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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Görüşmeler sırasında Genel Kurulu ziyaret eden 

Çin Halk Cumhuriyeti Parlamento Heyetine Baş

kan tarafından «hoş geldiniz» denildi. 

24 Kasım 1978 Cuma günü saat 14.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20.00'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Memduh Ekşi Recep Özel 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 1 1 . 1978 CuMüa 

Rapor 
1. 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki ek 

madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) (Gün
deme) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt' 
un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal top
lantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/139) 

2. Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Artvin 
Halkevi Derneği Başkanına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/140) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dışişleri 

Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıl
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/363) 

No. : 7 

2. Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan tayin 
ve nakillere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/364) 

3. İzmir Milletvekili Erol H, Yeşilpınar'ın, ba
kanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/365) 

4. Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu'nun, 
gazete kâğıdı tahsisine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/366) 

5. Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankırı 
Ağır Sanayi ve Teçhizat Fabrikası inşaatına ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/367) 

6. Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankırı 
Demiryolu Makas Fabrikası konusundaki yazılı so
rusuna verilen cevaba ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/368) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşfcanVekiJi Mıisüh Görtnaaş 

DİVAN ÜYELERİ: İsmail Hakkı Öztorun (Aöaııa), Hail Kanaatli (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

m. 
1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 

Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 -1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi 5. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı: 824) (1) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. . ' ' 
Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimlerde Plan üzerinde grup sözcüleri 

ve 2 sayın üye kişisel konuşmuşlardır ve Hükümet söz 
istemiştir. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sonra konuşmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet sonra konuşacaklar. 
Plan üzerindeki görüşmelerin 1 nci turu tamam

lanmıştır. 
Şimdi 2 nci tur konuşmalara başlıyoruz. 
Bu turda grupların konuşma sıraları şöyledir: 
1. Milli Selâmet Partisi, 
2. Milliyetçi Hareket Partisi, 
3. Cumhuriyet Halk Partisi, 
4. Adalet Partisi. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuzhan 

Asiltürk, buyurun efendim. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma. Planının 2 nci 
tur görüşmelerinde Milli Selâmet Partisi adına görüş
lerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. Konuşmalarıma başlarken, Yüce Meclisin 
değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birinci tur görüşmelerinde 
partilerin genel başkanları, parti görüşleri açısından 
Planı, genel manada, değerlendirdiler. Bu tür görüşme
lerde, Milli Selâmet Partisi olarak, içerisinde bulun
duğumuz şartların gerek anarşik hadiseler bakımın
dan, gerek cemiyeti ayni ölçüde rahatsız eden kıtlık, 
yokluk, pahalılılk açısından ve diğer konular açısın
dan ayrı ayrı değerlendirilmelerine geçmeyi uygun 
gördüğümüzden, muhtelif arkadaşlarımız bu hususlar
da parti görüşlerini Yüce Meclise arz edecekler. 

(1) 254 S. Sayılı basmayazı 22 .11 . 1978 tarihli 
8 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bendeniz, bu Planın hazırlandığı 1978 yılı içeri
sinde en önemli hadise olarak kabul ettiğimiz anar
şi ile mücadele açısından sizlere görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönemin Türkiye'nin en 
buhranlı dönemi olduğuna dair değerlendirmeler, ge
rek Sayın Hükümet Başkanı tarafından, gerek iç gü
venlikle doğrudan doğruya sorumlu olan Sayın İçiş
leri Bakanı tarafından müteaddit defalar ifade edil
miştir. 

Bu Plan öyle bir dönemde hazırlanmaktadır ki, 
ülkemiz boydan boya hepimizin şikâyet ettiği bir anar
şi dalgasıyla kaplanmıştır. 

Bu hususta iki türlü çözüm düşünülebilir: Bun
lardan bir tanesi, günlük acil tedbirler olarak alınma
sı gereken, kısa vadeli tedbirler olarak alınması gere
ken tedbirler; diğeri hakikaten planla ilgili, plan döne
minde uzun vadeli olarak alınması gereken tedbirler
dir. 
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Bu 2 hususta Planın neler getirdiğine göz attığı
mız zaman, bunların başlı başına belli konular içeri
sinde incelenmiş, tedbirlerinin alınmış olduğunu kabul 
etmek durumunda kalıyoruz. Böyle olunca da Plana 
baktığımız zaman incelememiz gereken konular, mil
li eğitim, kültür, adalet hizmetleri gibi hakikaten sü
rekli olan, plan döneminde alınması ve tatbik edilme
si gereken tedbirler olarak birinci planda önümüze 
çıkıyor, ikinci olarak da yine günlük tedbirler ola
rak zikredebileceğimiz iç güvenlik hizmetleriyle, ada
let hizmetleri içerisinde bunu bulmamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu açılardan Plana baktığı
mız zaman, milli eğitim ve kültür hizmetlerinde Plan
da anarşiyle nasıl mücadele edildiğini aradığımız za
man, ben üzülerek ifade ediyorum ki, böyle bir şeye 
rastlamak mümkün değildir. Yani bu Plan ülkede hiç
bir şey yokmuş gibi, âdeta güllük gülistanlıkmış gibi 
başka problemler varmış, anarşi problemi yokmuş gi
bi hazırlanmış bir plandır. Bu bakımdan fevkalade 
hatalı olarak meseleye girilmiştir. 

Bildiğiniz gibi anarşi 1968'lerde bütün dünyada bir 
kasırga gibi başlamış, 10 sene geçmiş olmasına rağ
men memleketimizde hâlâ devam etmekte olan bir 
konudur. Öyleyse anarşiye şu anda var da geçici ola
rak mevcut da, birkaç hafta sonra bitecek gibi bak
mak: mümkün değildir. Bu Hükümetin sorumlu kişi
leri zaman zaman böyle bakmak hatasına düşmüşler
dir. Anarşiyi birkaç ay içerisinde halledeceklerini zan
netmişler, böyle ifadeler kullanmışlar, sonunun geldi
ğini ifade etmişler, kökünün kazındığını ifade etmiş
lerdir; ama görülmüştür ki, anarşi bütün bu ifadeler
den sonra bir kat daha artmıştır. Öyle ise mantıklı bir 
şekilde anarşiye yaklaşmamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 2 tedbiri de bir arada alma
ya mecburuz. Bunlardan bir tanesi günlük tedbirler
dir. Bu günlük tedbirler içerisinde emniyet ve asayiş 
kuvvetlerinin sevk ve idaresinden tutunuz da, tam gün
lük olmasa da kısa tedbirler olarak zikredeceğimiz 
birtakım mevzuat değişikliklerine kadar çeşitli şeyleri 
bu arada zikretmek mümkündür. Bir diğeri, uzun va
deli tedbirlerdir. «Acaba anarşi niye çıkıyor?» diye 
ben, bu Hükümetin yetkili şahıslarının, yetkili nokta
larda vazife gören şahıslarının konuya eğilerek ince
lemeler yapmadığını kabul edemem. Ancak doğru teş
hislere ulaşılmış olsaydı, eğer bu doğru - teşhislerden 
sonra çözüm getirilmiş olsaydı bu uzun süreli tedbir
lerin şu planda görülmesi gerekirdi. 

Bakınız milli eğitimde, bu mevzuyla ilgili olarak 
milli eğitimin temel hedefi bir cümleyle Planın, Hü
kümetin hazırladığı 2 ciltlik Planın 260 ncı sayfasında, 

451 nci paragrafında şu şekilde ifade edilmektedir: 
«Türkiye'deki ekonomik gelişme ve bunun oluştur

duğu toplumsal yapı temel bir dış etken olarak eği
tim sistemini geniş ölçüde biçimlendirmekte ve yön
lendirmektedir.» 

Eğitim sistemini biçimlendiren ve yönlendiren ney
miş? Türkiye'deki ekonomik gelişme ve bunun oluş
turduğu toplumsal yapı. Ekonomik gelişme ve ekono
mik gelişmenin oluşturduğu toplumsal yapı temel bir 
dış etken olarak eğitim sistemini geniş ölçüde biçim-
lendiriyormuş, yonlendiriyormuş. 

«Eğitim sistemi de gerek sosyal adaletin sağlan
masında, gerek kalkınmanın gerektirdiği nitelikte ve 
nicelikte insan gücü yetiştirmede bir araç olarak ye
tersiz kalmıştır» deniliyor. 

Demek ki, eğitimden bu Hükümetin, bu zihniyetin 
beklendiği temel hedef, bu yetersiz kalma halini te
lafi edecek temel hedef neymiş? 

«Sosyal adaletin sağlanmasında, gerek kalkınmanın 
gerektirdiği nitelikte ve nicelikte insan gücü yetiştir
menin bu milli eğitimle sağlanması.» 

Bunda yetersiz kalmış. Peki, şimdi bir sual soruyo
rum: Milli eğitim bu hedefleri gerçekleştirse, kalkın
manın gerektirdiği nitelikte, yani milletin zenginleş
mesi için gereken nitelikte ve nicelikte insan gücü ye-
tiştirse, bu anarşiye çare olacak mıdır? Bunu söyleye
cek bir tane mantıklı insanın bulunabileceğini sanmı
yorum. 

Bizim üzerinde ehemmiyetle durmamız gereken 
bir başka konumuz vardır ki, buna âdeta hiç yokmuş 
gibi milli eğitimde değinmemişiz bile. Çok zengin ol
duğunuzu düşünelim. Bu nitelikte ve nicelikte insan 
yetiştirdiğimizi düşünelim - hatta bunun yetiştirilme
si de zengin olmayı sağlamazya - bu hususta çalışıldı
ğını ve böyle insan yetiştirildiğini düşünelim. Sokak
ta birbirini hiç tanımayan insanların bir durakta is
mini dahi bilmedikleri kişilere otomatik silahla ateş 
ederek onların öldürülmesine, bu nitelikte, bu nice
likteki insan yetiştirmek mani olacak mıdır? Milli eği
timin başka bir hedefinin olması lazımdır. 

Bu hazırlanan Planda; âdeta Türkiye'de anarşi 
diye hiçbir şey yokmuş, bu kadar milleti kasıpkavu-
ran şey hiç mevcut değilmiş gibi meselelere yaklaşıl
maktadır. 

Biz 1973 yılında bu Meclislerde dile getirdik ve 
dedik ki, anarşinin günlük mevzuatın dışında, cezala
rın dışında alınması gereken tedbirleri vardır. Bu ted
birlerin başında milli eğitimin millileştirilmesi gelir. 
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Bunu ifade ettiğimiz zaman, değerli arkadaşlarımızın 
arasından bazı kimseleri «İyi ama bu uzun vadeli ted
birlerdir. Bu uzun vadeli tedbirlerin alınmasına ağır
lık vererek zaman kaybedemeyiz. Günlük aktif tedbir
ler almamız gerekli» dediler ve bu görüşümüzü ten
kit ettiler. 

1973 senesinden şu anda geldiğimiz 1978 senesine 
kadar 5 sene geçmiş bulunuyor. Eğer o gün söylediği
miz bu önemli hakikate Yüce Meclisin bazı üyeleri 
böyle karşı çıkmak yerine sahip çıkmış olsalardı; 
o gün ortaokulu bitiren evlatlarımız, bugün üniversi
tenin 2 nci sınıfında olacaklardı ve 2 sene sonra üni
versitenin tamamını, 3 sene sonra beş yıllık üniversi
telerin tamamını böyle yetiştirdiğimiz evlatlarımız iş
gal etmiş durumda olacaktı. O zaman elinde bomba
nın, dinamitin parçasıyla karşımıza gelen yavrumuz; 
şimdi sınıf geçmediği için, vize alamadığı için taban
ca, bıçak çekerek hocasından vize almak için bu yolu 
tercih eden evladımız, ahlaki ve manevi değerlere bağ
lı olarak yetişmiş olacaktı. I 

Demek ki «Başlangıç, bitirmenin yarısıdır» deni
len sözün büyük bir ehemmiyeti vardır. O zaman sa
hip çıkılmadığı için 5 yıl kaybedilmiştir. Bugün sahip 
çıkılmazsa bir başka 5 yılın kaybedilmesi işten bile 
olmayacaktır. Meselelere birtakım indi mütalaalar ve
ya dar parti görüşlerinin dışına çıkarak bakmak mec
buriyetimiz vardır. Bu vatan hepimizindir. Bu vatana 
elbirliğiyle sahip çıkmak mecburiyetimiz vardır; ama 
bunu nutuk atarak yapmanın bir manası olmaz ki. 

Planları hazırlarken, şöyle, şöyle yapmak istiyo
ruz dersek bu bizi hedefe götürmez ki. O istediğiniz I 
şey var ya, iç barış olsun istiyoruz değil mi? Bunu is
temeyen kimse yok. îç huzur olsun istiyoruz değil mi? I 
Bunu istemeyen kimse yok; ama ona gidişin yolları- I 
nı daha teşhis edememiş isek, ona gidişin yollarını I 
yanlış teşhis etmiş, tedavileri yanlış koymuşsak nasıl I 
iç huzur, iç barış olacak? Biz daha evlatlarımızı ilko- I 
kuldan başlayarak üniversitelerimizde, sonuna kadar, I 
niçin birbirinin kardeşi olması lazım geldiğine inan- I 
dıracak bir müfredat takip etmiyoruz? Nasıl olacak I 
da bunlar birbirinin kardeşi olacak? Bizim boş bıraktı- I 
ğımız gönüllerine, kalplerine, başkaları birtakım ide- I 
olojik zehirler akıtıyorlar. Biz, bunun tedbirini ala- I 
mıyoruz, almayı da düşünmüyoruz. Plan yapıyoruz, I 
tamamen materyalist açıdan; ondan sonra buraya ge- I 
lip bir nevi kendi kendimize «Bu işler niçin oluyor?» I 
diye ağlıyoruz. I 

Değerli arkadaşlarım, ne olabilir? Biz, bir evladı- I 
mızı yetiştirirken, kimsenin görmediği yerde dahi suç I 
işlememesi gerektiğini milli eğitimimizde telkin et- j 

| mezsek, neyi telkin edeceğiz? O insan, diğerini, aynı 
sınıfta okuduğunu, aynı milletin evladı olarak bera
ber liseyi, üniversiteyi bitireceği kardeşini, hakikaten 
kardeş gibi bilecek, düşman gibi bilmeyecek. Efendim, 
buna gerek yok, hepsi birbirinin kardeşidir diyebilir 
misiniz? Türkiye'nin hali şimdi böyle mi? 

îki ayrı grup halinde, birbirine karşı, yabancı ül
kelerin fertlerinde olmayacak ölçüde düşmanlığının 
sergilendiği bir ortamda plan yapacaksınız, buna dair 
hiçbir şey getirmeyeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu fevkalade yanlış bir yol
dur, fevkalada hatalı bir yoldur. Biz, aynı tarihin, 
aynı milletin evlatlarıyız. Şu anda 45 milyona yakla
şan nüfusumuzla birbirimizin kardeşi olduğunun şuu
runa bir tek şekilde varabiliriz; Bin yıl olduğu gibi, 
ahlaki ve manevi değerlerimize sahip çıkarak varırız, 
zengin olarak buna varamayız. Bakınız, plan konuş
maları sırasında çok güzel misaller verildi. 

Bugün dünyanın fert başına milli geliri en fazla 
olan ülkesi Amerika, yani en zengin ülkesi Amerika. 
New York'ta bir elektrik kesilmesi oldu, soyulmadık 
dükkân kalmadı. İşte en zengin ülke, fert başına mil
li gelirini en fazla artırmış ülkelerden bir tanesi; ama 
suç işlediği takdirde yanına kalacak ortam doğduğun
da insanın hali bu. Bütün mücevhercileri soydular. Na
sıl olacak da, kimsenin görmediği, polisin, jandarma
nın elinin uzanmadığı anda ve noktada dahi insanı
mız bu suçu işlemekten bizzat kendi kendini koruya
cak? Bu, materyalizmle olmaz arkadaşlar. Bu, gönlü
nüze birtakım yasakları yerleştirmekle olur. Bu da 
milli eğitimde yapılır. Milli eğitimde bunu yok farz 
ederseniz o zaman ne olur bilir misiniz? Yetiştirdiği
miz evladımıza fizik öğretiriz, kimya öğretiriz, ma
tematik öğretiriz; akıllı, zeki, mantıklı, ciddi plân ya
pan insan yetiştiririz. Ama bu insan, şu bankanın ka-
sasmdaki bir milyon lirayı kimseye göstermeden ce
bine indirmeyi akıllılık sayar. Böyle olursa herkesin 
başmâ bir polis dikemezsiniz, herkesin başına bir jaa-
darma dikemezsiniz. Eğer bunu yapsanız, o potisiri, 
jandarmanın başına kimi dikeceksiniz? O da bu mîöe-
tin ferdi olarak yetişmiş.. 

Öyleyse geliniz, bu değerlere elbirliği ile sahip ola
lım. Bu değerlere elbirliği ile sahip olunduğu takdirde, 
söz olarak buna «Elbette» denildiği takdirde huzuru
nuza bu plan gelmez, Yüce Meclisin huzuruna bu Plan 
gelmez. Daha başka ilavelerle hazırlanmış olan pla
nın manevi kalkınma bölümünü çıkararak bu gelmez. 
Böyle geldiği takdirde ne olur? Şu olur; Biz bu bozuk 
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milli eğitimin devam etmesini istiyoruz; evlatlarımı
za birtakım teneke mefhumları öğreteceğiz, ondan 
sonra hiçbir manevi değeri telkin etmeyeceğiz; onla
rın kalbine şimdiye kadar olduğu gibi, çeşitli yönler
den gelen yabancı telkinler dolacak. Ondan sonra, da
ha üniversitenin içerisinde aynı laboratuvarda, aynı 
anfide birbirlerini gırtlaklayacaklar.. O, sokaklarını
za taşacak, anarşi ülkeyi saracak; biz de bunun karşı
sında, «Plan yapıyoruz da bunu önlüyoruz» diyebile
ceğiz. Bu, mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu plan, manevi kalkınmayı 
bir tarafa bırakarak maddi kalkınmayı hedef aldığı
nı kabul ettiğimiz takdirde dahi, bu maddi kalkınma
yı da gerçekleştiremez. Niçin gerçekleştiremez? 

Bakınız, birçok arkadaşlarımız da müşahede et
mişlerdir; Batı'nın birçok yerlerinde, birçok fabrika
larda çalışma şartlarını disipline almak için alman 
tedbirleri yerlerinde görmüşlerdir. Bir vesileyle bir 
materyalist düşüncenin hâkim olduğu ülkedeki fabri
kada bir çalışma disiplinin nasıl sağlandığını sizlere 
arz edeyim: Tezgâhın başına bir insan konuyor, bu 
insan çalışmadığı zaman, zamanını boş geçirdiği tak
dirde, devlete ve millete tabii zararlı olacağı kabul 
edildiği için, bunu kontrol etmek üzere bir insan da 
onun başına kontrol olarak konuyor; ama kontrol 
olarak konulan o insan da diğeri gibi bir kimse oldu
ğundan onu da kontrol etmek ihtiyacı doğuyor. Böy
lelikle kontrolün da üzerine bir kontrolün kontrolü 
konuluyor. 

Bugün sosyalist ülkelerde, «Biz daha hızlı kalkı
nacağız; ama milli gelirimizin meydana getirdiği dev
let bütçesi kontrollann kontroluna gitmese» tabiri bir 
darbımesel, bir atasözü haline gelmiştir. Biz bir insa
nı bir yere koyduğumuz zaman onun başına bir kont
rol koyacağımıza, o kontrolün da başına kontrolün 
kontrolünü koyacağımıza, gönlümüze bir kont
rol koysak, 3 misli hızla maddi kalkınmjayı da 
yapmış olmaz mıyız? Maddi kalkınmayı da is
tiyorsanız bunun yolu yine manevi kalkınmadan 
geçer, insanımızı belirli ölçülere ulaştırmak, onun ah
laki ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini sağ
lamaktan geçer. Bu da bu Planda olsa olsa, - ben bir 
normal arayışla aradım - milli eğitimde herhalde olur 
dedim, orada bulamadım; kültür bölümünde aradım 
orada da bulamadım. Peki nerede olabilir acaba? Mil
li güvenlik konularıyla ilgili yerlerde?.. Orada uzun 
vadeli birtakım tedbirler bu manada getirilemez; ama, 
acaba oralarda bazı atıflar var mıdır diye iç güvenlik
le ilgili hususlarda bunu aradım, değerli arkadaşlarım 
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burada da bulmak mümkün değil, Bir durum tespiti 
var, arkasından hedefler diyor, arkasından ilke ve po
litikalar diyor. tç güvenlik hizmetlerinde hedef ne 
imiş? Anarşi sanki hiç yok!.. 

Diyor ki: «12,9 milyar Türk Lirası dolayında 
yatırım yaparsak iç güvenlik hedefimiz gerçekleşir.» 
Yani, bunu burada söyleyebilmek bir yana, ciddi ve 
samimi olarak ifade ediyorum, insanın burada okur
ken bile hakikaten hicap duymasına sebep oluyor. 

Arkadaşlar, iç güvenlik meseleleri için 896 ncı 
sayfada bir tek paragraf, 1715 nci paragrafta; «He
def: 12,9 milyar Lira yatırım yapmak» denilmiş. Bu
nunla bu Meclisin huzuruna çıkılmaz. Yani, 12,9 mil
yon Lira ile yatırım yaparak; hakikaten ihtiyaç olan 
birtakım sosyal meskenler, lojmanlar diğer yatırım
lar; araç, gereç yatırımları yaparak iç güvenliği sağ
layacaksınız, öyle mi? Bu mümkün değildir arkadaş
lar. 

