabileceği varsayı
mına dnvanmış olmalıdır. 

Fakat gerçek dimim maalesef-hunin çok üs-
'"ünded'r ve hele plânın önrçb^d'^ü sınavı va-
tn"m alanla^mn ve p^oi^leridin Ö^PTII' b ;^ kıs
mında - mnsolâ petrol raf'^erisî. P-ÜVP f^brika-
1fi.T*ı, pr>t,™~.k'rnva, tersleri g:,bi vatırır^larda - or
s a m a bir m'l^on liranın ü^trnde bir vatı^ım-
ln, a-"cak bir işçiye yeni iş imkânı yaratılabile
cektir. • 

S n n Dem'rel, • çoğunu İktisadi Deflet Te
vekkülleri elivle yaptıracnrh bu yardımlarla 
"aı\ıtılpcak s^ai tes'sİPre, vaktiyle yapıldığı gibi 
"partizanca kayırmalarla» lüzumundan fazla 
"-dam doldurmak yokuna, gidecekse, hesaplarını da 
bu^a ^öre yapmışsa, o zaman durum derişir. Ak
si halde, oltada bir çelişme ve tutarsızlık olduğu 
da mevdandadır. 

2. İkinci B"s . Ydbık Plânca g^i imme pa.r-
m u bir d'^er önomli tutarsızlık : «yatırımların 
'kamu v p ö^el sektör kesimleri arasındaki dağılımı» 
ile ilgilidir. 

Plân dok^mani «yatırım harcama1arına 1967 
de vü^de 48,7 s'nin, 1972 de ise yü^de 49.3 ünün 
özel sektörce yapılacağı tahminini» açıkladıktan 
hemen sonra bu tahnrn'n dayandığı üç önemli ge
rekçeyi sövlrcp sıralamaktadır : 

a) İlk'plân uygulamasmırî verileri, .: ' -"-'• 
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b) özel sektörün finansman imkânları, 
e) İkinci plân döneminde yapılacak yatırım

ların teknoloji özellikleri ve sektörlerarası dağı
lımı. 

Plân dokumanı, yatırımların ne kadarının 
özel sektörce yapılacağı ve dolayısiyle ne kadarı
nın Devlet kesimine görev olarak verileceği ko
nusundaki kararların dayanması gereken kri
terleri bu üç noktada böyle ifade ediyor. Mem
leket gerçeklerini göz önünde tutan bir yatırım 
politikasını hazırlarken bu kriterlerin, bu öl
çü esaslarının kullanılmasına kimse itiraz ede
mez. Ancak, plân dokümanının finansman tab
lolarını, yatırım hedefleri ve gerçekleşmelerle il-
ıgili bölümlerini dikkatle incelerseniz durumun 
böyle olmadığını açıkça görürsünüz. 

Plânın yatırım hedefleri tedbit edilirken, 
bizzat plânda verilen esaslara uyulmamış ve 
çelişmelere düşülmüştür. Çünkü, İkinci Beş 
Yıllık Plânda özel sektörün yapacağı tahmin 
edilen yatırımlar, hem ilk plân uygulamasının 
verilerine aykırıdır, hem özel sektörün finans
man imkândarınm çok üstündedir, hem de «sa-
navi kes'minin sürükleyici» olmasını öngören 
plân hedefleri ile özel teşebbüsün beliren eği
limi eri arasmdaıki çelişme dıolaıyiöiyle gerçekçi 
değildir. 

Simdi bu görüşümüzü p ]ân dokümanından 
aldığımız rakamlarla, matematik bir kesinlikle. 
ispat edeceğiz : 

a) Ik'nci Plânın, yatırımların kamu özel da
ğılımı konusunda getirdiği politika, plânda ve
rilen «birinci kritere» aykırıdır. Yani «;lk plân 
u lulamasının veriler'» nden çok farklıdır ve 
1962 •-. 19-R7 dönemindeki p-idişi tersine çevirme 
heves"ndedir. N'tekvm, plân dokumam 1963 -
1966 döneminde ö^el sektör yatırımla nmn 
(srerçekleşmeler olarak) toplam yatırımlar için
deki pavınm 1963 te yüzde 49.1 den, 1966 da 
yüzde 42 9 sevivesine düştüğünü ve bu düşüşün 
en ç <k hızlandığı yılların da özel sektörcü geçi
nen. A.P. nin ikt ;darda olduğu 1966 yılında kay
dedildiğini açıkça gösteriyor. Durum açık, mem
leket gerçekleri, kalkınmanın koşulları A.P. ikti
darına bile özel sektörden daha hızlı artan bir 
kamu vatınım politikasını kabul ettirmiş. Bu
na ranrrıen İkinci Beş Yıllık Plânda bu g'd's 
her nedense tersine çevrilmek istenivor ve üye
lik bu tersine dönük politikaya da «ilk plân 

uygulamasının sonuçları» gerekçe olarak kullanıl
mak isteniyor. Bu, çelişmenin sadece bir kısmı
dır. 

b) Çelişmenin bir diğer kısmı, özel sektör 
yatırımlarının, bu kesimin «finansman imkânları
na» göre tahmin ve tesbit edilmiş olduğu konu
sundaki iddia ile, plânın özel sektöre «sermaye 
transferi» öngören bölümleri, tabloları ve politi
kaları arasındadır. En şişirilmiş şekliyle dahi 
plânda yer alan «gönüllü tasarruf» tahminleri 
özel sektörden «beklenen yatırımların» 8 mil
yar 100 milyon lira gerisinde kalmaktadır. 
Plân dokümanı 1968 - 1972 döneminde, 5 yıl
da toplam olarak, özel sektörün 57 milyar 
400 milyon liralık yatırım yapacağını tahmin 
etmiş; oysa, aynı tabloda «gönüllü tasarruf
ların» aynı süre içinde sadece 49 milyar 300 
milyon lira olacağı, «özel sektörün finansman im
kânları» nm kendi yatırımlarını yapmaya yet-
miyeceği gösterilmiş... özel sektörün şişirilmiş 
vatınm tahminlerinin gerçekleşebilmesi için or
taya çıkan 8 milyarlık «özel sektörün finansman 
açığının» 4 milyar liralık kısmın m Devletin 
dış yardımlarla sağladığı kaynaklardan kar
şılanması düşünül üvor. Geriye kalan 4 milvar 
liralık kısmının da kamu kesiminde yaratılan 
tasarrufları, - yani fakir halkın ödediği vergiler
le, memur ve işçilerden kesilen sigorta ve emek
lilik ödenekleri ile elde ediln fon ve bütçe kay
maklarını - bir volunu bulun özel sektöre transfer 
ederek karşılanması plânda öngörülüyor. 

Dün bu küflüde Savın A.P. Sözcüsünün id-
d:aşı hilâfına olarak özel sektörle, kamu sektö-
"ttnün «karma teşebbüsleri» iç:n Senatoda kabul 
^d'len öne^e biz:m endişelerimizi giderici ni-
VIikte değildir. Mahdut kişilerle karma teşeb
büs kurulmıvncak demek, yetmez. Hiç değil
se yavgm halk tasarruflarivle, tek tek kü-
c"k ve oHa, tasarruf sahiplerivle işbirliği ya-
mla^afh belirtilmeli idi. Ne plân, ne de Yet
ki Kanunu bu nitel ik)te değildir. 

Kaldı ki, bu konuda «Devlet baba kendisi 
muhtacı himmet bir dede» demek yerinde olur. 

Sırası gelmişken, son günlerde basına akse
den «para sıkıntısı» ndan ve iktisadi «durgun-
'uk» tehlikesinden de bahsetmek isterim. Son ay
larda özel sektör c;ddî bir «para sıkıntısı» ile 
karsı karşıva bırakılmıştır. Hükümetin daha 
.'nflç para ve kredi politikasında aldığı ölçüsüz 
açılma kararlarının cezası, şimdi iş adamlarına 
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ödettirilmek istenmektedir. 1966 Mayıs ayından 
1967 Mayısına kadar geçen 12 aylık kısa dönem 
içinde Merkez Bankasının ticari bankalara ve 
özel sektöre açtığı reeskont kredilerinde yüzde 
125 oranında ölçüsüz artışlar yapılmış; banka 
kredilerindeki artışlar bunu izlemiştir. 

Ote yandan Maliye Bakanı 1966 bütçesinin 
açığını küçük göstermek ça.bası içinde, çıkar
dığı istikraz tahvillerinin çok önemli bir kısmı
nı ticari bankalara satarak onların finansman 
imkânlarını azaltmış ve böylece kendisi sözde 
Merkez Bankası kaynaklarını kullanmamıştır. 

Bu düzensiz ve hesapsız gidiş, bir süreden 
beri öyle bir kerteye gelmiştir ki, özel sektöre 
romantik bağlarla bağlı A. P. idaresi dahi kredi 
musluklarını kısıcı tedbirler almak zorunda kal
mıştır. 

Bu tedbirleri almazsanız, zaten Mayıs sonu 
itibariyle yüzde 6 artış gösteren genel fiyat se
viyesi yıl sonunda yüzde 10 u aşan enflâslonist 
artışlar kaydedecektir. Bu tedbirleri alırsanız, 
piyasada para sıkıntısı, iflâslar ve iktisadi du
raklama tehlikesi belirecektir. 

Görülüyor ki, ucuz yoldan 'özel sektörcülük 
oynamak mümkün değildir. Hele bunu A. P. 
idaresinin bugün yaptığı gibi bilgisiz ve dü
zensiz yürütmeye kalkarsanız, bunun bedelini 
hem millet olarak, hem de bizzat özel teşebbüs 
olarak çok pahalıya ödemek durumunda kala
biliriz. 

Bu tecrübe C. H. P. sinin ölçülü, hesaplı ve 
sıhhatli bir gelişme politikasıyla uzun vâdede, 
gerçek özel sektöre dinamik ve yaratıcı müte
şebbise daha büyük 'gelişme imkânları sağlıyabi-
leceğini bir kere daha açıkça göstermektedir. 

Ne taraftan bakarsanız sakat ve tutarsız bir 
politika... 

e) Yatırımların kamu - özel dağılımı tesbit 
edilirken plânın kendi koyduğu üçüncü kriterin 
de dışına çıkıldığı ve plânın amaçlariyle araç
ları arasında açık bir çelişme ve tutarsızlık ya
ratıldığı muhakkaktır. Nitekim, «yapılacak ya
tırımların teknolojik özellikleri ve sektörel da
ğılımı» esas alınsa idi, kamu yatırımlarına da
ha büyük bir ağırlık verilmesi gerekirdi. Çünkü 
plân, «sanayi kesimini Türk ekonomisinin sü
rükleyici sektörü» olarak hızla geliştirmek is
tiyor. Çünkü plân, yatırımları konut alanından 
daha verimli alanlara, özellikle imalât endüst-
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risine çekmek istiyor. Çünkü plân, ekonominin 
hemen her alanında ileri teknolojinin hızla ya
pılmasını istiyor. 

Oysa, Türkiye'de özel teşebbüslerin büyük 
bir çoğunluğunun eğilimleri malûm. Plânın is
teklerine ters düşen eğilimler bunlar. 

Bunlardan sadece bir tanesine işaret etmek, 
durumu aydınlatmaya yetecektir sanırım. Bi
rinci Plân döneminde özel yatırımların konut 
alanına daha az, imalât sanayiine daha çok 'git
mesi istenmişti ve bunu sağlamak için çeşitli 
tedbirler alınmıştı. Uygulamada alman sonuç
lar ise, durumun ters yönde bir gelişme kaydet
tiğini gösteriyor. 

Özel yatırımların tümü içinde konut yatırım
larının nispî önemi 1963 te % 43.2 iken 1966 
da % 49 a çıkmııştur. İmalât sanayii yatırımları 
ise, 1963 te % 36,4 iken, aksi yönde bir .ge
lişme ile 1965 te % 23 9 a düşmüştür. 

Bütün bu .gerçekler bilinirken ve hele «Ulus
lararası Plân Koıllogyumu» na sunulan dokü
manda, yabancı uzmanlara ve Konsorsiyum 
temsilcilerine bile «Türkiye'de kalkınma hamle
sinin esas yükü Devletin sorumluluğunda ola
caktır. özel sektörün rolü ancak önemsiz bir 
seviyede kalacaktır.» şeklinde .görüşler sunulur
ken, plân dokümanı neden bu çelişmelere düş
müştür? Cevabını biz verelim : Çünkü, biliyo
ruz, Sayın Barbakan böyle suallere cevap ver
mekten hoşlanmaz. Onun yerine biz cevap ve
relim ve gerçekleri ortaya koyalım : • 

Sayın Demirel, özel sektörün 1968 - 1972 
döneminde tahmin edMen yatırımları yapamı-
yacağım ve hele plânın öngördüğü sektörlerde 
ve plân ilkelerine uygun yatırımların gerçekle-
şemiyeceğini bilmektedir. Devletin özel sektö
re transfer etmeyi düşündüğü kaynaklar, bütçe 
açıklarını artırma ve kamu hizmetlerini aksat
ma pahasına da olsa, bir yerden bulunup özel 
sektöre verilse bile, bu hedeflerin çok gerile
rinde kalınacağı muhakkaktır. Ama ne var ki, 
plânın gerçek finansman açığını gizlemek de 
politik mülâhazalarla önemlidir. Bir taraftan 
büyük vaitler yapmak ve «büyük plân» edebi
yatını geliştirmek, bir taraftan da bunları ger
çekleştirmek için yeni ek mükellefiyetler getir
meden bu nurlu ufuklara erişebileceği kanaati
ni uyandırmak istemektedir. 

Bu siyasi kaygının plân dokümanı üzerin
deki etkisi o kadar barizdir ki, finansman 
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.tâîbManna bakınca, 1969 seçimi yılma kadar 
300 ilâ 500 milyonluk «iç istikrazla» karşılana
cağı belirtilen önemsiz ek finansman ihtiyacı ve 
1970 ten itibaren artan yeni vengi ıgayretleri
nin yer aldığını görüyorsunuz. Normal bir 
ekonomik .gelişmenin böyle garip bir gidişi zo
runlu kılmış olması düşünülemez. Bu, olsa ol
sa A. P. nin seçim kaygılarının zorunlu kıldığı 
garip bir plân anlayışının ifadesinden baışka bir 
şey değildir. 

Finansman konusuna değimımiışken, İkinci 
Beş Yıllık Plânın ıgerçek finansman açığının 
ne olduğu konıusundaki görüşlerimizi de a>çık-
ılıyalım. Bilgi ve tecrübelerine .güvendiğimiz 
ilim adamları ve teknisyenlerin plân üzerinde 
yaptıkları çalışmalar, bu plânın gerçek finans
man aıçığımn (1965' fiyatlariyle) 20 milyar lira
nın üzerinde olduğunu göstermektedir. 

Yalnız vengi gelirlerindeki gerçekçi olmı-
•yan tahminle''de ıgiızlenmiye çalışılan ek finans
man ihtiyacı 1968 - 1972 döneminde topilam ola
rak 6,4 milyar lira olarak tahmin edilmektedir. 
Buna İktisadi Devlet Teşekküllerinin yarata
cakları fonlarda yapılan benzer şişirmelerin 
"toplamı olan 2 6 milyarı ve gönüllü tasarruf ar
daki 5 milyar liralık aşırı iyimser taıhminleri 
ekleyince plân dokûmamndaki «gizli finansman 
açığı» nm yuvarlak rakamlarla 14 milyar lira
ya ulaştığı görülmektedir. Buna, plânın kabul 
etmek lûtfunu gösterdiği 7,4 milyarlık «görü
nen açığı» da eklersek 21,4 milyarlık bir top
lam finansman açığı ile malûl, yani sağlam bir 
finansman temelinden maıhrum bir plân ile kar
şı karşıya olduğumuzu görmüş oluruz. 

Kaldı ki, bu gerçekçi taihminler'sadece ge
lirler yönünden yapılan düzeltmelerle elde edi
len sonuçlardır. Aslında, bunlara uygulama 
esnasında kamu cari giderlerinde «plân tavan
larının» •delinmesinden doğacak finanııman ihti
yarlarını da eklemek gerekir. Plân kamu cari 
giderlerinde % 8,5 yıllık ortalama artış öngör
müş;, Millî Savunma giderlerinin de yılda 
sadece % 4 artacağını kabul etmiş. Bu tavan
ları, Sayın Domirel Hükümetinin 5 yılda en 
sızından 5 kere deleceğini tahmin etmek için 
falcı olmaya lüzum yoktur. Sadece Sayın Bar
bakanın son iki yılın bütçesinde izlediği mas-
-raf politikasına 'bakmak: yeterli olacaktır. 

.Sayın millotvekilleırt; plânın finansman ko
nusuna girmişken bir önemli noktaya ve bir di
ğer çelişmeye dalha dikkatinizi' çekmek isterim. 

Plân tasarısının 63 ncü sayfasındaki 9 nu
maralı «Kamu ıgelir hedefleri» talblosunu incele
diğimiz zaman görürüz ki; toplam kamu gelir* 
lcri 1967 yılında 23 milyar liradan 1972 de 
349 milyar liraya çıkacaktır. (Hem de kendi
liğinden çıkacağı talhmin ediliyor) Bu tahmin
lerin doğru 'olduğunu ıbiran için kafaul eder
sek, görürüz ki, 5 yılda plânın finansmanı için 
kamu gelirlerinde 12 milyarlık. bir artış ola
caktır ve bu 12 milyarlık artışın yarısı, yani 
6 milyar liraya yakın kısmı 3 va'si'talı vergi
den, 2,4 milyar liralık kısmı da İktisadi Dev
let Tevekkülleri kaynaklarını artırarak yani 
yeni fiyat ayarlamaları yaparak zamlarla sağ
lanacaktır. Bumun anlamı şudur: İkinci Plân 
döneminde kalkınmanın finansmanı için ka
mu sektörünün yaratacağı kaynakların yüzde 
70 i sosyal adalete aykırı olanlardan elde edi
lecektir. Yani, fakir ıhalktan alınacaktır. 

Ek finanoman ihtiyacını karşılamak için 
aranacak tedbirlerde ağırlığı «vasıtasız:» ver
gilere vererek 'bu gelişmeyi düzeltmek de im
kânsızdır. Çünkü, 'hem A. P. nin siyasi felse
fesi buna müsait değildir, hem d'e plânın vergi 
reformu ile ilgili bölümünde öngörülen 5 yeni 
vorgi alanında yine 3 ü «vasıtalı veırıgi» ted
birleridir. Binaenaleyh, bu 'çelişmeye Sayın 
Başbakanın inandırıcı bir cevap vermesi im
kânsız gözükmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda üzerinde durmak 
istediğimiz bir diğer önemli konu, sanayileşme 
p vlitikası ve yatırımların sektörlerarası da
ğılımındaki (gariplikleridir. 

Plâna göre 1967 .-. 1972 döneminde yatırım
ların tarım ve sanayi sektörlerinde ve imalât 
sanayii alt sektörüne dağılımı ile 'bu kesimler
de yaratılacak «katma - değer» miktarları"- ve 
dolayısiyle sermaye hâsıla oranları - şöyledir: 

Ekonominin tümünde 1965 fiyatlar'iyl'e, 
İmalât ıSanayiin milyon 
sanayii tümü Tarım Toplam 

'ermayc hâsıla 
•anı 1,9 2,6 2,8 3,25 

Bu rakamlar da açıkça 'gösteriyor ki, plân 
Jakûmanı, Türk . ekonomisin'in tümü için 
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3,25 lik bir sermaye hâsıla oranını esas aldığı 
ve tarım kesiminde bunun 2,8 'olacağını kabul 
«ettiği halde, sanayide ve özellikle «imalât sa
nayiinde» çok daha düşük (1,9) sermaye 'hâ
sıla oranı koıbul etmiş olmaktadır. Çoğu, ser
maye yoğun yatırım, projelerine bağlı imalât 
sanayiindeki kapasite artışlarının bu derece 
düşük bir sermaye hâsıla oranı ile elde edile
bileceğini kalbul ötmek aşırı iyimserlik olacak
tır. 

Bu, olsa olsa «sanayiin 'süriMeylc'i sektör» ya
pılmak istenmesine rağmen, yılda % 12 lik ge
lişme hızını gerçekleştirebilecek ibir yatırımın 
bu sektöre tahsis edilememesi anlamına gelir. 
Daha açık ifadeliyle, sanayide artış hızının 
yüzde 9,5 olmasını yetersiz görüp hedefler son
radan yükseltilmiş, yüzde 12 yapılmış; fakat 
ilk tesbit edilen yatırım seviyela'i bu hi'zda bir 
sanayileşmeyi mümkün kılacak şekilde değiş
tirilememiştir. 

Bu da gösteriyor ki, Sayın Demire!. Türki
ye'nin özlediği sanayileşme hamlesini gerçek
leştirecek .bir plânla karşımıza 'Çıkamamıştır. 

Sanayileşme konusunda, İkinci Plânın ge
tirdiği politikanın, bir diğer tutarsız yönü şu
dur : İkinci plân döneminde bir yandan sana
yileşme 'hızlandırılmak isteniyor, 'öte yandan 
imalât sanayiinde liderlik özel tcşdb'büsc bıra
kılmak isteniyor. Bir yandan hızlı sanayileıme 
ile şehirlere akın eden nüfusa is'tllhdam imkân
ları yaratılacaktır, deniyor; öbür yandan, özel 
teşebbüsün dilediği yere dilediği yatırımı ya
pabileceği bir «gevşek plânlama» anlayışı ge
tiriliyor. 

Oysa, düzenli ve dengeli bir şehirleşme, sa
nayileşmenin büyük ölçüde Devlet eliyle ve 
ciddî bir plânlama ile yürütülmesini zorunlu 
kılar. Aksi balde, tarım kesiminden, köylerden 
kentlere nüfus akımı başka bölgelerde ve fark
lı ölçülerde olur; yeni yaratılan sanayi kapa
siteleri daha başka bölgelerde ve çok farklı 
ölçülerde 'olabilir. 

Özel sektör eliyle sanayileşmede proje se
çimi, kurulmuş yerinin seçimi, kapasite ve tek
noloji seçimi hep «özel kârlılık prensiplerine» 
göre olacaktır. Bu durumda, zabıta kuvveti 
kullanarak önlenmesi söz 'konusu olmıyacak 
'bir düzensiz ve dengesiz şehirleşmenin ortaya 
Çıkacağı problemlerin, özel sektörün özel çı-
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kar hesaplarına göre yapacağı sanayileşme ile 
lasıl çözümleneceği bilinmemektedir. 

Aynı gerçeklerle, plânın öngördüğü sana-
vileşme politikası ile «Bölgesel dengeli kalkın
ma» ilkesin' bağdaştırmak da imkânsız gözük
mektedir. Sanayileşmeyi ö/el teşebbüse bırakır
sanız, özel teşebbüs fabrikasını İstanbul'da ve-
v ı İzmir'de kurmak ister. Oysa, Türkiye'nin ge
ri kalmış bölf?eler:mde, Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'da milyonlarca insan işsizdir, çalış
ma imkânları aramaktadır. Tabiî zengini" kleri, 
veraltı servetleri ve çalışkan insanlariyle bü-
viik bir gelişme pota^siye-ire sahibolan bu 
bölgeleri «özel sektörcülük oymyacağız» d?ye 
bir süre daha ihmal edemeyiz. Bu, hem kalkın
manın temel 'kurallarına, hem sosyal adalet 
ilkelerine, hem de Anayasamızın sopyal Dev
let anlayışıma aykTi bir davranış olacaktır. 

Savm mrietvek'lleri; plândaki bâzı önemli 
eksikliklere de değinmek isterim. 

'Eksikliklerden biri, Ortak Pazar konusun
dadır. Türkiye ekonomik bakımdan kaderini 
uzun vâdede Ortak Pazar üyelisine bağlama-
v karar altına almış olduğu halde, tam üye
liğe geçmemizi mümkün kılaerk hazırbklara 
tereken önem veril mcmektcd'r. Bugün de önem
li tedbirlerin hem ö^el sektör, hem kamu sek
törü için süratle alınması gerekmektedir. 

Oyia, önemli bir politika dokümanı olan 
kalkınma nlânı bu konuda hiçbir ciddî tedbir 
p'otrmıcmektedir. Sadece, Plânlama Teşkilâtı 
dışında yapılacak bâzı araştırmaların ve ha
zırlık çalışmalarının Devlet Plânlama Teski^ 
F<ti tarafından koordine edileceği ifade edil* 
mektedir. 

Plân ve HTıkümet, bu konuda da isi eiddî 
tutmamıştır. Konu gereken ciddiyetle ele alın
mamıştır. Alınmış olsaydı, plânın bütün yatı
rım hedeflerin'n, yatırımların sektörlere dağı
lımının ve hattâ yatırım projelerinin seçiminin 
farklı esaslara göre yapılması gerekirdi. 

Plândaki bir diğer eksiklik do «hizmet ya
tırımları» al anır da göze batıyor. 1967 - 1972 
döneminde Türkiye'de bir taraftan oldukça hız
lı bir nüfus artışı, bir taraftan da adam ba
şına düşen gelir seviyesinde önemli artışlar 
olacağı plânda ifade ediliyor. Bu durum, adam 
başına düşen hizmet talebinin ve dolayısiyle 
hJzmet üretiminin artmasını gerektirir, Çünkü, 
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daha yüksek gelir seviyesine ulaşan Türk hal
kı her maldan daha çok talebederken daha çok 
eğitim, daha çok sağlık ve benzeri hizmetler
den de talebedecektir. Oysa, plânda tesbit edi
len yatırım hedeflerine göre 1967 - 1972 döne
minde «adam basma hizmet yatırımı» düşmek
tedir. 

Bu çelişik durum düzeltilmediği takdirde, 
plân dönemi sofunda «hizmetler kesiminde» 
Vrtakım tıkanıklıkların ve «Dar boğazların» te-
şdkkül etmesi beklenmektedir. 

Plânın eksikliklerinden bahsederken bir
kaç «fazlalığına» da derinmek isterim. 

Bu «fazlalıkların», şimdilik zamansız sayıl
ması gereken verimsiz «gösteriş yatırımları
nın» neler olduğunu tahmin etmişizdir. Hükü-
'mct'n sonradan müdahale ederek plâna koy
durduğu, 'kârlı olmadığı halde gösterişli olan, 
televizyon. İstanbul köprüsü ve benzeri yatı
rım projelerinden söz etmek istiyorum. 

Bunların çoğu, günün birinde Türkiye'nin 
gerçek ihtiyaçları akasma muhakkak ki gire
cektir. Tü^k halkı televizyona, İstanbul halkı 
asma köprüye bir gün kavuşacaktır. B'z, hal
kımıza bunları çok gör on bir z;ıhniyAt içinde 
değiliz. Yalnız, hızlı kalkınmak için hisleri bir 
tarafa bırakmak ve hesaba dayanan bir plân 
yapma'k zorundayız. 

Türkiye'nin birçok bölgelerinde geniş halk 
kütleleri en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılı-
yamazken, b'z Dev1 et olarak ona en çok ihtiyaç 
duyduğu sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik hiz
metlerini götüremezken, büyük şehirde yaşı-
yan 200 bin aileye düşük kalitede bir eğlence 
hizmeti götürecek bir alana, yani televizyona 
yüzmilyonlarca liramızı 80 - 100 milyon do
larlık kıt kaynaklarımızı tahsis edemeyiz. Bu
nu yapmamalıyız. 

Geliniz, bJraz hesaba, kitaba dayanan. 
hislerin istismarından uzak, akıllıca bir poli 
tikanm neyi icabettirdiğinj beraberce düzen
leyelim : 

Türkiye önümüzdeki 5 yıllık dönemde te
levizyon, köprü ve benzeri projelere yatıra 
cağı paralarla; meselâ, Fırat nehri üzerinde, 
Haran, Ovaınr.Lla 12 milıyom 200 bin hektar 
arazinin sulanmasını sağlıyacak ve aynı za
manda ucuz elektrik üretimi imkânlarımız' 
büyük ölçüde artıracak bir barajı, Taşüstü 

Barajını inşa edebilir. Vaktiyle yapılmış 
olan hesaplara göre bu Taşüstü Barajının 
yıllık millî gelirimi'ze katkısı iki milyar lira 
civarındadır. O zaman, son günlerde mem
leketimize galdiğini memnuniyetle karşıladı
ğımız iyi cins buğday tohumu mevcut de-
ğ'.'ldi. Bugün Adana bölgesinde tatbik edil
mekte olan Sonora 64 tipinde dediğimiz buğ
day, sulanmış olan bu Haran ovasına tat
bik edilecek olursa, o zaman tahmin edi
len elektrik ve toprak ürününü gelir yekûnu 
olan iki milyar bu yenj tohum sayesinde 
belki de beş altı milyara yüselecektir. Çün
kü, bu yeni tohumlukla gelir yüzde 10 - 15 
"en yürade 80 e yükselmelidedir. Bunu H'iıkü-
mete duyurmayı bir vazife telâkki etmekte
yim. 

Sonra muhterem arkadaşlar, yalnız bu ba
rajdan sağlanacak duruma gel'r, dış borçlarını 
rahatça ve yeniden borçlanmadan ödiyebilir, 
hem de bütün Türkiye'yi televizyon yayınla
rından yararlandırabilecek bir televizyon şebe
kesine yatırım yapabilir. İsterse, boğaza bir 
değil iki köprü de yapabilir. 

Dışardan yardım alarak, «destekle» kal- -
kmmaya çalışırken pahalı oyuncaklara ve gös
teriş yatırımlarına heves etmemeliyiz. . Bu, 
millî menfaatlere de, akim kurallarına da ay
kırıdır. Bu konuda Adalet Partisine tavsiye
miz şu olacaktır. «El parasiyle gerdeğe gir
mek sevdasından vaz geçmelidirler.» (A. P. sı
ralarından gürültüler) 
Aziz arkadaşlarım; buraya kadarki mâruzâ

tımla ikinci Beş YıFık Plân konusunda Parti
min görüşlerini, politik tercihlerini anlattım. 

Bize ^örc, Adalet Partisinin plân konusun
daki sakat görüş ve tercihlerini belirtmeye ça
lıştım. 

Şimdi de, umacı gibi gösterilmeye çalışılan 
ve aralında h'ir ve demokratJk memleketlerin 
Yânl'ülk meseleler gilbi açıkça konuşulan, tar
tışılan bir konusuna temas edocep-im. 

Bu konu, bizden evvel büyük tehlike ola
cak gösterilmemiş oldaydı bile, yine de kate-
deceğimiz bir merhale olarak bir iki kelime ile 
d-okunmak isterim. 

Yirmıi senel'lk genıç dem'o'kraısıitmiı̂ de ulaş
tığımız hedefler çok büyüktür. Geride bırak
mışımız, aşamadığımız mahdut konulardan biri 
de bu olduğu ;tçin temas edeceğim. 
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Aziz arkadaşlanmi yurdumuzun belli başlı 
ekonomik ve sosyal meselelerinin açıklıkla ele 
alınması karşısında bazılarının yakındığını görü
yoruz, Toplumumuzun içinde bulunduğu şartlar 
üzerinde duruldukça, sınıf kavgası yaratılmasın, 
bölücülük yapılmasın, diyenler görülüyor 

Böyle söyliyenlerden hangileri yapmacık bir 
telâşın aktörleridirler, hangileri masum fakat 
mesnetsiz bir endişenin içindedirler, ayırmak ko
lay değildir. 

Ancak, gerçek durumu bu vesile ile belirtmek 
gerekiyor : 

Bu aşamalardan daha önce geçmiş Batının 
uygar demokrasileri bize örnektir. Nerede de
mokrasi ve düşünce özgürlüğü varsa, orada top
lumun her türlü sosyal, ekonomik ve politik 
dâvaları kamu oyu önünde serbestçe tartışı
lır, tartışılmıştır. Bir yandan Türkiye'de ger
çek demokrasi ve özgürlük rejimi tem inat] arı 
ile bir hukuk devletinin varlığını iddia ede
ceksiniz; öte yandan açıkça göze çarpan sos
yal ve ekonomik meseleler ele alındığında «sınıf 
kaverası» kışkırtılmasın demagojisi ile herkes' 
susturmaya çabalıyacaksınız, bunu kabul etmi
yoruz. 

Her uygar toplumun rahatsızlıkları, sancılan 
Türkiye'de de vardır. Olması tabiîdir. Bun
lardan bahsedilecektir. Eğer bir yerde sınıflar, 
zümreler, çıkar grupları, baskı grupları varsa, 
bunların lâfını etmemekle hiçbir şey kazanıla
maz. Tersine, dertleri ortaya döküp, dâvalarını 
söylemekle hastalıkların büvümesi, derinleşme
si önlenebilir. Türk Milletine asıl bu bakımdan 
güvenmek lâzımdır. (C.H.P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Niçin güvenilmiyor Türk vatandaşına? Ne
den şüphe edilivor onların iyiyi kötüden ayıra
bileceğinden? tşlerine geldiğinde «sandıktan çık
tık» diyenler, asıl bu alanda vatandaşlara inan
malı, güvenmelidir. (C.H.P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Her birimiz düşündüklerimizi Anava^a sı
nıflan içinde serbestçe sövlivecoğiz. Hükmü 
millet verecek. Demokrasinin kaidesi budur. (A.P. 
sıralanndan, «Ne tekâmül!» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim; yerinizden mü
dahale etmev:n arkadaşlar. 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Bundan onbeş yirmi yıl önce tabu 

olan, dokunulmıyan birçok konular bugün ra
hatça tartışılabılmektedır; yarın da Şimdi do
kunmaya korktuğumuz konuları serbestçe mü
nakaşa etmenin rahatlığına kavuşacağız. 

Geliniz, bu kısır çekişmeden vazgeçelim. 
Milletimize yakışır olgunluğu hep beraber göste
relim. Ona lâyık olduğumuzu ispat edelim. (A.P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aytaç; lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — iki sene evvel, C.H.P. Genel Sek
reteri iken kendi grupumuzda umumi efkâra 

*partilerarası münasebetlerin ne olacağını ifade 
etmiş ve partileri müzakereye davet etmiş, ri
ca etmiştik. O zaman dış politikada bir anlaş
maya, millî bir dış politika zaruretine inan
dığımı ifade etmiştim. O zaman din istismarı
nın yapılmaması zaruretini öne sürmüştüm. 
O zaman plânın gerçek hedeflerine ulaşabil
mesi için bir anlaşmanın zaruretini söylemiş
tim. Birbirimize iftira etmiyelim, birbirimizi 
kötülemiyelim, demiştim. Birtakım dokunul
ması menedilmiş millî menfaatler üzerinde bir
leşelim, demiştim. Onun dışında siyasi parti
ler olarak birbirimizle çok münakaşa edeceği
miz, birbirimizle güreşeceğimiz çok minder 
sahalarının olduğunu belirtmiştim, fakat, ceva
bını. alamamıştım. Şimdi geliniz anlaşalım de
diğimiz zaman, Sayın Adalet Partisi saflann-
dan iyi sesler işitiyorum. Nihayet bizim dedi
ğimize . geldiniz diyorlar. Geç de olsa Adalet 
Partisi, partilerarası medeni ölçüde bir anlaş
mayı kabul edecek olursa, bugün başlamış ol
sak dahi, demokrasimize büyük hizmetler sağ
lanacağına yürekten inanan bir arkadaşınızım. 
Bu bakımdan oturdukları yerden bana tarizler 
yaptığını zanneden arkadaşlanma, geçmişte 
yaptığım bu konuşmayı hatırlamak vesilesini 
verdikleri içrn, kendilerine teşekkürlerimi arz 
ederim. (C.H.P. sıralanndan alkışlar) 

Aziz arkadaşlanm, karşınızda konuşan arka
daşınız hiçbir komplekse tabi olmıyan bir arka-
daşınızdır. Bilmediğini bilmiyorum der. bildi-
diğini de yine tevazu içinde ifade etmeye çalışır. 
Bu bakımdan bir diğer konuya daha temas et
meyi faydalı ve zaruri telâkki etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri; bu konu da üzerinde 
son zamanlarda tartışılma konusu olan, C. H. P. 
nin kendisine alem olarak seçtiği ve bu yolda,» 
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milleti ve memleketi -tez eldeü! refah ve saadete I 
kavuşturacağına gönülden'inrndığı ortanın solu 
melesidir.- Sayın Başbakan geçende, «Ortanın 
sobı da ne demek, Türkiye'nin sosyal ve ekono
mik yalpısını değiştirmek yeni mi akili arma gel
di?» tarzın d -vb'1* sual sormuşlardır. (A. P. sıra
ların d i n "iirüHül erV 

ÎBSAN ATAÖV (Antalya) — Çok güzel sor
muş. 