Zaman zaman Sayın Başbakan ve diğer yetkilile
rin de şikâyet ettikleri gibi, poliste birtakım çatışma
ların olduğunun ifadesine kadar şikâyetler oldu. Siz 
ona yatırım yapacaksınız, bu şikâyetler kendiliğinden 
ortadan kalkacak, öyle mi? Bütün bunlar, belirli ma
nevi eğitimlere dayalı olan birtakım çalışmaları ge
rektirir. Hedef iç güvenlikte 12,9 milyar Lirası yatı
rım olacaktır.. 

tikeler ne imiş? 
«tikeler ve politikalar : 
Emniyet örgütü, kendi alanındaki çağdaş düşün

ce ve uygulamaların ışığında yeniden düzenlenecek 
ve bunu sağlayacak yasal düzenlemelerin hızlı bir bi
çimde yasama organına sunulması sağlanacaktır.» 

Burada bazı şeyleri açıklıkla ortaya koymaya mec
buruz ki, bundan sonra da tekrar edilmesin. Geçen 
dönemde Meclislere sevk edilmiş ve İçişleri Komis
yonu Başkanı, muhterem Cumhuriyet Halk Partili 
bir arkadaşımız olduğu için EM-REM O Planı denen 
emniyetin modernizasyon ve reorganizasyon planı 3 
yıl içerisinde buraya indirilip de görüşülememişti. Şim
di siz bunu getireceğiz diyorsunuz. Bu memleketin ha
kikaten buna ihtiyacı var. Sizin için şu anda bunu yap
mak mecburiyetiniz var. Ancak, tabii bu noksanlara, 
anarşinin bu kadar alev almasına sebep olan şeyler 
nedir diye dönüp arkamıza baktığımız zaman, bütün 
bu yasal düzenlemeler diye şu anda göstereceğinizi 
söylediğiniz şeyleri geçen dönemde engellediğinize, 
bizzat engellediğinize de burada işaret etmeden geçe
miyorum. Bunlara elbirliğiyle sahip çıksaydık şimdi 
sizin şikâyet ettiğiniz birçok hususlar da halledilmiş 
olacaktı. 
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..- Bir-arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partili, espritüel 
bir- arkadaşım, «niçin böyle oluyor?» diye sorduğum 
suale şöyle cevap verdi; «Mecellede bir kaide var» de
di, bunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partili bir arka
daşımız. «Zaman değişince ahkâm tebeddül eder» de
di. E, böyle bir noktaya gitmek mümkün değildir. 
Memleketin meselelerine iktidarda olsun muhalefet
te olsun elbirliğiyle sahip çıkmak mecburiyeti vardır. 
Yani ben muhalefete geldiğim zaman her türlü en
geli yapayım da hiçbir şey olmasın... Bu muvaffakiyet-
sizlik belki iktidarın muvaffakiyetsizliği olarak gös
terilebilir; ama bundan memleket zarar duyar. Bunu 
bildiğimiz için, memleket menfaatine olan hususlar
da, size her zaman ifade ettiğimiz gibi, bu Mecliste bu 
memleketin menfâatine olan getirilecek kanun tasarı 
ve hatta tekliflerinde kendi milli görüşümüz parale
linde yardımcı olacağımızı ifade etmişizdir. Engelle
meyle bir yere gidemeyiz. Şimdi bunu Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak hakikaten yeterince anla
yıp değerlendirdiniz mi? Samimi olarak ifade edeyim 
ki, bunda tereddüdüm var. Yarın çeşitli şekillerde bu 
Hükümet bozulur da muhalefete girerseniz, hakikaten 
bu Hükümetin bir ortağı olarak bakış açınıza devam 

.edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Samimi olarak si
ze ifade ediyorum ki, tereddüdüm var, tereddüt edi
yorum. Çünkü... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — İnsaf edin, insaf. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Buna in

saf edip etmemem benim elimde değil ki, senelerin 
muhalefetinde bunun tersini yapan bir iktidar, birkaç 
aylık dönemde söylediğiyle hakikaten kendini tebrie 
edemez. İnşallah öyle olmuştur, temenni ederim. Ak
sini temenni etmem. Böyle olmasmı temenni ederim. 
Ancak tereddütümü de ifade ediyorum. İnşallah bun
dan sonra memleket meselelerine elbirliğiyle sahip çı
kılacak noktalara gelir. 

Bu ilkelerde ve politikalarda, çağdaş düşünce ve 
uygulamanın ışığı altında emniyetin yeniden düzen
leneceği yazılıyor. Nedir bu çağdaş düşünce ve uygu
lamanın ışığı? Zannediyorum, bazı Batı ülkelerinde bu 
hususta geliştirilmiş metotlar vardır. Bu hususta ge
rek elektronik cihazlardan istifade etmek imkânı var
dır, gerek personeli anarşistin karşısına, onun haiz ol
duğu silah ve yetenekle çıkarma imkânı ve bu eğitimi 
yapma vardır. E, bu yetmez. Bu sadece işin maddi 
tarafıdır. 

Zamanında sizin çok şikâyet ettiğiniz bir husus 
vardır. Ne demiştik hükümet programlarında hep hü
kümetler olarak, «Polisimizin devletin şefkatli bir baba 

olduğunu gösterecjek .tarzda vatandaşa yaklaşması ge
rekir.» Şimdi bir seneye yakın iktidardasınız, bizzat 
kendiniz iktidar mefhumuyla kabüi telif olmayacak 
ölçüde şikâyetlerde bulunuyorsunuz. Bazı şeylerden 
şikâyet ediyorsunuz ki, o şikâyet ettiğiniz şeyler, as
lında yanlış materyalist açıdan meselelere siz yaklaş-
masanız, birtakım manevi değerlerin mevcudiyetini 
bilerek bunları cemiyetin. muhtelif kesimlerine ver
meye gayret ederek yaklaşsanız, bunlarda muvaffaki
yet sağlayabilirsiniz. Ama böyle düşünülmediği, bu 
Plan önümüze böyle gelmediği, Hükümet tatbikatı 
da böyle olmadığı için birçok meselelerde kendiniz ik
tidar mefhumuyla kabili telif olmayacak şekilde şikâ
yetçi oluyorsunuz. Bütün bunların çözüm yolu var
dır arkadaşlarım. Hiçbir mesele çözümsüz değildir. 
Mesele teşhisleri isabetli yapabilmektedir. Mesele 
isabetli teşhisten sonra, hakikaten onların, derdin de
vasının ne olduğunu iyice tespit ettikten sonra, onları 
akıllı, mantıklı bir şekilde uygulamaya koyabilmek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, biz inanıyoruz ki, manevi 
kalkınma olmadan bir memleketin huzur bulması, se
lâmet bulması, saadet bulması mümkün değildir. Hat
ta, hürriyetler bile manevi kalkınma olmadan tahdit 
edilmek mecburiyetinde kalır. 

Demokrasinin temelinde yatan, insana verilen hür
riyetleri, onun suiistimal etmemesi, başkasının zara
rına kullanmamasını kabulüdür. Demokrasinin teme
linde bu yatar. 

Peki siz, hürriyetleri başkasının zararına kullana
cak ölçüde insanlar yetiştirdikten, buna göz yumduk
tan sonra nasıl olacak da, bu demokrasiyi yaşatabile
ceksiniz, bu hürriyetleri nasıl muhafaza edebileceksi
niz? 

İşte bu manevi değerlerin inkâr edildiği ülkelerde 
kopkoyu bir zulüm tatbikatı vardır. Diktatörlükten 
başka kitleleri idare etme imkânı kalmaz. Niye kal
maz? Hürriyeti verdiğin takdirde, o hürriyeti başka
sının zararına, toplumun zararına kullanan insanlar 
yetiştirmişsiniz, insanı yetiştirmemişsiniz. Öyle ise 
hürriyetleri kısmak mecburiyeti var Siz vaktiyle prog
ramınızda onu ifade etmez oldunuz, «Sınırsız hürri
yet» dediniz. 

Değerli arkadaşlarım, samimi olarak burada ifa
de edeyim ki, sizin «Sınırsız hürriyet» diye ifade et
tiğiniz şeyin tatbikatı bir tek şekilde mümkündür: İn
sanı, ahlaki ve manevi değerlere bağlı; bu dünyada 
yaptığı işin hesabını vermekten kurtulsa bile, ahirette 
bunun hesabını vereceğine inanmış insan olarak yetiş-
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tırmezseaiz, katiyen bunun tatbikatı müaakün değil-
dir , .:. .:....•• ..-

E* siz bir şey istiyorsunuz, ona gidecek yolu bilmi
yorsunuz, yahut da ona, gidecek yolu da kabul etmi
yorsunuz. E, bu ikisi bir arada olmaz. 

Ya bu değerde insanı yetiştireceksiniz, ona sınır
sız hürriyet verseniz de, karıncanın kanadını incitmez, 
veyahut da ona sınırsız hürriyeti veremezsiniz. Çünkü 
yetiştirdiğiniz insan, evvela, nasıl edeyim de, nasıl plan-
lıyayım da şu bankanın kasasındaki 1 milyon lirayı 
veya şu, 20-30 milyon lirayı götüren treni soyayım da 
cebime indireyim diye düşünüyor. Bu ikisi bir arada 
olmaz, iyice tespit etmemiz lazım. Ya bu insanı yetiş
tireceğiz, hürriyetleri artıracağız ya bu insanı yetişti-
remediğimiz takdirde hürriyetleri kısmak mecburi
yeti doğacak. 

Niçin şimdi Polis Vazife ve »Salahiyetleri Kanu
nunda değişiklik yaparak polise birtakım ilave salahi
yetler vermeye çalışıyorsunuz? Çünkü, görüyorsunuz 
ki, birtakım hadiseler oluyor, onu insanın kendisine 
bıraksanız, o insanın kendi fazilet ölçüsüne, ahlâk an
layışına bıraksanız, istediğiniz noktayı bırakın onun 
tam tahribatına uygun olarak çalışıyor. O zaman siz 
diyorsunuz ki; «Birtakım zor tedbirleri getirelim de 
bunu önleyelim.» Bu, gide gide polis devleti olmaya 
gider, bu gide gide belirli bir faşist tatbikata gider, bu
nun sonu yok çünkü. Biraz daha salahiyet verdiğiniz
de hadiselerin önlenmediğini görürsünüz, biraz daha 
salahiyet verdiğinizde sonunda, dediğim gibi devlet 
polis devleti olur çıkar. O zaman önleyebilir misiniz? 
O zaman da önleyemezsiniz. Tek çıkar yol vardır, o 
da: İnsan unsurunu ele almak, insan unsurunu yetiş
tirmek. 

Değerli arkadaşlarım, bazan tarihten misaller ve
riyoruz; bu misallerin hangi gayeyle verildiğini bil
meyen arkadaşlarımız, sanki bir nevi; «İşte Milli Se
lametçi arkadaşlarımız tarihle, maziyle burada övü
nüyorlar, halbuki maziyle, tarihle övünmek bir şey 
kazandırmaz» diye düşünüyorlar. Biz bu misalleri al
tının mihenk taşına vuruluşu gibi bir kıyas unsuru ol
sun diye vermiyoruz. 

Möselâ; birçok arkadaşlarımızın yakinen bildiği 
gibi bir İstanbul'un fethinde fevkalade kahramanlık 
gösteren Ulubatlı Hasan'ı herkes takdir eder de şu 
Meclisin üyeleri olan 450 tane arkadaşımız istisnasız 
takdir eder de, (ben buna inanıyorum, inanmak isti
yorum hiç değilse) o JUlufeatlı Hasan'ı o fedakârlığa, 
o feragate memleketi ve milleti için bu ölçüde büyük 
fedakârlığa zorlayanın, teşvik edesin, hazırlayanan 
ne olduğunu düşünmek bile istemez. 

İşte biz bu misalleri verirken, öyle insanlar mı 
yetiştirmek istiyoruz, yoksa babattsa moruk, anası
na kocakarı diyen insanlar mı yetiştirmek istiyoruz; 

• bunun kıyasını gözlerin önüne koyuyoruz. Eğer Ulu
batlı Haşarılar yetiştirmek istiyorsak onun yolu var. 
O, ahlaki ve manevi değerlere bağlı insanlar yetiştir
mektir. O yol odur. E, yok, babasına moruk, anasına 
kocakarı diyen, «harçlığımı artırmazsan çeneni dağı
tırım» diyen evlâtlar yetirtirmek istiyorsak, kendisine 
bir harf öğretene kırk yıl köle olacak ölçüde saygı du
yan evlat yerine, bıçak çekerek, tabanca çekerek vize 
alıp sınıf geçen evlatlar yetiştirmek istiyorsak, onun 
da yolu var; materyalizm işte. Her şey maddeden iba
ret dediğiniz anda, o madde için insanların birbirini 
boğazlamasına nasıl mani olunacaktır? işte çektiğimiz 
sıkıntı budur, senelerin acı faturası önümüze gelmiş
tir şimdi. Dönüş var mıdır? Dönüş vardır. Sadece dö
nüş değil, bunların tedavi edilmesi imkânı da vardır. 
ama inatla, materyalist görüşte ısrar edersek belalar 
artar, daha çok acı çekeriz, anaların gözyaşı bu Hü
kümetin iktidarı döneminde 10 misline ulaştı 100 mis
ine de çıkar. Aşağı yukarı bir yıl içerisinde bine ya
kın vatanın evladı hayatını kaybetti. İçerisinde, kü
çük çocuktan tutun, ihtiyarına kadar bu vatanın bine 
yakın evladı hayatını kaybetti. E, bu böyle devam eder
se yarın binler daha fazlalaşır, üçer beşer, onlar bin
ler haline gelebilir. O zaman, Allah göstermesin, âde
ta şimdi eşiğinde bulunduğumuz bir iç harbe bizi sü
rükler. Bunun faydası yoktur. 

Geliniz, elbirliği ile bu milleti millet yapan değer
lere dönelim, elbirliği ile bunlara sahip çıkalım, insa
nımızı insan olarak yetiştirmeye gayret edelim. 

Maddi kalkınma diyoruz ve milyarlar yatırıyoruz, 
fabrikalar kuruyoruz. Milyarlar harcayarak kurduğu
muz bu fabrikaların içerisinde çalışan insanlar, haki
katen o gün akşam çoluk çocuğuna temiz rızk götür
mek için çalışacağına; ne yapayım ne edeyim de şu
nun çarkları arasına bir parça demir sıkıştırarak bunu 
çalıştırmaz hale getireyim derse; materyalist düşün
cede sonunda bu oluyor. O stop edince kendisi de ça
lışmadan para alma imkânına sahip oluyor. Bu bir
birini öyle geliştiren bir şey ki, neticede topyekûn 
karşımıza kendisiyle bütün cemiyetin mücadele etme
ye mecbur kaldığı bir nevi - artık tâbirini kullanmak 
istemiyorum - hasım çıkıyor. Orada, böyle bir insanın 
yetişmesi yerine, gayet büyük bir gayretle bu memle
ketin kalkınması için çalışan insan yetiştirmek daha 
faydalı değil mi? E, bunu o şahsın ücretini artırarak 
yapabilir misiniz? O şahsın maildi imkânlarını fazla-
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laştırarak yapabüir misiniz? Öyle ise yol bellidir; eğer 
maddi kalkınmayı da istiyorsak bunun yolu ahlâki ve 
manevi değerlere bağlı insan yetiştirmekten geçer. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bir propaganda her 
zaman yapılır: Mevcut nimetlerin eşit olarak bölüş
türülmesi iddiası vardır, solun ortaya koyduğu. Bu 
mevöut nimetleri eşit olarak bölüştüreceğimizi sol or
taya koyar, ancak çözüm yolunda, bu bölüşme şeklin
de insanların birbirine düşmanlığı önlenemez. Neden 
önlenemez? Şuraya 10 kişi alın getirin ve 10 kişinin ̂  
önüne de bir ekmeği koyun. O 10 kişiden sadece biri 
ekmekten daha fazla parça koparmayı eğer hedef 
edinmiş ise, size yeminle söylüyorum ki, o 10 kişi 5 
dakika sonra birbirinin gırtlağına sarılacaktır. Mater
yalist düşünce bunu gerektirir. Çünkü ben daha çok 
almak istiyorum dediğiniz anda sizin bir başkasının 
hakkına tecavüz etmeniz gerekir. \ 

Niçin şimdi işçi işveren arasında bu düşmanlık 
bü çekişme sürüp gidiyor? İşveren diyor ki, «şu işçiyi 
hakkı olanın yarı fiyatına çalıştırayım.» Bu temayül 
yok mu? Var, herkes de biliyor. İşçi de diyor ki, «ben 
hiç çalışmadan para kazanayım». Bu mücadele var 
mı yok mu? Yok diyen bir arkadaşımızın olabileceği
ni zannetmiyorum. 

Bu mücadelede işçi hakkından fazlasını almayı, iş
veren işçinin hakkını vermemeyi düşünürse, burada 
elbette mücadele vardır, elbette kavga vardır. İşte te
mel zihniyet materyalist olursa burada kavgaların ön
lenmesi mümkün değildir. İster sosyalist tatbikat ya
pın, ister kapitalist tatbikat yapın, ne değişir ki? Hak
ka bağlı olmadıktan sonra fabrikanın patronu devlet 
mi olacakmış, fert mi olacakmış ne çıkar? Orada çalı
şan insanın hakkı teminat altına alınacak mıdır alın
mayacak mıdır? 

E, bu nasıl olacak? Bu materyalist görüşlerle ola
cak şey değildir. Bu ne kapitalist görüşle olur, ne sos
yalist, solcu görüşle olur. Bu bir tek şekilde mümkün
dür: Bütün milletimizin, bizim milli görüş diye tarif 
ettiğimiz, başka türlü de tarif etmek imkânı vardır, 
bizim parti programı olarak milli görüş diye tarif et
tiğimiz, bizi bin yıl insanlığın efendisi yapan ahlaki 
ve manevi değerlerimize bağlılıkla olur. Başka bir yo
lu yoktur. Er de olsa geç de olsa bu millet bu nok
taya gelmeye, istemese de mecbur kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, anarşiden şikâyet ediyoruz 
bildiğiniz gibi anarşinin 2 yönü var: 

1. Anarşiyi teşvik eden mihraklar var; bunu bili
yoruz. İç ve dış mihraklar var. Peki vasatın rolü ne? 

Şimdi biz anarşiyle mücadeleyi, sadece birtakım 
mihraklar var, bunlarla yapalım, bu rmhrakları orta
dan kaldıralım, anarşiyi halledelim dersek, vasatı ih
mal edersek» o zaman bu mücadelemizde başarılı ol
mamız mümkün değildir. Vasatın düzeltilmesi için, 
bu tahrike kapılmayan insanların yetiştirilmesi için, ön
ce milli eğitimimizde temel çözümlere gitmek mecbu
riyetimiz vardır; milli eğitimimizi milli yapmak mec
buriyetimiz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ahlâk gökten inmez. Allah 
ve maneviyat gökten zembille inmez. Bunun için gay
ret gösterilirse bir topluluk bu mevzuda başarıya ula
şır. Eğer bunlar ihmal edilirse, bir topluluğun başarı
ya ulaşması mümkün değildir. 

Şimdi biz milli eğitimin millileştirilmesi diye de*-
vamlı dilimizde tüy bitecek kadar bu mevzuu tekrar 
edyoruz. Bunun ehemmiyeti o kadar büyüktür ki, bü
tün meselelerimizin çözümünün buradan geçtiği, üze
rinde düşünen arkadaşlarımız tarafından rahatlıkla 
tespit edilebilir. Bakınız biz milli eğitimimizde ne ve
riyoruz? Bunu niçin değiştirmemiz lamızdır. 

Biz milli eğitimimizde birtakım Batı felsefecileri
nin düşünce tarzlarını, muhtelif dersler halinde sosyo
loji olarak, psikoloji olarak okutuyoruz, çocuklarımı
za öğretiyoruz. Bir Freud'ü, bir Durkheim'i, bir Dar
vin'i çocuklarımıza öğretiyoruz. Bunların ortaya koy
duğu iddiaları da birtakım ilmi gerçekler olarak veri
yoruz ve ondan sonra da diyoruz ki, bu çocuklarımız 
hakikaten cemiyete faydalı birer unsur olsunlar. Tabii 
bunları hepinizin bildiğini biliyorum. Bir kere daha 
tespit etmek için ifade ediyorum. Freud geliyor bi
zim evladımıza ne öğretiyor? 18 yaşında lise son sınıf-
daki bir hanım kız evladımıza Freud'ün felsefesi ola
rak öğrettiğimiz şey şu: «Evladım Freud diye büyük 
bir alim var. Bu çok akıllı bir adam. Bu birtakım tes
pitler yapmış, bakın onu size öğreteyim» diye başlıyor 
hocası öğretmeye. Ne demiş Freud: «İnsanların bü
tün hareketlerinin mihrakında, onları harekete sevk 
eden muharrik güç cinsiyettir». Sen bunu o yaştaki ev
ladıma lisede öğretir, onun haya ve namus duygusunu 
rencide edersen, ondan sonra o kız yavrum da, eline 
tomsonu alır da, öbür erkek arkadaşıyla gider ban
kayı soyarken, basında hepinizin gördüğü boy boy 
resimleri ile karşımıza çıkarsa, kimi kimden şekva edi
yoruz değerli arkadaşlarım, kimi kimden şekva edi
yoruz? 

Yine bu evladımıza getir de biz; «İnançlar var ya>, 
bunlar modadır, bugün böyle olur yarın öbür türlü 
olur. Bugün şimdi bunlar böyle diyorlar ya, moda de* 
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ğişir yarın bu inanç sistemi de değişir. Binaenaleyh bu 
din diye bir safsaata vardır, buna inanma » dersek, 
bir evladı böyle yetiştirirse, ki milli eğitimde şimdi ha
len bu kitaplar okunuyor, bütün çırpınmamız 73'ten 
beri bu Meclisin zabıtları şahittir, bunun düzeltilmesi 
gerektiğini ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten hepimizin mesele
sidir, bunlar parti meseleleri değil, millet meseleleridir; 
bu millet meselelerine topyekûn sahip çıkmak mecbu
riyetimiz vardır. Biz böyle dersek, ondan sonra şu 
sokağın köşesinde - samimi olarak söylüyorum - genç 
yetişmiş bir delikanlımız, bir hanım kızımıza rastla
dığı zaman, ona elle, dille tecavüz etmekten niçin ken
dini alıkoysun? Niçin bunu yapmasın? Bu akıllılık ha
line geliyor. Ondan sonra da bundan şikâyet ediyoruz 
da bunu düzeltmek için gereken hiçbir şey yapmıyoruz. 
Bu mantıklı bir davranış değildir. Ondan sonra arka
sından geliyoruz, bir Darvin'i «ilim» diye okutuyo
ruz; gelmiş adam, «insanlar var ya, bunlar böyle Ce
nabı Allah'ın yarattığı üstün vasıfta belli birçok va
sıfları olan ve Allah'ın yarattığı canlılar değildir. Bir 
evrim teorisi vardır, önce bir tek hücreli meydana gel
miş, amip meydana gelmiş, arkasından gelişmiş, ge
lişmiş, maymun olmuş, o maymunlar da ondan sonra 
insan olmuş; ama ne gariptir ki, maymunların bir 
kısmı insan olmaya karar vermiş, öbür kısmı karar 
vermemiş ki nesillerini sürdürüyorlar» 

Bunu öğretiyoruz evladımıza, ondan sonra diyo
ruz ki, «yavrum sen aklı başında, memleketine fay
dalı, hakkına razı olan insan olarak hayatını geçir». 
E, bütün bunları öğrettikten sonra biz hayal kuruyo
ruz arkadaşlar, hayal kuruyoruz. Bu mümkün değil
dir. 

Öyleyse, mutlaka aklımızı başımıza almaya milli 
eğitimimizi ıslah etmeye, bu cemiyetin, insanını yetiş
tirmeye mecburuz. Biz bu cemiyetin insanını, bu cemi
yetin halkına, bu cemiyetin fertlerine hizmet edecek 
insanı yetiştirmediğimiz müddetçe şikâyet, şikâyet, 
şikâyet; fakat bu şikâyetlerin neticesinde elimize hiçbir 
şey geçmez, dertlerimiz artar, ıstıraplarımız artar. İş
te bu Kalkınma Planı bu ölçüde hakikatlerden uzak, 
bu ölçüde meseleleri daha teşhis dahi edememiş bir 
materyalist plandır. Elbette biz isteriz ki, Türkiye'miz 
maddi bakımdan da bütün ülkelerin önüne geçsin, 
materyalist açıdan da, maddTîmkânlar açısından da en 
ileri devlet biz olalım, bunu isteriz; ama bunun yo
lu birbirimizin gırtlağına sarılmaktan geçmez. Birbiri
mizin gırtlağına sarılmanın yolu, ahlaki ve manevi de
ğerleri cemiyetimize telkin etmek, o yapıda insanı ye

tiştirmekten geçer. Öyle ise, eğer maddi kalkınmayı 
da hedef alıyorsak» bu Plan, bu kalkınmayı sadece bu 
açıdan da eleştirirsek, sağlayamaz. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu mesele çok 
önemli bir meseledir. Bu mesele Planın Meclislere 
gelmesi münasebetiyle ortaya koyduğumuz, ancak ha
kikaten Meclislerimizin üzerinde önemle ve dikkat
le saatlerini, günlerini harcaması gereken ve inanı
yorum ki, bir noktada hakikaten beraber olabileceği
miz çözüm yollarım da bulabileceğimiz, memleketi
miz için çok önemli bir meseledir. Şimdi ben bu hu
susta teklif olarak neler yapılmalıdır, neler yapılırsa 
bunlar, bu istediğimiz şeyler elde edilebilir; kısaca 
bunları arz ederek huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Değerli kardeşlerim, tedbirler olarak, mutlaka 
milletimizin medeni milletler topluluğu içerisinde yi
ne eski şerefli yerini alabilecek ölçüde manevi bir 
Kalkınma seferberliğiyle yetiştirilmesine büyük ağır
lık vermek lazımdır. Bunu bir planlama olarak yap
mak lazımdır. Bu bir koordinasyon altında sağlanma
lıdır. 

ikinci" olarak, manevi kalkınmada hizmet edecek 
kadronun yetiştirilmesi için birtakım mevcut okulları
mıza, fakültelerimize, akademilerimize ilaveten Islami 
ilimler fakülteleri, akademileri açılmalı ve bu hususta 
açılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda iken 
kendisinin de iştirak ettiği imam - hatip okullarının 
sayılarının artırılması gereklidir. 

Ayrıca bu okulların kurulmasında çeşitli kaynak
ları harekete getirmek bakımından da Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün imkânlarının seferber edilmesi ge
reklidir. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Öbür 
dünyada mı kalkınacağız? Nedir bunlar? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir mü
hendis arkadaşım, Teknik Üniversitedeki sınıf arka
daşlığı samimiyetine dayanarak yerinden bir ikazda 
bulundu. 

Zannediyorum ki, üniversite sıralarında beraberce 
kendisiyle bu mevzularda da hemfikir olduğumuz bir 
arkadaşımızdı. Şimdi yerinin değişmesinin onun bu 
temel inançlarının değişmesine sebep Olmayacağı 
kanaatindeyim. 

Tekliflerimi devam ettiriyorum. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir de bakı

yorsun ki, o değil işte. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Uygula

madaki bir eşitsizliği ortadan kaldırma açısından, 
imam-hatip lisesi mezunlarının da üniversite ve yük-
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sekokullara girmeleri hususunda eşitliğin sağlanması 
gereklidir, bu haklar, tanınmalıdır. 

Yüksek İslam Enstitüleri akademi haline getirile
rek cemiyetimizin ve çağımızın çeşitli meselelerine çö
zümler getirecek yüksek evsaflı, araştırıcı, uzman, eği
timci din adamları yetiştirilmelidir. 

Birçok arkadaşlarım şikâyet ediyorlar, «Bazı din 
adamlarının davranışı nasıl oldu?» diye. Bunu yetiş-
tirmezseniz ondan şikâyet etmeye hakkınız yok ki. 

Şimdi biz, tıp fakültelerini kapatsak 50 sene son
ra eğer bizim hastalarımız üfürükçülerin elinde ka
lırsa bunun mesulü o adamlar olmaz, biz oluruz. Eğer 
siz tıp fakültelerini kapatırsanız elinizde üfürükçüler 
kalır, hastalıkları tedavi etmek üzere, işte bunları 
yapmadığımız takdirde, şikâyet erme olanağımız orta
dan" kalkar. 

Değerli arkadaşlarım, İlahiyat Fakültesi, Islami 
İlimler Fakültesi ve Yüksek İslam Enstitüleri, - Islami 
İlimler Akademileri haline getirilmesine dair kanun 
teklifi de vardır - mezunlarına, orta dereceli okullar
da tercihan din ve ahlak dersleri öğretmenliğine ila
veten sosyal ve kültürel dersler öğretmenlik hakları 
da tanınmalıdır. Ayrıca, çeşitli işyerleri, fabrikalar, as
keri birlikler, hapishaneler gibi hizmetlerin toplu ola
rak görüldüğü ve hakikaten moral eğitime ihtiyaç olan 
yerlerde evvela birinci olarak buralarda, bu hizmetleri 
görecek kadrolar tesis edilmeli, kurulmalıdır. İkinci 
olarak da bu sosyal hizmetler biraz önce ifade etti
ğim, Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, Islami 
İlimler Fakülteleri mezunlarına verilmeli, görev ola
rak onlar buralarda hizmet yapmalıdır. 

Ayrıca, nesillere dünya görüşü kazandırmakta bü
yük ehemmiyeti olan ahlak, sosyoloji, felsefe, psiko
loji gibi derslerin müfredat programları, muhtevala
rı, milli inanç ve manevi değerlere bağlılığı sağlayacak 
şekilde yeniden yazılmalıdır. 

Ayrıca, manevi ilimler sahasında yetkili uzmanlar
ca hazırlanmış özel ve terbiyevi programlar, radyolar 
ve televizyonlar aracılığı ile yayınlanmalıdır. ^Televiz
yon ve radyolarda yayınlanan çeşitli programlar, mil
li kültür, ahlâk ye inançla bağdaşmasına itina gösteri
lerek seçilmelidir. Polis ve Meteoroloji radyoları gibi 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak kurulacak bir 
radyo istasyonu vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışında 
bulunan vatandaşlarımızın manevi ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere yayın yapılması sağlanmalıdır. 

Yine manevi kalkınma seferberliğinin uygulanma
sında karşılaşılacak engelleri giderecek mevzuat dü
zenlemeleri yapılmalıdır, 

„ Aynı şekilde müspet ilimlere ait ders kitaplarına, 
milletimizin bu ilimlere yaptığı hizmetleri tanıtan bö
lümlerin konulmasına önem verilmeli, yeni nesillere 
dünya görüşü aşılamakta önemli rol oynayan ahlak, 
sosyoloji, felsefe ve psikoloji derslerinin müfredatı 
ve kitapları milli inanç, manevi değerlere bağlılığı te
min edici şekilde yeniden yazılmalıdır. 

Nihayet, sonuncu olarak ecdat yadigarı vakıfları
mızın korunması ve geliştirilmesine dikkat ve itina 
gösterilmeli, yurt dışındaki vakıflarımıza da yakından 
ilgilenilecek ve vakıfların kuruluş gayeleri dışında kul
lanılmayacağını teminat altına alacak şekilde mevzuat 
çalışmaları ve düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Bu teklifleri Yüce Meclise arz ediyor, yine Yüce 
Meclisi grupum adına saygı ve hürmetle selâmlıyorum. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına ikinci turdaki 

konuşmalara devam etmek üzere Sayın Fehim Adak.s 

Buyurun Sayın Adak. 

MSP GRUPU ADINA FEHİM ADAK (Mardin) 
— Sayın Başkan, muhterem mffietivekileri; 

Dördüncü Beş yılık Planın istinat ettirildiği eko-
nJorniık sistem üzeninde MSP görüşlerini arz etmeye 
çalışacağım:, Sözlerime başlamadan evvel hepimizi 
hürmetle sdajmlarıım. 

Kalkınma planlarında muayyen bir büyüme he
def alınmaktadır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında gayri safa milli hâsılanın % 8 artırılacağı, 
fcünıun neticesinde 4 yılık tatbikattan sonra fert ba
şına milli gelirin 26 7% liradan 35 275 liraya çıkarıla
cağı ve fert başına ortalama artışın % 5,7 civarında 
olacağı kaibul edilmiştir. Böylece fert başına milli1 

gelir payı bin dolar civarında olan Türkiye'mizde, 
bu plan tatbikatı/yıla her sene takriben 50 - 60 dolar 
civarında bir mili gelir eklemesii yapılacaktır. Buna 
mukabil, fert başına milli getir payı 5 'bin dolar ci
varında olan OECD ülkelerinde ise şu anda yılık 
eklenen, fert başına eklenen milli gelir payı 80 - 100 
dolar civarında olmaktadır. Bu basit mukayese ikimi-
zjin arasındaki 4 bin dolarlık farkın çok uzun seneler 
muhafaza edileceğind ve miilatlieriin tarihi için dahıi, 
çok büyük sayılabilecek yıllar içinde dahi bu ülkele
re yetişemeyeceğimdızi göstermektedir. Böyle fb'ia* iti
raza «İmkâni'ajriımıız azdır, imkân Olsun daha büyük 
hamle yapalım» cevabı hazırdır. Halbuki memleke
tlimiz (taibi kaynakları ve diğer imkânlarıyla mulka> 
yese etmek istediğimiz ülkelerden kat kat üstündür. 
Aşağıda daha detaylı olarak izah edeceğim gibi, buı 
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netuce uzun yıllar tacbik ettiğimiz garp taklitçiliğinin 
tabii neticesidiir. 

Fert başına düşen ortalama mili gelir payı bu 
ıdereoe ıkiüçüık olmakla beraber, bunun fertler arasın
daki dağılımı da anormaldir. En düşük gelirli nü
fusun % 20'li'k kısmımı ihtiva eden tabaka, gelirin 
ancak % 3,5'unu, en yüksek gelirli % '201i!k tabaka 
lise gelinin % 56,5 unu allmaıtotadur. Bu tabakaların 
fertlerinin kendi içindeki dağılımı da anormaldir. 
Her tabakamın fertleri arasında da büyük ayrılıklar 
mevcuttur. 

24 . 11 . 1978 O : 1 

Servetin eşit dağılma füıkri böyle .bir farklı meslek 
gruplaşmasını önler. Onun içtkı fıtrata aytadır. Dar 
'ha ıbaşlarugıçtta imkânsızı hedef almış olmak ki, her
kes gönlündekine ulaşacak denişe, belki fertlerin pek 
(büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanı olmak isteyecektir. 
Bu ilse mulhalldir. Komünizm bu muhali gerçekleşıtire-
ceğinii (iddia ile yola çıkar; fakat tatbikatta muhali 
olan bu iddiayı imkânları hepsini güya toplum için* 
mıiş garip iddiası içinde bir zlümrenin eline toplar. 
Ezilen, yine 'büyük fakir kitfesidir. Kapitalist nizam
daki büyük servet sahipleri gibi lüks yaşantıya gark 
olanlar toplulm namına imkânı elinde tutan otorite 
sahipleri ve parti ileri gelenleriyle, parti mensupları
dır, 

îşte bundan dolayıdır ki komünizm devlet kapi
talizminden farklı bir şey değildir. Materyalist görü
şün neticesi! olan devlet kapitalizminde mal, mülk 
edinme arzusu yok edildiği için, faaliyetlerde randı
man düşmekte, kontrol zorlaşmakta, yaşanmaktan 
bezginlik doyulmaktadır, 

Servetin bir diğer birikme şekli kapitalizmdeki 
'birikmedir. Kapitalizmin meydana getirdiği şekildir. 
Burada hedef kazançtır. Ferdin bu materyalist hede-
finde kazancın haksız olup olmaması eşittir. Bunun 
neticesi olarak kredi ve banka sistemi, kapitalist sis
temin belkemiğini teşkil etmiştir. îşte halksız kazan
cın kökü de bundan doğmaktadır, 

3 faaliyet tarzı tasavvur etmek mümkündür: 
Birindi faaliyet tamzı, kendi öz sermayesiyle çalışan 

kişinin hem sermayesi hem de emeği kendisine ait 
olacağı için, 'bu faaliyetten doğan kârın hepsinin ken-1 

dişine ait Olması hallidir ki, Ibu Ibir haklılıktır, 
İkindi faaliyet şekli, şayet başkasına ait bir ser-

maiyeyle faal'iyet yürüten bir kişi düşünürseniz, bu 
'kârının 'bir miktarını sermayenin payı olarak ayırma
sı, bir miktarını da yaptığı faaliyetin payı olarak böl
mesi haklılıktır. Bunun dışındaki şekil haklı değildir. 

Üçüncü şekil, kapitalizmin kredili sistemidir. Bu 
kredili sistemde, kapitelist yahut bankadan kredi 
alan 'kişi, bu kredimin masrafı namı altında bankaya 
faiz ödemekte, buna mukabil, bu paranın kârıyla ken
di emeğinin karşılığındaki kârların hepsini kendine 
mal etmektedir. 

Bankadan 100 lira kredi alan müteşebbis aldığı 
para için 10 lira faiz öderse, bu 100 liralık kapital 
kendisine i 10 liraya mal olur. Bu 110 lira % 20 kâr 
ederse, bunu ihtiyaç sahiplerine 132 liraya devreder, 
Halbuki, para kendisinin olsaydı bu malı ihtiyaç sa
hibine 120 liraya devretmliş olacaktı. O halde, bu ika* 

Servet dağılımlında durum daha da kötüdür. Bu 
farklılıklar gittikçe büyümektedir, durmamaktadır, 
küçülmemektedir. Bu kötü dağılımın, bu fakir - zengin 
arasındaki büyük farkın, mevcut sistem içinde gelir
den alınacak vergilerle düzeltilmesi de mümkün değil
dir. Gelirden alman vergiler ister işçilikten alınışın, 
lister müessese kârından alınmış olsun, neticede istih
sal maiyetine eklenecek, fiyatları artıracaktır ve 'böy
lece de malı kullanan büyük fakir kitlenin koynuna 
binecektir. Fakir daha çok ezilecek, zengin daha zen
gin olacaktır. Bu gidiş içinde geçimini zor temin eden 
Ibüıyük kitlenin tasarruf imkânları ve yatırım arzuları 
yok olacaktır. Memleket imkânları bugün göründüğü 
gîbi mahdut birkaç İkisinin elinde, onların arzuları 
istikametinde ikulanılacaktır. 

İşsizlik, planlardaki iddiaların zıddına her geçen 
gün artmakta, dış ticaret açığı tahammül edilmez ve 
karşılanamaz seviyelere ulaşmaktadır. Şimdi mesele
lerimizin kötüye gidişinin kökünde seçtiğimiz eko
nomik sistemin büyük çapta rol oynadığını göstere-
iblmek için ekonomik sistemlerin tatbikatım kaba 
hatları l e gözden geçirelim;. 

Komünizm fertlerin hepsine eşit servet sağlamak 
iddiası ile yola çıkar. Bu iddia fıtrata aykırıdır. Ka
biliyetler, işlerin ve fertler, faaliyet sahalarının farklı 
oluşu, istihsalde veya hizmetlerde farklı güç zarureti 
bunu imkânsız kılar. Cemiyet içinde fentlerin hayat
larını idame ettirebilmeleri karşılıklı işbölümü ve da
yanışma İe mümkündür. Bir kişi bütün ihtiyaçlarım 
'bizzat temin edebilecek durumda olamaz. Tek bir 
ferdin ayakkabısını yapan, ayakkabısının derisini te
min eden, bunun hayvanını besleyen, elbisesinin ham-
ımaddesini temin eden, onu ören, ibiçen, dilken, evinin 
'hammaddesini üreten» onu inşa eden bir fert olması 
mümkün değildir. Bu misaller sonuna kadar uzatıla
bilir. öyleyse cemiyet hainde yaşayan insanların bir
birlerine 'ihtiyacı vardır ve her işkolunu yürüten grup
ların var olması kaçımlmazdtf. 
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pdtaıBst sistemde, ıbamikalı faizli sistemde faiz ve fai-
zıin kârı malı küllanacaık olan, faaliyetten istifade 
edecek olan büyük kMenıin şartına ıb&nmektedıir. Tüc
car ta işte herhangi 'bir rislk altına girmemektedir. 

iBöylıeee, burada şu haksızlıklar meydana geknek-
İ&Ğit: 

Sermaye kendisinin olmadığı için kârından belki 
10 'İrasını sermaye sahibine vermesi gereken bu kftşi, 
100 liradan 10 lira kazanacağı yerde, 100 İkadan - bu 
faizli sistemde - 22 lira gibi, 12 lirası haksız olan 
ibir Ikâır temlin etmıdktedir. 

Yinıe müstehliıkliin 120 liraya alması lazım gelem 
imal, bu faizli sistemden dolayı kendisine 120 lira de
ğil, 132 liraya aktarılmak suretiyle büyük kitleden 
hak'sız yere büyük paralar çekilmektedir.. 

Hayat pahalılaşması sadece bir elde değil, bütün 
malın veya hizmetlerin el değişmesiyle çoğalacaktır. 
Bu faaliyet sadece bir el vasıtasıyla yapılmamakta
dır. Kapitalist sistemde bütün faaliyetler faizle yü
rütüldüğü için, her faaliyeti faizle işleyen kişi, bu 
faizi faaliyetin üstüne ekleyecek, bir sonraki ki
şiye maliyet kabarmış olarak gelecek, sonraki de al
dığı paranın faizlerini gene bu faaliyetinin üstüne 
ekleyecek; böylece faiz ve faizin kârları, her el de
ğiştirdiğinde mal katlanarak fiyatı artıracak ve neti
cede bütün bu artan fiyatlar müstehlikin sırtına bi
necektir. 

Mevduat sahibine gelince; aslında bankanın kre
dilerini, mevduat sahiplerinin bankaya yatırdığı 
mevduatlar teşkil eder. Mevduat sahibi, bankaya 
koyduğu mevduatın karşılığında cüzi bir faiz almak
tadır. Bu faiz nispetleri % 2 ila, bugünkü şart
lar için % 20 arasında değişmektedir. Halbuki fi
yatların artışı senede bu mevduata ödenen faizin üs
tünde olmaktadır. Bugün için fiyatlardaki artışı % 
40, % 50, hatta % 70 kabul ettiğimiz takdirde, ban
kaya parasını koyan mevduat sahibine ödenen % 
2'lik, % 5'lik, % lO'luk faizler paranın değer kay
bını karşılayamamakta ve haddizatında mevduat 
sahibine ilave bir para ödemesi yerine, parasının 
değerinin düşmesinden dolayı bir nevi cebinden para 
çalınmaktadır. ,•- Bu faizli sistemin ikinci büyük hak
sızlığı da mevduat sahibine olmaktadır. 

Demek ki, faizli sistemin üç tane haksız yönü 
vardır: Biri, mevduat sahibine yapılan bu haksızlık
tır, mevduat sahibinin cebinden para çalınmaktadır; 
ikincisi, faizle faaliyet gösteren kişinin kendi pa
rasıyla faaliyet göstermesi haline nazaran daha fazla 
kâr sağlaması ve bu kârın haksız olması; üçüncüsü, 

faizli olmayan sistemde, faaliyetlerde meydana ge
lecek malı veya faaliyeti kullanan büyük kitlenin, 
bu faaliyetlerden doğacak maiyetler düşük olduğu 
için faizsiz sistemde, bunları ucuza temin edecekleri 
yerde, faizden dolayı çok yükseltilmiş olan fiyatlar
la ve daha pahalı bir tarzda temin edilmesi suretiyle, 
büyük müstehlik kitlenin ezilmesini- meydana getir
mektedir. îşte faizli sistemin bellibaşlı zararları bun
lardır. 