C. H. P. GRTTPTT ADTNA KEMAL SATTR 
(D^f.mia^ — fV-abını alacaksınız. (A. P. sıra
larından "•irniltüler) 

BARKAN — CW *;ca ederim a^kadı^n-» pı-
r^ifi- n-o.̂ rıdf1. ka™=nbklı konuşmayın efendim, 

, fgürüHü olnvo"- nn1r^lmıvnw. 
ıC: H. P. GPTTPTT ADTNA KEMAL SATTR 

•(Devam1 n.V — O s'̂ Vı n^ t ive mahpus bir wle-
îi°ıVw C! JT P. •Vvnd" h'v b ı ^ v - e ı b'r tek un-
sır1 ^o-n'ın'^'n mü^te^eVn i ^ n d ^ ı n v z TY™r\T̂ f>,mı-
'PV'd1'''' B'7! T1,,0',,T",WITll!l ıVinrlp, V 1 * tı"-"b". ö'ri'vÜT'- I 
]ii^o c.,n;V',T) h'~ e..'-"-aPİ t^sekKih'H Kaldı ki, b^im 
|id*"W'* . bekalarının 'Fdev1Pf',ne tn ı̂V e+mek 
|r>;r> ••pnrî.^ p t m ; i T r \ ^ | j r i . - r i n ' T r l ^ n ' ^ İ v e t taT* ' :^1"V" ' ' lA ^ p - I 

Ş İ t l ' V n ^ m n + l n - M ilr> pg^TT l l f}'» ,^'v»+m''S, yn"1"»*"!™'! l l İ Z - I 

|jY)a+'Vfi-*rı ^ o r î ' î l o ^ 1i ;1fN V ü " l 1 n i , l " l î v ' m rv(- p(^ ' l -p^nqî frp,-

TP^TV T)""" c"wn \'-(\n-n oTd-n'"-n •Trnld'* h'": v'rıp n'"'>'*- I 
•pcı-rvppTtTrt T^".r»1ı f»lo-»pl'''- ' Tı.n-«nVp(t; p*,v^ n l ^ tm^ 'T ; A m a 

S İ l î . . ^ A . P t H M n l n ^ f l ^ n ^ J y v ^ l TV,-"Vl . - ,T- , r , ] f i lp-vı^ I 

O^'i .ı~on'dV": K ; n ^ ^ \ (C. H. P. sıraların
dan n^kr-lar vo n,ü1ür,me1nr) 

O^tarrn ^ u n°dİT:sosisima e^^bımı arz J 
ed'^ro"'i''v^ Ydi"; n1*^^1^ Fr>1nr,a. O. H. P. JIP za
miri. o-eld.;; .n'/^n o-pî i; n^d^n buraya geldi; so-
p ^ n - T n o - p^^^iTY^.ı p-"r, p d ' v O r U m : 

"n-i-,0 oT-i-,1 cr^^ln-nı-n^f,, dpvv 'm f n " ; h i vp v ı H -

ffnMvlr l̂ 'liVvîo;" fi p--.nl o^i-n fi o k ^ n d ^ ^ ' n " ^ ö'^-vnmi". 
;oiT\Tq-r.-, vvrv-oVrn V-ı sorunun cevab-nı bir de ben 
t e k ^ r etmek ipt^'m." 

'C!ıı^ı1T.-vpt, H ^ k Partisi kuırı1dn*u p-ündfuı 
•b'^i TiH r t ^ n m ^a^at-ını Her v"ndpn d^ 'ş t i -
ren T-O o.f.ı̂ f'voTi ftv d^-^m. m-^Vi n ^ ı r t n " , 

Tvyn. -lir p/^m/b. Vı>ı '•Atat,ü-**V'ı"n önde^li-
ft'nrl^ T;r--1v K^IHV,! r)'ıd'r,ab kûbı oynaktan pıka-
rr-n, b a - ı m ^ TîHçivp Cumhuriyetinin vatandaş-
llği"*, "kn^uptu^pn. odur. 

Mâ'^i i l e ' ^ ^ ' a r ptm;vr>rılpre aoırım. (A. P. 
sıraN^ndnTi'. ^B'zl^ Atatürk Pı-^t'c'». popieri) 

Tii^k ^«ilon-n, b;n" "•rÂ^uVTü^ü'b'T' ümmet k^-
oo-ınrln.p kn^^iiiTi 'H.îbp-li b ;r mi^et olmasında 
siyasi Öncülüğü Halk Partisi yapmıştır, 
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Kıyafetinden eğitime ue vicdan özgürlüğüne 
kadar bugün Atatürk devrimleri dediğimiz bü
tün başarıların tezgâhlandığı siyaset sahnesi 
onun şerefli saflarıdır. 

]94G d", Türk halkının kendi devletinin ida-
re^.'ne doğrudan doğruya katılması için tok de
rec i i seç.ime geçme kararı verdiğimiz zaman, 
ip;m.;zdenı dışımızdnn siyasî ihata ve idrak sı̂ -
m1"1 arı dar gelen birçok politikacı bizi suçlamış, 
«No oluvorpumuz; altı okun içinde demokrasi "di
ye b'r- ok mu var?» diye direnmişie-r-di. CC. H. P. 
pıtılarından, «b^avo» pes^ri, alkış1 ar) Ortamın 
p^una. «i^di^imiz zam°n da, yine. «Bu b'r 7 nci 
ok mıı^» diyen arkadaşlara maalesef rastladığı
mız gibi. 

B ;^ demokrasivi, cumhuriyetçilik ve halkçılık 
ilke^im.'z'n o günkü Türk toplumunun yeni ih-
t'ypı^arın". uvnı1rnmrs"'ndan do^nını bir yorum 
ve devrimcilik şîarımızrn bir gereci olarak ısrar
la p.avunmu". ve tarihte kendi iradesi ile demok
ratik r e " m i kuran ve iktidarı devreden tek parti-
o^muşuzdur. 

Tîi^k rrrrp+'rrn sadık bir hrd'mi olmaktan 
'vr-of d^v^n O. H P. y^kın tarihin her p.a.fha;sTn-
fl°, v ı rd^mıru .a.k^nı göp.+erd-:?,i yoMa daima üe-
, , : ^ m'-ytü^meye çalışmıştı^, (relisen zaman icVıde 
Ti'r'k t ^ n m " n n n veni ı^t'vn^larma, ye şartla-: 
r n ı . l-ın^v ı̂lık ve deT'TİeVilik ilkeTerimizi tıvmıla-
va^ı.k bn^ü-n de v^ı ' b"^ cıiv̂ .Pİ hareket va^atmı-
Ri^dır ve bunun adı bıı.^ü^ün siyasi terimi ile, 
'O-'aTiın solu» dur. (C. H. P. sıralarından, al
kışlar) 

Bî,rr, devrimip^'n tü^bod^rı o^mak de^il, Türk 
toTibımnnun veni îhtivac ve şartlarına -uyun'-ye
ni ^ - ü m v1olia-"i.bu-lm°.vı bî en.-v.e bu vasfiyle de 
eb°-d;v -̂n. do-rimci kal acık olan C. H. P. soşval 
vp iktvp"di kuHnbiP pava^ımızı. «Ortrnın sobj», 
d'^^n. ^rva^i hareket1 e mutlaka başarıya ulaştıra
cağız. (C. II. P. sıralarından alkışlar) 

Tü~k +-AT-»in-nuır'"in vınmak ihtiv^^, ve iktida-
^rc-lo o^dn^u d^vrjnip^ p^nk u^duramıv^n va 
d°. ka^ ı dn^nn'bi-^nk T-a.kiVm"T'siyasî r»artı bu-
«•ün. t^rîK"sayfalarında yatan'birer siyasi mevta 
olmuşlardır. 

B'rtakım. Vnh*, .suclamnl«'T'1a, ınnn vâdede hic-
n;-, nq-n^ı vr^fl-nnmvr,. B.Hâkî̂ . "korka^m 'ki- 40 
vU-'k r^nr'^vip •b-'ıirün vem^enî, f>*pnn bir Da^ti 
hüviyetinde kalabilen C. H. P. den ders alami-
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yanlar, tarih sayfalarına gömülüp gideceklerdir. 
(C H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

-Sayın arkadaşlarım, muhterem Barbakanı
mızın bize yöneltmiş olduğu soruyu (böylelikle 
cevaplandırmış oluyorum. Çok ümidetmek iste
rim ki, Sayın Başbakanın beraberinde gezdiği 
mesai arkadaşları ve onların partilerine men
sup değerli siyaset adamları, bu açık, vazıh 
konuşmalardan sonra, vatandaşları birbirine 
düşürücü, itham ve isnatları, kürsülerde «or
tanın solu» dedikten sonra gerdan kırarak, 
«ne demek istediğimi anlıyorsunuz» gibi dura
rak konuşmalarına son verirler. Cumhuriyet 1 
Halk Partisi, tarihi boyunca aşırı eğilimlerle 
mücadele etmiş, C. H. P. tarihi boyunca aşırı 
ihtilâlci sol akımların bu ülkede yerleşmesini 
önleyici bilimli mücadele yapmış bir siyasi te
şekkül olarak, bu ithamlara, bu iftiralara müs
tahak. bir siyasi teşekkül değildir. Ayrıca, bu 
çeşit lâflar, şimdi kulağıma çalman, Milletve
kili olduğu için söyliyecek vasıf bulamadığım, 
hâlâ inadetmekte ısrar eden arkadaşların bu if
tiraları devam edecek olursa, ıbu C. H. P. ne 
zarar getirmiyecek, ancak ve ancak Türkiye'- I 
de aşırı sol akımın ıgelişmesine fayda sağlıya-
çaktır. 

ORHAN BÎRGÎT (IstarKbul) — Onun mazi
si öyle zaten. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Adalet Partili arkadaşlarımdan I 
istirtfıam ediyorum; birbirimizi kötülemek, bir I 
birimizi yermek için milleti tehlikeli akımlara 
teşvik edecek bu çeşit kötü silâhları kullanım- I 
yalım. Birbirimizle mücadele edecek çok konu- I 
Tarımız var. Bakınız biz plân ve program üze- I 
rinde, İkinci Beş Yıllık Plân üzerinde birçok 
görüşlerinize itiraz ettik. Birçok tutum ve dav- I 
ranıışlarınızı yerdik. Kendi görüş ve davranış- I 
larımızı, siyasi tercihlerimizi burada huzuru
nuzda açıkça ifade ettik. Ara sıra tarizler yap- I 
madik değil, yaptık, yaptım. Ama bizim bu I 
tarizlerimiz hiçlbir zaman, sizin bir seçim için I 
kaızanç yolu olarak tercih ettiğiniz, bize ya- I 
pılmış olan şenî iftira ile mukayese kabul ede- I 
miyecek kadar centilmence olmuştur. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) I 

Ne çıkar aziz arkadaşlarım birbirimizi yer- I 
inekten? iSizin /oturduğunuz yerden yaptığınız | 

ıbu tarizlere verilecek cevaplar, tecrübeli bir 
siyaset adamı olarak, şurama kadar çıkmakta
dır. Amıâ memlekette demokratik hayatın Ana
yasamızın da ifade ettiği gibi vazgeçilmez bir 
unsuru olduğuna inanan bir insan olarak, fuzulî 
çekişmeyi aramızdaki mesafeyi uçurum haline 
getirecek bir çekişmeyi doğru bulmadığım için 
cevap vermedim. Zannetmeyiniz ki, sizin otur
duğunuz yerden söylediğiniz sözlere cevap ve^ 
remiyecek durumdayım. Çok söylenecek sözler 
var, çok edilecek lâflar var. Ama bunun neye 
faydası var? Sizin yaptığımız lüzumsuz sözler 
gibi faydasız sözleri, ben tekrarlamak istemi-

j yorum. En halisane temennim olarak, bu Yüce 
Parlâmentoda partilerarajsı münasebetlerin iyi 
olması, siyasi kanaatlerimiz, ıgiüttüğümüz ikti
sadi yol, sosyal yol ne olursa olsun, ıbirhirimi-
ze saygı duymasını ıbilmenİn seviyesine ulaş
mamız lâzımdır. Biz bu Parlâmentonun -mensup
ları olarak, bu seviyeyi çoktan hak etmiş insan
lar topluluğu olarak ben buna inanıyorum, 
kısır çekişmelerden vazgeçmemizin bir memle
ket dâvası olduğuna inanarak sizi sevgilerle 
selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 11 i 38 dakika geçiyor. 
Muhterem arkadaışlarım, Sayın Turhan Fey-

zioğlu'nun bir önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma hızı ve dış kaynak ihtiyacı konıu-

I sunda parti grupumuz adına söylediğim sö'zler 
I değiştirilerek nakledilmiştir. «Kalkınma hızının 
I düşürülmıesini istediğimiz» gibi yüzde yüz ger

çek dışı ve sözlerimizi ters nakleden ifadeler 
I kullanılmıştır. İçtüzük madde 95 e göre, grup 
I adına, ileriye sürdüğüm mütalâa hilâfında fi

kir isnadolunduğu, gerekçesiyle ve kısa bir 
I tavzih yapmak üzere söz rica .ediyorum. 
I Derin saygılarımla. 

[Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
I Feyzioğlu okunan önergesinde; Grupu adına 
I vâki konuşmasındaki sözlerin değiştirilerek, 
I gerçek dışı ifadeler kullanılmış olduğunu bildir-
I mektedir. iSaym Feyzioğlu'nun ıgrupu iadına vâ-
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ki konuşması benim Başkanlığım zamanına te
sadüf etmediğinden, bu 'hususta bir kanaat sa
hibi olabilmem mümkün değildir. Binaenaleyh, 
içtüzük madde 95 e göre söz vermek benim için 
kabil değildir, .arz ederim, («oya sunun» ses-
sesleri) Müsaade buyurun efendim. 

TURHAN FEYZÎO^LU (Kayseri) — Sayın 
Başkanım sizin başkanlığınız zamanında olma
makla beraber burada, «Kalkınma hızını yüzde 
dörde düşürmeye razı olursak denigeyi sağhya-
biliriz.» tarzında ve sanki bu görüşe katıldığı
mızı ifade eder mahiyette bir söz 'bize atfen 
nakledilmiştir. Bizim okuduğumuz, plân strate
jisindeki bir cümledir. Zabıtlar meydandadır. 
Gerçekten söylemediğimiz bir söz isnadedilmiş-
tir. Lütfederseniz tavzihine vesile olur. 

BAŞKAN — Direniyorsanız, oylıyaeağım. 
SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Hangi 

sayfada adı geçiyor? 
TURHAN FEYZlO&LU (Kayseri) — Di

reniyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 'Müsaade buyurun, rica ederim 

efendim. Ben kanaatimi Söyledim. Benim buna 
dair bir kanaatim yok. Direndiği için 95 e ıgöre 
mecburen oylıyaeağım efendim. ('Gürültüler) 

TURHAN FEYZÎO&LU (Kayseri) — Di
reniyorum . efendim. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkanım, Sayın Feyzioğlu'nun kendi şahsına 
ve hajtâ partisine bir sataşma ve fikirlerine ay
kırı, sataşma olduğuna dair yapılan 'konuşmada 
sarih bir beyan yoktur. Ve muhalefet... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sayın ar-
arkadaşım, müsaade buyurunz ben ne olduğu, 
ne olmadığı hakkında bir fikrim olmadığını arz 
ettim. Artık bunda ısrar edilmesin. Hatip di
rendiğine ıgöre oylıyaeağım. («Oyla oyla» ses
leri) 

'Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Sataşma olduğu "kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun 'Sayın Feyzi oğlu '(Güven Partisi 
sıralarından «Bravo» sesleri, .alkışlar) (Gürül
tüler) 

'Sayın Ataöv çok rica ederim karşılıklı elek
trikli bir havaya girmiyelim. Karşılıklı konuş-
mıyalım. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Değerli arka
daşlarım, bir bilimsel konuda tamamiyle teknik 
ve bilimsel bir konuda... 

BAŞKAN — Sayın Çaniga rica ediyorum 
karşılıklı konuşmıyalım. 

GÜVEN PARTlSl GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Teknik ve 
bilimsel konularda plân müzakerelerinin 'böyle 
bir teknik konuyu aydınlatmaya vesile vermesi 
bakımından bunu memnuniyetle karşılamamak; 
mümkün değildir. Plân stratejisinde bir cümle 
var. Bunu yazanlar uzmanlardır ve siyasi bir 
partiye mensubolmıyan uzmanlardır. Yazdık
ları da şudur. 

«ikinci Beş Yıllı'k Kalkınma Plânında, Türk 
ekonomisinin dış kaynaklara bağlılığının zaman
la azaltılması ikinci hedef olarak alınmıştır. Dü
şük bir gelişme hızına katlanabildiği takdirde 
dış ödemeler dengesinde normale ulaşmak her 
zaman mümkündür, önemli olan, yüksek bir 
seviyede gelişme hızına ulaşıp bunu devam 
ettirirken, dış ödemelerde denge sağlamaktır. 

Şu cümleyi insafla dinliyen herkes, benim 
yaptığım şey bunu okumaktan ibarettir ki, bu 
cümleyi aynen tekrarladım. .Şu cümleyi insafla 
ile dinliyen herkes anlar ki, söylemek iste
nen şudur: Eğer bir memleket; 'bu yıl ithalât 
yapmıyacağım, yatırım malı ithalât yapmıya-
c ağını, jeneratör getirmiyeceğim, fabrika kur-
ma'k için ithal malı getirmiyeceğim, plânda ön
görülen ithalâtım % 88 - % 90 ı yatınım malı 
ve hammadde ihtiyaçlarına gittiğine göre, sa
nayiin ihtiyacı olan veya yeni sanayi kurma
nın gerekli kıldığı birtakım maddeleri getir
miyeceğim, sadece günlük hayatımı idame et
tireceğim, diye ithalâtını o sene kısarsa dış 
ödeme dengesini sağlıyabilir. Bu îbiır marifet 
değildir. Marifet, yatırım malını ithıal etmek 
ve kalkınma hı/zını plânda öngörülen seviyede 
tutmakla beraber, yine de dengeye ulaşmak
tır, hedef hudur. Bu hedefe de, yine strateji 
açıkça söylüyor, ikinci plân döneminde de 
Türkiye ulaşamıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, bu sözün söyle inmesi 
ibaşka şey, burada Prof. Beril'den bahseden 
benim, Profesör Beril'e de atıf yapılmak sure
tiyle, Türk plâncılarının tezine karşı, «işte ya
bancılar da başka bir tezle çıkmış» demek baş
ka şeydir. O konsorsiyum konuları kalkınma 
hızımızın, dışarıda, içerde buraya gelen heyet
lere milletlerarası teşkilâta yüzde 7 kalkınma 
hızının savunulması ve kabul ettirilmesi konu-
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sunda muhterem arkadaşım lütfetsinler bari, 
bu kadarcık objektiflik göstersinler. Birinci 
derecede Çorumlu arkadaşlarınızdan birisiyim. 
Bu mevzu için daha Birinci Beş Yıllık Plân 
'hazırlıkları bitmeden evvel, birinci plân müs
vedde halinde dahi ortada yokken, sadece 
1 ndi plânın stratejisi ımevcut lilken yeni kurulmuş 
olan birinci koalisyon çalışmaları sırasında dı
şarıdan ıbir heyet geldi. Bu gelen heyette son
radan konsorsiyumun başına getirilmiş olan 
Alman İktisatçısı V'on Mangolt vardı Plânlama 
Teşkilâtında o günkü plânlama uzmanlariyle 
haşibaşa yapılan bir toplantıda, % 7 kalkınma 
hızının yüksek olduğunu iddia etmeye kalkış
tı, heyet başkanı karşı tarafı teamsilen, Türki
ye'nin bu kadar yüksek bir kalkınma hızına 
ulaşmasının çok güç olduğunu söyledi ki, aynı 
tezi daha ıgeçen yaz İstanbul'da toplanan bir 
plânlama seminerinde «Bu derece iddialı bir 
kalkınma hızı» diyen Ibir yabancı başka bir 
plânlama uzmanı söylemeye teşeibbüs etti ve 
cevabını aldı O gün Hükümet adına bulundu
ğum bir toplantıda derhal söz aldım; «Bu mev-
'zuu sizinle tartışamayıız, -% 7 kalkınma hızı' 
Ibizim için millî 'bir karardır ve en yüksek sevi
yede siyasi bir karardır, Türkiye'nin siyasi 
kararı ve millî kararı olan % 7 kalkınmayı 
başarmak azmini sizinle tartışamayız, bu bi
zim için zarurettir. Bu kalkınma hızından daha 
düşüğüne razı olmak demek, OECD bölgesine 
dâhil memleketlerin nüfus« artışları bizden dü
şük olduğuna göre, .onların % 4,5 hızla, % 5 
hızla fert hasma gelir artışını bizim sağlıyama-
yışımız, demektir, yani aradaki mesafenin açıl
ması demektir. Bundan daha azına Türk Mil
leti razı olmaz, bundan daha fazlasını yapmaya 
iç kaynaklarımız imkân verse... Bulabileceği
miz bütün iç kaynaklar imkân verebilse bun
dan daha fazlasını isteriz. Kaldı ki Türkiye'de 
sizin memleketlerinize nazaran âtıl kapasite 
vardır, Türkiye'de kullanılmamış tabiat gücü 
vardır, Türkiye'de yeterince kullanılmıyan in
san gücü vardır, Türkiye, kalkınmasının ilk 
[basamaklarında olan bir ülkedir, kalkınması
nın üsıt kademelerine gelmiş ülkelerde, evet, 
% 4 İngiltere için bir hedef olabilir, öyledir, 
Fransa % 5 kalkınma hızı sağladığı zaman se
vinebilir, öyledir ve bunu ilân, edebilir, büyük 
başarı diye De Gaulle Hükümetleri, ama Tür
kiye bu çeşit kalkınma hızlariyle iktifa eder

se nüfus artışının hiraız üstünde adam başına 
hir artış ve Batıya 'göre mesafenin açılması, 
demektir; bunu tartışamayız,1» cevabını vermiş 
olan bir arkadaşmuzıım ve bu kalkınma hızını 
tartıştırmadık. Bu seviyede tartıştırmadık. Uz
manlar seviyesinde yapılan tartışmalarda her 
zaman bu telkinler yapılır ve her zaman ce-
vaibını alır ve her zaman reddedilir. 

Şimdi Iburada iyi hazmedilmemiş, iyi anla
şılmamış olan bir husus var; hiç şüphesiz, kal
kınma hızını düşük tutarsanız uzun vâdede 
dış ödeme dengesi meselesini halledemezseniz. 
Bu konuşmayı hazırlamış olan uzananların, uz
manın yahut haklı olduğu nokta b<u. Yani 
uzun vâdede bir ülke dış ödeme dengesini el
bette düşük gelişme hızı ile sağlıyamaz. Ama 
kısa vâdede, kasdedilen bu ve bunu da çok 
iyi bilir, gerek uzmanlar bilir, gerek bu işle 
uğraşanlar bilir, yani bir yıl için, iki yıl için 
biraz evvel arz ettiğim gibi, kısarsanız yatı
rım mallarının ithalâtını kıstığınız zaman 
bir netice elde edebilirsiniz. Bunu söylüyor 
strateji ve hemen arkasından bu yanlıştır, 
diyor, reddediyorum bunu diyor, bnnu benim
semiyor strateji, bunu ibenlmsememiştir bura
da konuşan ımuhaldfet sözcüsü, bunu benimse-
memiştir, höyle bir hal çaresini kabul etmiye-
ceğimizi ifade etmişizdir. Önemli olan bu de
ğildir, bu şekilde, kısacık hır devre için yatı
rımı azaltarak, ithalâtı kısarak denge sağla
mak değildir. Uzun vâdede hem kalkınmayı, 
hem dengeyi sağlamak için yatırım miktarını 
artırmak ve ithalâtı artırmak lâzımdır. Nite
kim ondan sonraki paragraf okunursa; itha
lâtı artırmaktan bahsedilmektedir. İthalâtı 
artırırken, yatırımları artırırken dengeye ulaş
mak hedef olarak seçilmiştir. Bunu savunma
nın sanki bir geri, bir yanlış ve Türkiye'nin 
geri kalmasını yerinde saymasını isitiyen bir 
zihniyeti savunurmuşçasına yanlış bir tahlile, 
ters bir tahlile talbi tutulması maksatlı bir 
davranıştır. 

Değerli arkada'şlarım, Türkiye'nin ekono
mik tarihini biraz bilenler hatırlarlar ki, Tür
kiye'de dış ödeme dengesi hep açık vermiştir. 
Açık vermediği devreler yak mudur? Vardır. 
Hangileridir. Harb yıllarıdır. Harb yıllarında 
limanlar kapalı, yabancı fabrikalar bize mal 
teslim etmez, harb sanayii ile meşkul, gemileri 
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asker taşımakla meşgul Türkiye harb yıllarında 
ithalât yapmamış ve yatırım da yapamamıştır ye
terince, yatırımlar ^kısılmıştır, duraklamıştır. 
Ve bu devrede, kısa bir devre için, ileride eko
nomiye pahalıya malolan şüphesiz bu durak
lama devresinde geçici olarak dış ödeme den
gemiz parlak şekilde muvazeneli görülmüş ve 
Merkez Bankamız altınla dolmuştur. 1929 - 1930 
da buhran devridir, çöküntü devridir Türki
ye'de buğdayın 2,5 kuruşa satıldığı devirdir. 
Milletin satmalma gücünün çok düşük olduğu 
bir devirde ithal malı almak - satmak imkânı 
olmadığı bir devirde bir de bakıyorsunuz k-i, 
sadece marazî bir durumun, arızî bir durumun 
tesiriyle dış ödeme dengemiz düzgündür. Harb-
de ve buhranda, geçirdiğimiz en büyük ekono
mik buhranda... Demek ki, marifet bu tarzda 
bir denge sağlamak değildir, diyor strateji. 
Burada biz muhalefet partisi sözcüsü olarak, 
«Bu tarzda bir denge değil, yatırım kısarak 
bir denge değil, ithalât kısarak bir denge de
ğil, kalkınma hızını % 4 e % 5 e düşürerek bir 
denge değil, kalkınma hızını hedefe ulaştıra
cak, yüksek seviyede yatırımı ve ithalâtı ya
parak denge sağlamak lâzımdır» diyen bir gö
rüşü savunduk. Bu görüş istihza mevzuu yapı
lacak bir görüş değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım; bu çeşit bir den
ge kısa vâdede bu tarzda kalkınma hızını dü
şürerek sağlanacak bir denge durdurucu bir 
dengedir, geriletici bir dengedir, iktisadi ha
yatı çökertici bir dengedir. Ve ileride çok daha 
büyük dış ödeme açıklarını başımıza belâ edi
ci bir dengedir. Buna şünöıe var mı? Bu do*-
ru. Ama bunun aksini iddia eden yok. Bunun 
aksini söylemiş olan yok. Tam aksine « % 7 
kalkınma hızı lâzımdır, ithalâtımızın yüksek 
seviyede olması lâzımdır» diye savunmuş bu
lunuyoruz. Huzurunuzda yaptığım konuşma
da, Profesör BerilPden bahsettim. Ama Profe
sör BerriH'in buradaki iddiası ile de ilgili de
ğildi. Benim Profesör Berill'den bahsedişim, 
ihracaat projeksiyonu ile ilgili olarak, Türk 
ihracaatının 325 milyon dolar civarında aşa
ğı - yukarı on sene hapsedilmiş olması karşı
sında, bu ihracaat artar mı, endişelerine Türk 
ekonomisinin ve Türk Milletinin ümidin fevkin
de cevap verdiğini belirtmek içindi. Sayın Sa
tır arkadaşım, burada Başbakan Yardımcısı 
bulunduğu devirde, kendi Hükümetinin Tica

ret Bakanı Sayın Fennî İslimyeli, ihracaatımız 
ilk defa 1964 te plân hedefini aşarak 374 mil
yon dolar yerine 411 milyon dolar olarak ger
çekleştiği zaman, «İhracaatımız ses duvarını aş
tı. 400 milyon doları aştık» diye sevinç ifadele
riyle bu kürsüyü işgal etmediler mi? Hep be
raber sevinmedik mi? Bunu her gittiğimiz yer
de iftiharla söylemedik mi? övünmedik mi? 
Değerli arkadaşlarım, ben buna işaret ettim. 
I9G4 senesinde 400 milyon doların çok altında 
26 milyon dolar altında kalacağı forz olunan 
ihracaatımız, bir de 400 milyonu 11 milyon do
lar faz]asiyle aşmış, tahminlerin ötesinde ger
çekleşmiştir. 1965 te daha da artmış ve hedefe 
ulaşmıştır, dedim. 

BAŞKAN — önefgenizde kısa bir şekilde 
cevap vereceğinizden bahsetmiştiniz Sayın Fey-
zioğlu.. Esas hakkında konuşuyorsunuz. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim, yan
lış anlamayı önlemek bakımından. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

Şimdi buradaki tarizde bir bilimsel gerçe
ği anlamamak... 

ORHAN BlPvGİT (İstanbul) — Bu konuş
ma müddetinin G. P. Grupuna dâhil edilmesi 
lâzım. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Orhan Bey, onu bırakın 
da Riyaset takdir etsin.. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Se
natoda ve burada grupu olan bir partiden bah
sedildiği ve bizim bahsettiğimiz ilim adamına, 
bizim savunduğumuz bir görüşe tahrif edilerek 
dokunulduğu için söz almak mecburiyetini his
settik. Yerlerinden kalkıp, «efendim, burada 
Güven Partisinden bahsedilmiş ki, bir muhale
fet partisi deniyor» diye bir bahaneye sığın
mayı da doğrusu arkadaşlarıma yakıştırama
dım.; İnsan bir fikri söyler, ama yanlış olduğu
nun ispat edileceğini, bu kürsüye çıkıp cevap 
verileceğini anlayınca, «efendim biz sizi kas-
detmedik, nereden çıkarıyorlar bu mânayı» 
diye de bir perde arkasına sözünü geri alırca-
sma sığınmaz.. (A. P. sıralarından aykışlar) 
sığınmaz, cevabını bekler. Açıktan açığa kas-
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dedilmiştir. (C. H. P. sıralarından 'gürültüler) 
Yabancı sermaye konusunda zararlı uygu

lamaları önliyerek denge sağlryahm, diye müs
pet teklifi biz yaptık. Petrol konusunda plânda 
bir iyileştirme sağlıyan müsbet teklif yaptık. 
Lüks ithalâtı kısma konusunda sarih teklif 
yaptık, ihracatı geliştirmek için sarih teklif yap. 
tık, turizm konusunda objektif teklifler yapa
rak, karaborsayı önleyici tedbirler alarak, tu
rizm gelirlerini artırmak teklifini yaptık. İt
halât ikâmesi için tahminler yaptık ve bu ko
nuda plânın yaptığı tahminin hatalı olabilece
ğini ileri sürerek bir bilimsel araştırma rica et
tik. Bütün bunlar, yapıcı bir muhalefetin, yani 
dış ödeme dengesini sağlamak için alınması ge
rekli müsbet tekliflere işaret eden bir muhale
fetin teklifleridir. 

Değerli arkadaşlarım, biz doğruya doğru, 
eğriye eğri demenin, bilhassa plân gibi millî 
bir mevzuda hayati derecede - önem taşıdığına 
inanıyoruz. Biz bu plânı muhalefet partisi ola
rak eleştirdik, eleştirdiğimiz noktalar vardır. 
En çok kabule mazhar olan önergeler vermiş 
olan grupuz Senatoda. Burada da önergeler 
vermek suretiyle plânın düzeltilmesine, ısla
hına çalışacağız. Bu plânı düşman bir parti
nin plânı değil, kendi milletimizin plânı say
dığımız için düzeltilmesine çalışacağız. (A. P. 
ve Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

Türkiye'yi dışa muhtacetmemek, dış kay
nağa muhtacetmemek tabiîdir. Türkiye'yi dış 
kaynağa muhtaç etmemek için çare, muhalefe
tin görevi; «Nasıl yıkarım bu düzeni?» diye 
ortaya koyması değil, tenkid yaparak, uyarma 
yaparak, bizim Beş Yıllık Plânı savunurken mu
halefetten beklediğimiz tarzda bugün muhalefet 
olarak tenkid yaparak yapıcı şekilde çalışmak
tır. 0% zaman, biz nasıl getirdiğimiz plâna tev
cih edilen objektiflikten uzak haksız tenkid-
ler karşısında, arkadaşlar bu bir millî vesika
dır, diye çırpmıyor idiysek ve nasıl azınlıkta 
olduğu halde Senatoda 34 üyesi vardır, deidlım, 
19 kırmızı rey çıktı, pek çok grupa mensup 
kimseler çıkıp yardım ettiler, desteklediler 
ve Türkiye plâna o zaman birçok partilerin bir 
arada gösterdiği gayretle kavuştu, arkadaşla
rım. Bu bir gerçektir. Koalisyon Hükümetin-
deydik, koalisyon partilerinin gayretiyle, kar
şılıklı fedarkâriıklarla, millî bir vesikayı orta
ya koymak çabasiyle kavuştu. Bugün de bu 

millî vesikaya yarın iktidara geçeceklerini id
dia edenlerin belki bir gün sorumluğu taşıya
cakları, çünkü bir seçim döneminin ötesinde 
tesirleri olan bir millî vesikaya, lütfen bir mil
lî vesika olarak bakalım ve «Nasıl düzelti
riz?» diye objektif teklif yapalım. Dış ödeme 
dengesini düzeltmek için, bir müsbet teklif or
taya koymadan, bizim yaptığımız gibi dört -
beş teklif değil, bir tek müsbet teklif ortaya 
koymadan, sadece konuşulan sözü tahrif etmek
le netice elde edilmez arkadaşlarım. Eğer boy
numuza sol muskası asarak, sadece sol yazılı 
bir muska asarak, işler düzelir zannediyorsa
nız yanılıyorsunuz, müsbet teklif lâzım, yapıcı 
muhalefet lâzım, evet.. (A. P. sıralarından al
kışlar) (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) evet, biz bu yapıcı muhalefetiz. 

ORHAN BIRGİT (İstanbul) — Git te fatu
ranı al... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Millî Petrolde; 
Devlet Şûrasından mahkûmiyet kararı olanların 
iştirakiyle kuruldunuz. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar sükû
neti muhafaza edelim. 

Sayın Oral rica ederim yerinizden bağır
mayın efendim, çok rica ederim. (C. H. P. den 
şiddetli gürültüler, «sen muhalefet partisi de
ğilsin», sesleri) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Petrol konusun
da Devlet Şurasının mahkûmiyet ilâmını sırtı
nızda taşıyorsunuz. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Millî petrol dâvasında 
başmdanberi savaşmış ve teklifini Senatoda ye
niden bahsederek yapmış olan partiyiz. Bu 
mevzuda görüşlerini plâna dercetmek için ça
lışmış partiyiz. 

Arkadaşlar, bir hatip burada, Sayın İnönü 
konuştuğu zaman, demokratik rejimi birtakım 
maceracılara karşı savunduğu zaman bu Mec
lisin hepsi alkışlar. Burada, bu plânın yıkılma
sına değil, ıslâhına gayret ederek yapıcı ten
kitler yaptığınız zaman Y. T. P. alkışlıyabilir, 
A. P. alkışlıyabilir, kendi partiniz alkışlayabi
lir, bundan bir şey çıkmaz o alkış günah ol
saydı o zaman birçok noktalarda bir başka 
liderin de konuşmalarının bu Mecliste alkışla-
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masını, ayıplamak icabederdi. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu.. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ

OĞLU (Devamla) — Evet komünizme karşı 
kollektivist plân anlayışına karşı demokratik 
plânı savunduğum zaman, alkışladılar. Bunu 
ayıp saydınız. Evet, arkadaşlar (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu.. (C. H. P. si
kalarından gürültüler) (A. P. ve Güven Partisi 
sıralarından alkışlar) 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Hata yaptıkları zaman, 
hataları sizin söyliyebileceğinizden çok daha 
ilmî şekilde sert şekilde söylemesini bili
riz. Ama burada kalkınma hızını % 4 e düşü-
ırelim diyen kimse olmadığı halde, % 5 e düşü
relim diyen olmadığı halde, tahrif ederek it
hamda bulunulduğu zaman bunun cevabını da 
alırsınız. Türkiye'de % 4 kalkınma hızını dü
şürelim diyen kimse yoktur. (C. H. P. sırala
rından gürkltüler) 

Bunu yaptırmamak için çalışacağız. Yık
tırmamak içini çalışacağız. Saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından, gürültüler) (G. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Usul hakkında 
söz rica ediyorum efendim.. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayınız, bir şey anlaşılmıyor. Bırakın şu gü
rültüyü anlıyamıyorum efendim. 

Sayın Erim, kendi 'grupumizun gürültüsün
den anlıyamıyorum. Lütfen konuşmasınlar. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) Usul hakkında söz 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ermi. Usul hak
kında söz rica ediyorlar. (Gürültüler) 

Gürültü devam ederse birleşdlmi tatil ede
ceğim, kati söylüyorum. Lütfen ısusalıım. 

lisin huzuruna getirdik. Büyük Meclis bu usu
lü oylarıyla tasvibetti ve gruplar kendilerine 
ayrılan beş saatlik zaıman içinde konuşmaya 
devam ediyorlar. 

Şimdi bir noktanın kısaca tavzihi dileği ile 
25 dakikalık bir zaıman burada kullanıldı. Sa
yın Başkandan! öğrenmek istediğimi; bu zaman 
o partiniin hesabına kaydedildi imi, Ikaydedil-
ımed'i imi? Kaydedilmiyecck se partilerarasm-
daki centilmen anlaşması, iktidar partisi ile bir 
parti arasında pas verime suretiyle bozulacak-
tir ve bundan sonraki bu türlü anlaşmaların 
yapılması imkânı güçleşecektir. Meclisimizin 
selâmetle çalışması için bu noktada Sayın Baş
kanın hassasiyet .göstermesini ve bütün arka
daşların da hassasiyet göstenmesini rica ediyo
rum. 

Diğer konulara telmas etımek için bir ihtiyaç 
duymuyorum. (C. H. P. sıralarından «değmez, 
sesleri, bravo sesleri» alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erim'den bir ricamı-var 
efendim. Biz İçtüzüğün 95 nci maddesine göre 
sözverdik. (Gürültüler) 

Bir dakikanızı rica edeceğim. Biz gruplara-
rasında yapılan anlaşmaya göre değil, İçtüzüğe 
göre söz .verdik. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grupa verdimiz. 

BAŞKAN — Hayır, ımüsaade buyurun İçtü
züğün 95 nci maddesine göre verdik. Gruplar 
arasındaki anlaşılmış odan bu müddet dâhil olma
dan bir duruım hâsıl oldu. Şimdi zatıâlinizin 
de şurada 5 dakikalık konuşmasını da ımüddete 
sayacak muyum? Bunu lütfediniz. (Gülüşlmeler) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın efendim... 