Şimdi, kapitalist sistemde servet nasıl dağılır? 
Bu haksız kazançlar sebebiyle, kendisine ait olma
yan sermayelerin haksız kazançları sebebiyle, faizli 
faaliyet gösteren büyük tüccarlar, büyük müteşeb
bisler, sermayelerini çok süratli artırma durumuna 
girmektedirler. 

% 20'lik bir faizli bir sistem içinde 16 sene % 
20 kâr sağlayan bir tüccar düşünürseniz ve bu adam 
kendi sermayesi kadar bankadan aldığı krediyi ken
di sermayesine ekleyerek bu faaliyetini yürütse, 16 
sene sonra bu kişinin ilk sermayesi 400 misline ulaş
maktadır. Buna mukabil, sadece kendi sermayesiyle 
iş gören veya aldığı ilave sermayenin payını kârdan 
ödeyen faizsiz sistemde çalışan kişinin sermayesi ise 
16 sene sonra sadece ilk sermayesinin 6 - 7 misline 
ulaşmaktadır. Biri 400 misline ulaşıyor, biri 6 - 7 
misline ulaşıyor. 400 misliyle 6 - 7 misli arasında
ki fark, -tamamen demin bahsettiğim haksız kazanç 
talebiyle temin edilmiş olan büyük farktır. Bu du
rum servetin süratle mahdut ellerde toplanmasını ge
rektiriyor. Servet süratle mahdut ellerde toplanın
ca ise, mahdut servetiniz mahdut ellere gidince, 
memleketin büyük kitlesi fakirliğe duçar olmakta ve 
bu servetten en ufak bir pay alamamakta, geçinme 
sıkıntısı içine itilmiş bulunmaktadır. 

Kapitalist sistemin bu çarpıklığı bir yerde dur
maz. Her geçen gün mahdut kitlenin zenginleşmesi, 
servetin mahdut ellerde toplanması daha büyük 
bir süratle yürümekte ve büyük kitlelerin fakirleşme
si de çok daha süratli büyümektedir. 

Faizli sistemlerde yatırım nasıldır? Faizli sistem
de yatırım, hepinizin tahmin edeceği gibi, daha istih
sale geçmeden yatırıma harcanan paranın faizleri de 
ayrıca ödeneceğinden, faizin yatırılan paraya eklen
mesi suretiyle yatırım bedelleri süratle yükselmekte
dir. Normal % 20 faizle yürütebileceğiniz bir faa
liyet düşünürseniz, - bu faaliyet; bir fabrika inşaaiü, 
bir başka inşaat olabilir- bunun 6 sene inşaatının 
devam ettiğini tasavvur ederseniz, sâdece faizlerden 
dolayı bu faaliyetin maliyeti, faizsiz sistemdeki ma-
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liyetin 2 - 2,5 misli daha büyük olmaktadır. Öyley
se, maliyetleri bu derece artıran faiz, birçok men
fi neticeler doğurmaktadır. Bu neticelerden birka
çım sizlere arz etmek isterim. 

Faizli sistemde yatırım bedelleri ve işletme ser
mayesi miktarı . faizsiz sistemdekine nazaran çok 
büyük rakamlara ulaşmaktadır. Bu sermayeyi bul
ma imkânı azaldığından, faizli sistemde yatırım hız
lı akışı ve teşebbüsün yaygınlaşması önlenmiş olur. 
Bunun neticesi olarak, istihsal azalır, işsizlik çoğa
lır ve bu işsizliğin önlenmesi mümkün olmaz. Faiz 
nispeti arttıkça bu büyüme çok daha hızlı olur. Ya
tırım sahası, sadece imkânı olanlara veya bu im
kânları temin edebilme yolunu bilenlere terk edilmiş 
olur. İmkânı olan daha büyük imkâna sahip olur. 
Bu yatırımlardan elde edilen malların fiyatları, aynı 
şekilde ve aynı nispetlerde büyür. Bu yükselen fi
yatlar, sanayici ve yatırımcıyı değil, malı kullanan 
büyük müstehlik zümreyi ezer, memleket imkânları
nın gereği gibi değerlendirilmesi önlenmiş olur. Aynı 
şartlardaki iç ve dış imkânlara yatırım safhasında 
daha ucuz faiz şartları sağlayabilenlerle daha yük
sek faiz oranlarına mecbur kalanlar arasında rekabet 
imkânı kalkar. Dış ülkelerde umumiyetle faiz nispet
leri düşük olduğundan ve diğer girdiler de ucuzlatıl-
diğından, bizdeki ağır şartlarla meydana getirilecek 
istihsalin dış rekabet gücü yok edilmiş olur. îthal ka
pılarının açık tutulması halinde, içeride teşebbüs im
kânı geniş çapta ortadan kalkar. Çünkü, sizde faiz 
nispeti yüksek olduğu için istihsal maliyetleriniz yük
selmektedir; dışta faiz nispetleri düşük olunca, dışta
ki istihsal edilen mal sizinkinden daha ucuz olacağı 
için, dışa kapılarınız açık olduğu müddetçe, içeri
deki teşebbüsler ortadan kaldırılır, her şey dışarı
dan gelme temayülüne döner ve piyasada ithal malı 
artar ve dış ticaret açığı gün geçtikçe çoğalır, ekono
mik düzen bozulur. 

Şayet yatırımlar ve işletme külfetleri faizsiz bir 
sistem içinde yürütülürse, yukarıdaki izahatlardan 
sarahaten anlaşıldığı gibi, faizsiz sistemde maliyet 
unsurlarında ufak tefek pahalılıklar olsa dahi, faiz 
nispeti ne kadar küçük olursa olsun, faizli nispetleri 
faizsiz nispetleri kadar olmaz. 

Fiyat meselesi; 

Faizin fiyatın teşekkülünde çok büyük rolü oldu
ğu şüphesizdir. Alınan sermayeye ödenen faiz, fi
yatları teşekkül ettiren unsurlar arasındadır. Bir 
müteşebbis, mal imal eden biri, bankaya ne ka
dar fazla ödeme yaparsa, bankaya ne kadar fazla 
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faiz ödemesi yaparsa, bu, o müteşebbisin gideri ol
duğu için, imal edeceği malın maliyeti o derece 
yükselir. Öyleyse faiz, maliyetleri yükselten belli-
başlı etkendir. Faizsiz sistemde maliyetler çok daha 
düşük olmakta, bunun neticesi olarak da fiyatlar 
fevkalade düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu fiyat
ların artışı, büyük müstehlik kitleyi ezer, yatırım 
için tasarruf imkânım azaltır, dış pazarlarla reka
bet imkânını yok eder, memleketi dış pazarlara açık 
pazar haline getirir ve işsizliği artırır. 

Şimdi, bir taraftan fiyatlar artarken, fiyatların 
artışı mecburen ücretlere tesir eder; fiyatlar arttık
ça ücretleri artırmak mecburiyetindesiniz. Ücretleri 
hayat seviyesine uyacak tarzda atırmafc zarureti do
ğunca, fiyat - ücret artışı, banka faaliyetlerinin yü
rütülmesi için faiz nispetini artırmayı zaruri kılar. 
Faiz nispeti arttıkça tekrar fiyat artar, fiyat arttıkça 
tekrar ücret artar, ücret arttıkça tekrar faiz artar. 
Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu fasit daire 
bundan ibarettir. Bunun bir yerde kapanması müm
kün değildir, faizli sistemin bu tabii neticesidir. 
Bizde faiz nispetleri çok yüksek olduğu için, bu at
layışlar, bu fasit dairenin büyümesi çok daha sü
ratli olmakta; diğer kapitalist ülkelerde faiz nispet
leri düşük olduğu için onlarda bu fasit daire daha 
dar bir çerçeve içinde işlemektedir. İzafi olarak bi
zimle onların arasındaki fark her geçen gün büyü
mektedir, bizdeki faiz nispeti çok büyük olduğu için. 

Gene, faizli sistemde müesseseler çok süratli if
las durumuna geçebilirler. Kendi prası kadar para 
alan bir müessesenin % 50 zararla iflas etmesi müm
kün iken, parasının iki misli, kapitalinin iki misli 
kredi alan bir müessesenin % 33 zararla iflas etme
si mümkündür, sermayesinin 10 misli kredi alan bir 
müessesenin ise % 9 zararla iflas etmesi mukadder
dir. 

Para meselesi memleketimiz için büyük bir ehem
miyet arz etmeketdir. Dolara bağlı paranın mem
leketimiz için ilave zararları, bugün için herkes ta
rafından müşahede edilmiş bulunmaktadır. 

Dış ticaretin dış paralarla yapılmış olmasının, 
memleketimize senede 500 milyon dolar civarında ila
ve bir yük yüklediği, senede 500 milyon dolar ci
varında zararımıza sebep olduğu da bir vakıadır. 10 
milyar dolar civarındaki ithalat ve ihracatımızın bu 
parayı tedarik ile sarf noktası arasında 6 ay geçme
si halinde, temin ettiğimiz dolarların iştira gücün
deki bu 6 aylık azalma, tamamen sırtımıza binmiş 
olmaktadır. Temin ettiğimiz noktada bunu yüksek 
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değerle temin ediyoruz; sarf ettiğimiz noktada, do
ların düşmesini sineye çekerek, daha düşük iştira 
gücü ile sarf ediyoruz. 

Bu ikisinin arasındaki fark % 5 olursa, 6 ayda 
10 milyar dolarlık bir ticaret hacminde, sadece dış 
para ile ticaret yapalım gayretinden dolayı, memle
ketimizin senede zararı 500 milyon dolar civarında
dır. Tabii ki bu zararlar, parasını kullandığımız ki
şilerin lehine yazılmaktadır. 

Gene bu sistemde israf, belli başlı zararların ba
şıdır. îsraf bu sistemin anaunsurlarındandır. Bu 
sistemdeki israf ise, memleketleri batırmak için bi
rebirdir. 

îsraf, kazanılanın hepsinin yok edilmesini intaç 
eder. Bu ise tasarruf gücünü ortadan kaldırır. Hal
buki, yatırım yapmak, ekonomide hamle yapmak, 
ancak tasarrufla mümkün olmaktadır. Bütün kazan
dığınızı israf ederseniz, elbette memleketin bir yere 
ulaşması mümkün değildir ve neticede memleket 
ekonomisinin büyümesi de mümkün değildir. Bu 
israf meselesi üzerinde fevkalade önemle durulması 
gereklidir. 

O halde, bu anlattıklarımızdan sonra doğru sis
temin bariz vasıflarını saymak mümkün olmaktadır: 
Faiz olmayacaktır bu sistemde, vergi kârdan değil 
nami güçten alınacaktır, herkese asgari geçinme şartı 
temin edilecektir ve bu, varlıklıdan güçsüze doğru 
işleyen devamlı bir fon ile sağlanacaktır. Fiyatlar 
bu sistemde böylece yükselmeyecek, yatırım hacmi 
büyüyecek, dış ülkelerle rekabet imkânları artacak, 
memleket kaynakları artırılmış olacak, tasarrufa ri
ayet edilmek suretiyle yatırım gücü artırılacak tasar
rufların iddihar edilmeyip yatırımlara çevrilmesi sağ
lanacak, güçlü para sistemi kurulacak, servetin âdil 
dağılımı temin edilecek, kredilerin âdil ve hakkani 
ölçüler içinde dağılması temin edilecek, en ileri tek
nolojik gelişme ve ağır sanayi hamlesiyle memle
ket imkânları müsmir yönlere sevk edilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; görülmektedir ki, Tür
kiye'mizin bu duruma düşmesi, imkânların azlığın
dan değildir. Aynı imkânlarla çok daha ileri nok
talara gitmek mümkündür. Bu hale düşmemizin en 
büyük âmili, seçtiğimiz kapitalist ekonomik sistem
dir. Bu ise, Garptan, bu durum hesaplanarak em
poze edilmiştir. Bunun yerine, gene Garptan kop
ya edip, ikame edilmek istenen sosyalist sistem de 
hiçbir şeyi düzeltmeyecektir. Esasen Garp dahi, bu 
iki sömürücü adaletsiz sistemin sıkıntıları altında 
inlemektedir* 
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Ekonomi tahsili yaptırdığımız gençlerimize, mil
yarlar sarf ederek, sadece yanlış ve bizi yıkan sis
temleri öğretiyoruz. Milli sistemimizin tek kelime
sinden bu talebelerimize bahsetmiyoruz. 

İlgililere sesleniyorum; kolay kopyacılık yolunu 
bırakalım, gayret sarf edelim, ter dökelim, doğru 
yolu bulalım. 

Bu yanlışlardan ve büyük vebalden kurtulmak 
için, elbirliği ederek doğru yola dönmenin zamanı 
gelmiştir. Allah memleketimize, doğru yola dön
meyi ve her türlü batıldan, taklitten, materyalist gö
rüşlerden sıyrılmayı nasip etsin. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 

Milli Selâmet Partisi Grupu adına şu ana kadar 5 
saat 23 dakika konuşma yapılmıştır. 

Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Agâh Ok
tay Güner, buyurun efendim. 

MHP GRUPU ADINA AGÂH OKTAY GÜNER 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muh
terem heyetinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grupu ve 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında 
Grupumuzun görüşlerini huzurunuzda ifade etmeden 
önce, Planı takdim konuşmasında Sayın Başbaka
nın ifade buyurdukları çeşitli görüş ve düşüncelere 
öncelikle temas etmek istiyorum. 

Huzurunuzda öncelikle belirteyim ki, Sayın Baş
bakanın konuşması, geçmiş dönemlerin tenkidi, kö
tülenmesi ve kısaca, «onlar kötüdür, ben iyiyim» ha
vasını taşıyordu. 

Üzülerek görüyoruz ki, Sayın Başbakan bu ha
vadan bir türlü kurtulamıyorlar. Konuşmalarında, 
Planın gayri safi milli hâsılada, yatırımlarda, yatı
rımların dağılımında, marjinal tasarruflarda hangi 
dengelere dayandığını maalesef dinleyemedik. Sena
toda yaptıkları konuşma metni de yanımda; 80 say
faya yakın bu konuşma metnini dikkatle okudum. 
Bunda da Planla ilgili herhangi bir bilgiye rastla
mamız maalesef mümkün olamadı. 

Sayın milletvekilleri, hayatın gayesi, bize göre 
insanın kendi kendisini aşması ve kendi basanlarını 
tescil etmesi olmalıdır. Komşunun balını kendinize 
zehir ettiğiniz müddetçe, hayatınız kavruk ve kuru 
kalır, bir gelişmeye ulaşmanız gerçek manada müm
kün olama2. Biz bu sebeple artık Sayın Ecevit'in bu 
alışkanlıktan kurtulmasını, geçmiş hükümetleri yan-
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üş ve noksan bilgilerle, çoğu kere yalanlarla kü
çültme ve karalama gayretlerinin yarini, bu işe ayır-
dîkları zaman ve kaynakları işe esirmelerini; mem
leketimiz, rejimimiz ve kendilerinin siyasi gelecekleri 
yönünden hayırlı gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. 

Politik hırsı aklının gerisine almış herkes, bu
günkü Hükümetin kendi kendisini ve memleketi han
gi sıkıntılara, hangi darboğazlara soktuğunu gör
mektedir ve kabul de etmektedir. 

Sayın Başbakan müzakereler sırasında yaptığı 
ilk konuşmada, «aldığımız yükün altında ezilmedik» 
diye bağırmak lüzumunu acaba şuuraltı bir savunma 
ihtiyacından mı duyuyorlar? Elbette, aldıkları yü
kün altında ezilmemişlerdir ama, meselelerin önünde 
Hükümet çoktan tükenmiştir. 

Başbakanlık sorumluluğunu taşıyanların, güzel 
konuşmak kadar, muhtevalı konuşmalarının ve söy
ledikleri sözün memlekete neye malolduğunun şuu
runda olmaları gerektiğinin inancındayız. Ama temel 
hedef ne olursa olsun, siyasi hasımlarımı temizleye
yim olunca, maalesef hırs aklı siliyor ve Türkiye 
Devletinin Başvekili bu kürsüde, «biz hükümet ol
duğumuz zaman Türkiye'nin yarını kalmamıştı» di
yebiliyor. 

Aziz arkadaşlarım, böylesine felaket tellallığı 
yapmanın ne fayda getireceğini size sormak istiyorum. 
Bundan hiç kimseye fayda gelmez. Böyle diye diye 
dış ekonomik münasebetlerde ve dış politikada, mem
leket neticesi belli olmayan bir yalnızlığa doğru sü
rükleniyor. Devlet hayatında meydan okumaların, 
bir siyasiyi, bir devlet adamını ve ülkeyi yaralamak
tan başka hiçbir fayda sağlamadığı geçmiş tecrübe
lerle ortada. 

Sayın Başbakan - zannediyorum bu konuşmala
rımız kendilerine aynen intikal edecektir, burada 
bulunmalarını çok isterdim - Türkiye ebediyen ya
rınları olan bir milletin ülkesidir; buna inanınız, bu 
inancı kafanıza ve gönlünüze yerleştiriniz. Bu ya
rınlar yokıtu da, siz Hazreti Musa gibi gökten helva 
mı indirdiniz? Yaptığınız işleri neyle yapıyorsunuz? 

Sayın Başbakan açık konuşmalarında; bizim so
rumlu olduğumuz dönemde, koalisyon hükümetinin 
sorumlu olduğu dönemde, kalkınma hızının 7,4'de 
seyrettiğini, 6'ya düştüğünü, son yıl 5'e düştüğünü 
ifade ettiler. Peki, şimdi bu kürsüden Sayın Başba
kana ve hükümetin üyelerine, «siz bu sene neden kal
kınma hızını sıfıra indirdiniz?» diye sormak bizim 
hakkımız değil midir? 

İhracat gelirinde bizim döııemâriiade düşüş ©Ço
ğunu; bu dönemde ise Saym Başbakan, ifcracatnu 
artırdıklarını; bizim, ürünleri tarlataffta füfttttüğfü-
nıüzü beyan ettiler. Biz hükümetten ayrridiğirraz za
man 1 750 000 000 dolar ihracat geliri Merkez Ban
kasının kasalarına girmişti. Ayrıca 750 milyon dolar
lık tarım ürününün ihracat anlaşmasını yapmış, sa
tış bağlantılarını da tamamlamıştık. Ticaret Bakan
lığının bütün namuslu dosyaları ve teknisyenleri bu 
gerçeği biliyorlar. Bugünkü görevli Bakan arkada
şımıza görevi devrederken, bu meseleyi aynen söyle
dim. Böylece biz, 2 500 000 000 dolar toplam ihra
catı gerçekleştirmiş bir kadroyuz. Burada duruyo
rum ve diyorum ki, «siz bu yıl - gönülden temenni 
ediyorum - 3 milyar dolarlık ihracait yapın, biz bu 
kürsüye gelelim ve sizi tebrik edelim.» Türkiye'de, 
başarabilirseniz, sorumlu hükümet olarak bugün si
ze; bugün muhalefet olan ve yarın mutlaka iktidar 
olacak bizim kadrolarımıza, Türkiye'de yapılması 
gereken tonlarca iş düşüyor. Türkiye'de birbirimizi 
yapmadığımız işlerle zemmedecek yerde, yaptığımız 
işlerle bu kürsüye gelirsek, zannediyorum daha başa
rılı oluruz. (AP ve MHP sıralarından «Bravo»' ses
leri, alkışlar) 

Ayrıca, 10 aydır Hükümettesiniz. Değerli arka
daşlarım, 10 aydır hükümettesiniz, Sayın Başbakan; 
«tarlalarda ürünleri, çürüttünüz» diyor. Hükümetin 
Başbakanı bu kürsüde söylüyor. Hangi müfettiş ra
poru, hangi tetkik size bu neticeyi verdi ve siz hü
kümet olarak hangi rapora dayanarak bu iddiayı bu
raya getirdiniz? Bunu da söylemeniz gerekir. 

AYHAN ALTUG (istanbul) — Çürümeye terk 
edilmemiş miydi? 

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) — «Enkaz 
devraldık» diye yedi düvele ilan ettiğiniz milli eko
nominin size intikal eden stoklarını satıyorsunuz. 
Daha sizin döneminizde alınmış, ambarlara konul
muş ve bu dönemden ihraç edilmiş ne bir kilo pa
muk, ne bir kilo ayçiçeği var. Sattığınız fındık, sat
tığınız pamuk, sattığınız buğday, hep geçen hüküme
tin çiftçimize sağlamış olduğu hizmetlerin; ilaçlan
mış buğdayın, vaktinde verilmiş tohumun, zamanın
da sağlanmış gübrenin ve bu milletin sonsuz şükran
lara layık fedakârlığının Allah'ın verdiği rahmetle 
değerlendirmesinin sonucudur; sizin eseriniz değil
dir. 

Buğdayı ve fındığı düşük fiyatlarla aldınız. Sizin 
de kabul ettiğiniz, hüsranla sonuçlanan devalüasyon 
uygulamasından sonra, daha çok çalışmaya, daha 
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çok üretmeye, daha çok satmaya ve daha az kazan
maya mahkûm edildik. 1977 yılının ilk '6 ayında 68 
bin ton pamuk satılarak 108 milyon dolar gelir sağ
landı. Î978 yılında aynı dönemde, 177 bin ton pamuk 
satıldı, 209 milyon dolar gelir sağlanabildi. Rakam
ların ortaya koyduğu açı gerçek, pamuk gelirini 2 
katına çıkarabilmek için, sattığımız pamuk miktarı
nın 3 misline yakın artırılmış olduğudur. 

Fındıkdaki duruma gelince; mart, nisan mayıs 
aylarında, 1978 mahsulü iç fındık ihraç fiyatları 240 
ila 250 dolar civarında teşekkül etmişti. Bugün hükü
metin hatalı ihraç politikası yüzünden, iç fındık ih
raç fiyatı 220 dolara kadar düşmüştür. Bilindiği gibi, 
fındık ihraç fiyatının tespitinde, badem önemli bir 
ağırlık taşır. Her yıl fındığa rakip durumdaki badem
le fmdık arasındaki fark 50 doların üzerinde olmadı
ğı halde, bu yıl 170 doları bulmuştur, fındık 220 do
lardan satılırken, badem fiyatı 390 dolara çıkmıştır. 
Kademeli fiyat yükseltilerek, bizim zamanımızda 
uyguladığımız politikayı tatbik ederek, fındık mahsu
lünü 300 dolara bıi yıl satma şansı varken, maalesef 
Fiskobirlik, 1978 yılı fındık mahsulünü 229 dolardan 
ve tek elde elden çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Fiskobirlik Ziraat Banka
sına faiz ödeyerek çalışır ve 100 kilo fındığın mali
yetine ayda 4 dolar faiz biner. Ne yapmıştır bu sene 
Fiskobirb'k? Eskiden 3'er aylık periyotlarla satılan 
fındığı, 6 aylık zaman süresiyle satmıştır, 4 dolar faiz 
öderken, ithalatçı firmalardan 1 dolar alarak bağlantı 
yapmıştır. 

Şimdi, piyasa fiyatlarının 240 dolar civarında ol
duğu bir dönemde, Fiskobirlik 229 dolardan fiyat dek
lare etmiş ve demin de ifade ettiğim gibi, çok büyük 
bir yanlışlığa düşerek tekelden bağlantı yapmıştır. Ay
rıca, ihraç fiyatı tespit edilirken, dolardaki değer dü
şüşü de dikkate alınmamıştır. Bu yıl Fiskobirlik'in mu
bayaası 150 000 dolar civarında gerçekleşecektir; 
satışları bu miktarla karşılamak çok zor olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin Sayın Baş
bakanının ve sayın üyelerinin sık sık bu kürsüde ve 
kamuoyunda ileri sürdükleri bir iddia var; ihracatı 
artırdık, daha doğrusu dış ticaret açığını azalttık di
yorlar. Muhterem milletvekilleri, hepiniz seçim böl
gelerinize gidiyorsunuz, köylü gübre bulabiliyor mu, 
buğdayını ilaçlayacak ilaç bulabiliyor mu, yeteri ka
dar mazot ve lastik bulabiliyor mu? Türkiye'nin plan 
ve program hedefleri içerisinde geçmiş yıllarda, belli 
bir ithalat programı olmuştur. Bu kürsüde ifade edil
diği gibi bu döviz tefecilere gitmemiş, eser ve iş ha

linde verime dönüştürülmüştür, milli ekonomiye ka
tılmıştır. 

Şimdi, bu dönemde yapılan ithalatın rakamlarını 
ele alırsanız, yalnızca Ocak - Temmuz dönemi itiba
riyle 1977 - 1978 yılını mukayese ettiğiniz zaman, 
1 526 000 000 dolar daha az ithalat yapıldığını görü
yorsunuz. Nelerde azalma olmuştur aziz milletvekil
leri? Sanayi ürünlerinde, sanayi sektöründe aynı dö
nemde 2 589 400 000 dolar ithalat yapılmışken, bu 
Hükümet üçte ikiye indirmiş, 1 754 000 000 dolar it
halat yapmış, biz ise 834 700 000 dolar daha çok sa
nayi sektöründe ithalat yapmışız. 

İşlenmiş petrol ürünlerinde 2 katı az ithalat yap
mışsınız ve petrol ürünlerinde 20 milyon dolar aynı 
dönemde az ithalat yapmışsınız. 

Lastik ve plastik sanayiinde 72 milyon dolar, de
mir - çelikte 106,5 milyon dolar, demir dışı metal
lerde 33 milyon dolar, makine sanayiinde 237 800 000 
dolar, taşıt araçlarında 118 200 000 dolar, traktörde 
43 400 000 dolar az ithalat yapmışsınız. Nerede tü
ketim mallarına bizim döviz verdiğimiz, nerede si
zin tüketimi kıstığınız? Demek ki rakamlar maalesef 
dünyada acımasız dostlardır ve gerçeği çok acı bir 
biçimde tespit ederler, yeri geldiğinde ifade ederler. 

Değerli arkadaşlarım, bu Devlette sorumluluk al
mış bütün insanların, Sayın Başbakan en az kendisi 
kadar vatan sevgisi ve mesuliyet duygusuyla hareket 
ettiği gerçeğinden yola çıkıncaya kadar, hatalı be
yanlarının devam edeceğinden korkuyoruz. 

Sayın Başbakan konuşmalarında çok önemli bir 
mesele üzerinde durdular, dediler ki; «fabrika yapan 
fabrikalar konusuna girmek istiyorum» bu konuyu aç
tıkları için kendilerine müteşekkiriz. Türkiye'de 1933 
yıllarında iktisadi Devlet Teşekkülleri kurulurken, 
anahtar teslimi fabrikalar ısmarlanmıştı. Bu konuda
ki en namuslu araştırmalardan birisini şu anda Cum
huriyet Halk Partisi sıralarında milletvekili olarak gö
rev yapan bir arkadaşımız yapmıştır, eski bir plancı
dır. Onun da bulduğu sonuçlar aynen bizim bu kür
süde ifade ettiğimiz gerçeklerdir. 

Sanayileşmenin milli teknoloji üretimi ve birikimi 
olduğu gerçeği, maalesef 1933'ler Türkiye'sinde isa
betle görülmemiş ve değerelndirilememiştir. Eğer o 
zamanlar Türkiye eğitim sistemini sanayileşmesiyle 
dengeli kılabilecek tedbirleri alabilmiş olsaydı, ülke
miz bugünkü sıkıntılı şartlarda bulunmaz ve bütün 
gayretlere rağmen, teknik eğitim gören ortaöğretim 
gençliğinin oranı <fc 20,2'de kalmazdı; bu oranın Ital-
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ya'da % 32,3, Batı Almanya'da % 54, Sovyetler Bir
liğinde % 49 olduğu acı gerçeğiyle karşılaşmazdık. 

Sizin bugün temsilcisi olduğunuz siyasi mirasın 
enerjide ifadesi maalesef Çubuk Barajıdır. 500 milyon 
kilovat/saate enerji üretiminde bıraktığınız Türkiye'yi, 
Cumhuriyet Halk Partisinden sonra gelen kadrolar 40 
katı fazla elektriğe ve enerji üretimine ulaştırmış iken, 
onları taşlamaya harcayacağınız enerjiyi üst üste ko
yup set yapmaya, baraj yapmaya bakın; daha isabetli 
bir iş olur. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin iç politikada
ki tutum ve davranışı, maalesef dış politikayı da tam 
bir keşmekeşe çevirmiştir. Maliye Bakanı Sayın Müez-
zinoğlu aldığı tedbirlerle, Türk ekonomisini cenaze 
namazı kılınacak noktaya getirmiştir. Kendisine Selâ-
oğlu demek daha uygun düşecektir. 

Milli Eğitim Bakanınız, milli olmayan, milliye düş
man her türlü enternasyonalin emrindedir. 

İçişleri Bakanınız, komünist terör çetelerinin, va
tan hainlerinin gönüllü avukatıdır. 

işte siz, bu üçlü sacayağı üzerinde demlenip gi
diyorsunuz. Bugün iktidarda olan bu sacayağının sonu 
ne olur hep beraber göreceğiz. 

Sayın Başbakan, Hükümet olur olmaz çok hızlı 
bir dış politika faaliyetine girmiştir; Montrö'de Ame
rika'ya meydan okumuştur, Amerika da Yunanistan'a 
meydan okumuştur, kongrelerinde de Milliyetçi Ha
reket Partisine meydan okumuştur. Dikkat buyurul-
duğu gibi, faaliyetlerin temel özelliği esas işten dik
katle kaçmak, o konudaki noksanlığı, yetersizliği bir 
suni iş icat ederek kapatmaya çalışmaktır. 

Yine bu kürsüde Sayın Başbakan «ağustosböce-
ği gibi kalkınma şarkısı söylediler» dediler. Cumhuri
yet tarihinde Sayın Ecevit'den daha çok konuşan, ko
nuşmaya vakit ayırabilen bir başbakanın geldiğini 
görmek mümkün değil; geleceğini de biz tahmin ede
miyoruz. 

Takdim konuşmasında Sayın Başbakan enkaz id
dialarını temelden reddeden beyanlarda bulundular. 
Dediler ki aynen : «Okuma, yazma belli düzeyde, 
teknoloji birikimi var, dışarıya mal satıyoruz, hayvan 
ihraç ediyoruz ve Türkiye yalnız hayvan ihraç ede
rek bu buhrandan çıkabilir, Türkiye'nin eğitim ko
nusunda çok büyük potansiyeli var.» 

Öyleyse Sayın Başbakan siz, enkaz devralmadınız. 
Kaynakları zengin, yapısı sağlam bir ekonomi devral
dınız; ama gelişme Gancısı içinde olan, büyüme san
cısı içinde olan bir ekonomi. Bankalarında 300 milyar 
mevduatı bulunduğu, 265 milyarlık bir bütçeye gel

miş Türkiye'yi bıraktı geçen Hükümet size. Siz ne 
yaptınız? 70 bin yeni kadro ihdas ettiniz, ayrıca 68 
bin tayin yaptınız. Bu yıl iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin zarar bilonçosunu 18 milyar TL. olarak planla
dınız, Ayrıca 41 milyar, yine İktisadi Devlet Teşek
küllerinin tasarruf açığını kapatabilmek için açık fi
nansmana gideceksiniz. Yaklaşık 60 milyar açığı olan 
bu kuruluşlar, acaba hangi sihirli formül sonucu Sa
yın Başbakan ve eşinin çıkardığı gazeteye 40 milyon 
TL.'lık reklam parası ödeyebildiler? (AP ve MHP sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

Sayın Başbakanın muhalefet yıllarında ev işlerini 
i'dare eden bir genç, 50 000 lira maaşla Çukobirliğe 
basın müşaviri olarak tayin edildi, yorulmasın diye 
Ankarada Ticaret Bakanlığında çalışıtırılıyor. Bunlaf 
da savurganlığı önleme politikasının icabı mıdır? 

Sayın Başbakan 25 kişilik heyetle Amerika'ya git
tiler. Amerika'da, «70 Cente muhtaç» diye dünyaya 
ilan ettiğiniz bu fukara milletin dövizleriyle heyet 
üyelerinin her birinin, 250'şer dolarlık, geceliği 10 000 
lira olan odalarda kalması ve 10 gün üzerinden 2,5 
milyon TL. otel ücreti ödenmesi, savurganlığa pay
dos demek için midir? 

Sayın Başbakan, 10 aylık iktidar döneminizde, 
muhalefet yıllarınızda ısrarla söylediğiniz halk iktida
rı kurmadınız, sülaleler iktidarı kufdunuz. Bazı şöh
retli soyadlarını devletin kilit memuriyetlerini ver
mek için yeni bir halkçılık anlayışına geçtiniz. 

Halk, •% 70 artan fiyatlarla ve her türlü güvenlik 
duygusunun yok olduğu iktidarda,, her kesimde peri
şandır; köylü perişandır, tohum yok, gübre yok. Ge
çen yıl piyasa fiyatı 130 kuruş olan gübre bu yıl 3 
lira, geçen yıl 240 kuruş piyasa fiyatı olan gübre bu 
yıl 4 lira. Buğday için kullanılan tomum ilacı, 28 li
radan 70 liraya çıktı; yoklar listesinde. Traktör, ye
dek parça, lastik yürekler acısı. 

Bunlar dün söylendi, evvelsi gün söylendi, bu ko
nulara fazla girmeyeceğim; ama hemen, muhalefet 
yıllarınızda hiç dilinizden düşürmediğiniz toprak re
formu ile ilgili konuyu, nedense Hükümet olarak 
uyutmayı tercih ettiğinizi ve ışınlamaya bıraktığınızı 
söyleyeceğim. Milli stok müessesesinden, piyasayı dü
zenleyecek, savunucusu oluduğumuz bu tek sağlam 
tedbirden haberdar olmamayı tercih ediyorsunuz. 

Acı acı bu kürsüde, Türkiye Devletinin Başbakanı, 
IMF'in nasıl vefasızlık ettiğini anlattı. Şimdi biz mu
halefet olarak, şu hususu huzurunuzda ifade etmeyi 
bir görev borcu biliyoruz: Eğer bu Hükümetin uy-
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guladığı iktisat politikasını Cumhuriyet tarihinde bir 
başka hükümet uygulasaydı, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu dünyayı onun başına yıkardı, perişan eder
di, mahvederdi; ama öyle şanslı bir Hükümet ki, 
Halk Partisi Grupu gibi disiplinli ve şuurlu bir ta
bana dayanıyor. 

IDeğerli arkadaşlarım bu konudaki tespitlerimi he
pinizin vicdanlarına sunmayı bir milli görev biliyo
rum. Düşününüz aziz arkadaşlarım, bir hükümet ge
liyor, devalüasyon yapıyor, aradan zaman geçiyor, 
bu devalüasyonun milli ekonomiye sıfır ilavede bu
lunmadığı ortada. Sayıa Başbakan kürsüye geliyor, 
«bize verdikleri sözde durmadılar» diyor. Şimdi Yü
ce Meclise düşen görev, gizli mi, açık mı bu konuda 
bir görüşme yapıp, Sayın Başbakanın hangi söze, han
gi garantiye dayanarak Türk parasının değerini bu öl
çüde indirdiğini sormaktır. Bu zannediyorum, gelecek 
nesillere karşı bu Parlamento çatısı altında bulunan 
her değerli arkadaşımın vatan sevgisine, sorumluluk 
duygusuna en az kendim kadar inandığım her kana
da mensup arkadaşlarımın Sayın Başbakana sormala
rı icap eden bir sualdin 

Arkadaşlar devlet hayatı hisle, sözle idare edil
mez. Türkiye'de daha önce de devalüasyonlar yapıl
dı; ama devalüasyonun yapıldığı gün dolarlar Mer
kez Bankasının kasasına geldi. Biz şimdi birtakım dı
şa açılmalarda da bu tip hayali vaatlere kanarsak bi
zim sonumuz neye varır ve biz Türkiye'yi nereye gö
türürüz? 

Aziz arkadaşlarım, ne oldu, hangi tedbirleri aldı
lar da ekonominin cenaze namazına hazırlanıyoruz? 
Hangi tedbirleri aldılar? Paranın değeri % 70 düştü, 
orta vadeli kredinin faiz haddi % 35'e çıkarıldı, dö
viz alışıyla satışına % 50 fark getirildi. Dünya Banka
sıyla yapılan anlaşmanın burada görüşüldüğü gün, 
bu kürsüden Sayın Müezzinoğlu'na döndüm ve de
dim ki; «Sayın Bakan, doları 25 liradan alacaksın işçi
den, aynı işçinin babası, çocuğu, karısı yurt dışına gi
derken 37,5 liradan satacaksın; döviz gelmez.» (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri.) işte gelmiyor ve gelmedi. 

Muhalefetten, Sayın Başbakan anlayış ve yardım 
istedi. Bu kadar rahat bir muhalefet mümkün değil. 
Bu kürsüde itiraf etmek lazım ki, değerli Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarımın muhalefet sanatına 
biz sahip değiliz, belki zaman içinde öğreneceğiz. 

Ben, Avrupa Parlamentosu üyesi olarak Almanya' 
da ve Fransa'da verdiğim bütün konferanslarda, Türk 
işçilerine, «Sayın Ecevit'Ie biz politikada ayrı kamp
lardayız; ama Türkiye hepimizindir, döviz gönderin» 
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dedim. Bir Türk işçisi kalktı ve aynen şöyle konuştu, 
Almanya'nın Strazburg şehrinde: «Sayın Güner, Halk 
Partili milletvekilleri, siz bakanken, siz hükümettey
ken buraya geldiler ve Türkiye'ye döviz gönderme
yin, döviziniz perişan olur dediler. Biz, o değerli ağa
beylerimizin muhalefetteyken söyledikleri sözü tutaca
ğız ve elbetteki iktidarda döviz göndermeyeceğiz.» Bu 
acı espride, hepinizi itham etmiyorum, ama politik 
hırs uğruna milli menfaati çiğneyebilen arkadaşları
mızın şuursuzluğu ve mesuliyetsizliği yatmaktadır. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Besim Üstünel'i 
söylüyorsunuz değil mi? 
AGÂH OKTAY KÜNER (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, neler oldu? Bu tutumla döviz karabor
sası teşvik edildi. Sayın Maliye Bakanı kürsüye teşrif 
ettiler, bana cevap lütfettiler ve dediler ki, «bu ted
bir geçen Hükümetin bütçesinde aynen vardı.» Değer
li arkadaşlarım, rica ediyorum, bir Maliye Bakanı 
devalüasyonu öngörmeyen bir Hükümetin bütçesinde
ki bir tedbiri devalüasyon yaparken uygulayabiliyor 
ve kendisini muhalefetin bir sözcüsüne karşı savuna
bilmek için, «sizin bütçenizde vardı, Dış Harcamalar 
Vergisini o yüzden % 50 artırdık.» diyor. 

Peki şöyle bir madde olsaydı, «bu bütçeyi ha
zırlamış olan Maliye Bakanı 6 ay sonra kendini Mec
lîsten aşağıya atar» Sayın Müezzinoğlu atacak mıy
dı? Hiç zannetmiyorum. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, muhalefet yıllarınızda 
çok söylediniz, dediniz ki, «ihracatta vergi iadesi, dev
let eliyle fert zengin etmektir» Devalüasyonu uygulu
yorsunuz. Niçin? işçi dövizi gelsin; ama gelmiyor, 
kendiniz kapıyı kapatıyorsunuz. Niçin? ihracat artsın. 
Aziz arkadaşlarım, şu bu değil; aldığınız tedbirlerin 
noksanlığı ve yanlışlığıdır. Eğer bizim o gün bu kür
süde ifade ettiğimiz meseleleri CHP Grupu olarak lüt
fedip bir kere teemmül buyursaydınız, sayın bakanları
mız lütfedip incelemek lütfunda bulunsalardı, bu- yan
lışlar yapılmazdı. % 70 gümrük vergisini artırdınız. 
Aziz arkadaşlar, % 30, 15 ondan önce yaptınız, % 
45 devalüasyon yapıyorsunuz, kademe kademe % 
70'e ulaşıyor, % 70'de gümrük vergisini artırıyorsu
nuz; devalüasyonun Türk sanayiine getirdiği ucuzluğu 
kendi elinizle götürüyorsunuz. 

BAHRt DAĞDAŞ (Kars) — Buyurun cenaze 
namazına. 

AGAH OKTAY GÜNER (Devamla) — Şimdi 
bakınız, böylesine korkunç bir yanlış, politikada öl
çülü olmayı görev bilen bir Parlamento üyesi olarak 
arz ediyorum; bilgi noksanlığı mıdır, gaflet midir, 
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yanlışlık mıdır, kasıt midir, takdirlerinize arz ediyo
rum. Devalüasyonla ne oldu sayın milletvekilleri? De
valüasyonla birlikte ihracatta vergi iadeleri kaldırıldı. 
İhracatta vergi iadesi, gelişme yolunda bulunan Tür
kiye gibi bütün ülkelerin, gelişmiş ülkelere karşu 
kendi sanayi ürünlerini güçlü kılabilmek için uygula
dıkları bir politika. Kaldırdı hükümet ve 4 ay sonra 
bizim uyguladığımız vergi iadesi oranlarını 3 katına, 
4 katına çıkararak tatbike koydunuz; ama hiçbir ne
tice getirmedi. 

'BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — İnanmıyorlar, inan
madılar. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Demek 
ki siz, başımızda bulunan Hükümet - sayın hükümet 
üyeleri alınmasınlar - 4 ay sonrasını görecek basiret
ten ma'hrum'durlar. Demek ki Hükümet, (Bir başka 
deyişle) bizim iktidarlarımızın, bizden önceki iktidar
ların devlet eliyle fert zengin etmesinde üç katı daha 
hızlıdır, dört katı daha hızlıdır. Meselenin mantığı 
bu neticeyi tabii kılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin bakan sayıla
rı belli zaruretle artırıldı; o meselelere girerek plan 
görüşmesinin değerli vakitlerini almak istemiyorum. 
İnsanoğlu ömründe bir kere bakan olur, on kere ba
kan olur, mühim değil, olundu. Şimdi bir de bir ba
kanlık icat ettiniz; İktisadi Devlet Teşekkülleriyle meş
gul olacak bir bakanlık kurdunuz. Sayın bakanın bu
lutlardan inip İktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili tek 
tdd'bir getirdiğini görmedik. Siz gördüyseniz buyurun 
söyleyin, biz de dinleyelim.» 

Ne oldu İktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili poli
tikalar? Ben gerçekleri apaçık söyleyen adamım; dün 
bizim ortağı olduğumuz hükümetler döneminde İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde bir yumurtayı 4 kişi ta
şıyordu, sizin döneminizde 6 kişi taşıyor. Mesele yal
nızca bundan ibarettir. 

Aziz arkadaşlarım, çok bahsedilen taban fiyatları 
konusunda, fiyat artışlarının önlenememesi sebebiyle, 
ayrıca güya emisyon hacmini dar tutma gayretleriyle, 
üreticilerin fazlasıyla mağdur edildiğini belirtmek is
tiyorum. Geniş üretici kitlesini ilgilendiren buğday 
taban fiyatı 1977'ye göre % 13,5 düşüktür. Fiyat ar
tış oranını, verdiğiniz taftan fiyatının üzerinden alır
sanız, % 13,5 1977'ye göre az fiyat verdiniz. 

Tütün taban fiyatı % 13,7 artırıldı. Üreticinin 
1978'de eline geçen para 1977 başına getirildiği za
man; buğdayda kilo başına 80 kuruş azdır, tütünde 
14 lira azıdır, çayda 2 lira azdır, ayçiçeğinde 165 ku
ruş daha azdır. Böylece, üreticiye hizmetiniz onu 
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1977'ye göre daha kötü bir duruma getirmek olmuş
tur. 