BAŞKAN — Siz de razı oluyorsunuz say
maya, peki efendim. / 

Benim kanaatim odur ki, gruplararasmda, 
grup yetkilileri ile Başkanlık tarafından tes-
bit edilmiş olan ımüddötlerdcn addedilerek ve
rilmiş olan bu sürenin 'müddete sayılması 
mümkün değildir. Binaenaleyh ne Sayın Erim'-
in, ne de Sayın Feyzioğlu'nun İçtüzük hükmü
ne istinaden konuşmalarını müddete dâhil ct-
ımlyoruım. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bundan sonTa 
zor anlaşma olur. 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Aydın Yalçın'mıdır. 

Buyurun Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan

dan b'ir hususun açıklamasını rice eıtlmek için 
kürsüye geldim. 

Sayım Meclis Başkanının Başkanlığı altın
da, Meclis Başkanvekilleri ve grup başkanve-
İkilleriyle müşterek bir ıtoplantı yaptık. Plânın 
büyük Mecliste ımüzakere usulünü tesbit ettik. 
Bu usulü ımüşterek bir önerge ile Büyük Mcc-
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TARIK ZÎYA EKİNCİ (Diyarbakır — Bir 
hususu öğrenımelk istiyorum. Malûım olduğu üze
re konuşmalar sınırlı; usul hakkında ısat aşıma 
için verilmiş olan sözler hangli grupun feonuş-
ıma müddetinden kesilecektir? 

BAŞKAN — Hiçbir grupun ımüddetinden 
kesilmesini icabettirlmez efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 
nasıl muamele görecek? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, icabederse 
sabaha kadar devam eder, o sizin sözleriniz 
müddete kavuşturulur efendim, o kolay bir iş. 
Rica ederim oturunuz yerinize. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ben 
otururum, aıma siz işin içinden nasıl çıkacaksı
nız? 

BAŞKAN — İşte işin içinden temdidetımek 
suretiyle grupların hakkını vereceğiz diyorum,-
daha nasıl çıkacağım? Kâfi artık-. 

Söz sırası A. P. Grupu adına Aydın Yalçın'-
m, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

İkinci Beş Yıllık Plânın üzerinde 4 gündür 
devam eden tartışmalarda bu konu üzerinde 
çeşitli partiler noktai nazarlarını ortaya attı
lar, anatemaları belirtlmek imkânınla ısahibol-
dular. Burada vaktin darlığı dolayısiyle ileri 
sürülmüş olan bütün mütalâaları -teker teker 
ele almaya imkân göremiyorum. Yalnız şenel 
intiba olarak şuna bilhassa işaret etmeik iste
rim ki, Yeni Tüıfciye Partisi ve Güven Partisi
nin teknik ayrıntılara inen ısoruımlu bir muha
lefet örneği veren seviyeli tenkid ve eleştir
melerini, vakit ımüsaüdolsa idi, teker teker ele 
almak isterdim. Bununla beraber Yeni Tür
kiye Partisinden Sayın Alican'm geçen günkü 
konuşmasında ortaya attığı bir noktayı ele al
mak istiyoruım: Bu da topluım yatırımları içe
risinde özel ve âımıme sektörü ayrıntısının ke
sin olaraik ya'pılmaımış olması hususundaki mü
talâalarıdır. 

Bu nokta üzerinde, bilhassa şunu belirtmek 
gerekir ki, plân özel sektör için bağlayıcı ola
maz, ibu, Anayasa gereğince mümkün değil
dir, çünkü fertlere hukukî bir müevyide al
tında ne yapmak gerektiğini emredici bir plân, 
idemiokratik düzende ve Anayaısamıızın temel 
•siyasi felsefesi ile kalbilitelif değildir. Plân, 

özel sektör için yol gösterici olduğuna göre, ga
yet tabiîdir ki, alman teşvik tedbirleri do
layısiyle plânın hedeflerinde zaman zaman 
ileri geçme, zaman zaman geride kalma du
rumları pekâlâ meydana gelebilir. Bu bakım
dan bütün demokratik ülkelerde ve özel sek
töre hür teşebbüs sistemine dayanan piyasa 
mekanizmasına dayanan memleketlerde, olduğu 
gibi, özel sektörün toplam yatırım seviyesine 
ulaşacak şekilde yatırımlarını ayarlıyamadığı 
devirlerde kamu sektörü gayet tabiî bir kom-
pansatör olarak, bir tamamlayıcı unsur ola
rak, amortisör olarak derhal müdahale ede
cektir. Binaenaleyh, özel sektör yatırımları gibi 
konjonktüre! dalgalanmalar ve umumi iktisadi 
ortamın tesiri altında zaman zaman daralan ve 
genişliyen yatırım hacmini kamu sektörünün 
âmme sektörünün komponse edecek, tamam-
lıyacak tarzda araya girmesi gayet tabiîdir. 
Bu kısa vâde içerisinde belki de özel sektör 
âmme sektör yatırımlarının plânda öngörülen 
kemiyetleri bulmaması neticesini verebilir. Fa
kat uzun vadeli olarak bu dengeleşme kendili
ğinden meydana gelecektir. 

Bu noktayı kısaca belirttikten sonra C.H.P. 
ve T.l.P. nin ileri sürdüğü çok ilginç bâzı be
yanlar üzerinde teker teker durmayı hakikaten 
arzu ederdim. Yalnız yine zamanın hudutlan-
dınlması ve esasen sonuna yaklaşmış olduğu
muz bu tartışmalarda gruplara ayrılan zamanın 
yetersizliği dolayısiyle bu ileri sürülen nok
taları teker teker ele almak imkânına sahibola-
mıyacağım. C.H.P. nin biraz zoraki olmakla be
raber tartışmalara hareket veren, biraz canlılığın 
da ötesinde bir atmosfer meydana getiren yer 
yer agresit, mütecaviz tenkidleri üzerinde uzun 
boylu durmıyacağım. Yalnız bir müşahedemi 
bu münasebetle belirtmek isterim. Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsü Prof. Erim'in yap
tığı konuşmayı, hazırlanmış olan teksirden 
tekrar gözden geçirerek dikkatle inceledik. Bu
rada dikkatimizi çeken bir husus şudur ki; 
C.H.P. si Genel Sekreterinin aşırı beyanları
nı tavzih etme gayreti içerisinde büyük çaba 
sarf ettiklerini gördük. Öbür taraftan Cum
huriyet Halk Partisini eskisi gibi, geniş halk 
tabakaları nezdiride itibarlı tutmaya gayret 
eden ve çok defa Genel Sekreterin görüşle
rinden bir hayli uzaklara giden tavzihleri de 
dikkatimizden kaçmadı. 
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Buna bir misal vermek üzere şunu bilhassa 
belirtmek isterim : Önemli bir noktadır; Sayın 
Prof. Nihat Erim, C.H.P. si Genel Sekreteri
nin diline doladığı «Bu düzeni değiştireceğiz» 
sözünü Sayın G-enel Sekreteri müşkül durumda 
bırakmamak için, kendisini bâzı ithamlardan 
kurtarmak için, şöyle bir tarifle yardımına ko
şar bir eda içerisindedir; «yapısal değişiklik dü
zen değişikliğidir» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; bu mefhumları farklı 
kullanma sanatının semantik adı verilen, fark
lı kullanma sanatının tipik bir örneğidir. Sa
yın C.H.P. Genel Sekreteri ortanın solu düze
ninden neyi anladığını gayet geniş beyanların
da, yazılarında ve en sıon Mecliste yaptığı ko
nuşmasındaki metinleriyle açıkça ortaya sür
müştür. Bir tarafta sömürülenler, sömürenler, 
Soyulanlar, soyanlar, halk düşmanlarını ezme, ya
bancı kapitalist ve emperyalistlerin yurdumuz
daki nüfuzlarını kırma, aracıları aradan kal
dırma, dış ticareti devi eti eştirip, kooperatif-
leştirme, dış ticarette toptancıyı, komüsyonu or
tadan kaldırma, aracıyı ortadan kaldırma, top
rak reformu ile büyük çiftlikleri temizleme ve 
taksim etme ve nihayet madenleri devletleştir
me gerçekten C.H.P. Genel Sekreterinin de
diği gibi, büyük bir düzen değişikliğidir. Bu
nun mânası, yapısal bünyeyi değiştirme değildir. 
Yapısal bünyeyi değiştiren İkinci Beş Yıllık Plân 
münasebetiyle yaptığım ilk konuşmamda belirt
tiğim gibi, sosyal hedeflere, iktisadi bünyeye 
tesir eden köklü değişmeler, yapısal değişik
liklerdir. C.H.P. Genel Sekreterinin kafasındaki, 
sistem değişikliğidir, siyasi düzen değişikliğidir, 
iktisadi düzen, sosyal düzen ve rejim değişikli
ğidir. 

Muhterem arkadaşlar; bunun mânasını bun
dan evvelki çeşitli konuşmalarımda da C.H.P. li 
arkadaşlarıma dilimin döndüğü kadar anlatma
ya çalıştığım bu tarz, dünyanın her tarafında 
yapılan konuşmalar, aslında bu işlerin daha 
profesyonel olan, daha uzmanı olan Marksist 
tipin tartışımailarında laıçıkça münakaşası yapılan 
bir konuyla ilgilidir. Sosyalizme geçişte iki 
aşama vardır : Birimci -aşama; Kuşların Bolşe
vik İhtilâlinde yaptıkları ıgibi, evvelâ burjuva
zinin, toprak sahiplerinin, emperyalistlerin mu
kavemetini ve direnmesini kırabilmek için evve
lâ bu şekilde bâzı mütevazı görünen değişiklik

lere tevessül etmektir. Buradaki maksat, düze
ni ve ırejimi ayakta tutan kuvvetlerin direnme
sini ve mukavemetini evvelâ yenmektir. Bu
nun için de Sayın Genel Sekreter emperyalist
ler de dâhil diyor. Emperyalistler dediği, Tür
kiye'nin NATO içerisinde, Batı Biriliği içerisin
de müttefiki olan dost ve Türkiye'ye yardımcı 
m cimi ek eti erdir. 

BÜLENT1 ECEVİT (Zonguldak) — Siz söy
lediniz (Saym Yalçın. B&n, emperyalistler, de
medim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Ne ise, bu tavzihinizi de öğren
miş bulunuyoruz, 

Muhterem arkadaşlar, işte 'bu, ı«paranoia» 
alâmetleri gösteren, her yerde birtakım haya
letler,. her yerde birtakım ajanlar, her yerde 
birtakım satılmış insanlar hayaletlerini 'gören 
bu kafa, bütün memlekette insaf sahiplerinin, 
iz'an salhiplerinin dikkatle üzerinde durması 
geYeken bir zihniyeti ifade etmektedir. 

Dalha devam edelim arkadaşlarım, A. P. 
bugün Türkiye'de siyasi rejimi, sosyal düzeni, 
barışı ve milletin malı -olan siyasi iktidarı ayak
ta tutan tek meşru kuvvettir. Bâzı kimselerim 
bu kuvvete karşı gösterdikleri hiddet, nefret 
ve hınıç aslında 'bu düzeni değiştirmek istiyen, 
bu düzenin düşmanlarının kendilerinde bu mu
kavemet karşısında hissettikleri hissi tepkinin 
tabiî bir neticesidir. Genel sekreterlerinin ağ
zından mütemadiyen «Hainler, düşmanlar, sö
mürücüler, soyguncular» lâfı, demokratik bir 
ortamda, demokrasiye inanan, hürriyete ina
nan ve ıhümanizıme inanan Batılı anlamda üslu
bunu ayarlıyan siyaset adamlarının üslûbu de
ğildir. Bu üslûp, Türkiye'yi ihtilâl .edebiyatı
na boğmak istiyenllerin Türkiye'de siyasi rakip
lerini tıpkı Almanya'da Nazilerin yaptığı gibi, 
tıpkı Doğu - Avrupa'da komünistlerin yaptığı 
gibi, siyasi (rakiplerini düşman, halk düşmanı 
ilân eden totaliter kafanın tipik tezahürüdür. 
(A. P. sıralarından «ıbravo sesleri», .alkışlar. C. 
H. P. Genel Sekreteri bizim tanıdığımız ünua-
nist, şair ruhlu bir insandır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İdi.. 
A. P. GEUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(Devamla) — Fakat son zamanlardaki davra
nışları bize gerçekten üzüntü vermektedir, et
rafta hayaletler görmektedir. 
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Kendisinden ricamız, bu hayaletleri gören 
haleti ruhiyeden kurtulması ve bu tariz üslûp 
içerisinde Türk siyasi hayatında tartışma ya-
piılamıyacağmı idrak etmesidir. 

Mulhterem arkadaşlar, biz, bunlar bize za^ 
rar verdiği için değil, bundan gocunduğumuz 
için değil, bunun için şikâyet etmiyoruz. 

NURt KODAMANOĞLU (Yoagat) — Sıkın
tınız. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Sıkıntımızın sebebi milletin sıkın
tısıdır beyefendi. Biz burada milletin sıkıntı
sını, milletin şikâyetini aksettiriyoruz. Bunu 
idrak edeceksiniz. 

Bundan evvel konuşan eski genel sekreter, 
bir mezarcı edasiyle, bir meşıum haberci eda-
siyle bütün Türkiye'ye senelerce yaptıkları gibi, 
tettidit 'edebiyatıyla sözlerini kapadı. Bu kafa
dan vazgeçeceksiniz beyler. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar). 

C. H. P. Sözcüsü Erim hakikaten zor du
rumdadır. «Özeil sektöre taraftarız.» diyor, fa
kat daiha evvel konuşan eski genel sekreter ıgibi 
ortanın solu korosundan ayrılmanın bâzı risk
leri olduğunu da düşünmüş alacak ki, öte ta
raftan, «Özıel sektörü niye ızorlamıyorsunuiZ, ni
ye yönetmiyorsunuz,- neden ağzınızdan devlet-
1 eştirmek lâfı geçmiyor?» diye bir, iki satır son
ra kendi kendisi ile çelişme haline düşen beyan
larda bulunuyor. 

Hakikaten durumu zordur. C. H. P. sözcü
lerinin üzerinde durdukları en mühim meseleler
den bir tanesi, Türkiye'deki gelir dağılımındaki 
adaletsizliktir. Artık, bu akşam gazetelerinin, 
bulvar gazetelerinin sütunlarında da yer alan, 
herkesin papağan gibi ezberlediği, Türkiye'de 
yüzde 20 nüfusun Türkiye'nin gelirinin yüzde 
60 mı aldığı veyahut da nüfusun yüzde 60 kü
surunun üçte ikisinin Türkiye'nin nüfusunun 
yüzde... 

NURt KODAMANOĞLU (Yozgat) — Mü
him değil mi?.. 

AYDIN-YALÇIN (Devamla) — Mühim Be
yefendi. Biraz müsaade buyurun da bunları an
latacağız, biraz acele etmeyin, biraz bekleyin. 

[BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz, ri
ca ederim. Lütfen karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Bunlar, 
, «Verite de la Polisse», bunu anlatmaya çalışı

yorum, biraz müsaade buyurursanız. 
Elinizdeki plânda, Türkiye'de tarım içi iş 

gücünün yüzde 70 in üstünde olduğu söyleniyor. 
öbür taraftan tarım sektörünün Türkiye'de mil
lî gelire yüzde 30 un altında bir katkı verdiği 
söyleniyor: İşte adaletsizliğin temeli beyler, işte 
adaletsizliğin temeli? Nedir bu iktidarın çabası? 
Bu bünye değişikliğini yapacağız, diyoruz. Bir 
memleket samayileşmezse, bir memleket, endüstri-
1 eşmezse... (C. H. P. sıralarımdan gürültüler).. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim, çok rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Bir memlekette tarım, geleneksel 
organizasyonu içerisinde kalırsa, o memlekette 
amelinden gelir adaletini, gelir eşitliğini temin 
^tmek mümkün değildir. Fakat kendilerine tav-
-vvemiz, bu noktaların bol bol plânda münakaşa 
Mudilini, öngörüldüğünü ve realist tedbirlerin 
alındığını biraz daiha ciddiyetle tetkik ederek 
^arkına varmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir terane, 
'kinci bir nokta, Türkiye'de kıskançlıkları, çatış
maları alevlendirmek, körüklemek için dillerine 
doladıkları diğer bir nokta, Türkiye'de âmme fon
ar ın ın istihsale katkısı olmıyacak birtakım kim
i lere , mala tesahübetmek imkânını verecek şe
kilde kullanılması imiş. Yani, özel sektörün fi
nansman dengesi içinde ikinci plânda öngörü
len transferlerin mânası Devlet eliyle birtakım 
insanlara Devlet Hazinesini dağıtmakmış. 

Arkadaşlar, daha evvelki konuşmalarımda da 
Vlirtti&im gibi, bu, son derece ciddiyetten uzak 
bir iddiadır. Ziraat Bankasının bir asırdır yap-
+ıq,ı şey nedir? Âmme fonlarını, Türkiye'de ge
lişmesi gereken, .geliştirilmesi gereken, teşvik edil
mesi gereken Türk çiftçisme vermektir. Bunun 
kredi yolu vardır, bâzı riskli işlere Ziraat Ban
kasının katılması suretiyle, karma birtakım te
şebbüslere girmesi suretiyle âmme fonlarının ris
ke edilmesi usulü bizde yeni midir? Dünyanın 
her tarafında bu usuller modern devlet anlayışı
nın, iktisadi kalkınma metodunun, smai kalkınma 
müesseselerinin, finansman müesseselerinin stan
dart usulleridir. Biz, Türkiye'ye mahsus bir ye
nilik getirmiyoruz. Bunu yapan devletin, ma
lını kapitalistlere dağıtan, sizin sandığınız gibi 
3 - 5 zenginin emrinde olan A. P. değildir. Ge-
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çen sene bu kürsüdeki konuşmalarımda belirtme- j 
ye çalıştım. Ingilterede İşçi Partisi, Sosyalist • 
Parti, sosyal adalet hareketini temsil eden parti, 
özel sektöre hibe veriyor. Beyler geçen sene nis-
ibetlerini anlattım. Binaenaleyh bu çeşit avam 
firiplerden Türk politikasını kurtarmalıyız artık 
arkadaşlar. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Çimento hırsızlarından Allah korusun. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Her türlü 
hırsızlardan korusun. Güven hırsızlarından da ko
rusun. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, «Gü
ven hırsızları mı, doğru, güven hırsızlarından ko
rusun.» sesleri) Sizler gibi milletin güvenini ça
lan insanların hırsızlığından da korusun. 

(Muhterem arkadaşlar, Genel Sekreter, başka
ları tarafından taşınan birtakım rakam ve ista
tistikleri A. P. sine küfür ve itham için nefes al
ma fasılaları arasında zaman zaman Genel Ku
rula sunmuştur. Fakat, şeriatçılardan anarşistle
re kadar her müşterinin siparişine göre mütalâa 
vermeyi itiyadedinmiş birtakım müşavirler, ken
dilerini ikaz edelim ki, zaman zaman çok zor 
duruma sokmaktadırlar. 

Toprak reformu, temcit pilâvı gilbi yıllardan 
ıberi işlenen konulardan biridir. Bunların Türki
ye bakımından ezbercilik olduğunu, bunun Tür
kiye bakımından millî bir problem olmayıp, an
cak bölgesel bir problem olduğu, çünkü Türkiye'
de optimum işletmelerin ötesinde toprakları da-
ğıtsanız dalhi, 80 - 90 bin çiftçiden fazlasına top
rak vermenize imkân olmadığını bu kürsüden 
matematik olarak defalarca izah ettim. Sayın 
ıgenel sekreter 'verdiği deeliller arasında as
lında kolhoz ve s'avkhoz usulünün en verimli 
ıbir zirai işletme olacağı yolunda bâzı rakam
lar veriyor, kendisi tabiî bunun farkında değil. 
(O. H. P. sıralarından (gürültüler) Biraz din
leyiniz de delillerini söylevim: Türkiye'de bü
yük işletmeler verimsizımiş, küçük işletmeler 
verimli imiş. Ama Türkiye'de asıl Devlet iş
letmeleri verimliymiş. (C H. P. sıralarından 
«(bilmiyorsun» sesleri) Müsaade buyurunuz, 
her meseleyi kullanış 'şekline göre yorumla
mak lâzımdır. Niçin yorumlamaya çalışıyor bu 
arkadaş1? Türkiye'de optimum seviyeye zirai iş
letmeleri indirmek için bir zirai reform me
selesi dolayısiyle değil, Türkiye'de topraksızla 
topraklı arasındaki münafereti, zenginle fa

kir arasındaki rekabeti, işçi ile patron arasın
daki çatîşımayı, şehirli ile köylü arasındaki re
kabetleri asker ile sivil arasındaki münasebet
leri, halk ile polis arasındaki münasebetleri bü
tün bunları tahrik etmek üzere başlatılmış 
olan bir propagandanın bir nevi rasyonel de
lillerini vermek için kullanıyor. Bütün konuş
masındaki eda, bize bunu (gösteriyor. Bütün 
ümidi Türkiye İşçi Partisindeki Marksistlerin, 
'Sadun Aren'in konuşmasını (bitirdiği şekilde; 
'Türkiye'deki sosyal terimlerin artması ve bun
dan siyasi tahrikçiler için bir miktar kaıpital 
çıkmasına bütün ümidini bağlamış görünüyor. 
•Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekre
teri. Onun siyasi istikbali olarak, partisinin 
siyasi istikbali olarak, Marks'ın bütün kapi
talist dünya için kadastrof nazariyesiyle an
latmayı öngörmeye çalıştığı bir akıbet onun ka
fasına hâkim olan temel düşünce olarak orta
ya 'Çıkmaktadır. Konuşmasındaki bombaları 
hatırlayınız, konuşmasındaki Güney Amerika'-
daki ihtilâlle hatırlayınız. Türkiye'yi böyle 
görmek istiyor, bu arkadaş. Türkiye'nin bu
raya ıgittiğini, adetâ bir sevinçli şey içerisin
de..^ C. H. P. sıralarından «ikaz ediyor» se
si) İkazla, hüsniyetli ikazla bu tarz edebiyat 
arasındaki farkı idrak edecek her halde bura
da benden başka çok insan vardır. 

Muhterem arkadaşlar, kendilerine ilk ko
nuşmamızda da anlattık, Türkiye'de, zannet
tikleri gibi sosyal denge bozulımıyacaktır. Türk 
cemiyeti, Türk demokrasisi Batılı ülkelerde ol
duğu gibi Türkiye'de sigorta müesseselerini 
kurmuştur. Sigortadan kasdım sosyal sigorta 
değil, o Türkiye'de, kendilerinin bekledikleri 
felâket tellâlcılarının 'bekledikleri ihtilâli, so
kaklarında bombaların infilâk ettiği bir Güney 
Amerika 'memleketi olmasını önliyen elimizde 
birçok millî müesseseler, birçok millî kuruluş
lar, birçok millî kurumlar mevcuttur. Bunları 
geçen konuşmamda bütün teferruatiyle, ra-
kamlariyle, plândan iktilbaslar yaparak anlat
maya çalıştım fakat kendisine bir kere daha 
hatırlatacağım; Türkiye'de sanayileşme olduğu 
müddetçe, Türkiye'de şehirleşmeyi teşvik etti
ğiniz, Türkiye'de şehirlerde bulunan insanları 
tıpkı Batı dünyasında olduğu gibi gittikçe ge-
nişliyen sosyal güvenlik halkaları içerisine al
dığınız müddetçe, Türkiye'de tıpkı Batı dün-
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yaşındaki gibi artan (gelirden işçinin bak etti
ği payları almasına imkân veren hür sendika
cılığı teşvik ettiğiniz müddetçe, Türkiye'de fır
sat eşitliğini temin edecek, eğitim seferberliği
ni, geçen konuşmamda misalleriyle rakamla-
riyle verdiğim eğitim seferberliğini devam et
tirdiğiniz müddetçe Türkiye'de sosyal hizmet
leri, yüksek gelirlerden vergi alarak düşük ge
lirli halkın, işçinin, gecekondu sakininin, köy
lünün hayatını ıslah edecek su gibi, hastane 
gibi, yol gibi, okul.gibi sosyal hizmetlere ak
tardığınız müddetçe, Türkiye'de gelir dağıtıcı 
vergileri, müterakki vergileri uyguladığınız 
müddetçe, Türkiye'de çalışmak istiyen, kazan
mak istiyen binlerce, yüz binlerce, milyonlarca 
Türk vatandaşına, kabiliyetini ispat edebilmesi 
için, gayretini seferber edebilmesi için kredi 
ile, destek ile vergicilikle yardımcı gittiğiniz 
müddetçe, patlamasıril beklediğiniz bombaları 
koyamıyacaksınız. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, 'alkışlar) 

Mulbterem arkadaşlar, kimler tarafından 
sufle edildiği anlaşılmıyan bir garip doktrin 
içerisinde Türkiye'de sanayileşmek için ta
rım ezilecekmiş, sayın genel sekreterin nut
kundan (öğreniyoruz. 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Sizin 
tarzınıza ıgöre. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Sayın Ece-
vit, bu tarzda iki olayın aynı zamanda cereyan 
edebileceğini bir türlü anlıyamaımaktadır. Çün
kü görüş zaviyeesi bu hale gelmiştir. 

(BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sizin 
görüş tarzınıza göre. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Tarımda 
geçen plân devresinde 9 000 000 000 küsur 
Tl. lık yatırım yapılmıştır, bu devre 
17 000 000 000 Tl. lık yatırım yapılacaktır. 
(C. H. P. sıralarından «16,9 milyar» sesi) Ra
kamlar .yuvarlanır, istatistik usulüdür. 

kadar dinlemesini de 'bilmek lâzım. Dinleme
sini bilmiyenler konuşma da yapamaz. Rica 
ederim, sükûtu mulhafaze edelim. 

AYDIN YALÇIN ('Devamla) — Yatırım 
seviyesi 9 milyardan 17 milyar Tl. sına çıka
rılan bir istihsal sektörü, ezilen bir-sektör de
ğildir, ezilmiyecektir. Bilâkis sizin tahayyül 
edemiyeeeğiniz derecede 'Türk köylüsü önü
müzdeki beş yıl içerisinde kaderini değiştire
cektir. Bunu göreceğiz. 

Size geçen günü bu ümitlerimizin objektif 
nüşahhas kaynaklarnıı rakamlariyle anlat-
naya çalıştım. Türkiye'de sulanan araziyi, 

Türkiye'de gübrelenen araziyi, tarım iılâç-
lariyle yapılan mücadeleleri, Türkiye'de top
rağın makinalarla nasıl son yıllarda artan 
bir tempo ile genişletildiğini rakamlar ve
rerek zikrettim. Ezilen sektör bu mudur? Fa
kat sayın genel sekreterin kafasında şu te
ma devamlı şekilde tekrar edilmektedir. 
Soyana, soyuluna yani, işçi ve işverene, sömü-
relene aynı zamanda dayanan bir parti ola
rak bizim istikbâlimiz karanlıkmış. Hem tu
tucu, hem devrimci imişiz, bu olmazmış, bu çe
lişme imiş.. 

BÜLENT EOEVÎT (Zonguldak) — öyle 
bir şey demedim, haşa. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Biraz 
mefhumları anlatılmak istenen fikir çerçe
vesi içinde düşünürseniz anlarsınız, ne- de
mek istediğimi. 

Sayın C. H. P. Genel Sekreterinin 1961 de 
Ulus Gazetesinde yazdığı bir fıkrayı hatırlı
yorum : O zaman Sayın Genel 'Sekreter di-
vordu ki, Türkiye'de devrimci bir parti var; 
devrim bizim inhisarımız, Atatürkçülük bizim 
inhisarımız.. Kurulacak yeni partiler gerici 
olsunlar, muhafazacı olsunlar, tutucu olsun
lar,... Arkadaşlar, bu kafa ile siyasi hâdise
lere bu açıdan bakarak netice almanız müm
kün değildir. Türkiye'de Atatürkçülük, dev
rimcilik sizin inhisarınızda değildir, sizin in
hisarınızda olmadığını bu parti, bu grup, bu 
Meclis ve bu milletin içerisindeki aydınlar 
defaatle göstermişlerdir. Fakat siz kendinize 
yer bulamamanın telâşı ve şaşkınlığı içerskıdesi-
niz, kendinize gereken yeri başka yollarda arayı
nız. 

Sayın Ecevit, «özel teşebbüse karşı deği
liz» diyor. Anlaşılan epey tazyik var üzerin-

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Öyle midir? 
Sizde çok yuvarlandığını .görüyoruz. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Yüksek 
tahsil görmüş herkesin, istatistik okumuş her
kesin bildiği laalettayin bir tekniktir. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmento müza-
kerelerindeki asgari adap şudur ki, konuşmak 
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de. Yalnız, diyor ki, «Bizdeki özel teşebbüs 
kapı kulu özel teşebbüsüdür, soyguncudur. 
haindir, sömürücüdür, fakat, Amerika'daki 
Almanya'daki özel teşebbüse hiç şeyimi: 
yok.» Yani, C. H. P. nin bu milliyetçi tutumr 
ve davranışı karşısında insanın gözünün ya
şamaması mümkün değil. 

Arkadaşlar, işçisiyle, köylüsüyle, sanayici 
siyle, sermayedarı ile, fakiri ile, fukaras 
ile bu milleti sevmesini öğreneceğiz, öğren 
mek mecburiyetindesiniz. Bu memlekete si
yasiler ne kadar az gelişmiş ise, diğer mera 
leketlerle mukayese edildiği zaman Türk mü
teşebbisinin de bâzı eksiklikleri olabilir. Tür
kiye'de üniversiteler, Türkiye'de aydınlar Ba
tı 'nm bütün standartlarına uygun değil diye, 
bütün bu aydınları konsantrasyon kampın r 
mı yollıyacağız? Bu ne kafadır arkadaşlar? Ya
pılacak şey, Türkiye'de gelişmekte olan insanlara, 
gelişmekte olan zümrelere imkân tanıyacaksınız, 
löömertlik göstereceksiniz, önısaygı ile ve kin 
ile bunlara bakmıyacaksmız. Sayın G-enel Sekre
ter tahlilleri içerisinde, «Batıda özel teşebbüse 
Devlet yardım etmemiştir» diyor. Kendisinin bu 
büyük hakikati hangi iktisat tarihi kitabından, 
hangi bilimsel kitaptan çıkardığını bilmiyo
rum. İlk müteşebbisler... (C.H.P. sıralarından 
anlaşılamıyan müdahaleler) Bu meselelerin mü
nakaşası sizin bu tarz avamfirip tutumunuzun 
çok üzerindedir beyler. Biraz daha öğreneceksi
niz, öğreteceğiz. Merkantilizm, Colbertizm bü
tün Batı dünyasında bugünkü iktisadi kal
kınmanın nasıl başladığını en iptidai, en ilkel 
ders kitaplarını açarak, okuyarak görebilirsiniz. 
Bir memlekette... (C.H.P. sıralarından «isimleri 
var mı» sesi) Sonra gelirseniz isimlerini de veri
rim. Anlaşılan epeyce ihtiyacınız var. 

Muhterem arkadaşlar, son yıllarda... (C.H.P. 
sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale) Eski 
eğitim müsteşarı, senin de epeyce ihtiyacın var. 

Son yıllarda, Japonya'da, İtalya'da, Almanya'
da sanayi kalkınmasının büyük alanı devletin 
müteşebbise destek olmak suretiyle mümkün ol
muştur. Bunlar iktisadi kalkınma alanında ya
zılmış, el kitaplarını (C.H.P. sıralarından anla-, 
şılmıyan müdahaleler) Anlaşılan sizin birtakım 
avamfirip propaganda kitapları okumaktan vak
tiniz yok. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, rica ederim, müdahaleleri önleyin. 

BAŞKAN — Ben söyliyeceğimi söyledim, din
leme kabiliyeti olmıyan insanlar konuşmasın de
dim ama fayda etmiyor. Yine hepiniz de müda
hale yapıyorsunuz. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Binaenaleyh, 
arkadaşlar ben bu meseleyi burada kesiyorum. 
Türkiye'de çalışmak istiyen, iş yapmak istiyen 
insana, her medeni memlekette olduğu gibi, Dev
letin vazifesi yardımcı olmaktır. Kıskançlık ve 
tahammülsüzlük içerisinde düşmanlık hisleriyle 
ona çelme takmak, onun arabasının tekerleğine 
çomak sokmamaktır. 

Sayın Cfene! Sekreterin izahları arasında Tür
kiye'deki düzen bozukluğunun tipik örneklerin
den biri de kredi mekanizmasındaki aksaklıklar-
mış. Diyor ki, kredilerin 2/3 ü büyük tüccara gi
diyor. Tabiî taşman su ile değirmen dönmiye-
ceği için, suflörlerle bu meseleleri burada müna
kaşa etmek, tartışmak mümkün olmıyacağı için, 
kendisine şunu söyliyelim ki, Türkiye'de bâzı 
istatistikler varadır ki, sanayi kredileri yalnızca 
Sanayi Kalkınma Bankasiyle, Sanayi. Yatırım 
Bankasının kredilerinin toplanması suretiyle 
vapılan nisbetleri vermektedir. Ama, ticaret 
bankaları olarak mütalâa edilen bir sürü ban
kanın İş Bankası, Halk Bankası, Yapı Kredi 
Bankası ve saire ve saire... Bu bankaların kre
dileri içerisinde sanayi sektörüne verilmiş bu
lunan krediler yüzde 30, vüzde 40 in üstündedir. 
Belki birçok bankalarda daha fazladır. Bi
naenaleyh, böyle ezbere, üstünkörü birtakım 
tenkidlerle Türkiye'deki düzensizliğe, cûva mi-
«salmiş gibi, banka kredilerindeki damlısı delil 
«östermek, hakikaten insanı çok eritmeden ya-
va bırakacak bir davanağa davanmak demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de sövle-
diğim gibi, bütün meseleleri, ortava atılan bü
tün noktaları toferruativle ele almak imkânına 
maalesef sahip değiliz. Dikkatimi çeken bir - iki 
ananoktanm dışarısında C.H.P. sözcülerinin ko
nuşmaları hakkındaki görüşlerimi burada bitiri
yorum. 

Biraz da T.l.P. nin iddialarına temas edece
ğim. Uzun boylu covaplıyacak değilim. Haki
katen, artık bir kırık plâk gibi, hangi konu ko
nuşulursa, hangi oturum yapılırsa bu Mec
liste aynı lâflarla sayın üyeler karşı karşıya 
gelmektedirler. İddiaları artık klişeleşmiştir, 
standartlaşmıştır. Özel sektörle kalkınamaz, 
özel sektör ile sanayileşme olmaz, özel sektörle 
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plân kabilitelif değildir, özel mülkiyet ile sos
yal adalet olmaz, devletçilik olmadan Türkiye 
kalkınamaz, yabancılar Türkiye'yi sömürüyor, 
NATO, Ortak Pazar, Batı dünyası Türkiye'nin 
kaynaklarını alıp 'götürüyor, Türkiye'yi bir 
hüsrana, Türkiye'yi bir şerefsizliğe doğru iti
yor. Bu temalar, hangi mevzu bu kürsüde ko
nuşulsa, devamlı bir şekilde bir papağan sada
kati ile, arka arkaya söylenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu münasebetle bir 
zihniyeti bir düşünce tarzını bir tutumu, bir 
siyasi tutumu şu hikâve ile anlatmak istiivo 
rum : Eski bir Millî Eğitim Bakanlığı Müste
şarı, rahmetli İhsan Sungu Bey bize, Mülkiyede 
talebe iken anlatmıştı, enteresandır. Iskolâstk ka
fa ile doktriner, progmatik, bilimci açık kafa 
arasındaki kontraslı tezadı gayet güzel ifade 
eden bir hikâyeyi müsaadenizle size anlataca
ğım : Bir softa mütemadiyen üstadlarının ki
taplarından 'hâdiseleri öğremmiye çalışıyor, et
rafına bakmıyor, mütemadiyen skolâstik büyük 
üstadlarm kitaplarını karıştırıyor. Bunların 
arasında bir aralan tarifi var. Arslanı tarif 
ediyor, işte 4 ayağı var, şiu kadar uzun, şöy
le kuyruğu var, ve saire, ve saire, yırtıcı pen
çeleri vardır, falan... Çok hoşuna gidiyor, aman 
diyor, bir arslan görsem. Nihayet bir gün ken
disine bir kafes içerisinde arslanı gösteriyor
lar. Softa bakıyor, yok diyor, olmaz diyor bu 
arslan, yanlış diyor. Yahu diyorlar, aralan 
nasıl yanlış olabilir, aralan yanlış olmaiz. «Ha
yır diyor, Aristo'nun kitabında yelesi yoktu, 
diyor. Bu arslan mutlaka yanlış.» diyor. Bu, 
sayın arkadaşlar Türkiye'de sanayiin yılda 
yüzde 10 kalkındığını biliyorlar, Türkiye'de 
sanayi işçisinin yıldan yıla arttığını biliyorlar, 

özel otomobilleri ile Ankara - istanbul arasın
da mekik dokurken her hafta, küçümsedikle-
ri Türk müteşebbisinin yolun iki tarafında fab
rikaları yükselttiklerini .görüyorlar, kendi par
tilerine Türkiye işçi Partisi diyorlar, fakat 
bu sömürülen ızavallı Türk işçilerinin, sömü
rücülerin partisi olan Adalet Partisine, her 
seçimde öbek öbek, sıra sıra oy sandıklarına 
oylarını attıklarını da görüyorlar. Bu arada 
kendi partileri hakkında pek fazla nazik olmı-
yan bâzı lâfları kulaklariyle işitiyorlar. Fakat, 
bütünn bunlara rağmen, bu gördüklerinin hepsi 
yanlıştır. Tıpkı, softa gibi, gerçek arslanı gö
ren softanın, bu arslan yanlıştır, dediği gibi. 

Bunlar gerçekle irtibatı tesis etmek hususun
da, gerçekten büyük bir ızorluk içerisindedirler. 
Kendilerine, hallerini ıslah etmelerini dileriz. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Siz 
kendinizi ıslaih ediniz. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Bakınız, bu 
müdahaleniz başka bir ımeseleyi aklıma, getir
di, Sayın Ekinci. Geçen gün eski Yugoslav 
Komünist Partisi Politbüro Üyesi Cilâs'uı 
«Mercanti» adlı mecmuada bir mülakatını oku
dum. Bu mülakatta diyor ki ; «Dünya komü
nistleri bugün o kadar demode hale (gelmişler
dir ki, o kadar (gerçeklerden kendilerini izole 
etmişlerdir ki, bugün dünyada en gerici rejim 
Komünizmdir.» Eski Komünist Partisi Politbü-
ro Üyesi Cilâs söylüyor. Geçen sene aynı lâfı 
ben size söyledim. Türkiye'de en gerici sizsi
niz. Çünkü... 

TARIK ZIYA EKINOt (Diyarbakır) — Alâ- * 
kası nedir? 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — 150 senedir 
öğrenmediniz, öğrenmeye de niyetiniz yok, öğ
renmeye de kaabiliyetiniz yok. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Çok 
zekisiniz, bunun kabiliyet ile ne münasebeti 
vardır? Zekânızın yeni bir örneği mi bu? 

BAŞKAN — Ekinci'den rica ederim efen
dim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 
ne zekâ? 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Bu heyet 
içerisinde zekâsı >en yüksek zatiâliriiiz olduğu gö
rülüyor. Çünkü bir telk anlamıyan siz kaldınız, 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ha
rika... 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın T. 1. P. li Sadun Aren 
«özel sektörün yaptığı plân değildir» diyor. Bu 
konuda üzerinde çok güzel konuşmalar yaptı
lar başka partilere mensup arkadaşlar Y. T. P. 
den, Güven Partisinden. Çok ıgüzel bu meseleyi 
aydınlatan, izahlar, tahliller dinledik, ©en, bun
ları ıteikrar 'edecek değilim. Bütün dünyada gö
rüldüğü gibi, marksistler iki dil kullanırlar, 
Bunlar, mefhumları tahrif etmenin üstadları- / 
dırlar. Türkiye'de ve bütün dünyada plân lâ
fının mânası kılt kaynaklarla hudutsuz ihtiyaç
ları denkleştirmek için öncelik sırasına 'göre 
bir dizi yapmaktır. Grift ve bir anda düşünül 
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mesi zor olan karmaşık iktisadi ve sosyal mü
nasebetleri araştırmalara müstenit, anketlere 
müstenit, istatistiklere anıüsitıenit tahlilî kablo
larla karşı karşıya getirip denkleştirımjek de
mektir. Şahsi hayatımızda plânın anlamı nedir? 
Bir gün seyahate çıkacak olursanız plânlı hare
ketin, plânsız hareketten farkı nedir; derhal an
larsınız. Sabah uyanırsınız, plân yapmadı ise
niz uçağı kaçınrsanız, 'bavulunuzu zamanında 
hazırlatmadınız ise, taksi gelir, taksiyi bekletir
siniz, randevünüze yetişemezsiniz. Gideceğiniz 
yeri önceden plânlamadığınız takdirde göremez
siniz, istediğiniz insanı, tatile çıkar, göremezsi
niz. Bir insanın hayatındaki plânlama ihtiyaç
larını yapacağı işleri ıbdranıda oıtıırup kâğıt 
üzerine dökme2 sıralama ve bunun <g er ektirdiği 
irtibatları kurarak ilerideki faaliyetlerinde 
sürprizle karşılaşmamak için tedbir almasıdır. 
Türkçe'de, İngilizce'de, herhangi bir lisanda, 
Patogonya'oada plânın baışfea türlü bir mânası 
yoktur .arkadaşlar. Bu kürsüden baş'ka 'bir ve
sile ile geçen sene de ifade ötitiim, bugıün model 
olarak, ideal olarak düşündükleri iSovyet plân
cıları, Amerikan plânlamayı öğrenmek için uz
manlar 'göndermektedirler. Bugün Sovyet Hü
kümeti, 'Amerikan özel sektörü (Oparation Re-
sesearch) diye adlandırılan işletme plânlamala
rını iktisadi plânlamaları en ince, en ileri tek
niklere ıgöre nasıl yapıyorlar diye 'MJc Namara'-
nın hocalık ettiği Harvard Busin School'a bur-
siye yolluyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin iktisadi 
ilişkilerinde, Türkiye'nin iktisadi kalkınmasın
da büyük rolü olan Batı dünyası ile ilişkiler, 
T. î. P. İllerin (kafasındaki en büyülk heyuladır, 
uyuyamıyorlar. Niye Türkiye bunlarla irti
bat halinde? Kötülemelerinin devamlı şekil
de hücumlarının sebebini biz anlıyoruz. Sa
yın Sadun Aren, «köşe başlarını yabancılar 
tuttu,» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle bir
kaç hafta evvel Cenevre'de toplantıda bir 
Japon Marksist prtofelslörle, büyük Amerikan 
iktisatçısı Golbraith arasında geçen bir ko
nuşmayı. müsaadenizle sizlere nakletmek is-
tiylorum. Marksist Japon Profesörü diyor ki, 
«Amerikan sermayesi' Japonya'ya geliyor, bü
yük teşebbüsler kuruyor, bize hâkim oluyor, 
bizim rekabet imkânlarımızı azaltıyor. Bu, ye
ni emperyalizmidir.;» Bu, doğru değildir, 

bunun önüne geçmek lâzımdır. Profesör 
G'ülbraith'in verdiği cevap şu : «Peki sayın 
profesör diyor, 3 sene evvel Amerika tediye 
bilançosu güçlükleri içinde iken Amerika 
Hükümeti birtakım tedbirler aldı. Bu ted
birler içerisinde yabancı ülkelere sermaye ih
racatını tahdidetmek tedbirleri vardı. Bütün 
Avrupa ayağa kalktı ve sizin hükümetiniz 
bizo geldi, aman ne olursunuz öteki mem
leketlere tatbik etseniz bile bizi bundan is
tisna edin. Çünkü Amerikan sermayesi gel
mezse Japonya'nın milletlerarası piyasada en 
yeni teknoloji kullanmak suretiyle rekabet 
şanslarını kazanmasına imkân yoktur, Ame
rikan sermayesinin, Amerikan kapital ihra
cının devam etmesi, Japonya'nın uzun vadeli 
menfaatları icabıdır, lütfen bu kayıttan bizi 
istisna buyurun.» diye Hükümetiniz bize geldi 
ve 'biz de bir kısmını istisna ettik. Japon pro
fesörünün verdiği cevap : Geliyorsunuz ama 
hâkim oluyorsunuz. Gelin hiç. olmazsa hâkim 
olmayın. Profesör Golbraith "verdiği cevap : 
Sayın Profesör, gelen sermaye her halde o 
memlekette birtakım mülkiyet haklarına sa-
hiıbolacaktır. Hem sermaye gelecek, hem ser
maye istiyorsunuz; fakat, mülkiyet hakkının 
icabettirdiği her hangi bir karşılığın veril-
miyeceğini iddia ediyorsunuz. Bu iki şeyi te
lif ©den hir formül söyleyin, biz de buna göre 
hattı harekâtımızı tâyin edelim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bütün dünya 
sermaye hareketi karşılıklı sermaye akımı 
sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Yalnız bu 
Batı dünyasına mahsus bir iş değil, Bolşe
vik âleminin, komünist âlemi, Comecon'da ay
nı şeyi yapmıya çalışıyor. Fakat sistem 
müsaidolmadığı için bir türlü başarıya ulaşa
mıyor, bir türlü Doğu blokunda sermaye hareket
leri gelişemiyor. 

Sayın Aren'in bir başka fikri de şu, diyor ki: 
«Gelir dağılımı meselesini halletmeden hiçbir su
retle lüks konut, lüks istihlâki önlemeniz müm
kün değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir iktisatçı olarak şu 
önleme tâbirinin anlamı üzerinde durmak lâ
zımdır. İktisatta önlemek demek; bekçiler çıka
rıp, polisler dizip, mâni olmak değil, kasdedilen 
bu değildir. Bir iktisatçı bunu nasıl söyler? 
Eğer müterakki vergiler varsa bir memlekette, 
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yüksek gelir dilimlerinin sarf edebilecekleri 
paraları tahdidediyorsunuz demektir. Bu bir 
kere onları lüks iısltiıhlıâık eğiliminlden uzaklaştı
ran en genel etkidir. Ondan başka vasıtalı 
vergiler gibi vergilerle icabında meselâ ile
ride pekâlâ düşünülebilir. Türkiye'de lüks ev 
yapımı devam ediyorsa pekâlâ bir nevi vergi 
usulü ihdas edilebilir, tavsiye ederim batta plân
cı arkadaşlara, bu, düşünülebilir. 

Bütün mesele, iktisadı, polis usulleriyle mi 
idare edeceksiniz, yoksa, istihlâki, yatırım tasar
rufu daha insani, daha medeni, daha beşerî, .da
ha hürriyetçi düzene yaraşır usullerle, endirekt 
vasıtalarla ikna ederek vazgeçerek ve bir kı
sım bu hususta, tedbirler alarak bu hâdise
lerle mi, bu vasıtalarla mı yapacaksınız? Me
sele buradadır. Bu vergilenmeyi yaptığınız tak
dirde Türkiye'de lüks istihlâkini, lüks konut 
yapımını tahdidedebilirsiniz. Ama, durdura
mazsınız, gayet tabiî, durduramazsınız; dur
durmanıza da lüzum yok. Skoç viskisini 10 Şi
linden alıp yani 12 liradan alıp üzerine 10 mis
li vergi kovarak ve 90-100 lirava sattığınız tak
dirde Türkiye'de bunu içmekte devam edenler 
varsa varsınlar içsinler. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yal cm, saat 
13.00 e gelmiştir. Müddet bitmiştir. Öğleden son
ra devam ediniz. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — 3 dakika ka
dar müsaade ederseniz Sayın Başkan hemen to
parlayıp sözlerime son vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Binaenaleyh, 

bu noktalarda vazıh olmak mecburiyetin deyiz. 

Son bir nokta olarak; daha evvel konuşan es
ki C.H.P. Genel Sekreteri Sayın Satır'm konuş
masındaki bir - iki noktaya temas etmek ^ sterdim. 
Çeşitli hatipler, yalnız benim partime mensubo-
lanlar değil, başka parti mensupları da bu 
meseleler üzerinde uzun boylu durmuşlardır. 
Ben de esasen uzun boylu durdum. Tekrar tek
rar öne sürdüğü tasarruf yatırımı, dengesi, 
âmme sektörlerinin hesaplarının tutarlığı mese
lesi, dış âlemle denge meselesi, temel faraziye
lerin hangi dayanaklara istinadettiği meselesi 
gibi noktalar üzerinde zannediyorum ki, geçen 
toplantıda da oldukça ayrıntılı tahliller yapmış
tık. Mamafih, eğer bu noktalar üzerinde tar
tışılmadık hususlar kalmışsa, yazılı metinlerin 
asıl müellifleriyle daha ileride bu tartışmaları 
devam ettirmemiz mümkündür. 

Hepinize saygılar sunarım. (A.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 13,02. 
BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) - - Sayın 

Başkan, bir önergem var. 

BAŞKAN — Onu, öğleden sonraki oturumda 
okutturacağım. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Siz mi 
Başkanlık edeceksiniz efendim? Çünkü, başka bir 
Başkan olduğu takdirde onun takdirine bağlı ola
bilir. 

BAŞKAN — Evet, ben Başkanlık edeceğim, 
öğleden sonra okutturacağım. 

Vakit geçmiş olduğu için oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 13,02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisinin İkinci Oturumunu açıyorum. Gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

iSayın Ecevit'in bir önergesi vardır, okutu
yorum efendim. 

ISaym Başkanlığa 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Aydın 

Yalçın bugünkü konuşmasında; gerek C. H. 
P. Gruıpuna, gerek bana çok ağır deyimlerle 
sataşmış bulunmaktadır. Ayrıca konıuşmaları-
mızı talhrif etmiştir. O arada bu, paranoyak 
kafa, bu hasta kafa, sizler gibi, milletin gü
venini çalan hırsızlar gibi, ifadelerle hakaret 
ölçüsüne varan ifadelerde bulunmuştur. 

Bunları cevaplandırmak üzere, Tüzüğün 
25 nci maddesi uyarınca C. H. P. Grupu adına 
ıs,öz rica ediyorum. 

Zonguldak 
[Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir da
kikanızı rica ediyorum. Ham zabıt getirttim, 
ona bir bakalım, ondan ısonra gereken işlemi 
yapacağım. (Gürültüler) Gelen zabıtlar nata
mamdır 'beyefendi, bir karar vermek için her 
halde tetkik etmek mecburiyetindeyim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Paranoyak ke
limesi kâfi .Sayın Başkan, başka bir şeye lüzum 
yok. 

BAŞKAN — Bunun lügat mânası, fazla 
şüpheci olarak geçer. Ama diğer (hırsız) ve 
saire kcl'imeleri varmış. Baıktık lügat mânası 
bu, fazla aşırı derecede şıüplheci mânasını veri
yor. 

ıBÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efendim, 
psikopat tâbiri için siyasi hayatımızda neler 
olduğu hatırımızdadır. Bu da her halde onun 
kadar ağır bir kelimedir. (Adalet Partisi sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Simidi, Sayın Ecevit'ten rica 
ediyorum, müsaade buyurun, müdahale etme
yin -efendim. Ben bunu, kendim tabiî hukuk

çu değilim, bilmem. Ama, sordum, psikopat ke
limesi bizim Ceza Kanunumuzda suç olarak dâ-
ıhilmiş beyefendi. Bu «paranoyak» kelimesi için 
lûgata baktık, fazla şüpheci mânasına geliyor. 
Şimdi, müsaade buyurun.. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Deli mânasına 
geliyor Sayın Reis. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim, hasta kafa tâbiri vardır, paranoyak tâbi
ri vardır... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade1 buyurun, eğer bu 
dediğiniz tâbirler varsa ona göre şey edeceğim, 
yalnız kulağımda kalan söız bu. Bununla da 
iktifa edemiyorum, özür dilerim. İsterseniz 
konuşmalara baışlıyalım. Bu arada tetkik eder 
size söz vermeyi mucip bir hal varsa veririm 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, çok rica ederim, Sayın Aydın Yal-
çın'm bugün söylediği sözler basına geçecek
tir. Aynı zamanda onun haksız ithamlarının 
ve hakaretlerinin cevabının da vaktinde umu
mi efkâra duyurulması önemlidir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ecevit'ten benim 
ricam, nihayet bir arkadaşa grup adına söz ve
receğim. O arkadaşumi'z konuşmasını yaparken 
biz zabıtları tetkik edeceğiz. Müsaade buyu
run da grup adına bir tek söz vereceğim, ara
dan uzunboylu bir zaman geçeceğini zannetmi
yorum, nihayet yarım saat. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) —. Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz kendisine soralım. 
Paranoyak kafa dedi mi? Hasta kafa dedi mi? 
Milletin reyini çalan hızsızlar dedi mi? Lüt
fen kendisi söylesin, izah etsinler. 

AYDIN YALÇIN (istanbul) — Hırsızlar 
demedim, hasta kafa demedim. (Gürültüler).. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, bir dakika mü
saade buyurun, nihayet bir arkadaşa söz vere
ceğim, o zaman zarfında tetkik edelim, neticeyi 
sonra arz ederim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 
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Çok rica ederim arkadaşlar, hepiniz birden 
bağırmakla birşey anlaşılmaz. 'Bir dakika rica 
ediyorum efendim : Bir işin hakikate ulaşması 
için tahkik günâh değildir. Şimdi bir arkadaşa 
söz vereceğim, o konuşurken, biz bunları, ica-
bederse diğer zabıtları getirtip, bakacağız efen
dim. Ve ondan sonra ieabederse yine söz vere
ceğiz. Niçin beni sıkıştırıyorsunuz? Rica ede
rim, ben vermiyeceğim demiyorum, bakayım 
hakikaten zabıtlarda varsa dedikleri, söz vere
ceğim tabiî. Niçin vermiyeyim ?. 

Türkiye İşçi 'Partisi Adına Sayın Âdil Kıır-
tel buyurun efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

-İkinci Beş Yıllık Plân döneminde plânın 
petrol ve madencilik sektörleri üzerinde Grup-
umun görüşlerini açıklamak.için söz almış bulu
nuyorum. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde petrol ve 
madencilik sektörleri üzerinde takibedilecek 
politikayı şöylece özetliyebiliriz : 

«Yeraltı kaynaklarının nicelik ve nitelik 
yönünden güvenilir bir kesinlikle ortaya çıka
rılmasına çalışılacaktır. Yeraltı servetlerini 
arama ve çıkarma faaliyetleri hızlandırılacak
tır» 

Sayın milletvekilleri... 
Plân hedefleri ve stratejisinde tesbit edi

len bu amaçların ne ölçüde gerçekleştirileceğini 
anlamak için İkinci Beş Yıllık Plânda bu sek
törler için getirilen tedbirlere kısaca göz at
mak lâzımdır. 

Plânda öngörülen tedbirlere geçmeden önce 
bir noktayı belirtmekte fayda ıgörüyoruz. Plâna 
hâlkian 'ekonomi politikasının ve özel seiktörcülük 
Mi'layışmın bütün izlerini, bu sektörler düzen
lenirken de görmek mümkündür. Bıî sektörlerde 
Anayasa ve millî çıkarlarımız açısından ele alın-
anamrç, çıkarcı çevrelerin çıkar kapıları açık tu
tulmuştur. 

Sayın •malletvokltlleri... 
Anayasanın (bir emri olarak hükümetlerce 

•hazırlanan plân, tek başına tetkik edilecek bir 
ünite değildir. Plânda yazılanlar ne olursa olsun 
icraya hâkim temel 'dkonamiık ıgörüş ve Hükümet 
programları, plânın getirdiği çözümlerin değe
rini ortaya koyacak: unsurlardır. Plânı bu un
surların dışında tek başına mütalâa ettiğianiz 

müddetçe daima hatalı sonuçlara varırız. Bu iti
barla biz, plânın petrol ve madencilik konusunda 
gclfcirdl'ği çözümleri bu unsurların ışığı altımda 
kıymetlendirmeye çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri... 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında : 
«Petrol aranma, üretim, iletim, dağıtım ve 

satış faaliyetlerimde bulunan kamu kuruluşları
nın tek bir organizasyonda birleştirileceği» ya
zılı bulunmaktadır. Paylaştığımız bu görüşün 
uygulama göreceğini hiç zannetmiyoruz. Bi
rinci Beş Yıllık Plânda da buna benzer tedbir
ler düşünülmüştü. Fakat bir türlü uygulamaya 
geçilemedi. İkinci Beş Yıllık Plânda düşünülen 
bu tedbirlerin uygulama göremiyeceğini tartı
şırken dayandığımız bâzı temel unsurlar vardır: 
Bunlardan birisi petrol konusunda Hükümete 
hâk'im teraıel ekonomik görüştür, unsurlardan 
bir diğeri ise Hükümettim siyasi ve ekonomik 
görüşünün bir görüntüsü olan Hükümet Prog
ramıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Petrol konusunda icraya hâkilm temel, eko

nomik görüş Petrol Araştırana Komisyonunda 
açıklık 'kazanmıştır. Gerçekten bu komisyonda 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yönel
tilen sorular ve alınan cevaplar icranın görü
şümü ortaya çıkarmıştır. Araştırma Komisyo
nunda «petrol boru hattının gerçek ve tüzel 
kişilere devri hakkında ne düşünüyorsunuz» 
sorusuna çeşitli Devlet kuruluşlarının ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının verdikleri 
cevaplar ilginçtir. Bu soruya Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının vermiş olduğu cevabı 
vermekle yetineceğim. Sorulan soruya bakın 
Enerji Bakanı ne cevap veriyor: 

«Hükümetimiz iktisadi felsefesine uygun 
düşen karıma ekonomi düzeni içinde îskende-
rutm - Batman hampetrol boru hattının özel 
sermayenin iştirak edeceği bir şirkete verilme
sini prensibolarak benimsemektedir. Gerek eski 
Anayasa ve gerekse yeni Anayasa düzeni için
de şimdiye kadar hükümetlerin çalışmaları da 
hep bu merkezde olmuştur..» 

Konuya ışık tutacağı için Hükümet Progra
mından şu satırları okuımama müsaade etmeni
zi istirham edeceğim: 

«Sanayileşme alanında hızla mesafe alan 
bâzı memleketlerin yaptığı gibi vatandaşın ka-
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tıldığı ortaklıklar kurarak, tamamen özel sek
tör prensipleriyle çalışan kurumların senin ay e 
(kaynaklarını takviye edecek şekilde karıma te
şekküllerin kurulmasını teşvik edeceğiz» 

Doğrusu, insanın bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu diyeceği geliyor. 

Sayın (milletvekilleri; 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 

«Petrol arama, üretim, tüketim, dağıtım ve sa
tış faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşları
nın tek bir organizasyonda birleştirileceği» pren
sibine iktidarın samimiyetle sarılacağına in'in-
rcnıyoruz. Sorumlu Bakanın cevapları ve 
Hükümet programımda yansıyan ekonoımük gö
rüş ve bugüne kadarki uygulama bu görü^ü-
ınıüzün dayanaklarını teşkil etmektedir. 

İkinci Beş Yıllıfk Plânda yer alan bu ilke
lerden çıkarılacak sonuç şu olacaktır: 

Petrol ameliyesinin riskli Ikısıımları Devlet 
elinde kalacak falka't boru kattı ve rafineri gibi 
kârlı kısımlar sermaye piyasasını teşvik alraa-
ciyle özel şahıslara devredilecektir. Ancak, bu 
kuruluşların kuruluşu sırasında gerekli teknik 
ve malî gücü Devlet bağlıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Böyle bir 'ekonomik görüşün ve kanma eko

nomi anlayışının ne kapitalizmde ve ne de libe
ralizmde yeri yoktur. Kapitalist ve leboralist 
ekonomilerde teşebbüs sahibi teşebbüsünün kâ
rını toplarken riskine de katlanmak (mecburi
yetindedir. Halbuki, Sayın Başbakanın ağzın
dan Hükümet Programında, Petrol Araştırıma 
Komisyonunda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanının beyanlarında ortaya çıkan Adalet Par
tisi iktidarının iktisadi görüş ve felsefesi hiçbir 
bilimsel ve iktisadi düşünceye sığımıyan, çıkarcı 
ve bedavacı bir görüştür. Gerçekten bu beyan
larda «Özel sektör prensipleriyle çalışan, Dev
let tarafından sermaye kaynakları takviye edıl-
ımiş kanma teşekküllerden» söz edilmektedir. 
Buna halik dilinde kâr ortaklığı denir ki, hiç te 
saygıya değer bir tarafı yoktur. Sonuç olarak 
plân tasarısından şunu anlıyoruz: Petrol en
düstrisi alanında halkın parasıyla bâzı yatırıım-
lar yapılacak, organizasyonlar kurulacak ve bu 
tesisler işlemeye başladıktan sonra kâr getiren
leri özel teşebbüse devredilecek diğerleri ise 
Devletin elinde kalacaktır. Yani Devletin i'nı-
kânlariyle milyonerler yaratıma, fert zengin et

me sanatı petrol alanında da uygularına/ bulmuş 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
«Petrol arama, üretim, iletim, dağıtım ve sa

tış faaliyetlerinde ibulunan kamu kuruluşları tek 
bir organizasyonda birleştirilecektir» ilkesinin 
uygulamada bir değer taşıması için acık kalan 
'bir kapının kapatılması şarttır. Hükümet, bu 
kapının kapatılmasına rıza gösterecek olursa 
hamiyetlerine biz de inanacağız. «Petrol arama, 
üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetlerinde 
'bulunan ve tek bir organizasyonda birleştiril
mesi» düşünülen kamu kuruluşlarının özel 
sektöre devrini önlemek için Başkanlığa vere
ceğimiz önergenin Hükümetçe de ilgi görmesi
ni bekliyoruz. Bu açık kapıyı kapatmak için 
vereceğimiz önergenin mahiyeti şu olacaktır : 

«Petrol arama, üretim, iletim, d ağı tun ve sa
tış faaliyetlerinde bulunan kamu kurul aşları tek 
bir organizasyonda birleştirilecek ve İktisadi 
Devlet Teşekkülü tarzında kurulacak olan bu 
organizasyonun sermayesinin tamamı Devlete 
aldolacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında «Petrol 

ürünlerinin yurt içi üretimle karşılanabilmesi 
için talep artışları yakından izlenecek, kapa
site artırıcı çalışmalar zamanında tamamlana
cak ve kurulu kapasite mâkul ölçüde talebin üs
tünde tutulacaktır» denilmektedir. 

Burada önemli bir noktanın açıklığa kavuş
turulması gerekir : Yurt içi üretimden ne 
kaydedilmektedir. Dışardan getirilen ham pet
rolün yurt içindeki rafinerilerde artırılması, 
bundan elde edilen ürünlerin içerde üretil
diğini iddia etmeye yeter bir sebep teşkil 
edecek midir? Yoksa, petrol ürünleri tüketimi
ni karşılıyacak kadar ham petrol yurt içinden 
mi çıkartılacaktır? 

Türkiye'nin 1966 yılı petrol ürünleri tüke
timi, yaklaşık olarak 4 milyon tondur. Ham pet
rol üretimi ise 2 milyon tondur. Demek ki, ih
tiyacın % 50 si, yurt içi üretimle karşılanmış 
diğer yarısı ise dışardan ithal edilmiştir. Bu
rada bir fikir vermek için 1962 - 1966 yılları 
arasında dışardan ithal edilen ham petrol kar
şılığında yurt dışına 235 milyon dolara yakın 
bir ödeme yaptığımızı belirtmek isterim. Bu ra
kam konunun, yani tüketimin yurt içi üretim-. 
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le karşılanmasının ne kadar büyük bir önem ta
şıdığını göstermeye yeter. 

İkinci plân döneminin son yılı olan 1972 de 
petrol ürünleri tüketiminin 10 milyon tona 
ulaşacağı hesaplanmıştır. Mevcut 4,8 milyon 
ton rafinaj kapasitesine, Ipraş tevsiinden 1 
milyon ton, Ataş tevsiinden 1,8 milyon ton ve 
İzmir rafinerisinden 3 milyon ton olmsk üzere 
toplam olarak elde edilecek 5,8 milyon ton ile bu 
miktardaki petrol ürününün elde edilmesi 
mümkün olacaktır. Ancak hemen sonra gelen 
1973 yılı içinde petrol ürünü talebini karşı-
lıyacak bir rafinaj kapasitesi düşünülmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Plânda, ham petrol üretimini artırıcı hiçbir 

tedbir gösterilmemektedir. 1973 ve sonraki yıl
lar için rafinaj kapasitesi yetersiz olduğundan 
İkinci Plân döneminde yapılması gerekli bir be
şinci rafineriye yer verilmemiştir. 

Ham petrol üretimini, kapalı bölgelerde yal
nız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
arama izni verilmekle ve bunu sağlamak için 
de Petrol Kanununda gerekli değişiklik yapıl
makla ve yeni arama ve üretim metotlarının uy
gulanması gibi tedbirlerle artırabiliriz. 

1973 ve sonraki yıllar için rafinaj kapasitesi 
yetersiz olduğundan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı tarafından İkinci Plân döneminde 
beşinci bir rafinerinin kurulması öngörülerek bu 
durum düzeltilebilir. 

Plânda, «Petrol ürünlerini yurt içinde üreti
len ham petrolün rafinajından elde edilen 
ürünlerle tamamen karşılanabilmesi için ge
rekli tedbirler alınacaktır. özellikle Petrol 
Kanununda yapılacak değişiklikle aramaya ka
palı bölgelerde münhasıran Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına arama izni verilmek ve 
TPAO tarafından beşinci bir rafinerinin 
kurulması için gerekli çalışmalar yapılmak su
retiyle bu hususun gerçekleştirilmesine çalışıla
caktır» ilkesinin yer alması şarttır. Ancak böy
le bir ilkenin plâna girmesinden sonra plânda 
yer alan ilke bir değer kazanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Plânda «Rafinerilerin üre

tim programları en az döviz sarfına sebebolacak 
şekilde düzenlenecektir» denmektedir. Bunun 
tek bir yolu vardır. Bunun yolu, Petrol Kanu
nuna millî çıkarlar açısından değiştirmek ve 

yabancı sermayeyi bu alandan çıkarmaktır. Bun
lar yapılmadıkça plânda yer alan bu ilke de 
uygulama yeri bulamıyacaktır. Yüzme havu
zuna 'konan atlama ıtalhıtasına varınjoaya kadar 
petrol aımıeliyeısiyle ilgili gösterilip gümr'ük-
ten muaf tutulan bu kadar eşya ve malzeme, 
Türkiye'de bulunmaz diye getirilen yabancı 
marangoz, tesviyeci ve bu gibi elemanlara öde
nen para ve uluslararası kartelin genel poli
tikasına göre yürütülen bir üretim faaliyeti. Bu 
çalışma düzeni devam ettiği sürece döviz ta
sarrufunu nereden ve nasıl sağlıyacaksınız. 

Petrol Kanununun boşluklarından yararlana
rak her yıl bilançosunu sıfır kârla kapatan Tür
kiye'nin en büyük rafinerisi (Mersin'deki Ataş 
rafinerisi) bu en kazançlı alanda eşi görülme
miş bir örneği canlandırmaktadır. Her şey Pet
rol Kanununun millî çıkarlara uygun hale ge
tirilmesine ve yabancı sermayenin bu alandan 
çekilmesine Sağlıdır. Bunlar yapılmadıkça «Ra
fineri üretim programlarının en az döviz sarfı
na sebebolacak şekilde düzenleneceği» ilkesi 
kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. 

Sayın milletvekilleri, 
Plânda büyük tesislerin kuruluşlarında kamu 

kuruluşlarına yani Devlete karşı çok cömert 
davranıldığı görülmektedir. Burada asıl me
rakı mucibolan ve açıklığa kavuşturulması ge
reken husus şudur. Petrol alanında büyük ku
ruluşlar, kamu kuruluşları tarafından kurula
cak. Peki sonra ne olacak. Bu tesisler iyi kâr 
getiriyor diye özel sektöre devredilecek mi dev-
redilmiyecek mi? Bu kuruluşların özel sektöre 
devrini önliyecek bir tedbir plânda yer almış 
mıdır, almamış mıdır? 

Plânı tetkik ettiğimiz zaman böyle bir ted
birin bulunmadığını görürüz. Bu kapı açık 
bırakıldığına göre Hükümetin bu kapıdan gir-
miyeceğini kim garanti edebilir. Şimdiye ka
darla uygulamalara ve Hükümete hâkim temel 
iktisadi görüşe bakılacak olursa; bu kapı petrol 
alanında da zorlanacaktır. Yalnız şurası muhak
kak ki böyle bir anlayışın kapitalizmle veya li
beralizmde uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu
na kapitalizm veya liberalizm demek imkânı yok
tur ama belki Apeizm demek en doğru hareket 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma Plânında kamu kuruluşları tara

fından kurulacak tesislerin özel sektöre devrini 
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önliyecek bir hüküm bulunmadığından bu yo
lun kapatılması Hükümetin samimiyetini or
taya koyacaktır. .Yeni kurulacak tesislerin, 
kamu kuruluşları tarafından gerçekleştiril
mesi ve yine bu kuruluşların malı olarak işle
tilmesi sağlanacaktır ilkesinin bu maddeye ilâ
vesi konuya açıklık getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün bunlara ilâveten İkinci Beş Yıllık Plân 

döneminde üzerinde durulması gerekli işlerin ba
şında Petrol Kanununun millî çıkarlarımıza 
uygun hale getirilmesi galmektedir. Bu yapıl-
mıyacak olursa plânda yer alan tedbirler biraz 
önce de ifade ettiğimiz gibi, kâğıt üzerinde kal
maya mahkûmdur. 

Bu kanun millî çıkarlarımıza taban tabana 
zıt hükümlerle doludur. Üstelik Anayasanın 
130 ncu maddesiyle de çelişmektedir. Petrol Ka
nununun 2 nci maddesi, özel teşebbüs'çülüğü 
esas aldığı halde, Anayasanın 130 ncu madde
si, Devlet 'işletmeciliğini esas almıştır. Kanun, 
Devletin yaptığı üretim işlerine bir hükmi şa
hıs aracılığı ile devam etmesine imkân vermiş 
olmakla beraber temel görüş, özel teşebbüsçülük 
yani yabancı özel teşebbüs eliyle petrol üretmek 
ve işletmektir. 

Plânda tüketimin yurt içi üretimle karşılan
ması öngörülmüştür. Oysa yurt içi üretimin 
artırılması veya artırılmamağı yabancı şirket
lerin elindeki bir iştir. Petrol Kanununun 13 ncü 
maddesi yabancı şirketlerin, aralarında anla
şarak üretimi düşük seviyede tutmaları ha
linde Devletin elini kolunu bağlamaktadır. 
Millî çıkarlar söz konusu olsa bile verilen bir 
arama, ruhsatını Devletin iptal yetkisi yoktur. 

Bir bölgede bir hükmi şahsın 8 den fazla 
arama ruhsatı alamamasını öngören 53 ncü 
madde uygulamada Millî Petrol Şirketinin 
aleyhine işlemektedir. Çünkü uygulamada ya
bancı şirketler aralarında yeni şirketler kura
rak bu maddeyi fiilen işlemez hale getir
mektedirler. Halbuki Devletin bu tip para
van şirketler kurması imkânı mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Tükenen kendi kaynaklarımız olduğu hal

de, yabancı şirketlere tükenme payı adı al
tında bu kanunda % 27,5 luk bir vergi in
dirimi hakkının tanınmış olması da üzerin

de durulması gereken önemli konulardan bi
risidir. 

Petrol Kanununun 109 ncu maddesi, Devle
tin egemenlik hakları ile de çelişmektedir. Bu 
madde ile yabancı şirketlerin Devlete öde
meleri gereken vergi, hisse ve hakların ta
vanı sınırlandırılmıştır. Tavan net kazancın 
% 50 sini geçemez. Bu madde Türkiye'yi dün

yada en az petrol hissesi alan ülke durumuna 
düşürmüştür. Gerçekten bugün İran "kârdan 
%75, Kuveyt % 57 ve Suudi -Arabistan % 5G 
pay alırken Türkiye Devletinin maksimum 
payı % 34,5 tur. 

Petrol Kanununun 107 nci madesi müşte
rek ve mütaaddit vergi sorumluluğu mües
sesesini kabul etmiş ve bu suretle paravan 
şirketler kurularak rafinaj gibi petrol en
düstrisinin en yüksek kazançlı bir alanında 
çalıştıkları halde bilançolarını sıfır kârla ka
patmak imkânını yabancı şirketlere tanımış
tır. Yine Petrol Kanununda net kazancın 
hiçbir vergi ve resme tâbi olmadan dışarıya 
transferini sağlıyan hükümler yer almıştır. 

Sayın milletvekilleri... 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu 

Kanunun değiştirileceğine dair her hangi bir 
sarahat bulunmamaktadır. Türkiye'nin bir ça
kıl taşının bile yabancı diyarlara gitmesine 
gönüllerinin razı olmadığını söyliyenlerin bu 
kanun hakkında düşündüklerini açık saçık or
taya koymalarının zamanı gelmiştir. Bu.ka
nunun değiştirilmesini istiyenlcre karşı «bu 
bir gasbolur, hukuk Devletinde bu tarz dü
şüncelerin yeri yoktur» diyen Başbakanın 
millî menfaatlerimizden ne anladığını bilmek 
isteriz. Kanunun millî menfaatlerimiz açısın
dan ele alınacağının söylenmiş olması veya 
söylenmesi hiç kimseyi tatmin etmemektedir! 
Her maddesi kapütülâsyon kokan bu kanun 
hangi esaslar çerçevesinde ve ne zaman ele 
alınacaktır. Bunun açık seçik bir ' şekilde or-* 
taya konması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri... 
Zamanımın müsaadesi nisbetindc madenci

lik konusuna da kısaca temas etmek istiyo
rum : 

Petrol konusunda bir, açıklık getirmiyen 
Plân madencilik konusunda da aynı karan
lık ifadelerle süslenmiştir. Meseleye ve Kal-



M. Meclisi B : 128 29 . 6 . 1967 0 : 2 

kınma Plânında öngörülen tedbirlere Anayasa 
açısından baktığımız zaman bugüne kadar 
yerli ve yabancı bir avuç sermayedar sınıfın 
elinde çarçur edilmekte olan madenlerimizin 
millî . ekonominin .gereklerine ve verimli şe
kilde işletilmeleri esasına göre ele alınmamış 
olduğunu görürüz. 