Bizim bütün temennimiz, bu kürsünün, iktidar 
olarak kim iktidar olursa olsun «Arkadaşlar Türki
ye bir darboğaz içerisindedir. Ücretleri şu kadar artı
rabilir, taban fiyatlarını bu kadar artırabilir. Bizden 
önceki iktidar şunu vermişti, gayretlerini şükranla 
karşılıyoruz. Biz ancak bunu verebiliriz» diyeceği gü
ne kadar bu ızdırap devam edecektir. 

O sebeple bizim temennimiz, muhalefet yılların
da ölçülü konuşmak; iktidarda da «Siz köylüyü ez
diniz, perişan ettiniz» diye rakamların bir gün bu kür
süde konuşturulacağım unutarak, rastgele milleti taş
lamanın bir netice vermediğini belirtmektir. 

Çok önemli bir meseleyi bu kürsüye getirmekten 
bahtiyarım. O da petrol konusu: 

Aziz arkadaşlarım, bu Hükümetin petrol konu
sundaki tutumu bir faciadır. Hükümet kurulduktan 
bir ay kadar sonra, öğlen ajanslarında şöyle bir ha
beri çoğunuz hatırlayacaksınız: «Enerji Bakanının em
riyle, Türkiye'ye petrol vermeyen tankerler çevrilmiş, 
bunlara el konulmuş ve petrol alınmıştır» Bu haber 
gayet basit geçti, sanki 20 nci asrın son çeyreğinde 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti değil, 
bir korsan devleti, deryada gemi çeviriyor. Şimdi sa
yın Bakanın ve Hükümetin, deryada gemi çevirme 
faaliyeti bu ekonomiye nelere maloldu, bir bir gö
relim : 

Tabii derhal Amerikan petrol şirketleri Türkiye' 
ye petrolü kestiler. Bunun üzerine biz döndük, sos
yalist bloktan, bu Hükümet döneminde tonu 135 ile 
çoğunluğu 145 dolardan petrol aldık. Bu alış sebe
biyle ödediğimiz fazla para 80 milyon dolardır. Ay
rıca, bu petrolü biz öbür şirketlerden hampetrol ola
rak alıyor, kendimiz, kendi rafinerimizde işliyor, ken
di işçimiz ücret alıyor, ekonomimiz katma değerden 
fayda görüyordu. 

Aziz arkadaşlarım, 80 milyon doların Türk parası 
olarak ifadesi 2 milyar Türk Lirasıdır ve Sayın Baş
bakan televizyonda, «Biz, petrole zam yapmak mec
buriyetindeydik; zam yaptık, Hazineye 20 milyar 
Türk Lirası gelir sağlayacağız» demiştir. İşin içyüzü 
maalesef bu kadar acıdır. Bugünün fiyatlarıyla bir 
tarihi deniz seferi yapmış kadar millet masrafa gir
miştir ve bu masraf uğruna kamuoyuna «Dev petrol 
şirketleriyle mücadele ediyoruz» diye propaganda edi
lerek, dev petrol şirketlerinin serçe parmağına dahi 
basmadan, basamadan, Anadolu yaylasında, Trakya 
yaylasındaki benzin istasyonlarının petrolü kesilerek, 

388 — 



M. Meclisi B : 10 . 24 . İİ . 1978 Ö : İ 

'bu toprağın vatandaşları Türk çocuklarından petrol 
kıskanarak, onlara verilmeyerek ve bu güzelim tesis
ler baykuş yuvası gibi karanlığa terkedilerek petrol 
savaşı verilmiştir. Petrol savaşının içyüzü budur. 

Şimdi ben bu kürsüden Sayın Başbakana sormak 
istiyorum; Hükümet olarak cevap beklediğim soru :.... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Başbakan yok. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Beye

fendi, Sayın Başbakan aletten dinlerler; Başbakan 
Yardımcısı da kendilerini temsil buyuruyorlar. 

1. §imdi, 80 milyon dolar fazla para ödendi. Bu 
80 milyon dolar fazla para ödenmesi sebebiyle Hükü-
kümet kendi bünyesinde herhangi bir araştırma yap
mış mıdır? 

2. 80 milyon dolar fazla para ödeyerek sosyalist 
bloktan işlenmiş petrol aldınız; bu işlenmiş petrol sebe
biyle milli ekonominin mahrum kaldığı katma değer 
nedir? 

3. Sayın Başbakan Amerika'ya gittiler. Amerika' 
da, kendisinin emrinde Türkiye'nin Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü var, mutlaka bu kupürleri görmeli, biz dış 
basında bunları tespit ettik, şimdi soruyorum; bu pet
rol şirketleriyle bir toplantı yaptılar, bir yemek ye
diler. Bu yemekte Sayın Başbakan; kur farkından 
doğan 130 milyon doları petrol şirketlerinden alma
mayı vaat etmiş. Gayet ihtiyatla arz ediyorum; Tür
kiye'ye dönüp Maliye Bakanlığı ilgilileriyle görüşün
ce bu vaadinin gerçekleşmesinin mümkün olamaya
cağını, çünkü yalnız petrol şirketlerinden kur farkı 
uygulamanın uygulamada imkânsız olduğunu, bunun, 
topyekûn, bütün firmalara, bütün kişilere uygulan
ması gerektiğini anlamışlar. 

Amerika'ya gidiyor Sayın Başbakan, kredi konu
sunu konuşuyor. Kiminle sayın milletvekilleri? Bu, 
çok uluslu petrol şirketlerinin yarıdan fazla hissesine 
sahip olduğu bankaların temsilcileriyle. Bugüne kadar 
bu kredinin gecikmesinde, zannediyorum bizim çok 
pahalı, deryada gemi çevirme faaliyetinin gölgeleri ve 
tesirleri vardır. 

Ben bu konuları, sorumlu bir politikacı olarak 
Türk kamuoyuna açıklamadım. Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupunun temsilcisi olarak Yüce Meclisin oy
larıyla Amerika Birleşik Devletlerine gittim. Ameri
ka'da Newyork'ta, Waşh'ington'da, Los-Angeles*te pek-
çok üniversite mensubu, gazeteci, devlet adamı ve 
parlamenterlerle görüştüm. Onlara da biz aynı şeyi 
söyledik: «Sizin dış politikadaki tutumunuz maalesef 
uyanıklığa dayanmıyor, dünya üzerindeki dengede 
Türkiye'nin yerini ihmal edemezsiniz, Türk Hüküme

tine yardımcı olmanız gerekir» dedik ve bugüne ka
dar da Türkiye'nin kredi konusunda karşılaşması mu
hakkak olan darboğazları ifade etmedik, çünkü biz 
politikada vatan sevgisini politik hırsın önüne almış 
insanlarız. Ne zamana kadar? Sayın Başbakanın 
Robert Kolejden sınıf arkadaşı olan Türk iş Adam
ları Derneği Başkanı, bizim yaptığımız temasların 
onda birini yapmış olmasına rağmen, bu acı gerçeği 
kamuoyuna açıklayıncaya kadar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, Senatodaki 
planı takdim konuşmasında aynen şöyle diyorlar: 
<<1973'te petrol fiyatlarının olağanüstü ölçüde yüksel
mesiyle girilen yeni dünya konjonktürü için çoğu ül
keler, hatta o arada çok zengin bazı ülkeler, yeni 
dünya koşullarına göre ekonomik politikalarında ve 
ekonomilerinin yapısında köklü değişikliklere başla
dılar.» İşte değerli arkadaşlarım, bütün mesele bura
da başlıyor. Sayın Başbakan konuları ya iyi incelet
miyor, bir Başbakanın her meseleyi incelemesini bek
lemiyoruz. Kendileri Yugoslavya'ya gittiler, federe 
devletle federal devlet ilişkisini incelediler, Anadolu 
Ajansından da dünyaya duyurdular. Bu, hariciyede 
sıradan bir kâtibin inceleyip rapor yapıp Başbakana 
arz edeceği bir konu. Başbakan bu işle uğraşmaz. 

Ben Sayın Başbakana ve emrindeki müşavirlere, 
köklü değişikliğin ne olduğunu ve bunun konuşması
nın bütünü içinde düzen değişikliği olmadığım anlat
mak istiyorum. Bunlar çok ölçülü ve çok ciddiye 
alınmış, Alman Merkez Bankasının Alman ekonomi
sinin şuurlu bir kontrole alarak fiyatları düzenleme
sine dayanan tedbirlerdir. Almanya'dan sonra, Fran
sa, sırasıyla Belçika, İtalya başarı kaydedebilmişlerdir. 
Çünkü bu ülkelerin düzen değişikliğine ihtiyacı yok
tur. Eğer siz düzen değişikliğinden, tarım toplumun
dan sanayi toplumuna geçmeyi anlıyorsanız Sayın 
Başbakan, Avrupa ülkeleri bunu yapalı 100 sene olu
yor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın iktidar 
stratejisi bu plan yapısıyla açıkça ortaya çıkmıştır. 
Konuşmalarında bahsettikleri, «Biz bu düzeni değiş
tireceğiz» meselesinde görüşlerimizi ifade etmek isti
yorum. Sayın Başbakan tarafından yazılmış, «Atatürk 
ve Devrimcilik», «Bülent Ecevit> imzasını taşıyor, 
12,5 lira fiyat konulmuş olan kitabın 108 nci sayfa
sında aynen şunlar söyleniyor: 

«Bugün Türkiye'de bazı romantik veya özentici 
devrimcilerin, devrim stratejisi bakımından örnek al
mak istedikleri bazı ülkelerdeki durumun tersine, bi
zim devrimciliğimiz önünde kilitli kapılar yoktur. 
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Castro'nun Önünde kilitli kapılar vardı, Che Guevara' 
nın önünde kilitli kapılar vardı, Ho Chi Minh'in önün
de kilitli kapılar vardı, Mao Tse Toung'un önünde ki
litli kapılar vardı; anahtarı devrimcilerin elinde ol
mayan o kapıları açabilmek için yüklenmek gerekir
di, kapıları kırmak gerekirdi. Bizde ise kapılar kilitli 
değildir, tokmağını çevirince açılalbilir.» 

AHMET SAYIN (Burdur) — O kadar kolay de
ğildir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O, duvar oldu, Sayın 
Güner. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Şimdi, 
Sayın Başbakanın bu kitapta bahsetmiş olduğu bu 
stratejiye uygun, Hükümet olduğu günden beri bu 
tokmağın Türkiye'de nasıl çevrilmek istendiğini huzu
runuzda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1. Bu Hükümet, ekonomide güven duygusunu 

yıkmıştır. Bütün teşebbüsler durmuştur. Esnaf, sanat
kâr, köylü, büyük tüccar, sanayici, hatta Devlet me
muru, «Yarın ne olacağım» diye büyük bir endişeye 
düşmüştür. Vatandaş mal ve mülk edinmekten kor
kar hale gelmiştir. Mevcudunu paraya çevirmekte ve 
herkes piyasadaki sıkıntıdan boğulur bir hale gelmiş 
olarak «Ne yapacağım» endişesi içinde bulunmakta
dır. 

İthalat kısılmıştır; fabrikaların kapısına kilit vu
rulmuştur. Yalnız İstanbul'da bu Hükümetin devri 
iktidarında, kapanan fabrikalar sebebiyle 100 000 
işçi işten çıkarılmıştır. 
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devletleştirdiniz, dağıtımını da. Traktöre el attınız. 
Traktör dağıtımını devletleştirirseniz, bu, ülke ekono
misine kaça mal olur? Size bu fikri telkin eden uz
manlar mukayeseli raporlar getirmiyorlar mı? 

Aziz arkadaşlarım, bunu bir parça görmekte fay
da var. Yalnız bu sene 600 milyon lira zarar etmiş 
Zirai Donatım Kurumuna bu dev işi vereceksiniz ve 
sonra Hazineyi durduğu yerde en az 5 milyar külfet 
altına sokacaksınız. Bu 5 milyar külfeti... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Senin progra
mında ne yazıyor? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Benim 
programımda, değerli milletvekili arkadaşım, ağır sana
yiin devlet tarafından yapılması yazıyor. Yoksa, trak
törü satmak ve biraz sonra söyleyeceğim bütün dağı
tım hizmetlerini devletleştirmek yazmıyor, 

Tokmağı çevirmenin ikinci aracı, hayatı çekilmez 
hale getirip, vatandaşın bu iktisadi düzene, bu siste
me olan inancını yıkmaktır. Bu konuda âdeta kasıtlı 
denilecek bir tutum içerisindesiniz. Yoksa, bir hükü
metin 10 aylık dönemde milli parayı, hiçbir garanti 
almadan, - biraz önce ifade ettim - % 70, hatta '% 
80 değer kaybına uğratması düşünülebilir mi? Şimdi, 
ne zamana kadar bu sözlerle bu ekonomiye şekil 
verilecek, biçim verilecek? Tokmağı çevirirken ucuz 
para, yüksek fiyat politikası uyguluyorsunuz. Şimdi
den Cumhuriyet tarihinde pahalılığın erişilmez mi
marı, çok tenkit ettiğiniz AP liderine «Barajlar Kra
lının karşısına «Pahalılık İmparatoru Ecevit»i biz 
selamlıyoruz. (AP ve MHP sıralarından «Bravo»' 
sesleri, alkışlar). 

Aşağıdaki rakamları bir kere daha tescil etmek
te fayda görüyorum : 

Başvekil İsmet İnönü'dür. Merhumun gününde, 
193 8'den 1950'ye kadar 12 yıllık iktidarda, Türkiye' 
de fiyat artışlarının yüzdesi >% 47'dir. 

Merhum Adnan Menderes'in döneminde, 1950' 
den 1960'a kadar 10 yıl iktidardadır, % 15'tir. 

Milli Birlik Dönemi, 1960 - 1963 arası, % 5'tir. 
İnönü - Demirel ortaklığı 1963 - 1965, 2 yıl sür

müştür, % 4'tür. 

Sayın Demirel'in 7 yıllık tek başına iktidar oldu
ğu dönem % 8'dir. 12 Mart hükümetleri % 20'dir 
Süleyman Demirel'in 1974 - 1977 Başbakan olduğu 
dönemde % 42'dir, Sayın Bülent Ecevit, % 73'tür. 

Aziz arkadaşlarım, aç insanlar, işsiz insanlar, 
umudu umut enkazına dönmüş insanlar ve bunların 
karşısında, «Doğar aç midelerden nurtopu ihtilaller» 
diyen ihtilal stratejisi. Vatandaşa, «işte görüyorsun, 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Ayrı ayrı rakam
lar var, 100; 50 veya 30 diye... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Altı ay
da 50 idi beyefendi. 

Dünya üzerinde iktisadi doktrin kavgalarının te
mel sebebi, bütün kavgaların temel sebebi, mülkiyetin 
kime ait olacağında toplanır. Saatlerce laf etmenin 
hiçbir faydası pok; «Mülkiyet topuyla devlete ait ol
sun» derseniz, o rejimin adı bellidir; «Mülkiyet ki
şiye ait olsun» derseniz, o rejimin adı bellidir. 

Dün bu kürsüye çıkan Sayın Cumhuriyet Halk | 
Partisi sözcüsü, CHP'nin mülkiyet anlayışının çağ
daş olduğundan bahsetti. Şimdi biz bu kürsüde açık 
cevap bekliyoruz: Komünist alemdeki çağdaş mülki
yet mi, demokratik alemdeki çağdaş mülkiyet mi? 
(AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Ekonomideki güven duygusunu yıkan ikinci un
sur, üretimden dağıtıma her alandaki iktisadi faaliyeti 
devletleştirmek istemiriizden ileriye geliyor. Petrolü | 
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sosyalist düzene geçmekten başka çare kalmamıştır» 
diyebilmek için, mümkün olan her şeyi yapan bir 
mali ve iktisadi politika. Tabii (tokmak ağır ağır, tat
lı tatlı, güvercinler uçurularak çevriliyor, iktisadi ka
rar organları Marksist ideolojiye mensup olduğunu 
yazılarıyla, fikirleriyle, eylemleriyle ispat etmiş kad
rolara devrediliyor. Merkez Bankası operasyonu; 
Türkiye Merkez Bankasını dünya kamuoyuna rezil 
eden uydurma raporlarla yapılıyor, banka işgal edi
liyor; Planlama, Cumhuriyet Halk Partisi Araştır
ma Merkezinin emrine veriliyor; Maliye Bakanlığı
nın kilit köşeleri tutuluyor; Ticaret Bakanlığında, 
Sanayi Bakanlığında ve hemen bütün bakanlıklarda, 
artık milliyetçi fikre mensup olmaktan başka suçu 
olmayan insanlara hayat hakkı tanınmıyor. 

Sayın Başbakan «Dış ticareti artıracağız» diyor. 
Acaba Sayın Başbakan şu anda, Ticaret Bakanlığı
na ömrünü vermiş; 25 sene! 30 sene çalışmış ve % 
100 objektif kıstaslarla tayin edilmiş, dünyanın 
önemli ticaret merkezlerindeki ticaret müşavirleri
nin Ankara'ya çağrıldığım bilmiyor mu? Hukuk dev
letinde bu insanlar 4 yıl için tayin edildiler ve bu in
sanlar mesleklerinde başarılarını namuslu bir biçim
de ispat etimiş insanlar; bir tekinin sicilinde toplu 
iğne başı gölge olmayan vatan çocukları, biz lise sı
ralarında okurken bu Bakanlığa girmiş kadrolar. 
Bütün bu insanlar geri çağrılıyor ve Kredi Yurtlar 
Kurumu olayları, Anayasa ihlalinin örnek bir abide
si olarak şekilleniyor; Türk Standartlar Enstitüsü 
geceyarısı yüzlerce polis tarafından basılabiliyor. Bu 
anda Ankara'dan Hakkâri'ye tayin edilen, sürgün 
edilen memur sayısı, nerede ise Hakkâri ilinin nüfu
sunu aştı. Korkunç fiillerden mahkûm olmuş kişiler. 
maarifin kilit noktalarına getirilmekte ve bu, Meclis 
kürsüsünde büyük gürültülere sebep olduğu, çok acı 
bir biçimde ifade edildiği üzere; ancak bir işgal or-

*dusu kumandanının yapabileceği işler cümlesinden 
olmak üzere, Türk büyüklerinin resimleri okul du
varlarından kaldırılabildi. 

Tokmağın beşinci aracı TRT'dir. TRT, hüküme
tin doktriner olarak emrindedir. Bazı Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımın, TRT'nin tutumundan 
vicdanının titrediğini biz de biliyoruz. Ama TRT öy
lesine becerikli ki, halkı bu doktrin uğruna belli bir 
biçimde şartlandırmak için özel bir gayretle devamlı 
yayınlar düzenleyebiliyor. 

Aziz arkadaşlarım, aziz Cumhuriyet Halk Parti
si milletvekilleri, siz «Halkçılık» diyorsunuz; sizin 
desteğiniz ile ayakta duran bu hükümet; Anadolu ba

sınına, Anadolunun mahalli gazetelerinin kullandığı 
kâğıda zam yapıyor. Fakir fukaranın çocuğunun kul
landığı kesilmiş kâğıda zam yapıyor; belli büyük pat
ronların çıkardığı renkli basına ise 1 milyar liralık 
ucuz kâğat veriyor. Bu 1 milyar liralık ucuz kâğıdı 
alan patronlar, milletin perişanlığı karşısında hakika
tin hizmetinde olacakları, bu gerçekleri yazacak 
yerde, tokmağın çevrilmesine suskun ve seyirci kalı
yorlar. 

Tabii Sayın Ecevit, çok usta bir satranç oyuncusu 
gibi, hangi taşı nerede ve ne zaman oynayacağını çok 
iyi biliyor. Çoğu Sosyalist Enternasyonalin içinde olan 
Batı gazeteleri, Türkiye'de komünist ve anarşistler 
mahkûm edilirken, tevkif edilirken feryat koparıp, 
Türkiye'ye heyetler gönderirken; bugün aylardır mah
keme önüne çıkmayı zindanda bekleyen yüzlerce Mil
liyetçi Hareket Partili ve Ülkücü gencin çilesine, ız-
dırabına sağır kalabiliyorlar. Sosyalist Enternasyona
lin insan anlayışına, hukuk anlayışına şaşmaz bir 
utanç belgesi. Sayın Adliye Bakana Bombacı Leyla' 
lan, hapishanelerde ziyaret edip, odalarına televizyon 
koydurmak zarafetini gösterirken; delilleriyle, fotoğ
raflarıyla, doktor raporu ile kendisine sunduğumuz 
yüzlerce işkence olayı hakkında, bu işkence olayını 
yapanlar için takibat açma emrini savcılara vermiyor 
ve bu konuya gözlerini yumabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, tokmağı çeviren beşinci 
araç : Ekonomiyi, kamu teşebbüslerinin ve ne oldu
ğunu hâlâ anlayamadığımız «Halk girişimciliği» adı
na sosyalist bloktaki ülkelerin bu rejime geçerken baş
langıç döneminde uyguladıkları stratejilerle o strate
jilere uygun kooperatifleşme düzenine vermeleridir. 

Demin ifade ettim, kamu teşebbüsleri bu yıl milli 
ekonomiye 60 milyar lira zarar getiriyor, külfet ge
tiriyor. Ne planda, ne programda, ne bankalarda ne 
Hükümetin faaliyetinde bu teşebbüslerin nasıl kur
tulacağı yolunda tek tedbir, tek çare, tek tedavi gö
rülmüyor arkadaşlarım. Siz tutuyorsunuz, yeni plan
da iktisadi Devlet Teşekküllerinin payını daha da ar
tırıyorsunuz. 

Bu bakanlık kurulduğu zaman dedik ki; Sümer-
bank, Halk Bankasının bağlanması yetmez. Bu kür
süye geldim ve dedim ki; Başvekâletin altı bu bakan
lığın bütçesindeki reform projeleriyle dolu. Bunlar
dan birini uygulayın. Bir tek tedbir göremiyoruz. Ka
mu işletmeciliğinin Türkiye'deki hastalığı, işletmeci
lik. Ama maalesef, eğer siz iktisadi kadroları bugün
kü felsefenin eline vermeye devam ederseniz, bu kad
rolar işletmecilik hastalığını bilmezler. Onlar için, o 
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ideolojide olanlar için tek hastalık, mülkiyettir ve mül
kiyeti mümkün olduğu kadar kişilerden almak ve bu
nu kamu adına istismar etmek gayreti vardır. 

Şimdi İktisadi Devlet Teşekkülleri öyle bir kaynak 
erozyonu içindedir ki, sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekilleri bu sıralarda oturanların çoğunun mesul 
olmadığı, politikaya girmediği dönemlerden size mi
ras kalmış, Halk Partisine ait halk arasında bir slogan 
vardır. Halk der ki; «Halk Partisi, ölüleri kefensiz 
gömdüren partidir.» Eğer siz bu planı uygularsanız, 
ölüler zannetmiyorum kefen, mezar olacak yer de bu
lamayacaklardır. 

O sebeple bizden önce sizin bu korkunç iktisat 
stratejisine karşı çıkmanızı bekliyoruz, bu kaynak 
erozyonunu önlemek için biz de size uysak, Vergi Ka
nununu çıkarsak, aziz arkadaşlarım Vergi Kanunun
dan ITürkiye'nin sağlayacağı gelir maalesef en fazla 
50 - 55 milyar liradır. 40 milyar tasarruf açığı İk
tisadi Devlet Teşekküllerine verilecektir, 20 milyar 
lira da İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararın*- veri
lecektir ve tekrar buraya gelecektir aynı bakanlar, ay
nı hükümet, «beyler yeni bir vergi çıkaralım bu doy
mak bilmeyen devi doyuralım» diyeceklerdir. Tür
kiye ekonomisine samimiyetle eğilen ve Anayasa dü
zenine yürekten bağlı, tokmak çevirmeyi düşünme
yenlerin üzerine, cesaretle yürüyecekleri bir çözüm var
dır, bu; Kamu İktisadi Teşebbüslerini kurtarmaktır. 
Bu iş yürekli ve bilgili ve en önemlisi rejime inan
mış iktidarların işidir; siz bu manivelaları kullanarak 
rejimi değiştirmek kararında iseniz elbette ki bu fi
kirlere iltifat etmezsiniz. 

Biz muhalefette ve hükümet üyesi olduğumuz dö
nemde, bugün milli sanayi holdingini savunuyoruz. 
Gerçekçi olalım, meselelere samimiyetle bakalım. Ta
pu memuruna tanıdığınız hürriyetle, iktisadi teşebbüs 
işletmeciliği yapmak mümkün müdür? Mümkün de
ğildir. 

Bugün dünya üzerinde bizim teklif ettiğimiz for
mülü, kendi şartlarında, kendi iktisadi yapı şartların
da şuurla uygulamış ülkeler vardır. Fransa bu yolda
dır. İtalya'nın, Avusturya'nın, İspanya'nın iktisadi dev
let teşekkülü işletmeciliğinde sağlamış olduğu başarı
ların temelinde de bu teşebbüsleri şuurlu bir biçimde, 
ekonominin şartlarına gelirmiş ve onları düzenlemiş, 
onları piyasa ekonomisi şartlarında çalıştıran tedbirler 
vardır. 

Programlar elimizde, siz de okuyorsunuz, biz de 
okuyoruz; yalnız işletmeci kuruluşların son üç yılda
ki zararı 8 milyar Türk lirası. 

Tabii bütün bunlar yapılacak ve tokmağı çevir
meyi düşünenler İktisadi Devlet Teşekküllerini, kamu 
teşebbüsü işletmeciliğini ithalata da sokacaklar. Bugün 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ithal ettiği ve özel sek
töre sattığı maddelerin dünya borsalarına göre fiyatı 
ı% 70 pahalıdır. % 70 pahalı iptidai madde kullanan 
bir teşebbüse siz % 45 vergi iadesi değil, % 90 vergi 
iadesi verseniz gene mallarını satması mümkün olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, tokmağı çevirirken altıncı 
önemli konu; orta sınıftır. Sizden önce iktidar olan
lar, belli bir ölçüde bir orta sınıf politikası uygula
mışlardır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bü
tün bu politikaları yeterli bulmuyoruz ve sizin orta 
sınıfı yok etme stratejinize de tamamen karşı çıkıyoruz. 
Bizıim koalisyon ortağı olduğumuz. Hükümetin allı 
aylık döneminde toptan eşya fiyatları % 11 artmış
tır. Siz, alıtı ayda % 29 toptan eşya fiyatlarında artışa 
ulaştırdınız memleketli ve % 300 hayatı pahalılaştır-
dınız. Bu politikayla Türkiye çak zenginlar ve çok 
fakirler ülkesi olur. Çoık fakirler ülkesi olan bir Tür-
kıiyede ise, maalesef çok tehlikeli sosyal patlamalar 
olur. Eğer bunlar tokmağı çevünıme politikasının par
çaları değilse lüıtifen bu 'yoldan hemen dönünüz. 

Orta sınıfın kullandığı mütevazı otomobilleri, bir 
kat alimıa gayretini, taksitle evine eşya almasını çok 
görmeyiniz. Dinamik ekonomi iç iride istikrar gerçek-
leştkımeye bakınız. Dinamik ekonomi <içeriısinde istik
ran gerçekleştirmeyen ülkelerin büyümesi ve güçlen-
nıesıi rnümikün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk halikına pek çok si
yasi aıtkadaşıımız, hem de bakanlık sorumluluğu taşı
yanlar otomobili çok görüyorlar. Bizim garip miliet'i-
mıizin 126 klişiısiniin başına bıir otomobil düşüyor. Bre
zilya'da 34, Şili'de 52, Macaristan'da 25, Çekosla-
vakya'da 12. Ee simidi Türk Milleri bu kadarcık 
müıtevazi tüketim şartlarında sorumlu konmamalıdır, 
Tüıik Milletine göitüreceğimıiz mali politikalarla onu 
'israftan verime geçirmek devlet adamlarının görevi 
olmalıdır. Vatandaşın namuslu şartlarda kazanıma-
sırtdaın, biriktirmesinden, servet saıhibi olmasından 
korkmamalıyız. Ama uygulayacağımız politikalarla 
bütün vatandaşlarımızın belli bıir kazanç seviyesin'in 
altıma inmemesine dikkat gösterimeMyiz. 

Değerli arkadaşlarım, çıta sınıf taıhrlibatınm en 
telif keli aracı asgari geçim indiritmin'i uygulaanamaik-
tır. Yirte burada Maliye Bakanlığı Bütçeyi görüşülür
ken söz aldım ve dedim ki, asgari geçim indklimi ka-
munu'imı rua zaman getöireceksiniiz? Sayın Müezzineğlu 
buma cevap verirken geldi dedi iki, «Derhal getirece-
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ğiz» Derhal, bilemiyorum bizim lügatımiiizda 15 gün
dür, bilemediniz bir aydır; Sayın Müezzimoğlu ve 
Hükümettin lügatında «Derfaalis- nedir, biz bilemi
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bunu, 'bilhassa benlim görüşle
rime mutlaka cevap verecek olan ve cevabını zevkle 
dinleyeceğim sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşıma sunuyorum. 

Dünyanın her yerinde emekten yana olduğunu 
iddia eden 'iktidarlar, komünizme karşı - peık çok 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşımın bu 
(tokmaik faaliyetinde (bizim gibi düşündüğünü ben 
çok iiyi biliyorum. Siz tamünizrne karşı 'bir sol ikti
dar olma gayretli içindesiniz, büyük çoğunluğunuz 
itibariyle - sol bir kalkınma anlayışım savunan ikti
darların belli özeliği şudur aziz arkadaşlarım1: İş 
'hacmini arttırırlar, yatırımları arttırırlar. 

Aziiz arkadaşlarım, öyle bir hükümet gelmiştir 
İki işbaşına, bütün yatırımları durdurmuştur. Sayın 
Müezzinoğlu'na özel olarak da rica ettim. Dedim ki, 
korkmayınız. Cesaretle sürükleyici sektörlere kredi 
şırınga ediniz, ekonomi canlanır. 

Mümkün değil... Ekonomiyi durduruyorsunuz, 
yatırımlar duruyor, yatırım şevki duruyor. Siz na
sıl emekten yana iktidar olabilirisiniz. 6 ayda 50 000 
dir, bugün 100 OOO'dıir, yarın ne olacağını bılimiyo-
rulrrh Ben 'bu noktaların ıstırabını bu rakamların çile-
sinıi duyarak söylüyorum. Ben babayım, aç çocuğun 
çıplak çocuğun ne olduğunu bilen adamım. 

Aziz arkadaşlarım, diğer önemli bir nokta maale
sef bu ddktrliner gayretlerin son derece ileriye gitti
ğidir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri teşebbüs 
yönetimi ilminde kıta Avrupa'sından Müşterek Pa
zar ülkelerinden tam 30 yıl ileridir, ©iz de maalesef 
teşebbüs yönetimi ilminde dünyadan 50 sene geride
yiz. Rus'lar bu açıklarını görmüşlerdir, Amerikalılar
la anlaşmışlardır. Amerikan üniversitesine mensup 
adamlar, kadrolar bugün Sovyetler Birliği yöneticile
rini teşebbüs teknikleriı ilminde 'bilgi sahibi yapma
ya, teşebbüs sahibi yapmaya çalışmaiktadıriar. 

Bütün bu gerçekler ortada iken, yana altyapı ya
tırımlarını tamamlatmış, son kalkınma planına tüke
tim faktörünü koymuş Rusya; aîtyapı yatırımlarını 
bitirmiş; refah ve tüketim toplumu olmuş Müşte
rek- Pazar ve Amerika, beli bir çizgide, yani teşebbü
sün üretim faktörlerinin verimli olması çizgisinde 
anlaşurken, neden bu Hükümet Türk müteşebbisine 
hayat hakkını çok görmektedir? Neden bu Plan an
laşamaz bir biçimde yabancı sermayeye kapılarını 

ve kollarını ardına 'kadar açarken, Türk müteşebbisti-
na çalışmayı çok görmektedir? Bunu anlamak mlüm-
kün değildir.. Zaten bu Plan hazırlanırken, basına in
tikal eden haberlerde; IMF mli sizin Planınızı yapa
lım dedi, Dünya Bankası mı biz sIMn Planınızı yapa
lım dedi, acaba bu tasıMerin altında mı kalındı? Ak
lımıza gelen bu soruların cevabına beklemek hakjkı-
muzdır. 

Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak kooperatifinim, gönüllü kooperatifçiliğin si
hirli gücüne inanan 'insanlarız; ama «Sen eğer koope
ratife girmezsen, kamu hizmetlinden faydalanamaz
sın. Sen taban fiyatından faydalanamazsın. Sen şu 
kolaylıklardan faydalanamazsın» diyen kooperatifçi
liği açık ve seçik Türkiye'de kolfaoz tipi kooperatif
çiliğe geçişin 'birinci adımı gördüğümüzü ilan ediyo
ruz. Bu kooperatifçilik anlayışı «tokmağı çevirme» 
faaMyaîandekıi zincirin ve enerjinin çok önemli bir bö
lümlüdür. Neden ve niçin kooperaıîüfe girmeyen ada
mı isiz bu halklardan mahrum ediyorsunuz? Anayasa
yı değiştirmediğimiz müddetçe ve Anayasa Mahkeme
si bu memlekette görevini gerçekten yaptığı müddet
çe, zannediyorum bu maddenin iptali gerekir. Şarta 
bağlı halktan, Devletten faydalanmak hangi demok
ratik ülkede görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu Planda öylesine bir 
strateji geliştiriliyor kii, şıirndi slize oradan okuyaca
ğım 10 ncu madde; «tokmağı çevirme» stratejisinıin 
10 ncu maddesi gıda sanayii, içki sanayii, dokuma 
ve giyim sanayii, orman sanayii, lastik sanayii, kim
ya sanayii, petrol ürünleri sanayii, çimento sanayii, 
pişmiş kiil ve çimentodan gereçler sanayii, demir dışı 
metaller sanayili, madeni eşya imalat sanayii, elektrik
siz makine imalat sanayii tamamen kamu kesiminin 
•inhisarcı stratejilerime veriliyor. Hapsinde yazmışsı
nız,- kolaylık ancak kamu girişknçilliği olursa. Plan
da mevcut. ' 

Aziz arkadaşlar, bu kürsüde ben çıktım ve dedf.hr. 
ki, bizim zamanımızda, biz Planlamada İktisadi Dev
let Teşekküllerimi Yenliden Düzenleme Şubesi Müdürü 
olmadan önce, 6 sene bu işe ömür vermiş, emek ver
miş insanlarım gayretiyle başlayan ve bizim hizmet
lerimizle sonuçlanan bir tek düzen, muhasebe sis
temi vardır, bu mu'hasebe sistemi kamu kııraıluşîarı-
na girmemiştir. Sayın Başbakan Yardımcısı çıktı de
diler ki, «Sayın Gümer takip etmiyorlar biz 'bunu uy-
gülüyoruz!» şu anda kendilerinin savunma durumumda1 

oldukları planın 231 neti sayfasında maalesef Kamu 
îktıisadü Teşebbüslerimin ancak bir kısmımda tek dü-
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zen muhasebe sisteminin uygulandığını ve bu uygula
manın değişlik biçimlerde olduğunu, muhasebe siıs-
temlerimin işletme ve yatınım faaliyetlerini ayırdede-
oök bir fcliçimde düzenlenmemesinin, harcamaları iz
lemeyi zorlaştırmakta mali denetimi eksilk kıtoaıkta 
olduğu belirtiliyor. 

Sayın .milletvekilleri, Sayını Başbakanın Planı 
takdim konuşmasında, «Türkiye'nin büyük bir in
san yetiştirme potansiyelline sahip olduğunu» ifade 
buyurdular. Yani arada enkaz tablosunu kaldırıyor-
Har, böyle bir iki ışık sunuyorlar, sonra yine deko
ru ve tabloyu tamamlıyorlar. Oylarınızla bu Mecfe-
ten çıkan bütçemin, bu yıl üniversiteye ayırdığı para 
20 milyardan fazladır. 20 miyar para ile Türkiye'de 
'köy yollarını yeni baştan hiç olmazsa 'stabilize yap
mak mümkündür. Maalesef yıllardır Türk iMıversite-
ısli kilitlidir. Devri iktidarınızda açık olan fakülteler 
ıds kaplatılmış, özellikte eğitim enstitüleri mülhüflenh 
mistir ve ben yemi geliyorum Konya'nın •köylerinden', 
köylüler bana acı. acı köylerindeki öğretmenlerin 
«milliyetçi ülkücü» diye sürüldüğünü bunların yerine 
öğretmen veniılmıedliğiınii söylediler. 

Değerli aıkadaşlariim, köy okullarını da siz kapa
tırsanız üniversiteyi amartşiisitler kapatırsa ortaokullar 
ilkokullar da aynı sürgün faaliyetimin içerisimdedlir, 
şu anda öyle liselerimiz ve ortaokullarımız var ki, ih
tiyacının 5 misli öğretmen birikmiş sürgün yeri yapıl
mış. Öyle oritaokutorımiiz liselerimiz var ki, öğretme-
nJimiiz yok; Türküye bu insanı nasıl yetiştirecek ve 
Türkiye bu hedefe nasıl varacak? 

Milli Kütüphanesine fotokopilerini getirdiğimiz, 
ömrümüz vefa ederse bizzat, vefa etmezse eîıil bir 
arkadaşın tercüme etmesinde sonsuz faydalar gördü
ğümüz bir eserden bahsetmek istiyorum: Le cent pro-
jdts sur le partage de I'emıpire Ottoman, (Osmanlı 
imparatorluğunun Takslimli Hakkında 100 Proje). 

Sayın miil'eltve'killeri, Ihu projeler durmamıştır, 
bu projeler bugün uygulanıyor. Aynı Meclisin çatısı 
altında kaç arjkadaşımız kendi grupunun dışında mil
letvekiliyle konuşabiliyor? Böylesine Meclisin kutup-
laştığı, Meçisin blofclaştığı bir Türkiye'de insanların 
ibirblirinıe düşman gözlerle bakması, sevgimin umultul-
ması Ibilze ne fayda sağlar? O sebeple bu konuları, bu 
konuları hiç olmazsa bu planın ardından bu planını 
akibeti me olur bilmiyorum toplu bir biçimde görüş
mek ve bütün yürek yanıklığımızı,, namus yemini et
tiğimiz şu kürsüde ıblirlbirimize anlatmakta büyük 
fayda varıdır, 

Dikkat buyurunuz % 42 nüfusu genç olan ve 10 se
ne sonra Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ül
kesinin mühendisi, doktoru, kaymakamı, idarecisi 
yetişmiyor. 

(Bursa Miilebvekıli Mehmet Emin Dalkıran ha
tibe bir kitap verdi) 

Çok teşekkür ederim. «Türkiye'yi parçalamak için, 
100 plan» isimli kitabı aldım, çok teşekkür ederim 
beyefendi. Bunun son derece özet olduğunu tahmin 
ediyorum, aslı şu elimdeki planın kalınlığında bir 
eserdir, 

Değerli arkadaşlarım, 10 maddede topladığımız 
Che - Guevaraların, Ho - Şi - Minlh'lerin, Oastro'la-
rın, Mao'ların yaptığını kilitsiz kapıların tokmağını 
çevirerek yapabileceğini zanneden Sayın Ecevit ve oy 
olarak, bir gerçektir, mıillet çoğunluğuna dayanma
yan bu hükümet bu kapıların yalnız geriye değil, 
foazan insanın yüzüne de kapanabileceğini bilmektir 
ve ona göre stratejisini kurmalıdır. 

Değerli arikadaşlarılmi, Türk tarihi, Türk milleti
min içtimai yapısı, mili ve manevi değerlerimiz Türk 
milletimi 20 noi asrın son yansında bu beynelmilel 
oyuma getirmeyecek kadar güçlüdür. Bazı politikacı
lar hakkımızda her gün iftira gömlekleri dikiyorlar ve 
her gün yenisi imal edilen bu iftira gömleklerimi te
ker teker yırtacak güçte irademiz, davamıza bağlılığı
mız ve samimiyetimiz vardır. İnandığımız fikirleri 
somuna kadar uygulayacağız. 

Türkiye'de . Marksist bir düzen kurarak Türkiye 
Cumhuriyetine son vermek isteyenler öncelikle Mil-
lyetçi Hareket Partili kadroların cesetlerine basmala-

Ashnda Yüce Parlamentonun defalarca huzuru
nuza getirdiğiımiz rica ettiğimiz gizli bir görüşmede 
ele alınmasının bir namus ve vatan borcu olduğuma 
inandığımız anarşi konusunu görüşüp, neden % 42 
nüfusu genç olan bir ülkede, özellikle Kıbrıs çıkart
masından sonra, anarşinin akıl almaz boyutlara var
dığını tespit etmesinde büyük fayda vardır. Biz bu me
seleyi bir kere daha huzurumuza getireceğiz. Bir ge
nel görüşme açılmasıyla bir bakan yıpranmaz, bir hü
kümet gitmez. Eğer ibir genel görüşme açılmasıyla 
gidecek kadar bir hükümet zayıfsa bırakın gitsin, 
o hiükütaetliın size de hayrı okmaz; ama bu meseleyi 
görüşüp bütün boy utlarını bu kürsüde dile getirip or
tak stratejilerde birleşerek (burnum karşısına çıkmak
ta fayda vardır. 

iBen ıbiraz önce bir arkadaşımın elinde çok kü
çük bir bölümü tercüme edilmiş bir kitaptan huzu
runuzda bahsetmek istiyorum, Romanyalı bir diplo
matın 1901 yılında yazdığı ve bizilm ısrarla Türküye 
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rının şart olduğunu bilmelidirler, cesedlimize basanını 
cesedine basacak gücümüz vardır. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sokaklarda de
vam ediyorsunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarını, rnulhalllefötlteytoen Sayın Başbakan her 
bulhran seçıiimle çözülür diyordu, bunu zannediyorum 
kendisimin ifadesiyle huturunuzda tetkratrlarsaım çok 
güçlü odur. Diîyor kıi Sayın Boevit; «Ne zaman ki ik-
ıtü'daa- tıikanır, seçime gliltimek gerekir. Erken seçim, bir 
mııemfleketlte şartlar emrediyorsa yapılmalıdır. Bugün
kü parlamento kompozisyonu içinde sürekli ve istik
rarlı bdr hükümet kurma olanağı yoksa, erken seçim 
istemenin parfcizanlılk olarak görülmemesi gerekir, 
eğer erken seçim, dalha doğrusu hemen seçim üzerin
de mıüımklüln olan süratfele karar verilirse ıhlükümıet bu
nalımı diye bıir şey olmaz.» 

Madem ki bugün anarşi önlenemiyor, iktisat po
litikası meydanda ve vatandaşa söyleyecek hiçbir 
söz kaîmıyor. O zaman bizSlm bu mecliste en küçük 
grupu olan parti olarak cesaretle huzurunuza getirdi-
ğkmiz erken seçiim prensibinde birleşmek ve 'bu meşe-
leyli vatandaşın oyuyla çözmek lâzımdır. Bir elinize 
bu muhteşem planınızı alırsınız, bir elimize de Sa
yım Eoevilt'in bu dehşetengiz straltejik kitabını alır, 
vatandaşMi karşısına çıkarsınız, eğer vatandaş size rey 
verirse, siz çoğunluk olursanız biz sizi saygıyla teb
rik ederiz, sizin iktidarınız olur. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Dalha yeni gel
dik. 