Halen yürürlükte olan Maden Kanunu
nun ihtiyaca cevap vermediği bir gerçektir. 
Bu gerçek Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında da kabul edilmiş olmasına rağmen Ma
den Kanununda plânın öngördüğü değişiklik 
yaplmıamıstır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında Maden Kanununun hangiı esaslar 
çerçevesinde ele alınacağı ve değiştirileceği 
tesbit edilmiş olduğu halde İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında sadec-e Maden Kanu
nunun değiştirileceğinden söz edilmektedir. Bu 
değişikliğin yapılacağı çok şüpheli «olmakla 
beraber yapılacak değişiklik hangi istika
mette olacaktır. Plâna bağlanan bir konunun 
her şeyden önce Anayasa ilkeleri göz önün
de tutularak planlanması gerekmektedir. Ma
den sektöründe düşünülen tedbirlerin biri ola
rak ; düşünülen Maden Kanununun hangi 
esasları ihtiva edeceği ve hangi prensiplere 
göre değiştiriLeceği tesbit edilmemiş olduğuna 
göre plânın Anayasa ilkeleri yönünden eleş
tirmesini yapmak güçtür. Anayasanın 130' neu 
maddesi «yeraltı servetl-erinin kaide okrak 
Devlet eliyle aranmasını ve işletilmesini âmir 
bulunmaktadır.;» Devlet arama ve işletme 
İmkânlarına sahibolduğu sürece yeraltı ser-

. •Vetlerimizih yerli, yabancı özel sektör aracılı-
ğiyle aranması ve işletilmesi söz konusu olma-
mâik gerekir.' Bu itibarla çıkarılacak kanu
nun her şeyden önce bu prensip ve Anayasa 
emri' göz Önünde tutularak düzenlenmesi ge
rekir. Basma kadar intikal eden haberlerden 
çıkarılacak' olan Maden Kanununun 1954 yı
lında çıkarılan ve millî ekonominin gerekleri
ne taban tabana zıt hükümler taşıyan Petrol 
Kanunundan esinlenerek hazırlanmakta oldu
ğu anlaşılmaktadır, millî kurumlarımızın yıl
larca' uğraşarak ve büyük masrafları göze ala
rak buldukları zengin maden yataklarının ya
bancılara' kaptırılması petrolden sonra millî 
ekonomimize indirilmiş ikinci ağır bir darbe-
-yi'te'şkil edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Petrolde geçirmiş olduğumuz acı tecrübe bu 

sahada bize bir ışuk tutmalıdır. Madencilik, as
kerî ve ekonomik yönden stratejik" önemi olan 
kilit bir sektördür. Bu bakımdan araştırma, 
üretme ve ihraç faaliyetlerinin tamamının Dev
let sektörü elinde toplanması ve bu sahada ya
bancı sermaye yatırımlarına yer verilmemesi 
şarttır. Petrol konusunda umut bağlanan ya
bancı sermayenin millî ekonomimize nelere ma-
lolduğunu gelecek nesiller elbetteki hesaplıya-
caklardır. Bilinen bir gerçek şudur: Yabancı 
sermaye getirdiğinin birkaç mislini kâr trans
feri yolu ile yurt dışına götürmektedir. Bunun 
yanında yatırım kapıları kapanmakta ve Dev
let imkânı olduğu halde yatırım yapmamakta 
ve kendi öz kaynaklarım değerlendirme imkâ
nını bulamamaktadır. 

Halen yürürlükte olan Maden Kanunu kar
şısında her gerçek ve tüzel kişi maden arıya-
bilir. Ancak maden arama ve bulma işleri daha 
çok Maden Tetkik Arama Enstitüsü aracılı-
ğiyle yürütülmektedir. İşletme faaliyetleri 
ise kamu sektörü ve özel sektör eliyle yürü
tülmektedir. • Arama ve işletme faaliyetlerinkı 
özel sektöre açık tutulması yeraltı servetleri
mizin verimli bir şekilde işletilmesini engelle
mekten başka bir fayda sağlamamaiktadır. 
Modern teknolojinin gereklerine uygun olarak 
büyük yatırımların yapılmasının gerektiği 
bu sahada özel sektör imkânları olmadığı için 
verimli işletmeye geçmemekte ve üstelik mil
lî servetin Devlet' eliyle işletilmesini de engel
lemektedir. Bu itibarla özel sektöre kaydırıl
ması düşünülen kamu imkânlarının kamu sek
törüne . aktarılması ve kamu sektörünün tek
nik elemanı malî imkân ve teknik yönden 'güç
lendirilmesi hem bir Anayasa emridir ve hemde 
millî ekonominin gereklerine uygun düşmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Geri kalmış ülkemizin kalkınmasında pet

rol olsun, maden olsun yeraltı servetlerimizin 
taşıdığı önem büyüktür. Tükenmeye mahkûm 
plan bu kaynakların verimli ve ekonomik bir 
şekilde kullanılması Hükümetin başta gelen 
görevidir. Kaynaklarını verimli ve ekonomik 
bir şekilde kullanmıyan geri kalmış ülkelerin 
kalkınması imkânsızdır. 

- «11 — 
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Türkiye'nin bir kel tepesi, bir çakıl taşı
nın üzerinde titrediklerini söyliyenleri göre
ve çağırıyoruz. Petrolümüze ve madenlerimize 
sahip çıksınlar. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, zabıtların tet
kikinde bir sataşma olduğu kanaatine varmış 
bulunuyorum. Yalnız efendim, bir ricam var, 
tekrar yeni bir sataşmaya vesile olunmamak 
ve uzun konuşmamak şartiyle buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-
vit (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım, sözlerime başlamadan önce değerli 
Başkanımıza, objektif ölçüler içinde bana bu 
konuşma ve açıklama fırsatını verdikleri için 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Valzifemiz, efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 

Aydın Yalçın arkadaşımız konuşmasında ge
rek bana, gerek grupumuza çok ağır bâzı söz
lerde, bâzı ithamlarda ve haksız iddialarda bu
lundu. Konuşmasında meselâ, benim konuşmam
da ve diğer konuşma ve yazılarımda bahsetti
ğim düzen değişikliğinin mânasının siyasi dü
zenimizi değiştirmek rejimimizi değiştirmek 
olduğunu ifade etti. Bizim bu siyasi "düzene, re
jime bağlılığımızı samimiyetle bağlılığımız, ge
rek parti olarak, gerek şahıs olarak en çetin 
sınavlardan .geçmiştir.' C. H. P,. Türkiye'ye 
demokratik rejimi getirmiş olan partidir. Va
tandaşın oylarını alarak iktidara gelmek nor
maldir, fakat marifet değildir. Marifet, de
mokrasiye bağlılığın samimî ölçüsü, vatandaş 
oylarının çoğunluğunu almadığı vakit, kendi 
kurduğu Devletin idaresinden ayrılabilmekte
dir. C. H. P. bunun imtihanını vermiştir. Bu 
imtihanı vermiş bir partiye ve onun mensup
larına, sözcülerine bu rejimi değiştirmek ni
yeti gibi bir ithamda bulunulması en azından 
insafsızlıktır. Biz, bırakınız bu siyasi rejimi 
değiştirmeyi istemek, bu siyasi rejimi yani, de
mokratik rejimi koruyalbilmek için, yaşatabil
mek için ve bu demokratik rejimi memleketi
mizi de yaşatır hale getirebilmek için gerek
li bâzı düzen değişikliklerini istemekteyiz. 
'27 Mayıs devrimini tasvibedenler olabilir, 
etmiyenler, olabilir. Fakat her hakle 
ıherkes teslim eder ki, 27 Mayıstan sonra Tür

kiye'de değişen birçolk şeyler vardır. 27 Ma
yıs öncesi devresinin çeşitli olaylarında bunlar
dan kim ne ölçüde kabahatlidir, değildir, ona 
asla bakmadan söylüyorum, hepimizin çıkara
cağı bâzı dersler vardır. Görülmüştür ki, 
1945 - 1960 arası çok partili demokrasi de-
nemesiyle görülmüştür ki, sadece siyasi te
mellere dayanan bir demokrasi yaşıyamamak-
ta ve memleketi de yaşatamamaktadır. Kendi 
kendisini bile yaşatmaya gücü yetmemektedir. 
İşte o acı tecrübeden ders alınarak 27 Mayıstan 
sonra demokrasimizi yeniden kurarken, yeni
den teşkilâtlandrırıken bunu yalnız siyasi esas
lar değil, bâzı sosyal ve ekonomik, esaslara, 
temellere de dayandırmak zarureti milletçe 
hissedilmiştir ve bu zaruretin, milletçe kabul 
edilmesi, bütün olumsuz propagandalara rağ
men, Anayasamızın millet oyları ile, büyük ço
ğunlukla kabul edilmiş lolmasından belli
dir. 

Sayın Aydın Yalçın arkadaşımız bizi su
nunla da itham etti; evvelâ, dedi, Rusların yap
tıkları gibi burjuvaziyi 'kaldıracaksın, toprak 
sahiplerini kaldıracaksın, emperyalistleri kaldı
racaksın, bunların direnmelerini yeneceksin, 
bütün bunlar ondan sonra (gelecek olan kol-
lektivizme geçiş için atılmış adımlardır. Şimdi, 
Türkiye'den emperyalizmi kovan kim? En baş
ta Atatürk. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Türkiye'de toprak reformu yapılmasının mut
lak bir zaruret olduğunu herkesten önce belir
ten kim? 1936 - 1937 Meclisi açış nutukların
da Kemal Atatürk. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Atatürk bunları kollektivist bir rejime, bir 
ihtilâlci sosyalist rejime 'geçiş olarak mı, merhale 
olarak mı yapmıştır veya yapmak istemiştir? Bi
zim yapmak istediğimiz Toprak Reformunun 
esaslarını, Atatürk'ün 1936 - 1937 Meclisi açış 
konuşmalarında toprak reformu ile ilgili sözleri
ni okursanız, orada aynen görebilirsiniz. Onun 
yapmak istediği başka, sizin yapmak istediğiniz 
başka diyenler, bizim yapmak istediğimiz toprak 
reformunun hangi noktalarda niçin kollektivizme 
.geçiş mânası taşıdığını anlatabilecek durumda ol
malıdırlar. Eğer, C. İT. P. nin rejimi değiştirmek 
gibi bir niyeti olsaydı, evvelâ bu rejimi kurmaz-
dı. Eğer, C. H. P. nin düzen değişikliğinden kas-
dı bir kollektivist rejime geçmek olsa idi, Kur
tuluş Savaşı sırasında bugünkü bütün müttefik-
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lerimiz düşmanımızken, Türkiye'nin müstevlile
riyken ve tek dost ve müttefikimiz Rusya iken 
komünizm ve kollektivizm kabul edilirdi. O za-
nian bile kabul etmemiştir, C. H. P. nin kurucu
ları bu rejimi. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Eğer, C. H. P. rejimi kabul edecek olsa idi, bu-
ıgünkü bütün müttefiklerimiz, bizim değil Sovyet 
Rusya'nın müttefikiyken, tek başına bulunduğu
muz bir sırada, bize tazyik ettiği sırada o rejimi 
kabul etmeyi göze alırdı. (A. P. sıralarından gü
rültüler) O zamanın suç olarak gösterdiğiniz şey
lerine bizi ortak edersiniz genç politikacıları tek 
parti devrinin bütün kusurlarına olduğu kadar 
bizi ortak edersiniz ama, böyle bir şey belirttiği
miz vakit o zaman siz yoktunuz demek hatırınıza 
gelir. Yeşil ekinden bahsederken bizim o zaman 
olmadığımızı niçin hatırlamazsınız? (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Ama, Demokrat Partinin 
pek çok kurucuları ve yöneticileri tek parti dev
rinin içinde, C. H. P. saflarındaydılar, biz o dev
rin hesabını yapmıyoruz. Ben C. H. P. sine, sos
yal adaletçi olduğu kadar, halkçılığı için oldu
ğu kadar, bu memlekete demokrasiyi getiren bir 
parti olduğu için de girmişim. Çok partili hayatı 
kurduktan sonra bu partiye girmişim. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyi
niz efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) .-, Gene, Sa-
yln Aydın yalçın arka'daşum dedi ki, Eccvit, Kol-
hoz ve SovkhoTiun en verimli zirai işkttımlcci'lilk ol
duğu yolunda misaller veriyor. Bu iddiasını da 
neye dayandırdı? Ben demişim ki, konuşmam
da, yapılan bilimsel araştırmalara göre ispat edil
miştir ki, Türkiye'de büyük özel çiftliklerde ve
rim- düşüyor. Bir işletmenin boyu büyük çiftlik
lerde ne kadar büyürse o işletmede kullanılan su
lama, gübreleme, motor gücü, makina gibi gir
dilerin verimi o kadar düşüyor, öyle ki, bir Dev
let Üretme Çiftliğinde hektar başına girdilerle 
'bir ünite verim elde ediliyorsa, aile boyu çiftlik
lerde bu 1,6 ilâ 2, büyük özel çiftliklerde de 3 ilâ 
10 dur. Bir kere bu delilleri ben vermiyorum. 
Bu delilleri, içinden çıkarttığım metinlerden bi
ri Devlet Plânlama Teşkilâtının uzmanlarınca 
hazırlanmış olan gelirin dağılımı raporudur. İkin
cisi Birleşmiş Milletlerin besin ve tarım örgütü
dür. Kalıdı ki, bunlardan Sovlkhozların ve Ko ı̂höz-
ların en başarilı işlc/mecilik olduğu anlamı çık
maz. Çünkü, bunun gösterdiği gerçek şudur: As

lında bizim Devlet çiftliklerimiz o kadar verimli 
değildir. Ama, Devlet çiftliklerimiz kadar düşük 
verimle çalışan işletmeler bile bugünkü tarım 
düzeninde özel çiftliklerden daha verimli işliye-
bilmektedir. Fakat, eminim ki ben gerçek bir 
toprak reformu yapıldığı takdirde ve toprak re
formu sizin hazırladığınız plânda öngörülen ku
rumsal ve teknolojik tetbirlerle de desteklenmek 
şartı ile özel çiftlikler, Devlet çiftliklerinin de el
de ettiğinden daha üstün verim elde edebilirler. 
öyle olmasa bile her halükârda Devlet çiftlikleri, 
özel çiftliklerden daha yüksek verim elde ediyor 
olsalar bile, ki bunun böyle olmadığını biliyorum, 
Rusya misali ve Batı memleketleri misali orta
dır. Fakat öyle olisa bile ben yine de 'Sovikhoz ve^ 
Kolhozu isiteımem. 

Çünkü, benim için vatandaşın iktisadi refahı 
kadar, onun hürriyeti de önemlidir. (C. H. P. 
den «bravo» sesleri, alkışlar) Eğer hürriye
tinden feda etmek, vatandaş hürriyetinden fe
da etmek pahasına mutlaka, bütün toprakları 
devletleştirmek gerekecek ise ben bunda yo
kum, partim bunda yoktur. (C. H. P. sıralarını-
dan alkışlar) Çünkü, ortanın solunda bir parti 
olarak halkın, vatandaşın servete köle olmasını 
reddettiğimiz giibi, Devlete köle olmasını da 
reddederiz. (C. H. P. den «bravo»: sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Ecevit? 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hayır ef en* 

dim, sayın arkadaşümm yaptığı çeşitli ithamlar, 
hakaretler var, kısaca onlara cevaplarımı arz 
edeceğim, 

BAŞKAN — Rica ederim, yalnız siz birkaç 
noktada söz istemiştiniz. O konuşmaları cevap
landıracaksınız.. (Gürültüler) Çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Evet ©fen
dim, söylerimi birçok noktalarda taihrif etti Sa
yın Başkanım. Meselâ dedi ki; «Ecevit özel 
teşebbüslere karşı değiliz, diyor, anlaşılan epey
ce tazyikler var üzerinde.»' Yani, benim bâzı 
tazyikler altında kaldığım için özel teşebbüse 
bâzı rüşvetler verdiğimi söyledi. Yani hakiki 
niyetlerimin dışında konuştuğumu, asıl niyet
lerimi sakladığımı söyledi. Bana yöneltilen baş
lıca itHıa<m, niyetleri saklamak değildir. Niyet
leri fazla açıklıkla söylemektir. Eğer, benim 
böyle bir niyetim obaydı, onu da söyliyebile-
cek kadar medenî cesaretim olduğunu, çok es* 

— 613 — 
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ki arkadaşım, olan Aydın Yalçın her halde bi
lir. Kaldı ki, toplu sözleşme düzenine inanan, 
toplu sözleşme düzeninin memlekette yerleşmesi 
için çalışmış olan bir insan, özel teşebbüse düş
man olamaz. Çünkü, ben bilirim ki, toplu söz
leşme düzeni özel teşebbüsün hâkim bulunduğu 
memleketlerde hem işçiyi, hem de o özel teşeb
büs düzenini korumak için bulunmuş insani ve 
sosyal bir vasıtadır. Sayın Aydın Yalçın «Türk 
müteşebbislerinin bâzı kusurları olabilir, bun
lar düzellir zamanla» dedi. Ben Türk müteşeb
bislerinin kusurları olduğuna dahi kaani deği
lim. Kusur, Türk müteşebbislerinde değildir. 
Kusur, bugünkü düzendedir. (Gürültüler) (C. 
H. P. sıralarından «bravo» sesleri) Bu düzen, 
^Türk müteşebbislerini o yola yöneltmektedir. 
Kusur, bu düzenin ne kadar kötü olduğunu göre 
göre -çünkü, plân bunu (gördüğünüzü gösteriyor-
bu düzeni değiştirmemekte imadedenilerdedir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Bu düzen nele
re söbebolmaktadır ? Meselâ, Konya'dan size 
bir örnek vereyim : Köylünün parası daba yıl
başında biter. Gider bâzı ilçelerde meselâ, Ku-
lu'da, Cihanbeyli'de bâzı sözde iş adamlarına, 
Özel teşebbüs erbabına, para ister. Fakat, doğ
rudan doğruya para alamaz. Onun için top
tancıdır adam, kendisinden birkaç yüz metre 
paızen kumaş ister. O pazen kumaşın metresi 
dört liradır. Aynen mahallinde tesbit ettiğim 
gerçektir. Tüccar dört liralık pazeni, parası
nı altı aıy sonra, ımahsul vakti alacağı için met
resi altı liradan satar, bu köylüye. Bir ban
kası da metre başına 50 kuruştan o köylüye 
kefil olur, 4 liralık pazeni 6,5 liraya almış olur. 
Fakat, köylüye paızen değil para lâzımdır. 
Onun için pazeni o büyük tüccara 3,5 liradan 
geri satar. Yani, daha o anda 3 lirası elinden 
çıkmış olur. Ve o büyük tüccar da pazeni ikin
ci defa eline geçen pazeni,, metresi 4 liradan 
satar. Halbuki esnaf 4,5 - 5 liraya satmak zo
rundadır. Şimdi bu durumda bu tefeci, bu 
plânın nazik dili ile teşkilâtlanmamış kredi pi
yasası erbajbı olan, özel teşebbüs olan kişi, 
metre başına bir pazenden 3 - 4 lira net kâr 
elde edebilmektedir. Ve bunun çoğu da gizli 
kâr olduğu için verığisini de ödememektedir. 
Şimdi, bu durumda Konya'daki bu tüccar için 
'bir tekstil fabrikası kurmak kârlı anıdır ? Teks
til fabrikası kurduğu takdirde pazenin metre
si başına üç lira, dört lira kâr edebilecek mi

dir? Edemiyecektir. 50 kuruş kâr edebilirse 
ne mutlu. Üstelik binlerce işıçi ile uğraşacak
tır. Sigorta müfettişi, iş. müfettişi, verıgi dai
resi ile uğraşacaktır. Bu durumda adam ne 
diye zahmet edip fabrika kursun? Elbette te
fecilik yapacaktır. İşte biz bunu söylüyoruz. 
Ama, aramızdaki fark ne? Siz, halk anlamasın 
no dolaplar döndüğünü, diye tefeciliğe teşki
lâtlanmamış kredi piyasası gibi bir bitimsel tâ
bir kullanıyorsunuz. Biz açıkça tefecilik diyo
ruz. Bu şuna benzer : Atatürk, .aman millet gü-
cemmesin, gocunmasın diye Şapka Devrimini 
yapacağı zaman Kastamonu'ya gidip de, «Ey 
vatandaşlar, şu gördüğünüz serpuş üzerine 
bir güneşlik geçirilmiş festir.» deseydi, bu, si
zin taktiğinize benzerdi. Halbuki, Atatürk va
tandaşın karşısına geçmiş, Şapka Devrimini 
niçin yapmanın gerekli olduğunu anlattıktan 
sonra, vatandaşın karşısında «Ey aıhali, bu 
serpuştun adı şapkadır.» deyip onu kafasına ge
çirmiştir. İşte Batılı kafası budur. Kafasının 
üstüne geçirdiğinin adını, söyliyebildiği kadar 
kafasındakinin, (C. H. P. sıraJlarmdan alkışlar) 
kafasının içindefcinin de ne olduğunu açık açık 
söyliyebilmektir. Biz, açık açık tefecilik diyo
ruz, halk tefecilikle soyuluyor diyoruz, siz, 
tcşkılâtlanımamış kredi piyasası gibi, köylü
nün anlıyamıyacağı diller kullanarak, ki za
ten bu düzeni değiştirmeye niyetinizin olmadı
ğı plânda öngördüğünüz tedbirlerin yetersizli
ğinden belli, durumu idare etmeye çalışıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, vaktiniz pek az 
olduğundan rica ediyorum efendim. (A. P. 
den, ilmî konuş sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

En az, Sayın Aydın' Yalçın'ın konuşması 
kadar ilmî konuştuğumu zannediyorum, had
dim değil ama. (Gülüşmeler) 

Şimdi sayın arkadaşımız dedi ki, siz felâket 
tellâllığı yapıyorsunuz. Halbuki, bu çizmek iste
diğimiz tablo şu, şu tetbirleri alsanız önlenir de
dik sanayii teşvik ettiğiniz sürece. Biz sizin plâ
nınızın sanayii teşvik etmediği kanaatindeyiz. 
Biz, ortanın solunda bir politikanın sanayii özel 
sektörde daha fazla teşvik ettiği ve edeceği ka
naatindeyiz. Artan gelirden işçinin hak ettiğini 
alma imkânını veren sendikacılığı teşvik ederse-
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niz bu önlenir dedik. O mânada sendikacılığı bir 
•memlekete getirmiş olan Cumhuriyet Halk Par
tisidir. Eğitim seferberliğini devam ettirirseniz, 
bunlar önlenir dedik. Eğitim seferberliğini aç
mış olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Gelir ar
tışını, düşük gelirli halkın hayatını ıslah edecek 
sosyal hizmetlere aktarırsanız bunlar önlenir de
dik. Bunu aktarmanın en iyi yolu olan sosyal 
sigortalar düzenini C. H. P. si getirmiştir. 

Şimdi siz, o sosyal güvenlik düzeni içinde bi
riken fonları, işçilerin paralarını birkaç özel mü
teşebbise, sözde teşebbüs adamına aktarmak isti
yorsunuz. (A. P. den, hayır hayır, sesleri) işte 
tehlike buradan doğmaktadır. Yalan mı değil mi? 
Uygulama kanunu buraya geldiği vakit görece
ğiz. ('Gürültüler) ı 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, sataşmalara sebe
biyet vermiyecek şekilde konuşmanızı rica etmiş
tim. Vakit de çok azalmıştır. Bu şekilde devam 
etmemenizi rica ediyorum, devamınıza müsaade 
etmiyeceğim. Çok rica ederim tatlıya bağlıyalım 
şunu (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Başüstü-
no Sayın Başbakanım. 

Sayın Aydm Yalçın arkadaşım, Genel Sek
reter Batıda özel sektöre Devlet yardım etme
miştir, bu, hiç kitap karıştırmadığını gösterir di
yor. Benim dediğim o değil. Batı devletlerinde 
özel sektör gelişirken bizim gibi, bizde olduğu 
gibi, o özel teşebbüsü besliyecek bir geniş dev
let sektörü o memleketlerin hiçbirinde yoktur, 
demiştim. Sayın arkadaşım, benim konuşmaları
mı yalnız dinlemedi, yazılı metinden de takiıbet-
ti, anlamamış olamaz. Ama, bizi yeteri kadar ki
tap okumamakla itham eden arkadaşım eski ar
kadaşımdır, hakikaten kendisinin çok kitap oku
duğunu, bilirim, samimî söylüyorum. Ama, oku
duklarını işine geldiği şekilde nasıl tahrif ettiği
ni de bilirim. Meselâ, burada bu kürsüde bir iki 
yıl önce yaptığı bir konuşmada toprak reformu
nun Orta - Doğu memleketlerine nasıl komünizm 
tehlikesini getirdiğine şaihidolarak bir Amerikalı 
ilim adamının kitabını göstermişti. Prof. Hal-
fernin, ikimizin müşterek dostudur, bu profesör. 
(Sonradan kitabına baktım, tamamen aksi şeyleri 
söylüyor. Kendisi ile görüştüğümüz zaman Aydm 
Yalçın arkadaşımızın tefsirlerini anlattım, «Na
sıl olup da benim konuşmamdan bu mâmayi çı
karmış? Ben tam aksini söyledim. Toprak refor
munun bu gibi tehlikeleri önlemenin yolu oldu

ğunu ifade ettim.» diyor. Aynı şekilde benim -
konuşmamı da bile bile yanlış tefsir etmiş olma
sına hiç şaşmam. 

Yine, sayın arkadaşım grupumuza ve bana 
muhtelif tarizlerde bulundu. Yok, işte suflörler 
dedi, yok uzmanlar konuşmalarını hazırlamış de- , 
•di. Evet, bize bu plân görüşmeleriyle ilgili çalış
malarımızda en az 20 ilim adamı, profesör uz
man yardım etti, bununla iftihar ediyoruz. (C. 
ıH. P. den, bravo, sesleri, alkışlar) Biz, herşeyi 
kendimizin bildiğini iddia eden kişiler değiliz. 
Bu memleketi şimdiye kadar o zihniyetteki kim
seler batırmıştır. Biz, birçok şeyleri bildiğimiz 
kanaatinde olsak bile, bizden daha iyi bildiğine 
inandığımız kimselere akıl danışmayı vazife bi
len, bunda fayda gören insanlarız. Bununla an
cak iftihar ederiz. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Mulhterem arkadaşlarım, bütün giriş kapıları 
insanla doludur. Eğer dinlemek isteniyorsa din-

• leme mevkiine çıkarlar. Buraların boşaltılmasını 
idare âmirlerinden rica ediyorum. 

Sayın Ecevit'den de çok rica ediyorum efen
dim. Artık bunu dedimya... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Ay-
' dm Yalçın arkadaşım, benim kötü niyetlerime bir 

örnek olarak, aracıları ortadan kaldırmak istedi
ğimi ifade ettiler. Aracıların ortadan kaldırılma
sı zaruretini, hem öyle üstü kapalı lâflarla değil, 
açıkça plân da ifade etmektedir. Üstelik, Adalet 
Partisi Hükümetinin Sayın İçişleri Bakanı 2 - 3 
hafta önce bütün valilere yolladığı bir genelgede, 
aracıları kaldırmak istediğini, benim kaydettiği
min çok ötesinde ortaya koymuştur. Çünkü, ben 
tüketici ile üreticiyi, birbirine yaklaştırmak der
ken, hiçbir vakit, manavı, bakkalı, esnafı orta
dan kaldıralım demedim. Halbuki, Sayın Sükan'-
m hiç şüpihesiz iyi niyetle valilere gönderdiği ge-
>nıeTjgede ki, bunun tam metni Ulus Gazetesinde 
sıkmıştır, üretici ile tüketici arasında bâzı husus
larda, bâzı hallerde hiçbir aracı esnaf, manav, 
bakkal dahi kalmaması neticesini doğuracak bâzı 
tedbirler alınması için talimat vermiştir. Temen
ni ederdim ki, bu ölçüde olmasa bile, bir ölçüde 
bu genelgeye uyulmasına Hükümet engel olma
sına (A. P. den gürültüler) Ne alâkası var, ara
cıları, büyük aracıları kaldırmak lâzım dediğim 
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vakit beni komünistlikle itlıam ediyorsunuz? Si
zin İçişleri Bakanınız küçük aracıların bile kalk
ması sonucunu verecek bir genelgeyi valilere yol
luyor. İnanmazsanız kendisine sorunuz. (A. P. 
den gürültüler, C. H. P. den bravo sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ecevit... (Gü
rültüler) Bir dakikanızı rica ediyorum. Sayın 
Ecevit'den ricam şu, demin burada... (Gürültü
ler) Bağırmayınız efendim, konuşuyoruz rica ede
rim, karşılıklı konuşmıyalım. 

Bumdan evvel madde 95 e göre vermiş oldu
ğum söz üzerine, usul hakkında Sayın Grup Baş-
kânvekili Nihat Erim Bey buradan bir konuşma 
yaptı ve müddetlerin gruplara ayrılmış müddet
lerden çıkarılmasını istedi.. Eğer o şeyi kabul 
etseydim, C. H. P. nin 28 dakikalık müddeti za
ten çoktan bitmiş olacaktı, zaten konuşmıyacak 
idiniz beyefendi. Hem bunu iddia ediyorsunuz. 
Hem Başkanlık size lâzımgelen suhuleti gösteri
yor, hem de onun sözünü dinlemiyorsunuz. Rica 
ederim bu olmaz arkadaşlar. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Simidi sa
yın -arkadaşlarım, bir 'arkadaşım lütfetti Sayın 
İçişleri Balkanının genelgesini buraya gönderdi. 
Hâlâ 'aiteini iddia eden varsa Sayın Başkanım 
izin versin burada okuyayım. Aksini iddia «edi
yor musunuz1? Varsa cesaretiniz söyleyin, okuya
yım. 

BAŞKAN — Rica ederim, bitti söz artık, ıçok 
rica ediyorum, lütfen efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Şimdi, 
asıl Sayın Aydın Yalçın arkadaşımın en ağır 
ithamına, paranoyak sözlüne geliyorum. 

Sayın Aydın Yalçın aıfeadaşım bizi paranoyak 
kafalı, hasta kafalı olduğumuz, vehimler içindo 
bulıunduğıuımuz, her tarafımızda birtakım heyu
lalar, düşmanlar gördüğümüzden bahsetti. Her 
baktığı yerde kominist gören de paranoyaktır bu 
tarife göre, Bakın, bunun için !bir aı&adaışımız 
ne diyor; «her yeni düşünceye aleyhtarlığı bi
linen, kafasında kırk yıldır değişmiyen düşünce
lerden farklı her fikre solcu damıgaisını vuran 
meşhur Türk makanticileri, Bayar - Menderes 
.istibdadının yolunu hevesle açmaya çalışıyor
lardı» İmza Aydın Yalçın, (C. II. P. sıraların
dan alkışlar) Tarih; 10 Eylül 1960 öncü Gaze
tesi. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri sü
rekli alkışlar.) Başka misâl «en basit sosyal 

emniyet ve içtimai politika tedbirleri karşısında 
kominizin, sosyalizm yaygaraları koparanlara 
kendilerine gelmelerini hatırlatmalıyız» imza 
Aydın Yalçın. Biz de, başta Aydın Yalçın olmak 
üzere, bu memlekette sosyal adalet istiyen her
kese kominist diyenlere, solcu diyenlere artık 
kendilerine gelmelerini hatırlatırız. (O. II. P. sı
ralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Grupu adına Sayın Nuri Ero-
ğan buyurunuz (Gürültüler) Rica ederim sü
kûtu muhafaza edelim arkadaşlar, -çok gürültü 
oluyor. 

Buyurun Sayın Eroğan. 
A. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is

tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, sözlerime başlamadan evvel A. P. Grupu 
adına Yüce Meclisi saygıyla selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, esasa geçmeden ev
vel bir iki noktaya temas etmek istiyorum, is
tirhamım şu ki, C. H. P. artık... (O. II. P. İller 
ile ihsan Ataöv arasında arka sıralarda anlaşıl-
mıyan tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen oturunuz 
yerinize rica ederim. Sizin sesiniz fazla tutuyor 
efendim, çok rica ederim, oturunuz yerinize, 
lütfen.. Buyurunuz efendim. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Istirh a mı m 
o ki, C. H. P. bundan böyle büyük Atatürk'e 
tesaihübetmekten vazgeçsin, Atatürk, bu su
retle bilmiyerek küçültülmektedir. Çünkü Ata
türk, C. H. P. nin değil, bütün Türk Millctinm-
dir. Sevgisi üzerinde dahi münakaşanın kendisi
ni üzeceği endişesiyle, onu hepinizden çok faz
la sevdiğim iddiasını öne sürmüyorum. Büyük 
Atatürk'ün, böylece bir zümrenin malı olduğunu 
iddia etmek, onu küçültmektir. Bunun aksi, 
bütün milleti C. H. P. sinden ibaret görmektir. 
Ne birincisi, ne de ikincisi gerçektir. Bunun için 
lütfen kendisine saygı gösterelim ve onun tek 
sahibi olmaktan vazgeçelim. 

İkinci iddia da, bu rejimin C. H. P. tara
fından getirilmiş olmasıdır. Milletler lâik ol
dukları rejime kavuşurlar. HiçJbir şahıs, hiçbir 
•zümre bilhassa büyük Türk Milletine bir re
jim dikte edemez. Zorla bir rejim kabul ede
mez. Bu rejimi eğer kabul etmişse Türk Mil
leti -istiyerek kabul etmiştir. Onun için, bu re
jimin de sahibi olduğu iddiasından lütfen C. II. 
P. vazıgeçsin. 

- 6 1 6 ~ 



M. Meclisi B : 128 20 . 6 . 1067 O : 2 

Şimdi sözlerime geçiyorum: 
Muhterem arkadaşlar, 
Plân fikri, metodlu ve onuntazaım çalışma

nın dağınık çalışmadan daha verimli olduğu
nu tesibit eden bir tecrübenin mahsulüdür. Ik-
tisaden geri kalmış memleketler, aradaki me
safeyi kapamak, kendi halkına refah sağlamak, 
nihayet yurtlarını bir sömürge olmaktan kur
tarmak amacı ile bu tecrübeden istifade ile 
.plânlı kalkınma yoluna girmişlerdir. 

Şüphe yok ki, akla geldiği anda bir kim
senin arzuladığı zamanda plânlı döneme girmek 
mümkün değildir. Kalkınmayı plânlı bir şe
kilde yürütmek için zamanın ve zeminin hazır
lanması, imkân ve şartların elverişli hale gel
mesi ve nihayet milletçe bu fikrin benimsen
mesi, millette bu arzunun ve isteğin uyanmış 
lolması gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti idaresi ile beraber bir 
kalkınma çabasına girmiş, iktisaden geri kal
mış olmaktan kurtulmak gayreti içine düşmüş
tür. Atatürk devrinde birtakım mütehassıslar 
ıgetirilmiş ve tecrübelere girilmiştir. Bu gay
retledir ki, bâzı iptidai ihtiyaçları karşılama
da bir hayli mesafeye alınmıştır. Ama asıl ham
le 1950 den sonra da olmuştur ve millet bu 
devrededir ki, bir şeyler ister hale gelmiş
tir. 

Türk Milleti karalkter itibariyle sükuti
dir. Gülmesi, tebessümdür, isteklerinin bilin
mesini arzular, söylemez. İşte 1950 - 1960 ara
sındadır ki, vatandaş olma rütbesine ermiş bu 
kütle, haline razı olmaktan çıkmış, medeni bir 
insan olarak ihtiyaçlarının karşılanmasını is
temeye başlamıştır. Gerçekten bu devrede çok 
ve büyük şeyler yapılmıştır. Bu devrenin plân
sız olduğu, bir plânla hareket edilmiş olsay
dı daha çok şeylerin yapılabileceği iddia olun
maktadır. Şu bir gerçektir ki, hazırlıksız; hiç
bir şey yapılamaz. Bu devre en azından plân
la devre hazırlığını yapma vazifesini görmüş
tür. O devir olmasaydı bugünkü plânlı devre
ye 'geçilemezdi. 

Muhterem arkadaşlar, 
Çeşitli görüşmelere sahip partilerin temsil

cilerinden kurulu bir Koalisyon Hükümetinin 
hazırladığı Birinci Beş Yıllık Plânm tatbikat 
devresi bitmek üzeredir. Bu plânın hazırlan
masında ve tatbikatında birtakım aksaklıklar 

olmuştur. Bunun sebepleri üzerinde durmıya-
cağız. Bugün İkinci Beş Yıllık Plânın hazır
lık ve müzakeresi içindeyiz. Bu plân A. P. ik
tidarının damgasını taşımaktadır. Memleket 
gerçeklerine uygun, milletçe tek parti olarak 
iktidara getirilmiş olmanın mesuliyetini müdrik 
olarak hazırlandığına gerçekten inanıyoruz. 

Şüphe yok ki, Türkiye, meseleleri çok olan 
bir memlekettir. Bunlar bir - iki plân dönemin
de halledilecek kadar az ve basit meseleler de
ğildir. Bu sebeple bunların hallinde zaman 
faktörünü göz önünde tutmaya mecburuz. Bu 
plân bu faktörü göz önünde tutarak hazırlan
mıştır. Bu plân (Türkiye'nin kalkınması müm
kündür) anaprensibinden hareketle hazırlan
mıştır. Türk ekoıniGimiısi kalkınmayı sağlıyacak 
'bir hayatiyete sahiptir. Milletin kendine güve
ni vardır. Bu plân milletçe mamur ve müref
feh Türkiye'nin kısa zamanda gerçekleşeceği
ne inanların eseridir. Kuvvetimizin temeli bu 
inançtır. Kalkınmanın en ^mühim faktörlerin
den biri ümittir. Milletin bu plânı, ' hazırlı-
yanlarm gerçekleştireceklerine inanı ve ümidi 
vardır. 

Bu plân, topyekûn kalkınma plânıdır. Sa
dece bir iktisadi kalkınma plânı değildir. Esa
sen topyekûn kalkınma plânı olmıyan bir plân 
Türkiye şartları için bir mâna ifade etmez. Bu 
plânm temel felsefesi, hürriyet içinde kalkın
madır. Bu millet hürriyetine âşık bir millet
tir. Ondan hiçbir zaman fedakârlık edemez. 
Hattâ kalkınma pahasına olsa dahi. Mussolini 
Ibir tarihte İtalyan Milletine hitabederken 
(Halk hürriyet değil, ekmek istiyor) demişti. 
Türk Milletine böyle bir hitapta bulunmak 
mümkün değildir. İşte İkinci Beş Yıllık Plân 
bu düzen içinde hazırlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma faktörünün başında şüphe yok 

ki insan gücü gelmektedir. İktisadi kalkınmaya 
büyük ölçüde katkısı bulunan insan gücünün 
niteliği ve niceliği iktisadi refah seviyesi ile 
'birbirine bağlıdır. Nüfus, nicelik yönünden ya
tırımların miktarını ve dağılımını, nitelik yö
nünden kalkınma için gerekli insan gücünü 
sağlıyan, dolayısiyle iktisadi gelişmeyi iki yön
den etkiliyen bir unsurdur. Bu anlayış içinde 
nüfus konusunda amaç, nüfusun yapısını eği-
leştinmek ve nüfus artışı hızını, iktisadi geliş
meyi güçleştirmiyecek ölçüde azaltmaktır. 
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Birinci amaç, nüfus yapısını eğileştimıek 
dedik. bunu sadece sıhhatli bir nesil ananasına 
almak hatadır. Elbette ki, bünyece sağlam bir 
millet olmak şiarımızdır^ Ancak bunun yanında 
eğitimi de düşünme gerekmektedir. Öyle ki, 
yarının Türkiye'si kafaca ve bünyece sıhhatli 
olanların yurdu olsun, 

Muhterem arkadaş] ar, 
Şu inkâr edilmez bir gerçektir ki, Türkiye 

bugün daihi bir maarif keşmekeşi içindedir. 
Tanzimat'tan 'bu yana mulhtelif sistemler denen
miş, maarifte bazan Fransız, baz an Alman, hat
tâ bazan da Bulgar okulları taklit edilmek is
tenmiş, son yıllarda da yeni dünyanın tedris 
'sistemi üzerinde durulmuştur. Bütün bu uğ
raşmalar zaman kaybından başka bir işe ya
ramamıştır. Bütün hata, keyfiyet yerine ke
miyete ehemmiyet vcrilmesindendir. 

Maarif sadece öğretmen mânasına alınmış, 
böyle olunca da mesele okulda not. almak, sı
nıf geçmek şeklinde tezahür etmiş ve okulu
mu bitiren, kitabını kapatmıştır. Bu, o dere
ce yaygın bir hal almıştır ki, bir zamanlar Ma
arif Vekilliği yapmış olan Hamdullalh Suphi, 
bu husustaki müşahedesini şöyle ifadelendir-
miştir: «Bir ilkokul öğretmenlerine kaç. sene
lik öğretmen olduğunu sorunuz. 10 seneyi geç
mişse kendisine rahatlıkla okuma - yazma bi
lip bilmediğini sorabilirsiniz.» İkinci Beş Yıl
lık Plânda bu sakîm yoldan uzaklasıldığmı 
büyük bir memnunlukla görmekteyiz. Bu plân
da eğitim konusunda 3 nokta dikkati çekmekte
dir : 

1. Vatandaşların devamlı değişen bir dün
ya için hazırlanması, 

2. -Geniş bir burs ve yatılılık sistemi ile 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, 

3. Ve nihayet öğrenme alışkanlığı kazan
dırmak. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şu bir gerçektir ki, eğitim, her şeyden 

evvel bir öğretmen meselesidir. Ve öğretmen 
sadece öğreten değildir. Kıta çavuşları ile dol
durulmuş bir öğretmen kadrosu ile bir millet 
kalkındırılamaz. öğretmen demek, terbiye de
mek, eğitim demektir. Ve Büyük Atatürk'ün 
dediği gibi «Muallimden ve terbiyeden mah
rum olan bir millet henüz millet namını al
mak hakkını iktisalbetmemiştir.» 

Bugün Türkiye'de bir öğretmen sıkıntısı 
vardır. Ve bu bütün tahsil devreleri için ba-
ıhis konusudur. Bu husus plânda şöyle ifade-
lendirilmiştir. «Öğretmen durumu eğitimin bü
tün kadrolarında, gelişmeyi ve eğitimin nite
liğini sınırlamakta, öğrenci, öğretmen oranla
rı bozulmaktadır.» Plân,. bu zorlukları yenme 
'gücü ile ve 1967 yılında ilkokula gitmiyen ço
cuğumuz kalmıyacak şeklinde hazırlanmıştır. 
Bu süratle modern Devlet üstüne almış oldu
ğu vecibelerden birini yerine getirmiş olacak
tır. Diğer talhsil seviyelerinde ise durum şu
dur : 

Ortaokul kademesindeki okul imkânları ile 
bu okullara gitme çağındaki nüfusun lfîö'8 de 
'% 30 unu kapsamaktadır. Bu oran 1972 de 
;% 51 e yükseltilecektir. Lise ve lise seviyeli 
meslek okulları: Bu okul çağındaki nüfusun 
1968 de ,% 14 ünü kapsamaktadır. 1972 de 
bu oran % 23 olacaktır. Yüksek öğrenim ça
ğındaki nüfusun 1968 de ,% 5,3 ü yüksek öğ
renim imkânlarına saihip bulunmaktadır. Bu 
nisbot 1972 de .% 6,3 olacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda okuma, filmcilik, 
sahne sanatları, müzik, folklor, eski eserler, 
radyo konularını kapsıyan kültür faaliyetle
ri ayrı bir ,konu olarak ele alınmış ve teşvik 
edici ödüller (öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri; 
Burada bir nebze durarak televizyon konu

suna temas etmek istiyorum: Plânda «Televiz
yon bir eğitim aracı olarak değerlendirilecek
tir.» denilmektedir. Televizyon bugün hakika
tten üzerinde ısrarla durulması lâzımgelen bir 
eğitim vasıtası olmuştur. Bunu bir gösteriş va-

.sıtası olarak tavsif etmek en azından bu ehem
miyeti kavramamak demektir. Daha sonraki 
devrelere mi bırakalım? Hayır arkadaşlar.. Me
deniyeti bu kadar 'geriden takibedemeyiz. Hem 
geri kalmışlıktan yakınalım, hem de bir kal
kınma eğitim vasıtasını gösteriş telâkki ede
lim. Olmaz böyle şey.. 

Şunu sarahataıı ifade edelim ki, plân bir id
diadır. İddiası olmıyan plân, gelişi güzel bir 
şeydir. İddiası olacak ki, bâzı şeyler gerçekle
şecektir. İşte televizyon bunlardan biridir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarıda belirttiğimiz üzere nüfus konusun

da ikinci amaç, nüfus artış hızını, iktisadi ge-
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lişmeyi güçleştirmiyecek ölçüde azaltmaktır. 
Türkiye nüfusunun gelişiminde 1 nci Dünya 
Savaşı ve İstiklâl Harbi sonucu nüfusumuzda-
ki azalmayı gidermek için Cumhuriyetin ilk 
yıllarında benimsenen nüfus artırma politika
sı önemli bir rol oynamıştır. 1950 - 1955 döne
minde % 027,7, 1955 - 1960 döneminde'% 082,5, 
1960 - 1965 döneminde % 026,1 nüfus artışı hı
zı olmuş ve Cumhuriyetin başında 10 milyon 
civarında olan nüfus, bugün 33 milyona var
mıştır. Çeşitli memleketlerdeki nüfus artışı yıl
lık şöyledir: % olarak; Türkiye:'2,6 Kanada: 
2,0 Meksika: 3,2 A. B. D. : 1,6 Hindistan: 2,3 
İsrail: 3,6 Avusturya: 0,5 Bulgaristan: 0,9 Batı 
Almanya- 1,3 İsveç: 0,6 Afganistan: 2,7 

Görülüyorki, nüfus artışı bakımından Tür
kiye başta gelen devletlerdendir. Bu hız kar
şısında yeni bir politikanın uygulanması ica-
betmektedir. Yeni politikanın esasını «Aile 
plânlaması» teşkil etmektedir. Bu sebeple 1965 
yılında 557 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu ka
nunun 1 nci maddesi; «nüfus plânlaması, fert
lerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman 
çocuk sahibi olmaları demektir. Bu husus ge
beliği önleyici tedbirlerle sağlanır.» demekte
dir. Bu açık hüküm kanuna karşı serd olunan 
«Türk neslinin kıyımı, zürriyetin tüketilmesi» 
gibi iddiaların ne kadar yersiz olduğunu orta
ya koymaktadır. Bu «kanun birtakım sakîm 
usullerle çocuk düşürme teşebbüsleri yüzünden 
pek çok çocuğun öksüz kalmasını önlemekte
dir. Bu kanun sefalete set çekmektedir. Bu ka
nun birçok anaların sakat kalmasını önlemek
tedir. Yakın tarih büyük nüfusun fazla bir 
şey ifade etmediğini anlatan misallerle dolu
dur. 1963 yılında aile plânlaması konusunda 
yapılmış bir anketin sonucu şöyledir:. 

% itibariyle Erkek Kadın 

Lehinde olanlar 47 62 
Aleyhinde olanlar 43 22 
Fikir beyan etmiyenleir 10 16 

Bu anket aile plânlamasının daha ziyade sı
kıntı çeken, hayatı tehlikede olanlar tarafın
dan tasvibedildiğinl göstermektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi ayrı bir konuya geliyorum. Şehirleş

me - konut ; 

Plânlı kalkınmanın aımacı, iktisadi ve sos
yal yapıyı modernleştirmek, sosyal değişme
yi hızlandırmaktır. ' Bu sosyal değişmenin bir 
de mekân cephesi vardır. Ziraatten sanayie ka
yışın talbiî bir netice olarak şehirleşme - şehir
lere akın, bir hız kazanmaktadır. 

.Memleketimizde İkinci Dünya Salaşından 
sonra süratli bir şehirleşme görülmektedir. 
Uzun yılllar şehirlere akının durdurulması ge
rektiği ve durdurulabileceği tartışılmıştır. Şe-
hire gelişi hususi bir izne bağlamak veya köy
lerde şehir faaliyeti yaratmak gibi tedbirler 
öne sürülmüştür. Şehirleşme, gelişmeyi göste
ren ve hızlandıran bir oluşum değil, katlanıl
ması gereken olumsuz bir eğilim olarak karşı
lanmıştır. Ve Birinci Beş Yıllık Plân, şehir
leşme ve iskân hususunda bu iki zıt fikirden 
hangisinin isabetli olduğunu tesbit edememiş 
olmanın kararsızlığı içinde orta yolda bir hal 
çaresi aramış ve maalesef bir sonuç da alama
mıştır. İkinci Beş Yıllık Plân ise, meseleye 
daha realist bir açıdan bakmakta, köyden şe-
hire olan akını, bir şikâyet konusu yapmak ye
rine vatandaşı köyde susuz, elektriksiz otur
maya makûm etme yerine onu şehirdeki mede
nî vasıtalardan istifade isteğinde haklı göre
rek, bu olayı bir vakıa olarak kabul etmekte 
ve tatlbiki mümkün tedbirler tesbit etmektedir. 
Böylece, şehirleşme hareketinin bir vakıa olarak 
ve cesaretle kabul edilişi, bunu kolaylaştıracak 
tedbirlerin alınması neticesi, sanayileşme ha
reketinin hızlanması suretiyle millî gelirin bü
yük bir kaynağı olan tarım sektöründeki nüfus 
azalacak ve bu gelirin azalan nüfus arasındaki 
dağılımı suretiyle Anayasanın öngördüğü sos
yal adaletin gerçekleşmesi ve millî gelir payla
rının âdil ölçüler içinde dağılımının gerçekleş
mesi de sağlanmış olacaktır. 

,1950 yılında nüfusumuzun % 18 i şehirlerde 
yaşarken 1965 te bu nisbet % 30 a yükselmiş
tir. Bu iki rakam göstermektedir ki, Türkiye 
önümüzdeki yıllarda geçmişe nazaran süratli 
bir şehirleşmeye doğru gidecektir. 1967 de 
9 milyon olan şehir nüfusu 1972 de 14,5 milyon 
olarak taıhmin edilmektedir. Köyden şehre olan 
bu akının asıl sebebi şehrin cazibesi yanında 
teknolojik gelişme ve uygun tarım arazisinin 
mahdudoluşu ve ziraat sahalarından itilmedir. 
Bunun tabiî bir neticesi olarak da mesken 
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problemi - gecekondu dâvası ortaya çıkmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarımı;i 
İnsanların barınma ihtiyacına; cevaıp veren 

konut, toplum hayatının sosyal ve ekonomik 
bakımdan en önemli unsurlarından biridir. Bu 
önemli ihtiyacın gereğince karşılanmasında, 
Devlete sorumluluklar düşmektedir. Devlet ge
rek finansman ve gerek konut yapma yönün
den; konut pazarındaki düzenleyici yerini al
mak ve kendi evini yapana da destekleyici ol
mak mecburiyetindedir. Plân kendi emeği ile 
ev yapanların ve evlerini iyileştirenlerin gay
retlerini sınırlı kredi, geniş ölçüde teknik yar
dım ve nihayet mümkün olan hallerde malze
me yardımı ile ucuz arsa sağlanarak destekle
meyi öngörmektedir. 

Proif. Hart, Zeytinburnu mıntakasınlda yap
tığı tetkikler sırasında bir ıgeeekondu sakininin 
yıkılan gecekondusunu 9 defa yeniden yaptı
ğını tesbit etmiştir. Bu insan gücünün israfını 
önlemek lâzımdır. Onu yapıcı bir kuvvet ha
linde kullanmak gerekmektedir, işte, İkinci 
Beş Yıllık Plân bu amaçla gecekondu »orunu
nu konut sektörünün bütünü içinde ele almış 
ve önlemiye öncelik vermek, bu alanda kendi 
evini yapma gücünden yararlanmak suretiyle 
problemin tüm olarak çözülmesi yolunu bul
muştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu meselenin çözümünde olduğu gifbi, çö

züm bekliyen çok ve çeşitli diğer memleket so
runlarında da aynı gerçekçi ve aklî yolu seç
miş olan İkinci Beş Yıllık Plânın memleketi
miz ve milletimiz için hayırlı ye uğurlu olma
sını dilerken, Adalet Partisi iktidarının va'-
detmiş olduğu refah devletini kısa zamanda 
gerçekleştireceğine olan imanımızı teıyideder, 
grupum adına hepinizi tekrar saygı ile selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 15,54. Türkiye İşçi Par
tisi Gurupu adına Sayın Behice Hatko Boran? 
Yok. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Seyit 
Faruk önder. Buyurun efendim. Saat 15,55. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK 
ÖNDER (Konya) — Saym Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Millet Partisi Meclis Grupunun İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının, daha çok plânın 
Ibizlere neler ge'lirclMldiğim ifade eden görüş
lerini bundan evvelki konuşmamızda tavsilen 
arz etmiştik. Bugün de neleri getirmediğini 
bildirmek ve Grupumuzun nihai mütalâala
rını arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânının ka

naatimizce en zayıf noktası, geçirilmiş tec
rübelere, memleket realitelerine, ciddiyet, 
samimiyet ve vuzuh esaslarına önem vermi-
yen bir zihniyetin vesikası «olmasıdır. Plâ
nın böyle bir zihniyetle tanzim ediılmiş bulun
ması, Türkiye'nin geleceği ve plânın başarısı 
hakkında bizi haklı endişelere sevk etmekte
dir. 

Bizi bu kanaate sevk eden sebepleri açık
ladığımız zaman, Yüce Meclisin do bu kanaat 
ve endişelerimizi paylaşacağını ümidediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı, geçen ko-

konuşmamda da arz ettiğim veçhile evvelâ 
stratejisi ve hedeflerinin tâyininde Parlâmen
tonun temayülleri tesbit edilmemiş olduğun
dan milletçe benimseneceği şüphesini taşımakta
dır. 

Stratejisinin ve hedeflerinin tâyininde ken
disine en ufak bir rol tanımıyan Padlâmento, 
şimdi böylece hazırlanmış olan plânın mü
zakere ve tasdiki gibi b:i'r emrivaki ile karşı 
karşıya bırakılmış bulunmaktadır. 

Bu müzakereler sırasında Parlâmentonun 
özerinde durduğu ve foinnetiıce kabul veya red
dedeceği şey nedir? Parlâmento plânın ken
di mütalâa ve tasvibi dışında tesbit edilmiş 
olan hedeflere ve stat e j iye uygun olup 
olmadığı hususunu mu karara bağlamakla ik
tifa edecektir 1 Büıyle bir şey vâridolmıya-
cağına göre, Parlâmento elbette bilhassa plâ
nın hedef ve stratejisi üzerinde duracaktır. 
Nitekim de böyle olmuştur. Çünkü teşrii or
ganın aisıl vazifesi de budur. Yoksa, teknik 
mahiyette bir mutabakatı tesbit değildir. 

Şu halde, Parlâmento plân hedeflerini 
ve stratejisini benimsemediği takdirde plân 
tabiatiyla reddedilecek ve bu takdirde Parlâ
mentonun temayüllerine göre yeni bir plân ha
zırlanması zaruri olacaktır, 
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Böyle bir durumun tevlidedeeeği mahsur
ların' ağırlığım Parlâmentonun kararı üze
rine koyan Hükümet anlaşılıyor ki, plân mev
zuunda Parlâmentonun rolünü basit bir tes
cil muamelesi telâkki eden bir zimniyetle ha
reket etmektedir. 

Kalkınma plânından evvel, Hükümet bu
nun hedeflerini ve stratejisini Parlâmento
nun tasvibine sunmalı ve belirecek temayül
lere göre de plânı hazırlamalı ve tabiî yol 
ancak bu olduğuna göre bunu sağlıyacak bü
tün tedbirleri almalıydı. 

Mevcut kanuni hükümlerin siperine çekile
rek bu tabiî lâzimiye riayet etmemek bir 
Hükümeti kanaatimizce hiç olmazsa mânevi' 
mesuliyetten, kurtaramaz ve esasın şekle feda 
edildiği neticesini ortadan kaldıramaz. Bu 
mevzu üzerinde defaatle duruşumuz, hedef 
ve stratejisi Parlâmentonun tasvibinden geç
meden hazırlanmış bir plânın milletçe benim
seneceği ve hakiki ihtiyaçlara cevap vereceği 
şüphesi ile malûl olacağı endişesinden ileri 
gelmektedir. Temas ettiğimiz bu husus, plâ
nın tanziminde Hükümetin takibettiği ciddi
yet dışı yolun tek örneği değildir. 

Mahdudolan imkânlarnı, Hükümetçe bu şe
kilde kabul edilen plân hedefleri ve strate
jisinin ışığı altında, en verimli işlere tahsis 
edildiğini gösterecek, ikna edici tahlillere 
ve hesaplara plânda tesadüf olunmamıştır. 

Yüksek malûmlarıdır ki, yatırımların gay-
risâfi millî hâsılaya yapacakları katkı, yal
nız miktarlarına değil, bunların terekküp tar
zına, tahsis edildikleri sektörlere ve bu sektör
ler dâhilinde ele alman konulara bağlıdır. 

Bu terekküp tarzı değiştikçe, sermaye 
hâsıla kat sayısı ve dolayısiyle katkı hızı 
da değişiklik gösterir. 

Plânın, ikna edici tahlil ve hesaplara yer 
vermemesi karşısında, tedbirlerin isabet de
recesini ve yatırımların terekküp tarzının 
en uygun 'bir şekilde takibedilmiş bulundu
ğunu kestirmek teşrii organ için mümkün 
olamaz. Şu halde, bu noktada teşrii -organ, 
meçhule inanmak veya onu tasdik etmek du
rumunda kalacaktır. 

Hükümet, îkinci Beş Yıllık Plânda Öngö
rülen yatırım miktarı ile, kalkınma hızını yüz
de yedinin fevkine çıkaracak daha iyi bir 

terekküp tarzının bulunmadığına Yüce Mec
lisi ikna edici bilgilere sahip ise bunu ortaya 
koymalıdır. 

Bu haller, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının memleket realitelerine uygun olmadığı 
hakkındaki iddia ve bundan mütevellit en
dişelerimizin haklı sebeplere isti'nadettiğini 
ispata yeter sanırım. 

Muhterem milletvekilleri; 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının gayri-

samimi olduğuna delil olarak da tahminle
rin kabartılmış hesapları çok nikbin bir gö
rüşle yapılmış olduğunu ileri sürebiliriz. 

Plânda verilen rakamların inandırıcı mes
netlerini bulmak ve plânın gerçekleşeceğine 
bel bağlamak maalesef mümkün olmamaktadır. 

Hükümet geçirilen tecrübeleri ve memle
ketin çeşitli retalitelerini hiçe sayan bir zih
niyetle hareket etmektedir. 

Çok önemli konulardaki bu gayriciddi ve 
gayrisamimî davranışı (misallerle nazarları
nıza sermek isteriz : 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Yüce 
Meclisteki müzakeresi esnasında Millet Par
tisi Meclis Grupu, o zamanki, fiyatlara göre 
59,5 milyar lira tutacak bir finansman fonu 
temin edilse bile, iktisadi emniyet şart
ları, siyalsi ıkonjünktür ve Devletin teknik 
ve iktisatçı kadrosu kapasitesinin bu kadar 
paranın verimli bir şekilde yatırımlarda kul
lanılmasına müsait gözükmediğini belirtmişti. 

Birinci Beş Yıllık Plânın bugüne kadar 
olan tatbikatı Grupumuzun bu görüş ve en
dişesini doğrulamış bulunmaktadır. 

1963 - 3966 yıllarında yani 4 yıllık plâjn 
tatbikatında, 1965 fiyatları ile 52,1 milyar 
lira olan yatırım hedefi ancak 47,9 milyar 
lira olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan 
anlaşılıyor ki, Birinci Beş . Yıllık Plânın 
ilk dört yılında, yatırımların gerçekleşmesi 
derpiş olunan hedefin % 11,4 nisbetinde geri
sinde kalmıştır. 1967 tatbikatının bu rakamı 
büyük ölçüde değiştireceği beklenemez. 

Başka bir tâbirle ve yuvarlak bir rakam 
olarak denebilir ki, Birinci Beş Yıllık Plân 
tatbikatında öngörülen yatırımların % 10 u 
gerçekleşmemiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plânda bu geri kalış na
zarı itibara alınmadan Birinci Beş Yıllık 
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Plnâdaki 59,5 milyar liralık toplanı yatırım 
hedefi % 100 e yakın bir artışla 111,5 milyar 
liraya çıkarıl iniştir. 

Sıhhatli finansman kaynakları elde edilse 
bile, 111,5 milyar liranın verimli bir şe
kilde yatırımlarda kullanılması mümkün ola
cak mıdır? Hükümet bunun mümkün oldu
ğunu kabul ettirecek hiçbir ciddî izah ve 
tahlile plânda yer vermemiş bulunmaktadır. 

Bu şartlar altında plânın yatırını hedef
lerinin gerçekleşeceğini kabul etmek bir istid
lale değil mistik bir inanışa, bir kehanete 
dayanabilir. 

Ekonomik sebeplerle teknik elemanlarımı
zın ve kalifiye işçilerimizin devamlı olarak 
yurt dışına gitmeleri mi yatırım kabiliyeti
mizi artırmaktadır? Son beş senenin tecrü
beleri müesseselerimizi iki misli randımanla 
çalışacak bir olgunluğa mı getirmiştir1? Ver
diği kesin sözleri tutmıyan, başta memur
lar sabit ve dar gelirliler olmak üzere bü
yük kütleyi, takibettiği pahalılık ve zam 
politikası ile açlık ve sefalete sürüklüyen, 
siyasi huzursuzluğu artıracak davranışlarda 
bulunan Hükümetin tutumu siyasi ve psikolo
jik konjonktürü büyük ölçüde lehe değiştir
miş ve yatırımları % 100 artıracak bir ortam 
yaratmıştır. "Yoksa bunu sağlıyacak bilmediği
miz başka unsurlar mı var? 

Hükümet, Plânın öngördüğü yartırmların, 
verimli bir şekilde gerçekleşeceğine bizi ikna 
edebilirse bundan ancak bahtiyarlık duyaca
ğız. Zayıf bir ihtimalde olsa, böyle bir huzuru 
bize tattıracak izahları Hükümetten bekliye-
ceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bunlardan başka plânda ortalama tasarruf 

meyli de çok yüksek tutulmuş ve hesapların 
mukni mesnetleri gösterilmemiştir. Şöyle ki : 

1963 - 1966 devresine ait gayrisâfi millî hâ
sıla yekûnu 1965 fiyatları ile 289,1 milyar lira
dır. 

Biraz evvel ifade ettiğimiz üzere aynı dev
rede gerçekleşen yatırım miktarı 47,9 milyar li
radır. 

Bu rakamlara göre, bu devrede ortalama ta
sarruf ve yatırım meyli % 16,5 tur. 1967 yılı 
tatbikatı da bu nisbeti şüphesiz büyük ölçüde de-
ğiştirmiyecektir. 

Müzakeresini yaptığımız İkinci Beş Yıllık 
Plânda ve plân stratejisi ve hedefleri vesika
sında ise, yeni plân devresinde ortalama tasar
ruf meylinin % 22,5 olacağı belirtilmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresi için % 16,5 
olarak tahakkuk ettiğini kabul edebileceğimiz ta
sarruf meylinin İkinci Plân Devresinde % 22,5 a 
çıkacağını belirtmek % 36 giıbi bir artış olacağı
nı kalbul etmek demektir. 

Şimdiye kadar eşinin, Türkiye'ye benzer hiç
bir memlekette görülmediğini tereddütsüzce ifa
de edebileceğimiz böyle büyük bir artış acaba 
hangi mucizevi tedbirlerle mümkün görülmek
tedir. 

Plânda, bu mucizeye inanmamızı sağlamak 
şöyle dursun, bunu az çok haklı gösterecek bir 
hesap ve tahlile de rastlanmamaktadır. 

Eğer, Hükümet ve dayandığı Plânlama Teş
kilâtı, bu mucizeyi mümkün kılacak tedbir ve 
izahlara sahip iseler, bunu. kendilerine saklama
maları ve plâna yazmadıklarına göre hiç de
ğilse Yüce Meclise açıklamaları iktiza eder. Ak
si takdirde plân, ilme ve hesaba dayanan ciddî 
bir vesika olmaktan ziyade, bir siyasi propagan-

• da belgesi olarak nitelenebilecektir. 
Tasarruf veya yatırım meyli ile alâkalı bu 

çok nikbin artış tahminini haklı göstermek 
üzere yapılmış kamu gelirlerini kabartan müba
lâğalı ve mesnetsiz tahminler üzerinde de ay
rıca durmak isteriz : İkinci Beş Yıllık Plânın 
14 ncü sayfasındaki rakamlardan anlaşılacağı 
.veçhile 1962 - 1966 devresinde kamu gelir
lerinin gayrisâfi millî hâsılaya oranı ile alâkalı 
tahminlerin vasatisi % 26,3 tür. Gerçekleşme
nin vasatisi ise, % 22,5 tur. Bu duruma göre 
gerçekleşmedeki noksanlık ela % 17 dir. 

Plânın finansmanı ile ilgili ve Yüksek Plân
lama Teşkilâtının bugün de değişmemiş bulu
nan esaslara göre yaptığı tahminler, % 17 nis-
betön'de noksan gcrçekleştiği halde aynı teş-

" kilâtm bu defa İkinci Beş Yıllık Plân devre
si için, plânın 64 ncü sayfasında görüldüğü 
üzere kamu gelirlerinin gayrisâfi millî hâsıla
ya oranlarının devamlı olarak artacağını ve 
ortalamasının % 28,1 olacağım böylece 1962-1966 
devresine nisbetle bir artış göstereceğini öngör-
mesinin dayandığı mesnet ve hesap nedir? 

1962 - 1966 devresi ile alâkalı tahminleri 
% 17 nisbotmde noksan gerçckleşmiş bulunan 
Plânlamanın bu defa % 23,5 gibi büyük bir 
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artış esasına dayanan tahminlerinin gerçekleşe
ceğine nasıl inanacağız. Böyle bir artışı haklı 
gösterecek bir izah ve tahlile de plânda rast
lanmamaktadır. 

İktisadi bünyemizde, vergi sistemimizde bu
güne kadar vâki değişiklikler ve plânda öngö
rülen müphem tedbirlerle, bu neticeye zihnî 
bir sıçrayışla varmak mümkün olmamaktadır. 
Hükümet, ikna edici delillerini ortaya koyma
dan Yüce Meclisin böyle bir artışa dayanan 
plânı ihtiyaca salih (bir vesika sayması da 
şüphesiz mümkün olmıyacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu hayalî rakamlara müstenit bulunan ve ka

mu gelirlerinin hesabında da mesnetsiz olarak 
bu kadar nikbin davranan plân, dolayısiyle 
toplumumuz için lüzumuna 'inandığımız ka
nuni bir mecburiyet olup Anayasaca Devlete 
sağlanması bir vazife olarak verilen sosyal adaleti 
de sağlıyamıyacak hattâ belki de kazançlar 
arasındaki açıklığı çoğaltacak, Devlet eliyle 
bâzı kimseleri zengin, diğer fakir zümreyi ise 
daha fakir yapacak bir karakterdedir. Şöyle ki : 

Biraz evvelki izahatımızdan da anlaşılacağı 
veçhile plânın finansman açığı plânda göste
rildiği gilbi 7,1 milyar lira olmayıp bunun çok 
fevkin dedir. Ve plânda söylendiği gibi basit 
vergi tedbirleri ile karşılanacak şekilde değil
dir. 

Gerçi Hükümet, finansman açığını gizlemek 
suretivle, bir taraftan çok yatırım yapıyor gö
zükmek, diğer taraftan da vatandaşlara yeni 
ve ağır vergi yükleri yüklem iveceği hissini ver
mek istemekte ise de, bu yoldan belki insanlar 
Ibir müddet aldatılaJbilirler fakat gerçekler er 
geç meydana çıkar. 

Şu halde Hükümet, plânın hakiki finansman 
açığını kapamak için ya yatırımları kısacak. 
yahut da istikraz imkânı mahdudolduğuna gö
re, vatandaşlara plânda öngördüğünden çok faz
la ve yeni vergi yükleri yüklemeye mecbur ola
caktır. 

Bu yollardan birine gitmediği takdirde, da
ha tehlikeli ola'rak, plânın ekonomik ve sosyal 
hedeflerini baltalıyacafc olan enflâsyon yoluna 
başvuracaktır. Ve bunun neticesi olarak da 
sosyal adaletin sağlanması bir hayal olmakta 
devam edecektir. 

Bundan başka, plân istikrar içinde (kalkın
mayı da ön'görmck'te ve bu esasın 'bir unsuru 

olarak fiyat istikrarının sağlanacağını da taah-
hüdetımeiktedİT. Ancak, bu taahhüdünde bun
dan evvelkiler gibi nazari kalacağı kolaylıkla 
tahmin olunabilir. Bugünkü .ve bundan evvel
ki Hükümetler tarafından daima fiyat istikra
rının sağlanacağı taahhüdediLmesine rağeımn 
1962 de 260 olan toptan eşye fiyatı 'endeksi, 
Şubat 1967 de 332 ye yükselmiştir. Bu devre
de fiyatlar % 28 artmış delmektir. Bu arada 
Adalet Partisinin iktidara geldiği Kasım 1965 
tarihinden Şubat 1967 ye kadar toptan eşya 
fiyatları-indeksi, 294 ten 332 ye yükselmiş ve 
Adalet Partisi iktidarının bu 15 aylık devresin
de fiyatlar % 13 ten fazla artmıştır. İndeks
lerin herkesçe ımalûım kifayetsizliği nazara aıim-
dığı takdirde, hakikatte para kıyimetirideki dü
şüşün bu rakamların ifade 'ettiklerinden daha 
da fazla olduğu anlaşılır. 1966 programında, 
kalkınan ımenıleketlerde fiyatın % 3 ü aşan bir 
artış göstermesinin bile norımal olmadığını be
lirten Hükümetin kendi fetvasını çürüten 'bir 
pahalılık1 ve zaım politikası takibetlmesi, fiyat 
istikrarının sağlanacağı yolunda İkinci Beş Yıl
lık Plânda yer alan yeni taahhüdüne inanmak 
kabiliyetinizi yok etmiş bulunımaktadır. 

Bizzat plân, fiyatları artırıcı unsurları bün
yesinde toplamıştır. Filhakika plân, millî ge
lirden Devlet eliyle her yıl artan bir pay al
mayı ve bunun tannanımı harcamayı önıgörlmek-
tedir. Millî gelirden Devlet eliyle alman, gittik
çe artan ve taımaımı harcanan pay, piyasada 
meomu talebi ve binnetice fiyatları artıracak 
mahiyettedir. Zira bu pay artışı fertlerde kal
dığı takdirde kısmen tasarruf edilmesi ve böy
lece de aynı nisbette bir talep fazlalığı yarait-
iması ımümkündür. Yatırumlar istihsal üzerin
de ımüessir oluncaya kadar geçecek zaman zar
fında, şahısların eline geçen paranın piyasada 
.mecmu tale'bi artırıması yani enflâsyonist bir 
tazyik yapıması tabiîdir. 

Bilhassa sosyal Ikarekteri kuvvetli ve uzun 
vadeli yatırımlarda bu tazyik daha da şiddetli 
olacaktır. Kaldı ki, yeni vergiler ihdas etmek 
ve bâzı vasıtalı vergiler almak ta düşünüldü
ğüne göre bunlardan fiyatların artmasına se-
beholacak ve fiyatlar arasındaki tesenüt dola
yısiyle bütün bu artışlar diğer sahalara, da si
rayet edecektir. Hükümetin hugüne kadar yap
tığı ve yaptırdığı zamların fiyatları artırıcı 
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tesirleri henüz nihayet bulmadığına göre bun
lar da fiyat artışlarına bir müddet daha tesir 
etmekte devam edecektir. 

Gerçi, Hükümet fiyat 'istikrarını sağlayaca
ğını vadetmektc ise do, bütün bu .gerçeklere 
rağmen, geçmiştdkl hiçbir taahhüdünü yerine 
getirmemiş olan ve tamaımen fiyat istikrarını 
bozucu bir yol takibetımiş bulunan Hükümetin 
bu va'dine inanmak nasıl mümkün olacaktır. 
Esasen bu va'di hangi tedbirlere dayanarak 
deri sürmektedir. Bunu anlamak da ımümkün 
değildir. Şu hale göre, İkinci Plân devresinde 
de fiyat istikrarı sağlanaımıyaoaik ve buna bağa 
olarak plândaki soısyal adalet ve dengeli kalkın 
ma sözleri nazari kaleaktır. Hükümetin sosyal 
iadalet konusundaki taahhütlerine inanmaktan 
bizi «neneden diğer bâzı hususları da belirtmek 
isteriz: 

Bugünkü Hükümet tarafından kabul 'edil
miş bulunan 1966 programımın 62 nci sayfasın
da, gelir dağılımı için 1966 yılında izlenecek 
politika başlığını taşıyan kısımda, Hükümet ay
nen şöyle demektedir. «Gelir dağılımını etkili -
yen faktörlerin başında toprak dağılımı gelımek-
tedir. Toprak reformuna 1966 yılında başlan-
ıma'öi plânın gelir dağılıımındalki güttüğü hedef
lere varabilmek için zorunludur.» Hük;ümcJ 

1966 yılında toprak reformunun başlamasını z 
runlu gördüğünü, böylece belirttiği halde, bu 
işe ne 1966 da ve ne de 1967 yılında başlan
mıştır. Aksine oılarak, toprak reforimunun ımü/m-
kün olmadığını yeni ve sihirli isebepler keşfet-
ımişçesine ileri sürmeye başlamıştır. Bu da gös
teriyor ki, Hükümetin samimiyetine inanmak
ta mazuruz. 

Bu samimiyetsizlik karşısında, Hükümetin 
yeni sosyal adalet edebiyatına inanım ak bizler 
için şüphesiz ımümkün olmıyacıalk, Hükümet, ik
tidar partisi ve onu destekliycn'ler de inanmıya-
cakları kötü niyetle suçlamak takatini elbette 
kendilerinde bulalmıyacaklardır. 

Diğer taraftan Hükümet, 1966 programında, 
vergilendirme yolu ile gelir dağılımı politikası 
izliyeceğini yani sosyal adaletin gerçekleştiril
mesine çalışacağını belirttiği halde bugüne ka
dar takibettiği politika ile mevcut adaletsizli
ği daha da artırmış ve korunması icabeden yok
sul halk kütlelerini her gün biraz daha mah
rumiyet ve perişanlığa mahkûm etmiştir. Fil

hakika yapılan zamlarla, Adalet Partisinin 
İktidara geldiği günden beri hayat pahalılığı 
meselâ İstanbul'da % 20 den fazla artmıştır. 
Gelirlerini artan fiyatlara göre ayarlıyamı-
yan ve çoğaltamıyan dar ve sabit gelirli bü
yük kütle daha fakir hale gelirken, fiyat yük
selişlerinden faydalanan mahdut bir zümre de 
zenginliğini artırmıştır. İşte bütün bunlardan, 
Adalet Partisinin iktisadi ve malî politikası
nın her mahallede binlerce yoksulun yanında 
bir milyoner yetiştirme felsefesine uygun ol
duğu kanaati de zihinlere yerleşmiş ve bu ka
naat artık yaygın bir hale gelmiştir. Geçmişi böy
le olan bir Hükümetin plânda yer alan müphem 
sözleri bu yaygın kanaati değiştirmeye, sosyal 
adaletin gerçekleşeceği ümidini uyandırmaya 
şüphesiz kâfi 'gelmez. 

Bundan başka plân bölgeler arasında da 
sosyal adaleti bozucu mahiyettedir. Yatırım
ları daha çok geri kalmış mahrumiyet bölge
lerine teksif ederek bölgeler arasında bir den
ge sağlanmasını öngörmesi de kanaatimizce da
ha uygun olur. Bütün bu sebeplerle, âdeta mün
hasıran bir zümrenin menfaatini koruduğu his
sini veren, külfetleri nimetlerle orantılı olara-
rak tevzi etmiyen bir plânın memleketi refaha 
kavuşturacağını, sosyal adaleti gerçekleştire
ceğini nasıl iddia ettiklerini anlamak imkânını 
kendimizde bulamıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bunlardan başka plânın mühim bir noksan

lığı da, ilk konuşmamızda da arz ettiğimiz gibi, 
topyekûn kalkınmanın en mühim bir unsuru 
olan mânevi kalkınmayı hesaba katmamış ve 
nazara almamış oluşudur. Plân, sosyal, kültü
rel, ve ahlâki kalkınma tedbirleri bakımından 
da kifayetsiz kalmıştır. Bir milletin çökmesi
ne, mânevi ve ahlâki sukut öncülük eder. Ta
rih mânevi ve ahlâki bakımdan çöken millet
leri, servet ve malî kudretin yıkılmaktan ve 
yok olmaktan kurtaramadığının misalleri ile 
doludur. Bu itibarla kanaatimizce maddi kal
kınma sosyal ve kültürel kalkınmanın ve daha 
doğru bir ifade ile mânevi kalkınmanın temeli
ne oturtulmalıdır. Gençlerimize sağlam ve ah
lâki bir terbiye vermek yerine hâlâ bu mev
zuda bir gösteriş ve yasak savma siyaseti ta-
kibedilmekte ve mânevi kalkınmanın en önem
li unsuru olan öğretmen ve gerçek din adamı 
ihmal edilmektedir. Genel Başkanımız Sayın 
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Osman Bölükbaşı'nm bir tâbiri ile (Ebedî Tür
kiye'nin başmimaplari') olan öğretmenler ve 
hakiki din adamları ihmal edilir ve plânda 
gençlere sağlam malî ve dinî terbiye verilme
sini sağlıyacak tedbirler düşünülmezse bu plâ
nın muvaffak olma şansı azalır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Plânın bu noksanlıklardan başka en mühim 

kusuru kanaatimizce, Hükümetin plân hedefle
rine varmak için takibedeceği politika ve ala
cağı tedbirlerin evvelce de arz ettiğimiz gibi 
plânda umumi ve müphem formüller halinde 
ifade edilmiş olmasıdır. Hükümetin tedbir de
diği hususlar, çok zaman birer boş zarf mahi
yetindedir. Bu boş zarfların içine mahiyetleri 
ve neticeleri birbirinden farklı icraat sığdırı-
labilir. Bu itibarla, alınacak tedbirlerin muh
teva ve şümulü tesbit edilmeden bunların 
yapacağı tesirler hakkında rakama dayanan bir 
hüküm vermek şöyle dursun bir tahminde bu
lunmak dahi mümkün değildir. Birkaç misal 
ile bu fikir ve endişelerimizi izah edelim: 

Kalkman bir memlekette, gönüllü tasarruf
ları artıracak tedbirler almak her Hükümetin 
vazifesidir. Bu vazifenin yerine getirileceğini 
söylemek şüphesiz ortaya bir tedbir koyma mâ
nasına gelmez. 

Hükümtimiz ise plânda, tedbirin ne olacağı
nı anahatları ile belirtmeden bu meçhul ted
birlerin gönüllü tasarruflar üzerinde yapaca
ğı tesiri rakamlarla ifade eden bir sihirli istid
lalde bulunmaktadır. Takibedilecek vergi po
litikasının ne olacağı açıkça belirtilmeden bun
dan rakamlar halinde neticeler çıkarılmakta
dır. Plânın finansmanı konusunda güya ted
birler sıralıyan Hükümetin bu arada, (Tarım 
sektöründen alman verginin artan gelire pa
ralel olarak yükseltilmesi ve mevcut mevzuatın 
bu amaçla gözden geçirilmesi) gibi ele avu-
ca gelmez umumi sözlerle yetinmesi, plânının 
finansman kaynağı gibi çok ciddî bir konuda 
Hükümetin tedbir bulmaktan ziyade işi oluru-
bıraktığmı ve tevekkülü ihtiyar ettiğini gös
termektedir. Böyle muğlâk ve meçhul vergi ted
birleri ile, müphem umumi sözlerle istenilen 
muayyen neticelere varılacağını söylemek he
saptan ziyade kâhanete dayanan bir yoldur. 

Yine biraz evvel arz ettiğimiz gibi plânda 
('Fiyat istikrarı sağlanacaktır.) denildiği halde 
bunun hangi belirli tedbirlerle sağlanacağının 

meskût bırakılmış olması ve aynı Hükümetin mü
temadiyen fiyat istikrarını bozacak davranışlar
da bulunması da plândaki tedbirlerin ve takibo-
lunacak politikanın sarih ve samimî olmadığmoı 
gösteren delillerdir. Dalha da çoğaltılması müm
kün olan ve Hükümet bunları kâfi görmezse dü-
zünelerlesini vermeye müheyya bulunduğumuz 
bu misaller, Hükümetin plân hedeflerine varmak: 
için takibedeceği politika ve alacağı tedbirleri 
sarih olarak tesbit etmemiş olduğunu anlatmak
ladır. Hükümet, bu şartlar altında tedbir ve po
litika sözleri ile Yüce Meclisi avutacak yerde, 
hereğ i yapılacaktır, bana inanınız.) deseydi, 
kanaatimizce daha samimî davranmış olurduk. 
Plânda keyfiliği ve indîliği meşrulaştırmanın bir 
vasıtası olmaktan kurtulur, ciddî esaslara dayan
madığını herkes daha kolay anlardı. 

Buraya kadar verdiğimiz izahat ve daha da 
"oo-altılması mümkün olan misaller; Hükümetin 
ikinci Beş Yıllık Plânı ciddiyetten uzak bir zih-
^ivetle ve bir yasak savmak için hazırlamış ol-
^uscunu ve bu plânın kalkınmamızı sağlamaya ki-
^avetli olmadığını göstermeye yeter sanırız. Plânı 
bu şekilde hazırlıyan bir Hükümetin tatbikatın-
-lr>, zihnivet değiştireceğini ummanın da fazla saf
dillik olacağı inancındayız. Hükümetin geçmiş-
+4ri tutumu ve partizan davranışları da böyle bir 
hayale kapılmaya esasen müsait delildir. Bütün 
bu. sebeplerle ve daha çok bizzat imkân vermekte 
olusundan biz bu plânın partizanca tatbik edile
ceğinden, siyasi baskı ve oy temini vasıtası olarak 
kullanılacağından haklı bir endişe duymaktayız. 
p l ândaki bu müphemiyet ve vuzuhsuzluğun key-. 
Siliğe saffladiffi imkân yetmiyormuş gibi bir de 
plânın tatbikinde Hükümete açık bono şeklinde 
"i-enis ve tehlikeli yetkiler tanınmasını istiyen 
bir kanun tasarısının Hükümetçe Parlâmentoya 
«•evk edilmiş bulunması bu endişelerimizi büsbü
tün artıracak mahiyettedir. 

Verdiğimiz bu izahatın, plânın yeterli olma
dı §ı hattâ ciddî, samimî ve memleket realiteleri
ne uygun bulunmadığı iddiamızı ispata kâfi ol
duğunu zannetmekteyiz, işte bu sebepledir ki, 
+kinci Beş Yıllık Plânın memleketi refaha kavuş 
turaoağmı, sosyal adaleti gerçekleştireceğini ve ' 
memleketi topyekûm kalkındıracağını söylüyor
lar ve iktidara kaside okuyanlar arasına, yapıcı 
ve vatansever muhalefet yolundan hiç sapmamış 
bulunan Millet Partisinin katılması maalesef 
mümkün olamamıştır. 
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ıSözlerimi sizlere görüşlerimizi en veciz bir 
şekilde telhis eden kısa bir metin okuyarak biti
receğim : 

(Bu plân, Adalet Partisinin yeni bir aldat
ma vesikasıdır. Ölmüş bir itibarı diriltme hül-
vasmın bir ifadesidir. Büyük ve hayalî rakam
larla, refah kalkınma, adalet edebiyatı ile idrak
lere kurulmuş yeni bir tuzaktır. Keyfîliği ve par
tizanlığı, plân adı altında meşrulaştırma ve ya
sak savma oyunudur. Bu sözde plânda tedbir ve 
politika dive sıralananlar birer boş zarftır. Bun
lar ta+Ib'katta kevfe göre doldurulacaktır. Kıra
tın zamcı süvarisi Demirel, bu bos zarfların için
de diledik <ribı at, ovnatacaktır. Plânı vârâna ih
san muhalife baskı vasıtası vana çaktır. Ama, ne 
vamarsa, vansm, Demirel mukadder neticeyi de-
f^st.iremîvpcektir. Yatsıda sönen mumları tekrar 
vakamıvacaik. aldattıklarını bir kere daha alda-
taimvaeak, Kırat efsanesinin tarihe karışmasına 
mâni olamıyacaktır. 

. Elini celbinden çıkarmadığı, zam ve pahalılık 
politikası ile gömleğini sovduğu ve lokmasını 
elinden aldığı fukaranın aıhı karşısında, zensnn 
•otti^î bir a.yn'C dost vo vâr?ımn şefaati de De
mirel.'i kurtarmaya yetm iyecektir. 

'Temennıimiz. Demrerin çıktığı yerden kazasız 
ve 'bolasız inmesidir. 

Büvük Türk Milleti, kednisini refalh ve saa
dete ulaştıracak a-ereek kalkınma plânına, plânlı 
kalkınma fikrini Türkîve'de programı ile ilk de
fa, ortava kovan, demirler bovunca bunu savunan 
ve sivasette kıblesi deffismivenılerin, sözüne sadık 
insanların nartisi olan Millet Partisinin 1969 da 
başlı vacak iktidarı devrinde kavuşacaktır.) 

Okuduğum bu metin Liderimiz Sayın Osman 
Bıölıikbasmm bugünkü Düzce konuşmasından 
alınmıştır. 

$özleriime son verirken bütün bu kusurlarına 
rao-men oy ekseriyetini elinde bulunduran ikti
dar -partisinin ve onun yolunu takibedenlerin oy
ları ile -'Yüce Meclîsten çıkacağı anlaşılan İkinci 
Bes Yıllık Kalkınma Plânının, milletimiz ve mem
leketimiz için hayırlı olmasını Ulu Tanrıdan ni
yaz eder, sahsım ve Grupum adına Yüce Meclisi 
hürmetle selâmlarım. (M. P. sıralarmda'n alkış
lar) 

BAŞKAN —Saat 16,22. 
G. H. P. Grutpu adına Sayın Nihat Erim ? 

Yok. 
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T. î. P. Grupu adına Sayın Sadun Aren. 
SADUN AREN (İstanbul) — Söz hakkımı 

Sayın Bellice Boran'a veriyorum. 
BAŞKAN — Yerinizi veriyorsunuz, peki. 

Buyurun efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkam, sayın mil
letvekilleri; buıglürikü konuşmamda kalkınma 
ve sosyal sınıflar aiçısından kredi ımeselesini 
incelemek istiyorum. Bu konuda rakamlara da
yanan oldukça ayrıntılı 'bir konuşma 'hazırlatmış
tım. Fakat vaktin darlığı, bir de rakamların 
dinliyeıiıleri yorması sebebiyle konuyu kaba 
hatlariylc, kalın çizıgileriyle özetlemeye çalışa
cağım. 

Krediler sorunu iki yönden önemlidir - Bi
rincisi; memleket kalkınması yani kalkınmanın 
finansmanı ile ilgilidir. Kredi politikası, fiyat
ların istikrarı, genellikle ekonominin istikrarı, 
sektörler arasında dengeli 'bir kalkınmayı sağ
lamak, yatırımların istemllen sektörlere yönel
mesini sağlamak 'bakımından da bir önem ta
şımaktadır. İkincisi; 'kredi dağılımı, gelir da
ğılımını etkiliyen önemli bir faktördür. Bu ba
kımdan kredi dağılımı da, gelir dağılımı gibi 
sosyal adalet konusunu yakından ilgilendirir. 

Verilen rakamlara baktığımız zaıman kredi 
hacminin 11962 ille 1965 yılları arasında % 19,5 
bir (hızla artarak 1965 te 19 milyara yükseldiği
ni görüyoıruz. Bu kredi Ihacmı, kalkınmanın 
finansmanı bakımından yetersiz olmuştur. İç ve 
dış finansman zorlukları içinde bulunduğunıuz 
herkesçe bilinmektedir. Bununla beraber bu 
kredi hacminin sektörler arasında nasıl dağıldı
ğına 'baktığımız zaman görüyoruz ki, bu kredi 
hacmi, bu hacmıyla daJhi kalkınmada etkin 
olabileceğinden çok az bir rol oynamıştır. Çün
kü kredi hacminin iç terekkübüne baktığımız 
zaman ilk gözümüze çarpan nokta, krediler
den % 54,8 inin ticaret sektörüne gittiğidir. 
Esas kalkınma ile ilgili olan üretim sahalarına 
ise, yani tarım, sanayi, küçük sanatkârlar 
ve küçük esnaıflara .'giden kredilere baktığımız 
zaman ise, 'bunların ancak toplam kredilerin 
% '25,2 sine tekabül ettiğini görüyoruz. Bu .ra
kamlar 1966 Haziranı itibariyle iktisadi amaçlı 
kredilerin dağılımına aittir. Bu üretimle iligili 
% 25 in tekrar iç kompozisyonuna baktığımız 
zaman ^görüyoruz ki, bunun % 19 u tarım kre-



M. Meclisi B : 128 

dileridir, % 4 ü sanayi kredileridir, % 2,2 isi 
de küçük sanayi, el sanatları ve esnafa aidolan 
kredilerdir. Şu dağılım bile gösteriyor ki, kre
diler bu haomııyla dahi oynıyabileceği rolden 
daha az etkin bir rol oynamıştır. Çünkü yarı
sından .fazlası üretime değil, ticarete giden 
krediler olmuştur. Ve 1962 ile 1965 i mukayese 
ettiğimiz zaman toplam krediler arasında tica
ri kredilerin payının yükselmekte olduğunu, 
1962 de % 49 iken 1965 te % 54,8 e yükseldiğini 
görüyoruz. 

Bu ticari kredilere baktığımız zaman diğer 
gözümüze çarpan 'bir nokta ticari kredilerin 
büyük payının dış ticarete gittiğidir. Duş tica
retten geri kalan ticari krediler de büyük tüc
carlara büyük meblâğlar halinde gitmektedir. 

ıŞimdi dış ticaret, bilindiği gibi, kalkınma 
ile yakından ilgili bir konudur. Çünkü, dış ti
caret ihaıcmı bir taraftan kalkınma için gerekli 
finansmanı, dövizleri temin edecektir, diğer 
taraftan dış ticaret hacmi yine kalkınma için 
gerekli yatırım maddelerinin ve 'hammaddele
rin ithalini mümkün kılacaktır. Oysa, yine plân
da verili en rakamlara göre dış ticaret kalkın
mamızda oynaması gereken olumlu rolü o l a 
mamaktadır. Gayrisâfi millî hâsıla Birinci 
Plân döneminde % 29,5 arttığı halde, dış tica
ret hacmi yaklaşık olarak % 21 nisbetinde art
mıştır. Plânda gayet açıkça da belirtiliyor ki, 
bundan dolayı dış ticaret kalkınmada sürükle
yici bir rol oynıyaeağına sınırlayıcı bir rol oy
namıştır ve kalkınmamız üzerinde tutucu bir 
etki yapmıştır. Yine plânda belirtiliyor ki, dış 
ticaretteki bu tutucu, geriletici eğilim, yalnız 
son yıllara, Birinci Plân dönemine has bir hâ
dise de değildir, eskiden beri dış ticaretimiz 
hep bu eğilimi göstermektedir. O kadar ki, 
1953 teki dış ticaret hacmi ancak 1964 te aşı
labilmiştir ve 1966 da 1953 ü aşma nisbeti de 
ancak % 28 oranında olmuştur. Yani demek ki 
dış ticaretimizde birtakım köklü sebepler var ki, 
bu, dış ticaret hacmini kalkınmamız üzerinde 
geriletici ve tutucu bir rol oynamaya, bir .etki 
göstermeye sevk ediyor. 

Diğer taraftan dış ticaret hacmi kalkınma
mız için gerekli olan yatırım malları ve ham
madde ithaline de müsaade vermemektedir. 
Şimdi, demek ki, kredi bacmmda yarıdan faz
la payın ticarete gitmesi, bu ticari krediler 
arasında da yine aslan payının dış ticarete git-
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mesi ve milyonlara varan bu kredilerle çok ufak 
bir grupun milyonlara varan özel kazan/ç, gelir 
sağlamaları, memleket ekonomisi üzerinde tutu
cu ve önleyici bir tesir göstermektedir. Hem 
milyarlarca krediyi alıyorlar, hem özel gelirle
ri bakımından milyonlarca kazanç sağlıyorlar, 
hem de memleketin kalkınmasında oynamaları 
gerekli olan olumlu ırolü oynamıyorlar. 

Dış ticaret hacminin bu durumunun ve kre
dilerin böyle olumulu ışekilde kullanılmayışının 
yine krediler bakımından bir başka olumsuz 
sonucu oluyor; o da şudur : Dış ticaret hacmi 
kalkınmamızı finanse etmeye yetmediği için dış 
borçlanmalara gitmek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Dış1 borçlanmaların, tüm borıçlanmalar 
arasındaki payı yüzdesi düşüyor, ama miktar 
olarak bu borçlanmalar düşmüyor, bilâkis ar
tıyor ve bu dış borçların ekonomimiz üstünde 
tesirine konuşmamın sonunda kısaca temas ede
ceğim. 

Dış ticaret hacminin ve onu destekliyen kre
di politikasının memleket kalkınması bakımın
dan bu kadar zararlı rol oynaması gösteriyor 
ki, bu alanda köklü tedbirlerin alınması lâzım
dır. Partimiz dış ticaretin bu önemli rolünün 
bilincine varmış olduğu içindir ki, tedbir ola
rak programına dış ticaretin devletleştirilmesi 
maddesini koymuştur. Elbette ki bugünkü özel 
sektörcü iktidardan dış ticareti devletleştirme
sini bekliyemeyiz. Ama hiç değilse dış ticare
ti daha sıkı bir ışekilde Devletin denetimi altı
na alacak ve oraya akıtılan kredilerin daha 
olumlu bir şekilde kullanılmasını sağlıyacak 
tedbirler almasını isteyebiliriz. Halbuki yine 
İkinci Beş Yıllık Plânda açıkça belirtiliyor ki, 
ihracatı teşvik için alman tedbirler maalesef 
gereği gibi uygulanamamış ve istenilen sonuç
ları vermemiştir. Meselâ plânda deniliyor ki, 
teşvik tedbirlerinden ancak bu usul ve muame
lelerden haberdar olan küçük bir grup faydalan
maktadır. Teşvik tedbirleri birçok hallerde teş
vik tedbiri olmaktan çıkıp, bir mükâfatlandır
ma niteliğini almaktadır ve yine plânda belirti
liyor ki, Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülmüş 
olan terbirlere rağmen ithalâtın, yatırım için 
gerekli malların ithaline inhisar etmesi sağlana
mamış ve spekülatif mahiyetteki ithalât önle
nememiştir. 

.Sanayie ayrılan kredilerin, ticarete ayrılan 
kredilere mis'betle çok küçük olduğuna işaret 
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ettim, % 4 nisbetinde. Eğer bu % 4 nispetin
deki sanayi kredilerinin daha ayrıntılı bir dö
kümü elde olsaydı, her hailde o zaman .görüle
cekti ki, bu % 4 nisbetindeki sanayi kredileri 
dahi kalkınma bakımından en verimli ve olum
lu şekilde kullanılmamaktadır. Çünkü hep bili
yoruz ki, memlekette bir sanayileşme olmakla 
beraber, 'bu sanayileışme igerçek hır sanayileşme 
süreci şeklinde değildir, temel sanayilerin ku
rulması şeklinde değildir, daha ziyade tüke
tim mallan sanayiinin, montaj ve ambalaj sa
nayiinin gelişmesi niteliğindedir. 

Küçük sanayi, küçük sanatkâr ve esnafa 
verilen kredilere 'baktığımız zaman ,göıze çarpan 
ilk nokta; bu büyük kütlenin krediden hemen 
hemen yoksun bir duruımda bulunduğudur. 
Plânda verilen rakamlara ıgöre, 1965 yılında 
20 hin küsur küçük sanayi işyeri ve 192 bin kü
sur el sanatları işyeri vardır. 1967 yılı uygula
ma proıgraımına ıgöre ise, 1965 te verilen küçük 
sanat ve esnaıf kredileri 312 milyon liradır. Bu 
parayı küçük sanayii ve Iklüçük esnaf ve sanat
kârı bir arada alarak hesabedereek iş sahihi 
başına ortalama 1 466 lira düşüyor; yalnız sa
natkâr ive esnafı alırsak şahıs Ibaşma 1 619 li
ra düşüyor ki, bu kredinin ne kadar yetersiz 
olduğu 'bu (rakamlardan dahi 'bellidir. Kaldı ki 
hep 'bildiğiniz ıgibi küçük sanayie ve küçük 
sanatkâr ve esnafa kredi veren müessese, bil
hassa Halk Bankasıdır. Halk Bankası 1964 te 
280 küsur milyon lira, 1965 te 411 milyon lira 
kredi dağıtmıştır. Fakat 'bu kredilerin 1964 te 
sadece % '88 i, 1965 te ise sadece % 75,85 i kü
çük sanatkâr ve esnafa gitmiştir. Mütebaki kıs
mı ticari krediler halinde verilmiştir. Ve tbu 
noktada şunu da hatırlatmak önemlidir ki, hem 
küçük esnaf ve sanatkâr için kurulmuş olan 
Halk Bankasının verdiği kredilerde ticari kre- | 
dilerin payı yıldan yıla yükselmektedir; hem 
de ticarete verilen bu krediler hiç değilse kü
çük esnaf ve küçük sanatkârın durumuna yakın 
hir durumda bulunan küçük ve orta tüccara 
verileceğine büyük tüccara verilmektedir. Bu- . 
gün Halk Bankasının tek kişiye 5 milyon, hat
tâ 10 milyon kredi verdiği yakıdır. Ve yine 
Halk Bankasının yıllık raporlarındaki rakam
lara göre verilen kredi miktarı kişi hasma or
talama 2 710 liradır. Şunu hatırlatmak lâzım
dır ki, memlekette yine ıbu Halk Bankasının 
kendi raporlarında belirttiğine göre; 1,5 mil- I 

yona yakın küçük sanatkâr ve esnaf vardır. 
Halbuki Halk Bankasının kredilerinden yarar
lanan küçük sanatkâr ve esnaf miktarı 1965 te 
100 binin biraz aşağıısındadır. Bugün her hal
de 100 hinin biraz üstünde olmak gerekir. Bu 
demektir ki Halk Bankasının dağıttığı .kredi
lerden, tüm küçük sanatkâr ve esnaf kütlesi
nin 1/10 i bile faydalanamamaktadır. Geri ka
lan bir milyon 400 bin küçük esnaf ve sanatkâr 
krediden tamamen yoksun vaziyettedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda küçük sanayi ve 
el sanatları ile, küçük esnafı kredi sorunu ge
reği gibi ele alınmış, incelenmiş ve çözüm yol
ları gösterilmiş değildir. Beş Yıllık Plânda kü
çük sanayiin kredi ihtiyacı konusu sadece iki 
cümle ile ve el sanatlarının kredi meselesi de 
yine iki cümle ile geçiştirilmektedir. Küçük sa
nayi için tedbirler bahsinde 3 ve 4 sayılı tedbir
ler olarak şöyle denilmektedir : «Küçük sana
yiin kredi sorunu esnaf kredisi ve küçük sanat 
kredisi sorunlarından ayrı olarak ve özelliği göz 
önünde bulundurularak ele alınacaktır.» Dör
düncü tedbir ise : «Küçük sanayiin faaliyetleri
nin finansmanında kontrollü kredi usulü uygu
lanacaktır.» 

El sanatlarında ise yine iki tedbir öne sürü
lüyor : «Merkezî ve altkuruluşlar, hammadde 
ve kredi temini, teknik yardım konusunda sa
natkârlara yardımcı olacaklardır.» Sekizinci 
tedbir : «El sanatlarında pazar imkânı olan üre
timin finansmanı için gerekli kredi yardımı Zi
raat Bankasınca yapılacaktır.» 

Görülüyor ki, plânda küçük sanatkârların 
ve esnafın ve küçlük sanayiin kredi meselesi 
katiyen önem verilerek ele alınmamış, nereler
den ve nasıl yeni kaynaklar bulunacağı mesele-

l sine hiç dokunulmamıştır. 
Bundan başka Beş Yıllık Plânda iki tane 

hüküm vardır ki, bunlar da gayet ilginçtir: 
Birincisinde şöyle deniyor: Sınai üretimin 

I gelişmesiyle el sanatlarında, özellikle küçük 
sanatlar alanında bulunan üretim konularının 

I yavaş yavaş bu alandan çıktıkları görülmekte
dir. Yani el sanatlarının zamanla tasfiye oldu
ğunu ifade etmektedir. İkinci Beş Yıllık Plân. 

I Ama yine aynı plânda verilen rakamlara göre 
el sanatları 1963 - 1965 arasında 162 bin kü
sur işyerinden 192 bin küsur işyerine yüksel-

I mistir. 
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Yine plânda küçük sanayi ile ilgili olarak 
şöyle denilmektedir: «Küçük sanayiin faaliyet 
konusu olan bir kısım üretimin büyük sanayie 
geçmesi ile ikinci Deş Yıllık Plân döneminin 
sonuna doğru belli küçük sanayi dallarında 
fazla kapasite sıorununun önemlinin artması 
beklendiğinden, sorumlu kamu kuruluşları ve 
meslek kuruluşları bu konuda tedbirleri ala
caktır» Görülüyor ki, plân; heım küçük sanat
ların, el sanatlarının, hem de küçük sanayiin 
zamanla ve çok da uzun bir gelecekte değil 
hattâ ikinci plân döneminin sonuna doğru ya
vaş yavaş ortadan kalkacağını, bunların tas
fiyesi edilmekte olduğunu söylemektedir, ifa
de etmektedir. Bu gayet önemli bir mesele 
Eğer plânın iddia ettiği gibi el sanatları gibi 
küçük sanayi böyle zamanla süratli tasfiyeye 
uğruyorsa bu iş kollarında çalışan yurtdaşla-
rm vaziyeti ne olacaktır? Kapitalis ekonomiler
de el sanatlarından ve sanayiden büyük sana
yie geçiş, gayet amansız ve insafsız bir şekil
de olur. Ve bu üretim dallarında çalışan yurt-
daşlar büyük sanayi ile rekabet edemez duru
ma düşerek perişan olurlar, iflâs ederler. Hal
buki, bir plânlı ekonomide gerekirdi ki, ma
dem ki plânın kendisi artık el sanatlarının 
tavsiye edilmekte olduğunu, küçük sanayiin 
daha ikinci plân döneminde yavaş yavaş orta
dan kalkacağını söylüyor, bu kollarda çalışan 
yurtdaşların nasıl diğer iş sahalarına aktarı
lacağı, nasıl destekleneceği konusunda ayrın
tılı, tutarlı bir program getirsin. Halbuki, böy
le bir program getirmek şöyle dursun bu me
selenin üzerine bile değinmiyor. Plân bu küçük 
sanayiden ve el sanatlarından büyük sanayie 
geçiş konusunda tatmin edici hiçbir prog
ram, tedbir getirmemekte, küçük sanayi ve el 
sanatları zamanla tasfiye olacaktır hükmünü 
verdikten sonra, bu tasfiye olacağını söylediği 
üretim kollarında çalışan yurtdaşları kaderle
riyle başbaşa bırakır bir tutum içinde görün
mektedir. Böyle gerekli alt resmî kuruluşlar 
ve meslek kuruluşları gerekli yardımlarda bu
lunacaktır, uzun vadeli tedbirler olacaktır gibi 
sözleri ciddiyete almaya imkân yoktur. Bun
lar yuvarlak sözler olmaktan ileriye gideme-
mektedir. 

Bu arada kısaca AID nin, yani Amerika'
nın bu esnaf ve küçük sanayi kredilerine mü
dahalesi konusuna da değinmek isterim: 
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1'961 den beri AüD, Halk Bankası ile imzala
dığı protokoller uyarınca 30 milyonluk bir 
yardım yapmaktadır. Ama bu yardımı Halk 
Bankası kendi programına göre ve memleket 
ihtiyaçlarına göre kullanmamaktadır. İmzalan
mış olan protokollerden dolayı AID, yani Ame
rika bu kredilerin kullanılışına kendi hesapla
rına ve çıkarlarına göre müdahale etmektedir 
ve bu alanda aynı zamanda Birleşmiş Millet
ler de bu konu ile ilgilendiği halde, her neden
se iki seneden beri Birleşmiş Milletlerin yap
mış olduğu teklif Sanayi Bakanlığınca uyutul
maktadır. Birleşmiş Milletlerin ilgili ve yardı-
ıı politik etkiler altında kalsa dahi her hal
le Amerika'nın direkt yardımından daha ofo-
' aktif, daha tarafsız olacağına göre, bu konuda 
da AID nin bir etkisi olduğundan şüphe et
mekte kendimizi haklı buluyoruz. 

Tarıma geldiğimiz zaman; plânda da belir
tildiği üzere tarımda kredi hacmi artışı daha 
hızlı olmakla beraber, bu kredi hacmi tarı
mın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Kal-

. di ki, tarım kredilerinin toplam krediler ara
sındaki payı, yıldan yıla düşmektedir. Tarım 
kredilerinin de nasıl kullanıldığına baktığımız 

aman yine görüyoruz ki, tarım kredileri hae-
ıı, bu hacmin mümkün kılacağı olumlu etki-

'orden daha az etkin olmaktadır. Çünkü De-
ıetleme Kurulu raporunda belirtildiği üzere; 
'arım kredileririin üçte birine yakın bir kısmı 
lestekleme alımları için kullanılmaktadır, sa-
tmalmalar için kullanılmaktadır ve bu suret
le üretime toplam tarım kredilerinin üçte iki
sinden biraz fazlası kalmaktadır. Oysa rapor
da teklif edildiği üzere destek alımlarının Ha
zineden karşılanması, tarımda üretime gidecek 
kredileri çoğaltmak bakımından, artırmak ba
kımından olumlu bir tedbir olacaktır. 

Tarımdaki kredilerin, yine çiftçiler arasın
daki dağılımına baktığımız zaman görüyoruz 
ki, küçük çiftçiler yani 1 ilâ 500 lira ara
sında kredi alanlar; toplam kredi alanların, 
toplam borçluların % 54,7 sini teşkil etmek
tedir. Yani yine tarımdaki milyarlar esas iti
bariyle büyük toprak sahiplerine, büyük işlet
melere gitmekte, küçük çiftçiler ancak 1 ilâ 500 
lira arasında borç alabilmekte ve bu, toplam 
borçluların % 54,7 sini teşkil etmektedir ve bun
lara düşen ortalama kredi 300 lira civarın
dadır. Gerçi yıllar zarfında 1 ilâ 500; 500 
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İlâ 1 000 lira kredi alan küçük çiftçilerin sa
yısı azalmakta, bunlara verilen ortalama kre
diler yükselmektedir. Bâzıları bu olayı işte çok 
az kredi alan küçük çiftçilerin artık daha faz
la kredi aldıkları, daha yukarı kredi kategori
lerine geçtikleri şeklinde tefsir etmektedirler. 
Halbuki rakamlar böyle bir tefsire imkân 
vermemektedir. Çünkü senelere baktığımız za
man görüyoruz ki, 1963 te toplam borçlu sa
yısında bir artma, olduktan sonra mütaakıp se
nelerde 1965 e kadar toplam borçlu sayısı düş
müştür. O kadar ki, 1965 te toplam borçlu sa
yısı 1966 dakinin de altına düşmüştür. Bu de
mektir ki, artık birtakım köylüler krediden hiç 
faydalanamaz hale gelmişlerdir. Buna mukabil, 
alt kademeler böyle olduğu halde bir milyon
dan fazla olan toplam (borçlular arasında binde 
hir nishetinde dahi hesabedilemiyecek kadar kü
çük olan bir grup yani 289 kişi 50 000 ilâ 100 000 
arasında kredi almakta ve bunlara verilen orta
lama kredi 54 800 lirayı bulmaktadır. 

Diğer taraftan bu bir milyon küsur borçlu 
arasında sadece 37 kişiye 100 000 liradan yu
karı kredi verilmekte ve her birinin aldığı orta
lama kredi, 1965 senesinde 626 000 lirayı bul
maktadır. Görülüyor ki, tıpkı toprak dağılı
mında, gelir dağılımında olduğu gibi kredi da
ğılımında da gayet kesin ve açık bir adaletsizlik 
vardır. Son yıllarda Ziraat Bankası kişi ve bi
rim kredi haddelerini artırmıştır. Fakat şüphe 
yok ki bu artırmada yine toprağı olanlar ve 
ne kadar fazla toprağa sahip iseler o mabette 
faydalanmış olacaklardır. Biz şunu teklif etmek 
ve görmek isteriz ki, Ziraat Bankacının verdiği 
kredi hadleri, bütün çiftçiler için aynı olma
sın. Meselâ 50 dönüme kadar toprak işliyenle-
re kişi başına veya birim başına verilen kredi 
haddi daha yüksek olsun. Ama büyük toprakla-' 
rı işliy enlere verilen kişi ve birim kredilerinin 
haddi daha aşağı olsun. Bu suretle iki olumlu 
netice elde edilecektir : Bir kere orta halli 
ve küçük çiftçilere gidecek olan kredi hacmi 
miktarı artacaktır. İkincisi de, büyük toprak
ları işliyen ve binaenaleyh yüzlbinlerce, milyon
larca yıllık kazancı olan büyük toprak sahip
leri esasen kendi ihtiyaçlarını büyük kısmı ile 
kendi kaynaklarından 'karşılıyabilecek durum
da oldukları için bu kadar yüksek krediye ih
tiyaçları yoktur ve bu kadar yüksek kredi ala-
m'azlarsa, kredilere bir tavan konulursa o tak

dirde bu yüksek gelirli toprak veya işletme 
sahipleri yatırımlarını kendi kaynaklarından 
finanse etmek mecburiyetinde kalacaklar, israf 
mahiyetinde olan aşırı tüketimlerini kusacaklar
dır. 

Bu tarım kredileri bahsinde biraz da tohum
luk krediler üzerinde durmak isterim. Bilindiği 
üzere tohumluk kredilerin dağılımında büyük 
suiistimal olmaktadır. Görüştüğüm resmî kişi
ler dahi hususi görüşmelerde bunu kabul et
mektedirler. Fakat bugün mevzuat dâhilinde 
tohumluk kredinin dağılımındaki suiistimalleri 
önlemeye imkân yoktur. Halbuki, Gelir Vergi
sinin küçük çiftçileri muaf tutan maddesine gö
re; 300 dönümden fazla toprak işliy enler 
hem beyanname vermek mecburiyetinde, hem de 

vergiye tabidirler. Binaenaleyh tohumlukların 
dağıtımında 1,5 tondan fazla tohumluk istiyen-
lerden, çünkü yapılan tahminlere göre 300 dö
nüm toprağa 1,5 ton tohum kâfi gelmektedir; 
1,5 tondan fazla tohumluk istiyenlerden bir ev
velki senenin beyanname sureti ve vergi mak
buzu istense, o zaman tohumluk dağılımında 
büyük haksızlıklar ve kötüye kullanma halleri 
önlenmiş olur. Ama özel sektörcüyüm diye Dev
let eli ile kişileri zengin etme politikasında ıs
rar eden iktidarın böyle bir tedbire yanaşmı-
yacağı da bedihidir. 

Krediler meselesinde bir de teşkilâtlanmamış 
kredi bahsi üzerinde kısaca durmak isterim: 
Tş'kilâtlanmamış krdi, yani tefecilik. Bu tefe
cilik verilen. Galiba, bir not geldi, demin ra
kamları yanlışını söyledim, bilmiyorum. 300 dö
nümden fazla işliyenlerden beyanname istenir 
ve vergiye tabidirler: Yanlış söylediysem de
minki rakamı tashih ederim. 

Bu tefeciliğin ne kadar ehemmiyetli oldu
ğunu bilhassa plândaki rakamı gördükten son
ra anlamış oldum. Çünkü 1965 te tefecilikte kul
lanılan kredi miktarı 7 milyara yakındır, 6 mil
yar 700 milyon İhladır. 

Şimdi bu tefecilikte kullanılan bu milyar-
laın hele çok küçük meblâğlar halinde çok 

•yüksek faizli ve ağııl şartlı meblâğlar halinde 
bilhassa dar gelirli küçük çiftçilere ve dar 
gelirli diğer vatandaşlara verildiği düşünü
lürse, o zaman deminden beri tahlil etmiş ol
duğum krediler dağılımındaki haksızlığın ne 
kadar daha şiddetli olduğu ve küçük çiftçinin 
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ve diğer dar gelirli yurtdaşlarm bu tefecilik 
sistemi altında ne kadar ezildiği meydana çı
kar. Kaldı ki buna tabiî bir de küçük çiftçi
nin, orta halli çiftçinin 'gerekli krediyi bulama
dığı için ekinini daha tarlada iken, hattâ eker
ken tüccara satması ve binaenaleyh ekinini çok 
düşük fiyatla elden çıkarması hali de eklenir
se; bunların durumunun fecaati daha da açık
ça meydana çıkar. 

Bu krediler meselesinde kısaca özel banka
ların durumuna da işaret etmek isterim: Plân
da şöyle denilmektedir. «Yeni ve devamlı artış 
imkânına sahip kaynaklar bulmadan yeni kre
di kuruluşlarına gitmekten ^kaçınılacak, özel 
amaçlı sınırlı fonların mevcut kuruluşlar eliy
le kullandırılması sağlanacaktır.» denilmekte
dir. Buna gerçekten riayet edileceğini ummak 
isteriz, özel bankaların sayısı gerektiğinden 
fazla çoğalmıştır. Bunların çoğunun malî du
rumlarının sağlam olmadığı bilinmektedir. Bun
lardan bâzıları kısa süreli özel amaçlar gözeti
lerek kurulmuş vekısa zamanda iflâsa sürük
lenmiştir. Bunlardan büyük kredi sağlıyanlar 
borçlarını ödiyemez duruma düşmüş görüne
rek milyonların üstüne oturmuşlardır. Banka 
iflâs durumunda ilân edilmiş ve mevduat sa
hiplerinin paraları 153 sayılı Kanunla tesis edi
len fonlardan Devletçe ödenmiştir. Banka tas
fiye fonu 1962 de 54 milyon lira iken 1965 te 
205 milyon liraya yükselmiştir. Yani bu bozuk 
banka sisteminden bir avuç kişinin özel çı
karlar sağlaması artmıştır. Bu durum tek ke
lime ile bir skandaldir. İkinci Beş Yıllık Plân
da bu konuda şöyle denilmektedir; «153 sayı
lı Kanunla kurulan bankalar tasfiye fonu ile 
ilgili uygulamada, Merkez Bankasınca fona 
verilen avansların miktarının süratle artması, 
sistemin gözden geçirilmesini zorunlu kılmış
tır. Kısa devrede fondan sadece bankalarda
ki tasarruf mevduatı sahiplerine ödeme yapıl
mak üzere tedbir alınması ve herhalde plân 
dönemi içinde belli miktarın altındaki tasarruf 
mevduatı için sigorta sistemi 'kurulması ele alı
nacaktır.» plânın öngördüğü bu sistemin göz
den geçirilip değiştirilmesini yürekten dile
riz. Çünkü bu hali ile bu sistem dar ve orta ge
lirli küçük tasarruf sahiplerinden yüksek 'ge
lir katagorisindeki küçük gruplara bir gelir 
transferinden başka bir şey değildir. Ama der
hal yine belirtelim ki, Devlet eli ile fert zen

gin etmenin bir başka yolu olan bu sistemin 
önümüzdeki dönem sisteminde değiştirileceğin
den şüphemiz vardır. Mevcut krediler siste
minin açık şekilde özel sektörden yüksek ge
lirli ve bir imtiyazlı azınlıktan yana işlediği 
yetişmiyormuş gibi önümüzdeki plân döntmin-
do aynı a/ırJığın kredilerden daha da fazla ya
rarlandırılması yoluna gidilecektir. Tamamen 
kamu sektörünün finanse edeceği ve kanun ta
sarısı halen komisyonlardan geçmiş olan özel 
Yatırım Bankası 100 binden aşağı olmamak üze
re büyük krediler sağlıyacaktır özel sektöre. 
Böylece kredi dolayısiyle gelir dağılımındaki 
eşitsizlik daha da artmış olacaktır. 

'Buraya kadar yaptığımız tahlillerden çıkan 
başlıca iki sonuç kredi dağılımının memleketin 
kalkınmasına yararlı bir şekilde olmadığı, kredi 
Dolitikasmm buna yardım etmediğidir, ki bilhas
sa dış ticaretin durumunda bu görülüyor. İkin
cisi de kredi dağılımının, gelir dağılımı giJbi sös-
val adalet ilkesine uygun olmadığı, daima imti-
vazlı mutlu bir azınlığın lehine işlediği, büyük 
üretici kütlelerin ise krediden yoksun bırakıldığı
dır. 

Konuşmamın sonunda dış krediler bahsinde 
'le durmak istiyordum. Çok önemli bir konudur. 
Ama, zamanımız o kadar daraldı ki, benden son
daki konuşmacı arkadaşıma vakit kalmıyacak. 
Onun için dış krediler bahsini maalesef bir yana 
bırakacağım ve yalnız sonucu okuyarak bitirece
ğim. 

Plân, kalkınma sorunu ve gelir dağılımı ile 
m'kı sıkıya bağlı olan iç ve dış krediler sorunu
na köklü, inandırıcı çözüm yolları getirmemekte
dir. Tasarruf mevduatının çekiciliğini artırmak, 
^âdeli mevduatı teşvik etmek, farklı faiz had-
Teri uygulayarak selektif kredi politikası yürüt
mek gibi genel yetersiz tedbirlerden öteye gitme
mektedir. Bir bakıma gidemez de. Çünkü, kredi 
nolitikası esasında sosyal yapı ile, sosyal sınıflar 
istemi ile ve dış politikada bağımsızlık sorunu 
;le yakından ilişkindir. Plânda kalkanıma sorunu
nun sosyal yapı ile ilişkin olduğu, kalkınmayı 
mgelliyen yapısal faktörler bulunduğu, bu yaıpı-
R̂İ engellerin kaldırılması gerektiği açıkça belir

tilmektedir. Ama bu yapısal değişiklikleri ger
çekleştirecek yöntemleri plân getirmemektedir. 
Çünkü gerekli yöntemlerin tercihi, Devlet Plân
lama Teşkilâtının yetkileri içinde değildir. Bu 
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tercihler politik karar konusudur. Politik tercih 
kararlarını veren bugünkü iktidar ise özel sektö
rü dalha da güçlendirmek politikası ile sosyal ya
pıyı değiştirecek tasarruflarda bulunacak bir ik
tidar değildir. Bundan dolayıdır ki, ekonomik 
kalkınmamın gerekleriyle iktidarın politikası ça
tışma halin/dedir. Ve bunun içindir ki, plânın 
bugünkü durumu ve kalkınma gereklerini ince-
liyen, açıklıyan kvsımlariyle ileri sürdüğü tedbir
ler, çözüm yolları uyuşmazlık içindedir. Ve ikin
ciler yani tedbirler ve çözüm yolları çok zayıf 
-ve yetersiz .kalmaktadır. Bunun sorumluluğu plâ
nı hazırlıyanlarda değil, politik iktidardadır. 
Politik iktidar, sadece kalkınma gerekleri ve plân
la çelişki içinde olmakla da kalmamaktadır, sos
yal yapıyı değiştirecek toprak reformunu, vergi 
reformunu yapmamakla, iktisaden zayıf ve baş
kalarına bağlı sınıf ve zümreleri korumakla gö
revli sosyal devlet ilkesine uymamakla, özel mül
kiyetin kamu yararına aykırı olamıyacağı hük
münü dikkate almamakla Asayasa ile de açık ce
lisi halindedir. 

Saygılarımla. 

[BAŞKAN — Saat 17,04 tür. 
Sayın Sevinç Düşünsel?.. Yok. Grupları adı

na başka söz istiyen var mı arkadaşlar?.. Yok. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Grup

ları adına söz istiyen yoksa usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yok, buyurun efendim. 
SABlT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; Millet Meclisinin Sa
yın Başkanı, Başkanvekillerı ve Mecliste bulunan 
siyasi parti grup başkanvekilleri ile birlikte 77 
sayılı Kanun, plânın Mecliste görüşülmesine 
dair kanun hükümleri de nazarı itibara alına
rak İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Mec
lisimizdeki görüşülmesine dair zamanın prog-
ramlaştırılması yapılmış ve bu program bir 
önerge olarak Yüce Heyete gelmiş ve Yüce 
Heyetin de tasvibinden geçmiştir. Bu çalış
ma programına göre, Yüce Meclisçe kabul edi
len çalışma programına göre, Meclisimizde bu
lunan altı siyasi parti grupuna beşer saatten 30 
saat konuşma zamanı ayrılmıştır. Ve yine sa
yın milletvekillerinin şahsi görüşlerini ve mü
talâalarını beyan etmek için 36 saym millet
vekilinin görüşmesine en az vakit ve imkân ve
recek şekilde 12 saatlik bir müzakere vakti 
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ayrılmıştır. Dün akşam saat 24 te oturumun 
kapanması sırasında o anda Meclise Başkanlık 
eden Sayın Başkanın da beyan ettiği şekilde 
41 sayın milletvekili şahsi görüşlerini bu kür
süden beyan etmişlerdir. Yani, milletvekilleri
nin şahıslarına ayrılan zaman içinde, 20 şer 
dakikalık zaman içinde, bâzı milletvekilleri daha 
az müddetle görüştüklerinden 36 yerine 41 
sayın milletvekili ayrılan zamanın içerisinde gö
rüşme imkânını bulmuştur. 

Bunun yanıbaşında, 77 sayılı Kanuna gö
re, sekiz günle müzakeresi zaman bakımından 
kayıtlı bulunan İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının müzakerelerinde beş gün müzakere
lere ayrılmış, üç gün de gerekçeli geriverme 
önergelerinin yine Plân Kanunu prosedürü
ne göre konuşulması ve oylanması ve sonunda da 
plânın tümünün oylanması için de üç gün za
man ayrılmıştır. 30 saat siyasi parti grup söz
cülerine, 12 saat şahsi görüşleri için sayın millet
vekillerine, Plân Karma Komisyonu ile Hükü
mete bu görüşme] erde ileriye sürülen tenkid 
ve mütalâalara cevap verme imkânı için de 13 
saatlik bir vakit ayrılmış ve bu husus, tekrar 
ediyorum, Yüce Meclisin tasvibine iktiran et
miştir. 

'Şu anda Savın Başkandan öğrenmek istedi
ğim husus şudur : Daha henüz C.H.P. Grupu-
nun 23 dakikalık bir konuşma hakkı vardır. 
Yeni Türkiye Partisinin 2 saat 47 dakika. Gü
ven Partisinin 52 dakika, Adalet Partisinin 15 
dakika, Türkiye İşçi Partisinin 33 veva 34 da
kika, Millöt Partisinin 2 saat 37 dakikalık sivasi 
oarti grupu sözcülerinin konuşmalarına mu-
hassas vakitlerden bakiyeler mevcuttur Şu an
da saat 17 olduğuna göre, 2,5 saat akşam tatiline, 
üç saat de gece mesaisine olmak üzere 5,5 sa
atlik Yüce Meclisin plân görüşmesi hakkında 
mesaisi mevcuttur. Bu 5,5 saat parti grup
larının görüşmelerine yeter miktardadır Yarın, 
11 saat Meclisimizin mesaisi olacaktır. 13 saat 
Hükümet ve Komisyona ayrıldığı halde, bütün 
parti gruplarına ayrılmış olan vakitleri tam kul
lanma imkânını vermek için Komisyon ve Hükü
met, 13 saatlik Yüce Meclisin kabul ettiği va
kitten bugün iki saat alması lâzımgelirken, bu 
iki saatlik zamanından fedakârlık etmektedir. 
Şu hale göre, bugünkü mesai saatimizin sonuna 
kadar siyasi parti grup sözcülerinin geH kalan 
vakitlerini kullanmaları iktiza eder ki. yarın 
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Hükümet ve Plân Karma Komisyonu kendisine 
Yüce Meclisin tasvibi ile ayrılan 13 saatten 
iki saat noksanı ile 11 saatte bu tenkid ve 
mütalâaları cevaplamak imkânını bulsun. Ondan 
sonra kalan üç günde de, biraz önce arz ettiğim 
gibi gerekçeli geriverme önergeleri üzerinde 
önerge sahibi, Plân Karma Komisyonu ve Hükü
met görüşeceğinden ve bunlarm her biri ayrı 
ayrı oylanacağından, ondan sonra ayrıca tabi 
tutulacağı muameleler mevcudolduğundan, üç 
gün içinde şu ana kadar haber aldığımıza göre 
60 ı geçen geriverme önergelerinin sayısı yarın 
akşama kadar muhtemelen yüzü geçeceğinden, 
100 aded geriverme önergelerinin de müzake
resi ancak ve ancak üç güne sığabileceğinden, 
şimdi siyasi parti grup sözcülerinden söz istiyen 
bulunmadığına göre Sayın Başkan müzakereler 
bitmiştir diyerek yarın Hükümete konuşma im
kânını verecek midir? Bu hususu Yüce Mecli
sin kararma iktiran etmiş olan evvelki karar 
gereğince Sayın Başkanlıktan öğrenmek istiyo
rum. Saygılar sunarım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-

daşlarım, Sayın A.P. yetkilisi arkadaşım ha
kikaten mühim bir meseleye temas ettiler. 
Şimdi yapılmış bir program var. Bu programa 
göre icra yapma lâzımgelecektir. Bendeniz Baş
kanlığın o metne göre hareket ettiği kanaatin-
deydim. Yalnız, burada kendileri grup olarak 
bunu ileri sürmek istemezler. Veyahut lüzum
suzdur kendileri bakımından. Şöyle bir durum 
var : Siyasi partilerin yekûn halkları var; şu 
kadar dakika. Şu anda müzakereyi kesmek var, 
siyasi partiler görüşmüyor diye. Bir de bu hak 
gece 12 ye kadar devam edeğeceğine göre, ki 
Parlâmentonun hakikidir; yani, siyasi gruplar 
İçtüzüğün bir maddesine dayanarak öncelik 
almaktadırlar. Farlânmetonun elinde olan bu 
hakkı burada kesip 'bırakmak mı lâzımdır? 
Bendenizin kanaati, 77 sayılı Kanun 8 gün
lük bir müddeti kabul ettiğine göre, ve bunu 
da siyasi parti grupları aralarımda proigrama 
bağlandıklarına göre, şu şekilde hareket edil
mesi lâzımdır: Siyasi partilere Sayın Başkan 
seslenir şu anda konuşurlarsa, 'konuşurlar, ko
nuşmazlarsa, yoksa bir cevap veren, sıradan 

milletvekilleri, kime sıra gelmişse o konuşur. 
Bu arada bir hakkı olan grup gelirse, derse 
ki benim hakkım vardır ve ben bu hakkımı 
kullanmak istiyorum, kürsüdeki hatibin ko
nuşmasının bitiminde, önöelik, parti grupları
na aidolduğuna göre, o siyasi parti hatibinin 
konuşması lâzımgelir. Aksi halde, Meclisi tatil 
etmek ve gitmek ne 77 sayılı Kanuna uyar, ne 
de partilerarası alman karara uyar. Tabiî bu
nu şahsi fikrim olarak ifade ediyorum. Zan
nediyorum ki sayın Başkanlık buna iltifat eder
ler, zannediyorum ki sayın arkadaşlarım da 
buna iltifat ederler, zannediyorum ki makul 
bir hal tarzıdır. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun efen
dim, usul hakkında. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; grup sözcüleri, mil
letvekilleri plân taslağı üzerinde kendi kanat-
leri ortaya koydular ve Hükümetten bâzı su
aller sordular. Her ne kadar Hükümetin men-
sulbu olan iktidar partisi sözcüleri bu sorulan 
sualleri parti zaviyesinden cevaplandırdılarsa 
da, haddizatında Hükümetin bu sorulan sual
leri cevaplandırması bahis nnetvzuudur. Hükü
met, bu sorulan sualleri eğer cevaplandırmazsa, 
siyasi partilerin sorduğu 'veyalhutta müphem 
telâkki ettiği hususları eeıvaplandırmazsa el
bette ki siyasi partilerin bu müddet içinde ken
di saatlerinin bir kısmını Hükümetten tekrar 
sual sormak ve dolayısiyle 5 yıllık Kalkınma 
Plânı gilbi Türk toplumunun hayatiyetini, is
tikbalini, mevcudiyetini alâkadar eden bir mü
him vesika üzerinde anlaşma imkânı hâsıl ol
maz ve diolayısiyle 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının lâifcı veçhile müzakere edilmemiş ola
caktır. O sebepten dolayı, bâzı siyasi teşekkül
ler kendi bu konuşma staatlerini Hükümetin 
konuşmasından sonraya bırakacak vaziyette
dirler. 77 sayılı Kanuna göre siya'si partiler is
tedikleri zaman kendi konuşma haklarını is
timal edeceklerdir. Binaenaleyh böyle bir. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — 77 sayılı 
Kanunda böyle bir hüküm yok. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Hayır, bir 
şey yoktur, ama aksine de bir şey de yoktur. 
Kendi saatlerini istedikleri şekilde kullanma 
hakkına haizdirler. Hükümeti noktayı nazarını 
öğrendikten sonra cevapları belki alabilir. Bu 
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ıbakımdan hakları baki kalacaiktır. Onun için ı 
şimdi sırada mevcut milletvekillerine söz hak
kı vermek suretiyle o zamanı doldurulması 
lâzımdır, benim kanaatime göre. Bu yolda ha
reket etmesini Sayın [Başkandan saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Avcı. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Muh

terem arkadaşlar, Sayım Reşit Ülker'le esasta 
bir ayrılığımız yoktur. Eğer siyesi parti grup 
sözcüleri mütebaki kalan vakitlerini kullan
mak istemiyorlarsa ve sayın milletvekillerin
den ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üze
rinde söz almış sıra foekliyenler var ve yeni
den söz kaydettirmek istiyenler bulunursa 
mesai saati sonuna kadar bu arkadaşların 
konuşması mümkündür. Yalnız benim tesbit et
mek istediğim bir husus vardır. Hükümet ya
rın konuşacak ve nitekim tesbit etmek iste
diğim hususta haklı olduğumu Sayın Nihat 
Diler'in konuşması bir kere daha ortaya koy
du. Sayın Nihat Diler buyururlar ki, «Bir
çok milletvekilleri ve siyasi partilerin söz
cüleri Hükümetten sualler sordular veya I 
açıklanması, vuzuha kavuşturulması lâzımge- I 
len hususlara işaret ettiler. Hükümet bunlar 
hakkında görüşlerini ortaya koyar cevapla- I 
rını bildirir, ondan sonra da siyasi parti- I 
ler sözcüleri, ikinci defa kendilerine ayrılmış I 
olan vakitlerini bir miktar daha kullanırlar.» I 
îşte bunun mümkün olamıyacağı, kanaatiy- I 
ledir ki, kürsüye gelmiş ve meseleyi bir usul I 
meselesi halinde Yüksek Heyetinize arz et- I 
miş bulunuyorum. Bu plânın görüşlümesi tıpkı I 
'bütçede olduğu gibi ve ondan da biraz I 
farklı olarak Mecliste görüşülmesi müdde- I 
tiyle muayyendir. Bu bir kanun hükmüdür. 
Bu müddetle muayyen olan görüşmelerin sı- I 
rasmı bir taraftan İçtüzük tâyin ederken, I 
bir taraftan da biraz önce arz ettiğim öner- I 
ge ile bu Meclisteki, parti grup yöneticileri I 
ve Meclis Başkanlık Divanı müştereken tes- I 
bit etmiş ve Meclisin tasvibine sunulmuş ve I 
tasvibedilmiştir. Binaenaleyh, Hükümet iste- I 
diği zaamn içtüzük- hükümlerine göre söz I 
alabilir. Söz almamıştır. Bütün siyasi parti I 
grup sözcülerinin ve sayın milletvekillerinin I 
mütalâalarım, tenkidlerini derleyip toparla- I 
diktan sonra Yüce Meclisin tasvibi ile kabul I 
edilen bu çalışma programına göre kendisine I 
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tahsis edilen vaktin içerisinde kullanacaktır. 
Şayet bunu arada kullanmış olsaydı bu 
kendisine ayrılan 13 saatlik zamandan bir kıs
mının mahsubu yapılacaktı. Şu ana kadar 
kullanmadığına göre ve beş günlük müd
det do yarın gece saat 24 tc biteceğine göre, 
yarınki mesainin tamamı da 11 saat oldu
ğuna göre ve Komisyonla Hükümete 13 saatlik 
bir zaman tefrik edilmiş olduğu için, yarın 
artık siyasi parti grup sözcülerinin konuşma
larına, Yüce Meclisin almış olduğu karar 
gereğince maddeten imkân kalmıyacaktır. Ben 
istirham ediyorum, siyasi parti grup söz
cüleri, daha burada zamanımız vardır, ya be
yanlarını buyururlar veyahut siyasi parti 
grup sözcüleri Başkanlıkça davet edildiği za
man yoktur denildiğinde arta kalan zaman
da sayın milletvekilleri şahsi fikir ve müta
lâalarını dermeyan etmek suretiyle bugünkü 
zamanımızı da böylece değerlendirmiş oluruz. 
Bu hususun mutlaka Sayın Başkanlıkça tes-
biti ve Yüksek Meclise ifadesi gerekir : Ka
naatindeyim. Tekrar saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
Usul görüşmesi yaptık. Şimdi müsaade buyu
yum rsanız bu hususta Başkanlığın fikrini arz 
etmek istiyorum. Ondan sonra kanaat getir
mezseniz belki başka bir şekil düşünürsünüz. 
Yalnız şimdi arkadaşlar, grup yetkilileriyle 
beraber alınmış olan karar şu şekilde idi : 
Müddetin 12 saati yirmişer dakikadan 36 ar
kadaşın konuşmasını gerektiriyordu. Halbuki 
bu kısa konuşmalar dolayısiyle 41 arkadaş ko
nuşmuş bulunuyor. Gruplara 5 er saatlik müd
det ayrılmıştı. Şimdi 'grupların bu beşer saatlik 
müddetten önümüzdeki kalan müddetler şöy
ledir. 

C. H. P. Grupunun 28 dakikası var. 
Y. T. P. sinin 2 saat 47 dakikası var. 
Güven Partisinin '32 dakikası var. 
A. P. sinin 15 dakikası var. 
T. I. P. mm 27 dakikası var. 
Millet Partisinin 2 saat 37 dakikası var. 

Şimdi, toplam olarak bütün 'grupların 7 saat 
^3 dakika müddeti kalmaktadır. Şimdi müsaade 
buyurun arkadaşlar, ben gruplara tekrar sora
cağım. Konuşurlarsa elbette devam edeceğiz. 
Yalnız 77 sayılı Kamum hükmüme göre Meclis 
tarafımdan muhakkak sekiz günde görüşülece-
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ğine dair bir hüküm yoktur efendim. Âzami se
kiz günde konuşulabilir, ondan fazla olamaz. 
Ama ondan aşağı kaldığı takdirde o cihet i'çin 
bir âmir hüküm yoktur. Şimdi eğer konuşacak 
arkadaşlar kalmamışsa şimdi biz münferit ar
kadaşlara söz verirsek, 20 şer dakika konuşmak 
üzere 12 saatin ayrılması da Heyeti Umumiyece 
oylanmış kabul edilmiş durumdadır. Bunu da 
bozmak mümkün değildir. Şu halde yapacağı
mız iş madem ki, 77 sayılı Kanun âzami 8 gü
nü âmirdir ve bu da artık konuşacak kimse 
kalmadığından bitmiş durumdadır. Şimdiden 
geçecek saatleri Komisyon ve hükümet için say
mak suretiyle, yarın saat kaçta toplanmamız 
ica'bediyorsa hesa'beder celseyi oraya talik ede
rim. 

Şimdi sayın grup yetkililerine konuşmak is-
tiyen var mı, diye soracağım. Eğer varsa de
vam edeceğiz; yoksa metodu takibetmek mec
buriyetindeyiz. («Hükümet ve Komisyon önce 
konuşsun» sesleri) Bir dakika, şimdi benim 
anlayışım Başkan olarak, bu metodun takibi 
hem kanun hükümlerine muvafık ve hem de 
Yüksek Heyetinzin evvelce almış olduğu karara 
tevafuk etmekte. Eğer bunun noksan olan bir 
ciheti varsa ikâz buyurun, ona göre hareket 
ederiz. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir ciheti varsa buyurun efen
dim. Siz söz istemişsiniz. Benim bu izahatımdan 
sonra ne noksan varsa lütfedin. 

GIYA'SETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; gerek Sa
yın Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşını]zın usul 
hakkında ortaya atmış olduğu beyan ve gerekse 
bu tartışmaları mütaakıp Sayın Başkanvekili-
nin izah etmiş olduğu hususlar doğrudur. 
Mantıkan da öyle olması lâzımdır. Fakat yap
mış oldukları izahların varmış olduğu sonuç 
doğru değildir. Bizi salim bir neticeye ulaştır
maz. Şöyle ki, grupların yapmış olduğu anlaş
ma, eğer yazılı bir metinle tesbit edilmişse, ki 
o metin burada okunmadı, okunmadığı için tam 
mânası ile... («Okundu, oylandı» sesleri) Evet 
oylandığını farz edelim... («Oylandı» sesleri) Evet 
öyle olsun. Şimdi bu oylamada ilk önce grup 
sözcüleri kendilerine ayrılan 30 saati, şahıs
ları adına konuşan milletvekilleri de 12 saatlik 

müddetini bitirdikten sonra Hükümet veya Ko
misyon yetkilileri ancak kendilerine ayrılan 13 
saati kullanırlar ve bütün konuşmalar bittikten 
sonra en son 13 saatlik söz fasılasız olarak Hü
kümet ve Karma Komisyon üyelerine1 ayrıl
mıştır diye bir kayıtla bir mutabakata varıl-
mışsa, Sayın Divanın, Meclis Başkanvekilinin 
söylediği sözler ve çıkarmış olduğu netice doğ
rudur. Şimdi bütün mesele, beş yıllık müddet 
içerisinde iktisadi, kültürel, sosyal bütün bir ha
yat ve mematımız, millet olarak, memleket ola
rak bir plân içerisinde tâyin ve tesbit ettiği
mize göre, nasıl grup sözcüleri fikirlerini bi
rer saatlik, yarımşar saatlik konuşmalarla 
belirtip diğer Hükümet sözcüsü ve diğer si
yasi parti sözcüleri çıkıp tartışma suretiyle en 
haklı, en hukukî ve en mâkul neticelere varı
yorlarsa, grup 'sözcülerinin de yapmış olduğu 
konuşmalar Hükümet sözcüsü veya Komisyon 
Sözcüleri tarafından yanlış anlaşılabilir ve 
yanlış anlaşılma neticesinde yanlış mütalâalar 
üeri sürülebilir ve muhalefet sözcülerinin söy
lemediği sözler hilâfında da mütalâalar ileri 
sürülebilir. 

Bu sebeple muhalefet sözcülerinin Komis-' 
von sözcü! eriyle Hükümetin yapmış olduğu 
konuşmadan sonra dahi hiç olmazsa yarım sa
atlik veya bir saatlik konuşmalarını hakkı 
müdafaa ile Savunmalarına taallûk hasebiyle 
karşılamaları için... (A.P. sıralarından «Mahkeme 
değil» sesleri) Bu da mahkeme mahivetin dedir. 
Karşıılamaıları için şimdi jgrup sözcülerinin ıge-
ride kalan müddetlerini bilâhara, âtiye muzaf 
olmak suretiyle kullanmalarımı beyan ettiğine 
göre, Divan Başkanlığına düşen görev, ko
misyonu veya Hükümeti konuşmaya darvet et
mekten ibarettir. Aksi takdirde; arkadaşlarım 
beni mazur görsünler, bu, 'minderin dışında ıgü-
reşmek 'gibi bir sahne yaratır. Evet, Hükümet 
ve komisyon da söylesin, ama muhalefet sözcü
leri; kendileri için hayati elheımmiyeti haiz olan 
bir 28 dakika veya ayırdıktan 15 dakikayı da 
Hükümetten sonra veya komisyondan sonra 
söyleme hakkını tanısınlar. Şu vaziyete ıgöre 
muhalefet sözcüleri eğer bu haklarını kullan
mak isteımiyorlarsa, komisyon sözcıüleriyle Hü
kümet sözcülerimin 13 saatlik müddetinin şu 
andan itibaren başladığımı kabul etmek 'mecbu
riyetindedir Yüce Meclis. En âdil nokta, en 
haklı nokta budur. Bumun sonunda mutlak su-
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rette tam ve faydalı, kâmil <bir sonuç almak 
için mutlak surette muhalefet sözcülerinin, 
«Gel, sözünü ıbitireeeksen bitir, 'bitirmezsen bü
tün hakların kaybedilmiştir.» Peki, Hükümetin 
ve komisyonun hu 13 saatlik konuşmaya baş
laması lâzıım. «Hayır efendim, biz onu konuş-
turmryacağız, hepiniz (bittikten sonra Hükümet 
ve komisyon konuşacak..» Nerede bu ıbolluk? 
Böyle bir karar yoktur. (A. P. sıralarından, 
«karar var» sesleri) Yok Iböyle bir karar. Ha
yır efendim. 

Tekrar ediyorum; Hükümetle komisyon, bü
tün üyeler ve bütün grup sözcülerine ayrılan 
30 saatlik müddet bittikten sonra konuşacak 
ve onilar konuştuktan sonra müddetleri olsa 
bile Ibir daha koinuşturamıyacağız, şeklinde bir 
yazılı metinle muta'bakata varmışlarsa, sizin 
fikriniz doğru, benimki yanlış. Aksi takdir
de benim ileri sürdüğüm (mütalâa doğru, hak
lı, mukni ve hukukî bir yoldur. Bunu oyları
mızla ibu neticeye vardırmak, en âdil bir yol 
olacaktır. Hükümetten sonra, komisyondan 
sonra muhalefet sözcülerinin kendilerinin söy
lemediği sözlerin iısnadedilmesi veya bir kere 
daha mlüdaveiei efkârda bulunması ve hakikate 
varmak için muhalefet sözcülerinin geride ka
lan konuşma haklarını kullanmak için zorla-
maması, yarınki .oturumlarda gerekirse kullan
mak üzere kendilerine haJk tanınmasının daha 
haklı olacağı mütalâasiyle ihuzurunuzdaın ay
rılır, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlrım, usul 
konuşmasında zaten ikişerden dört arkadaşa 
söız verilir. Yani Başkanlığın beyanından sonra 
Başkanlığın hilâfında konuşacak, söylenecek 
ıbir söz varsa diye arkadaşa söz verilmiştir. 
Şu halde usul konuşması bitmiştir. 

Şimdi müsaade buyurun da bu hususta mu
halefet ıgrupları kendisine ait sözleri konuşmı-
yacaktır, diye bir durum yoktur, sayın arka
daşımın konuştuğu gi'bi. Daha 60 küsur değiş
tirge önergesi varmış. Bunlar okunacak, üzerin
de gruplar kendi fikirlerini muvafık, gayrimu-
vafık serd edecekler zaten. Bu konuşmalar üç 
gün devam edecek. Binaenaleyh, bu hususta 
grupların, muhalefet gruplarının veya muvafa
kat ıgrupunun söz hakkını kısıtlamak diye bir 
şey yoktur ortada. Müsaade buyurursanız bu
nu usulüne göre halletme çaresine bakalım. 

ıŞimdi, sayın <G. H. P. ,nin 28 dakikası vardır, 
konuşacak mı? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
şimdi ıhiçibir konuşma talebedilmediği zaman ko
misyonu veya Hükümeti kürsüye davet etme
niz lâzım. Aldığımız karara göre bu ,gece saat 
12 ye kadar müzakereyi devam ettirmemiz lâ
zım, /bu kararı değiştirmedik. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, konuşma
lar bittikten sonra Hükümetin hazırlanması 
için 13 saatlik bir müddet var sayın arkadaşım. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Şu anda söz is-
tiyen olmadı, böyle bir karar almadık biz, lüt
fen Meclisin kararı okunsun* 

BAŞKAN — Efendim, almam kararın 4 neü 
maddesi, lütfen okuyun efendim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Hepisi okunsun 
kararın. 

BAŞKAN — Peki heıpisini okuyun, 4 nıelü 
maddesi gayet sarih. Hükümete 13 saat ayrıl
mış olduğu.. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Mutlak sonunda 
Hükümet konuşacak diye bir kayıt yok. Sa
yın A. P. Grup Başkanvekili söyledi. («Kara
rın tamamı okunsun» sesleri)1 

BAŞKAN — Peki, müsaade buyurun, heıpisi
ni okutuyorum efendim, kararı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimize girımiş olup 77 sayılı Kanun 

gereğince 8 gün içinde karara bağlanması icaibe-
den İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde 
parti ,grupu sözcülerinin ve milletvekillerinin 
gereği ıgibi görüşmelerini sağlamak maksa
dıyla : 

1. Plân görüşmelerinin devamı süresince 
Millet Meclisi toplantılarının her gün saat 
10 - 13; 14,,30 - 19,30 ve 21 - 24 arasında yapıl
masına, 

2. 8 .günlük sürenin 5 gününlün plânın tü
mü üzerindeki görüşmelere, 3 gününün de ge
rekçeli geriverme önergelerinin oylanmasına 
tahsis edilmesine, 

3. Plânın tümü üzerinde yapılacak görüş
melerde her parti grupu sözcüsüne veya sözcü
lerine beşer saatlik bir sürenin ayrılmasına, 

4. Hükümetle hirlikte Plân Karma Komis
yonuna 13 saatlik bir zalmanın tefrik edilmesine, 
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5. Geri kalan sürenin şaihısları adına ko
nuşacak Milletvekillerine ayrılımasma ve görüş
me süresinin her bir Milletvekili için 20 dakika 
olmasına, 

Karar verilmesini arz ve teklif -ederiz. 
A. P. Meclis Grupu C. H. P. Meclis 

Başkanvekili Grupu Başkanvekili 
Artvin Kocaeli 

Sabit Osman Avcı Nihat Erim 
G. P. M. Meclisi Grupu M. P. M. Meclisi Grupu 

Başkanvekili 
Çorum 

Hilmi incesulu 
T. î. P. M. Meclisi 
Grupu Başkanvekili 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

Başkanvekili 
Konya 

Seyit Faruk Önder 
Y. T. P. M. Meclisi 
Grupu Başkanvekili 

Erzincan 
Nazif Giray 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Söz verir misi
niz Y 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, okuttuğu
muza göre, 13 saatin de Hükümete ayrılması 

lâzımgeldiğine ve Heyeti Umumiyenin kararma 
iktiran etmiş ve toplantı tatibikatı buraya ka
dar varmış olduğuna göre, gruplar adına arka
daşlarımı söze davet ediyorum. (Gürültüler) 
Ben fikrimi arz ettim. Eğer konuşma arzusu 
yoksa, bu saatten itibaren 13 saatin Hükümete 
ayrıldığını, yarın kaçta toplanacağımızı karara 
bağlıyacağız, ona göre toplanacağız. Bir ar
kadaşım da saat 24 e kadar çalışılacağına dair 
karar verdik, dediler. Konuşmaya hiç kimse 
talibolmazsa bu şuralardan bulup çağıracak 
mıyız? (O. H. P. sıralarından, «komisyonu 
kürsüye çağırın» sesıeri) Rica ederim, müsaa
de buyurun, benim anlayış tarzım bu. (Orta
dan, «olur mu böyle anlayış?» sesleri) Müsaa
de buyurun, şimdi yarım saat ara vereceğim, 
ondan sonra gelip kararımı tefhim edeceğim. 

Yarım saat sonra toplanmak üzere oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 18,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin. 

KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Oturumu aıçıyaruım. 
Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar şa

hısları adına konuşmuş arkadaşlar müldldeıtleri-
ni biitirimiş bulunmakltaldırlar. Grupları adına 
söz iı~ıtiyen arkadaşlar olmadığına göre Sayın 
Komisyon konuşacak mı efendim? 

KADUl EBOĞAN (Unfa) — Şalhısları adına 
kıonuşacalk arkadaşlar var, günlerden beri bek
liyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen karışımıyalım. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Saywı Başlkan, mulhtereım 
arlkaldaşlariım; gerek gruplar a|dma konudan 
»ayın siöızcüler .gereikse kişisel görüşlerini ifade 

eden sayın milleıtıvelkilleri arkadaşlarım konuş
malarımda Koımisyo'nuımuz çalışmaları, Komis
yonumuzun rapıoru üzerinde iligil olarak her
hangi bir konuşma yapmamıştır. Biz konuşıma-
larımıızı gnupların ve muhterem milletvekilleri 
arkadaşlarıımıızın Riıyaısete takidim edecekleri 
Igcrekçeli Önengeler üzerinde yapmayı daha 
münasip görldıük. Kaldı ki, her şeyden evvel 
Komisyonun çalnşımaları, Komisyonumuzun tu
tumu ve davranışları ile illgili gerek grupların, 
ıgorekse milletiveıkild arkadaşlarımızın bizim ile 
illgili bir konuşması bulunmadığı ciıhcitle b:ız 
Yüce Meclisin pelk değerli addettiğimiz zaman
larını işgal etmek lüzumunu duymadık ve ko-
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nuşmamayı daha uygun, daha doğru bulduk. Bu 
'seibıeple Komisyona Hükümet ile beraJber planın 
tüınıü üzerinde görüşmelere ayrılan 13 saattaki 
bize düşen konuşma hakkımızı kul] anınıyaca-
ğız; bu sebeple kulllanmıyaeağımızı arz eder, 
saygılar şamarım. 

ÖSA'ŞKiAN — Koımilayon konuşmamaktadır. 
ıSaıyın Hükümet konuşmak istiyor mu efen
dim?.. (Buyurun 'buradan ifade edin. 

DEVLET BAKANI HÜSAMJETİN ATA
BEYLİ (Erizmıcan) —'• Sayın Başkan, mulhterem 
arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Plân mıüzalke-
releri sırasında gerek grupları, gerekse şahıs
ları adına görüşme yapan ankıadaışlariımiıziın bu 
görüşmelerini Hü'kümelt dikkatle takilbeitmiıjtir. 
Yanlız bu görüşmelere cevaplarıımızı peraken
de olarak ve arada vermek şıkkını tercih etmi-
yerek bu cevapların tamamını, görüşmelerin 
tiamaınını toplamak, değeri endi rlm ek ve cevap-

29 . 6 . 1967 O : 3 

]aramızı buna göre hazırlayıp toptan sunmak 
flikikını tercih etmişizidir. Binaenaleyh, gruplar 
arrisında anlaşma gereğince Hüklüımelte ve Ko-
mil.ıyona ayrılmış olan zaman içerisinde ve za
man isiüreisini nazarı itibara alarak konuymak 
hakkımızı muhafaza etmek kaydiyle cevapları
mızı ve görüşle riımizi yarımdan itibaren arz ede
ceğiz. Hükümet, gruplara ve şahıslara ayrılmış 
(bulunan zamanın bittalbi bulgun kullanılacağını 
nazarı itibara alarak kendisi beyanları cevap
lan! durana hakkını sioına bırakmayı tercih etmiş-
ıtir, ve kendisine yarın ısıra geleceğini hıeısapla-
ımılj bulunuıyoLidu. Bu itibarla cevaplarımıızı ya
rın arz edeceğimizi arz eder, teşekkür ejderim. 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar; şimdi 
ıgönüşecek kimise yoktur. Bu itibarla 30 . 6 . 1967 
Cuma günıü saat 10 da toplanılmak üzene Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,10 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELÎKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli-ve 77 sa-
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu (3/590) (S. Sayısı : 315) | Dağıtma tari
hi : 23 .6 .1967] 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECCEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