AGÂH OKTAY GÜNBR (Devamla) — Yoksa 
böyle yamalı hükümetlerle bu memleketlin idare edlil-
mesli mümkün değildir, 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — 3 milletvekiliyle 
hükümete girdiniz, oldu; o yamalı değil miydi? Şim
di 'bu olmuyor. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Siz de 
söylediğinize inanmıyorsunuz ya. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Siz inandırmaya 
çalışıyorsunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi Sayın Başbakanın 
plam takdim konuşmasıyla ilgili, değerli beyanlarıyla 
ilgili sözlerimi burada bağlayarak plana gelmek isti
yorum. 

Bizim anlayışımıza göre plan, belli sonuçlar elde 
etmek için iktisadi hayatın hangi unsurlarına ne öl
çüde müdahale etmek gerektiğini gösteren bir vasıta 
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I olarak kabul edilir. Plan, bir iktisadi karar merkezinin 
aldığı tedbirlerin bütününden meydana gelir. Öyleyse 

I planda varılması istenen amaçlarla bunları gerçekleş
tirecek araçlar iki, anaesas olmaktadır. 

I Bilindiği gibi bizim bulunduğumuz şartlarda az 
I gelişmiş ekonomilerde bu şartları değiştirme yolunda-
I ki gayretler siyasi ve iktisadi konjonktürlere büyük 
I ölçüde bağlıdırlar. İktisadi ve sosyal reformlar daha 
I hızlı işleyen bir bürokrasiyi, daha fazla krediyi, daha 

fazla enerjiyi şart kılar. 

I Kapalı ekonomiden piyasa ekonomisine, dinamik 
I ekonomiye geçişin sosyal patlamaları önlemesi ancak 
I sosyal siyaset tedbirlerini bünyesinde barındıran den

geli ve şuurlu bir planla mümkündür. 

I Günümüzde plan, artık dünya üzerinde modern 
I iktisat ilminin iktisadi kalkınma yolunda faydalandığı 
I ve vazgeçemeyeceği bir metottur, bir tekniktir. 

Aynı ideolojiye sahip olan ülkelerde bile farklı 
planlar görülebilmektedir. Bu fark, günümüz iktisat-

I çılarının aşağı yukarı son 20 yıldır üzerinde durduk-
I lan strüktür (yapı) meselesiyle ilgilidir. Mesela, tn-
I giliz, Fransız ve İspanyol planlarının birbirlerinden 
I çok farklı politik davranışlara ve hükümet otoritesi 

kavramına uymaları aynı zamanda, kendi sosyal ya-
I pılarının gereğidir. 

Plan, devletin politik etkisinin ifadesini taşır; ikin-
I cisi, siyasi şartlara büyük ölçüde bağlılık gösteren ik-
I tisadi rejim meselesine bağlıdır; üçüncüsü ise, ülke

lerin sahip olduğu coğrafi ve iktisadi kaynak farklı
lığından doğar; nihayet dördüncü sebep de planın 
amaçlarıdır, planın temel stratejileridir. 

I Millet kadrosu içinde uygulanan çeşitli plan de-
I nemeleri, o memlekette Anayasanın tespit ettiği, ter-
I cin ettiği ideoloji değişmediği müddetçe aynı ideolo-
I jiyi ifade eder. 
I Bugün dünya üzerinde planlama hepinizin bildiği 

gibi iki anagrupta toplanmaktadır. 
Birisi, emredici, merkeziyetçi, Marksist, sosyalist 

I planlama. 
İkincisi ise, yol gösterici demokratik karakterli 

planlama. Hepinizin bildiği gibi, emredici planlama 
dünya üzerinde bugün Sovyet Rusya'da ve Kıta Çin' 
inde uygulanmaktadır. Kıta Çin'i ve Arnavutluk dı
şında bütün soyalist ülkeleri gezmiş, ve bunları ciddi 
imkânlar ölçüsünde incelemiş bir arkadaşınız olarak 
huzurunuzda şunu arz etmek istiyorum : Dünya üze
rinde kaç Marksist uygulama olmuşsa, o kadar Mark
sist rejim meydana gelmiştir. Bugün Polonya'nın top-

I rak rejimi, Bulgaristan'dan farklıdır, Sovyetler Bir-
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liginden farklıdır. Polonya'nın din hürriyeti anlayışı, 
Polonya'nın milliyetçilik anlayışı, sosyalist ülkelerin 
hepsinden ayrıdır. 

Demek ki planlama, esas itibariyle, o milletin sos
yal kültür birikimine, tarihi tecrübesine ve içinde bu
lunduğu iktisadi coğrafyaya bağlı bulunmaktadır. 

Huzurunuzda konuşmakta olduğumuz bu plan, 
maalesef çok talihsiz bir plandır. Bizim ortağı bulun
duğumuz Hükümet, şu dokümanı hazırladı, Meclise 
takdim etti. Kurulan Hükümet, bu planı beğenmedi, 
şu planı getirdi. 

Aziz arkadaşlarım, bir plan değişikliği niye yapı
lır? Bir hükümet planı değiştirirken öyle ciddi, öyle 
akli gerekçeler getirmek zorundadır ki, planın mas
rafları ifade edilebilsin. Şimdi ben bu kürsüde şu so
ruyu sormakta zannederim haklıyım : Sizden önceki 
Hükümet döneminde - Sayın Başbakana seslenmek is
tiyorum - basılmış olan okul kitaplarına 800 milyon 
lira ödenmiştir. Siz, 800 milyon lira para ödenmiş 
kitapları imha ediyorsunuz ve 2,5 milyar lira masraf 
ederek yeniden okul kitabı bastırıyorsunuz. Hep bun
lar savurganlık adına işlenen iktisadi cinayetler olu
yor, 

Acaba bu plandan şu plana geçiş için Sayın Baş
bakan, ne kadar ton kâğıt harcandı, ne kadar uzman -
saat enerjisi harcandı? Bunlar ucuz şeyler değildir. 

Ayrıca, bir de meselenin gerçeği var. Eğer şu plan
dan «tokmağı çevirme» stratejilerini çıkarırsanız, 
plandaki rakamları, planlamanın kabul ettiği % 160 
fiyat artışıdır, 1,6 fiyat deflatörüdür. o fiyat deflatö-
rünü uygular, indirirseniz elinize bu plan çıkar. 
Plandan anlamayan adamları kandırmak çok kolay
dır. «Yeni plan yaptık, yeni işler getiriyoruz.» Hiç
bir iş getirmiyorsunuz beyefendi. 1976 fiyatlarına 
göre yapılmıştır bu plan. Siz 1978 fiyatlarına göre 
plan yapıyorsunuz. Zannediyorum planlamanın kad
roları beni tasvip edeceklerdir, ilk defa planlı dö
nemde böyle fahiş bir hata yapılıyor. 1978'de da
ha toptan eşya fiyatlarının sonucuna varmadık. Siz 
hangi 1978 fiyatıyla plan yapıyorsunuz. Kimi alda
tıyorsunuz ve bununla ulaşmak istediğiniz netice ne? 
Yazık değil mi bu milletin vaktine. Yazık değil mi 
bu milletin kâğıdına, elektriğine, mürekkebine, bina
sına. Günah değil mi. Evet 1,6 bundaki rakamla 
çarpılmıştır, % 60 hayat pahalılığı oldu, fiyat yük
selişi oldu diye 1976'dan 1978'e; ve bu plan meyda
na gelmiştir. Başka bir şey yoktur bu plandla. 

Değerli arkadaşlarım, planın diline gelince dün 
ifade edildi, ben bu konuda maalesef üzülerek ken

dimi ideolojisi bizim ideolojAmize % 100 zıt olan 
bir ülkedeki acı bir hatıramla huzurunuzda savuna
cağım. Sovyetler Birliğine Sayın Kılıç'ın başkanlığın
daki ekonomik heyetle gittiğimiz zaman ben Ticaret 
Komisyonu Başkanıydım, Sayın Balkan da o zaman 
planlamayı temsil eden uzman kadrosundaydılar, 
başkan kadrosundaydılar. Birinci gün genel görüş
melerden sonra Sovyetler Birliğinin Ticaret Bakan 
Muavini Grişinki büyük bir nezaketle «Sayın Güner 
dedi. Sizinle yarın Türkçe konuşamayacağız. Çünkü 
tercümanımız çok sınırlı, dünyanın en güzel dili Fran-
sızcayla konuşacağız.» Tercümanlığımızı yapan Rus, 
bana döndü ve dedi ki; «Sayın Güner, Sayın Bakanı
ma - Müsteşar Muavinlerine onlar bakan diyorlar -
dünyanın en güzel dilinin Türkçe olduğunu söyleye
bilir miyim?» Size müteşekkir kalırım dedim. Dön
dü söyledi. Sonra bana döndü, «dünyanın en gü
zel dilini» dedi, bunu diyen adam Nazım Hikmet'in 
şiirlerini, Orhan Kemal'in romanlarını Rusça'ya çe
virmiş adam, bana şöyle söyledi. «Dünyanın en gü
zel dilini uydurma dil hastalığınızla deve dikenine 
çeviriyorsunuz» dedi. Adamın kolundan tuttum, 
ezeli hastalığımız, biz öyle bir kültür emperyalizmi
nin içinden gelen milli kültür hareketiyiz ki, tezleri
mizi bile yabancılarla güçlendiriyoruz. Sayın Ba
kanı, o günkü Enerji Müsteşarının yanına götür
düm, dedim ki, «Bir kere daha söyle», «Bir kere 
daha söyle». Tercüman tekrar etti, «Dünyanın en 
güzel dilini uydurma dil haline getiriyorsunuz, de
ve dikeni haline getiriyorsunuz.» 

Sayın Başbakandan ve emrindeki planlamadan hu
zurunuzda davacıyız bize bir lügat vermemişlerdir. 
Bu planı ne sebebi hikmetse, gizli bir atom sırrı gi
bi saklamışlardır. 36 saat kala Meclise vermişlerdir. 
Neden korkuyorsunuz, arkadaşlar? Niçin korku
yorsunuz? Süre tanıyıp 15 gün geçsin, herkes oku
sun. Bir milletin 5 yıllık kaderinin müzakere edile
ceği parlamentoda, zaten dikkat ve alaka lütfeden 
arkadaşlarımızın dışında hitap ettiğimiz manzara mey
danda, bu halde bir memleket 5 yıllık geleceğini gö
rüşüyor ve 5 yıllık geleceği için plan saklanıyor. Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımıza da bizden önce 
verildiğini zannetmiyorum, sizleri itham etmiyo
rum. Benim ithamım Hükümete aittir. 

ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) — Onlara hiç verilme
miş,) 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — E, onlar 
nasıl olsa çok talim ettiler bu planları, ihtiyaçtan 
yok 
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Aziz arkadaşlarım, bu acı söz yıllardian beri Tür
kiye'de devam eden bir kör döğüşüne ışık tutuyor. 
«Bir milletin dili vardır.» İngilizlerin üzerinden güneş 
batmayan imparatorluk olduğu günlerde, Hindistan 
sömürgenizi mi verirsiniz, Ingilizeeyi mi? Deseniz, 
Hindistan'ı verirlerdi. 

Doktora öğrencisi olduğumuz, yıllarda hocaları
mız ingilizce kelime kullandıkları zaman Le Monde 
Gazetesinde ağır bir dille Franko Angles konuşu
yorsun diye itham edilirlerdi, Bir dil, yazarlarıyla, 
şairleriyle, edipleriyle büyür gelişir. Yoksa bir dev
let belgesi olan ve bütün devlet yazışmalarında kul
lanılacak,. o devletin hizmet ettiği vatandaşlarından 
ayrı dilde öz Türkçeye dönüşüm temel felsefesine zıt 
bir uydurma hareketiyle değil. Gerçeği ve hakikati 
bir yaptık. Hakikat ayrı, gerçek ayrı. Onun için, 
elinoğlu «le verite» kelimesini kullanmış, onunla ger
çeği kastediyor ve öbürüyle de la verite1 demiş, ha
kikat demiş. Siz iki kelimeden birini öldürürseniz 
beyninizdeki düşünmenin boyutlarını yok edersiniz 
demektir. Bunu bırakalım şairler, edipler, roman
cılar yapsın, millet tuttuğu kelimeleri tutsun. Şimdi 
ben bir Halk Partili arkadaşıma bay Ahmet desem 
bana bakar; ama Ahmet beyefendi desem tebessüm 
eder. Demek ki, belli kelimeler mektup zarflarının 
üzerinde kalmaya mahkûmdur, bunu biz değiştire 
meyiz. 

Planın dili kalkınma götürdüğü halkın dili ol
malıdır, vatandaşın dili olmalıdır. Vatandaşının di
linden ayrı bir plan yazarak o vatandaşın enerjisini 
ayağa kaldırmak mümkün değildir. Bu fırsattan fay
dalanarak kısaca Milliyetçi Hareket Partisi olarak kal
kınma stratejisi üzerinde durmak istiyorum. 

Biz bir milletin milliyetçi kalkınma stratejisi ile 
kurtulabileceğini ve milli planla kendisimi çağa ka
bul ettirebileceğine inanan kadrolarız. Plan bir inanç 
işidir, plan bir iman işidir ve plan bir bilgi işidir. 
Bu vasıfları noksan olanlar, bu vasıfları gölgeli olar 
lar milletin benimseyeceği planı yapamazlar, yapsa
lar da plan lüks bir belge olmaktan ötede yaklaşmaz. 
Planın başarıya ulaşmasında yetişmiş, vatanperver, 
güvenilir kadrolara büyük ihtiyaç vardır. Bakan eşle
rinin otel faturalarını ödemedi diye valilerin görev
den alındığı bir ortamda namuslu, cesur ve faziletli 
idarecilere çalışma hakkımn çok görüldüğü bugünkü 
şartlarda, bu Hükümet yetişmiş insan istememekte, 
kendisine kul olacak militanlarla memleketi idare 
etmeye çalışmaktadır. Militanlara görev verirsiniz; 
hani demiş ki, «Baba sen bana adam olamazsın der

din. Ben paşa oldum» militandan müsteşar yaparsı
nız, umum müdür yaparsınız; ama devlet sorum
luluğunu taşıyacak adam elde edemezsiniz. Bu plan
da olduğu gibi sizi çıkmaz sokaklara götürür so
kar, ne siz sahip olursunuz, ne biz sahip oluruz bu 
böyle garip bir belge gibi kalır, 

Değerli arkadaşlarım, bu Planın ve Planlamanın 
bugüne kadar görmediği ve Sayın Başbakandan da 
duyamadığınız çok önemli bir mesele vardır. O da 
şudur; hangi ülke bize göre nerede? Güzel. Bunu 
tespit edelim, bunun yürek yanışlığını hep beraber 
duyalım; ama en önemlisi de şu: Biz 5 yıl sonra bu 
hedefleri gerçekleştirdiğimiz zaman komşularımız, 
dünyanın diğer ekonomik güçleri hangi noktalara ge
lecekler? Bu konuda Türkiye'de hiçbir araştırma faa
liyetine girilmediğini söylemek gerçeklerin ifadesi olur. 

Bir ülke planını yaparken, başka milletlerin ha
yat sahaları içinde bulunduğunu; o milletlerin geliş
me boyutlarını ve geleceğini hesap etmek zorunda
dır. Ayrıca dünya üzerinde bugün bir ekonomik sa
vaş vardır. Bir buğday savaşı vardır, bir petrol 
savaşı vardır, bir boraks savaşı vardır, bir tarım 
ürünleri savaşı vardır. Biz bunları üreten ülke ola
rak acaba önümüzdeki zaman dilimi içerisinde han
gi darboğazlara sokulacağız ve bize hangi oyunlar 
oynanacak? Bunları maalesef göremiyoruz, duya
mıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınmanın sihirli gücü 
her vatandaşın gönlündeki insan sevgisini, milli ima
nı ve bu milletin bir parçası olduğu duygusunu hare
kete geçirebilecek stratejidedir. 

Marksist planlama, merkeziyetçi planlama işte 
yapısındaki bu noksanlıklar yüzünden başarıya ulaşa
mamıştır. Sovyetler Birliği imparatorluğunun, bu 
yıl Amerika Birleşik Devletlerinden ve Ortak Pa
zardan 40 milyar dolar kredi aldığını zannederim 
biliyorsunuz. 

Bir vesileyle daha ifade ettiğim gibi tekrarında 
fayda görüyorum. Marksist planlama, Ortak Pa
zarın 9 ülkesinin 18 katı büyük toprağa sahip Sov
yetler Birliğini; basın hürriyetinin olmamasına grev 
hakkının olmamasına, kollektif müzakere olmaması
na, petrolü ve pamuğu olmasına - Ortak Pazarda 
yok - ulaştıra ulaştıra 70 milyar dolar dış ticaret hac
mine ulaştırmıştır. Sovyetler Birliğinin 18'de biri 
coğrafyada petrolsüz, pamuksuz Ortak Pazarın ay
nı nüfusla ulaşmış olduğu dış ticaret hacmi 600 mil
yar dolardır. 
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tşte komünist, Marksist kalkınma stratejisinin 
ulaştığı netice; işte hürriyetçi, demokratik, parla
menter sistemin ulaştığı netice...* 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca şu kesin gerçeği 
huzurunuzda bir kere daha tescil etmek istiyorum. 
Marksist ideoloji bugün dünya üzerinde inkâr ettiği 
dine, inkâr ettiği milli kültüre mağlup olmuştur. 
Mao'nun başına gelenler çok ibret vericidir. Bir 
insan ömrünün, 1/10'u kadar olan zamanda Mao 
Kültür ihtilaliyle mahkûm edilmiştir, unutulmaya 
sokulmuştur. 

Elimde Hans Koch'un yazdığı, bir profesörün, 
«Le pan-slavizm» adlı çok ibret-âmiz bir eser var. 
Bu eserde, Stal'in 1923 yılında aynen şöyle diyor: 

«Aşırı milliyetçilik şovenizm bütün gücüyle gün 
be gün büyüyecek ve bizim ülkemizde gelişecektir. 
Biz, en aşın uçtaki milliyetçilikle, milliyetçiliğin 
çok ötesine gideceğiz ve biz bununla, Sovyetler Bir
liği içinde Rus olmayan her şeyi, idarede, memleket
te ve devlette ezerek, onu Rus yapacağız» 

Bugün Sovyetler Birliğinin uyguladığı kalkınma 
stratejisi koyu bir milliyetçiliğe dayanmakta ve Rus 
olmayan her şeyi mahkûm etmektedir. 

Marksist rejim dünya üzerinde ilk ihtilal yapa
rak iktidar olduğu ülkede milliyetçiliği temel strateji 
yaparken Milli Mücadeleden gelen Türk milliyetçi
liğinin canlı abidesi olan bugünkü Cumhuriyetimizde 
ve Devletimizde milliyetçiliğin suçlanmak istenmesini 
hangi akıllar, hangi mantıkla yorumlamak gerekir, 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse Türkiye'de planlar 
milli olmaya, milli gerçekleri görmeye ve milli yapı
ya uymaya mecburdurlar. Geçen üç plan uygula
ması döneminde küçümsenmeyecek tecrübe birikimi 
hâsıl olmuştur ve önemli mesafeler alınmıştır. El-
betteki daha iyiye gidilmeliydi, elbetteki daha iyi 
olmalıydı; ama unutmayalım ki, o taban ve yapı 
olmasa, bunun üzerine kuracağınız bir iktisadi biri
kim olmazdı. 

Bu Plan, bu plan stratejisinden itibaren büyük 
tezatlar içerisine girdi. Birinci stratejiyi okuduk, 
bizim de elimize geçti ve strateji, Türkiye'de plan
lamayla ilgili hukuki mevzuatın emrettiği prosedü
rün hiçbirine uyulmadan Planlama tarafından basın 
toplantılarıyla kamuoyuna açıklandı. Bunu, Genel 
Başkanımız bir basın toplantısıyla ifade etti. Konu 
basına intikal ettiği kadarıyla CHP Grupunda dia eleş
tirildi. Çünkü, Planlamanın hazırlamış olduğu stra
teji alternatifli tercihlerdir. Yüksek Planlama Kuru

lunda görüşülür. Hükümete gelir. Eğer Hükümet 
bunu kabul ederse, buna göre plan hazırlanır. Bu 
strateji geri döndü. Arkadan ikinci bir strateji çık
tı, o da reddedildi. Ondan sonra bir üçüncü strate
ji; Sayın Başbakan oturdu, Türkiye'de herkesin yüz
de yüz doğru dediği ne kadar dert varsa hepsini yaz
dı ve strateji meydana geldi. Şimdi, öyle bir stra
teji ve o stratejiye dayanan plan ki, ne bu planın 
arkasındaki bilimsel sosyalizme uygun plana cevap 
verebiliyor, ne de Anayasamızda esas modelini bul
muş olan karma ekonom» plan modeline uyuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu plan, biraz önce ifa
de ettiğim ve bir planda en önemli ağırlık taşıyan ter
cihlerinde çok büyük hayallere ve çok büyük yan
lışlara dayanmaktadır. Bir kere, demin ifade et
tiğim gibi, 1978 yılı fiyatlarmın esas alınması, illa 
bizim hazırladığımız plandan, mukayese imkânından 
kurtarmak için bu yolun tutulması yanlış olmuştur. 
İkincisi, ben bilmiyorum? Arkadaşlarım söylesin
ler, hangi ülke bunu başarmış; % 35,1 marijinal ta
sarruf oranma ulaşılması bu plana girmiş. Yani, bu 
planın özü, bir adam 10 lira kazandı, 350 kuruş 
tasarruf yapacak. Yapılan bir araştırmaya göre 27 
dünya ülkesi içerisinde iç pazarı en hızla büyüyen ül
ke Türkiye. Çünkü köyden şehire akın, şehir ha
yatına geçiş öylesine hızlı ki ve bu Türkiye'de in
sanlarınız medeniyet dediğiniz nimetlerin kırıntısıyla 
mesut olabilecek kadar haysiyetli, vakur. Onun için 
iç pazar hızla büyüyor, gelişiyor, iç pazarın ve 
tüketim ihtiyaçlarının bu kadar yüksek olduğu bir 
ortamda % 35 tasarrufu öngörüyor bu plan. Bura
ya bir düğüm atalım. 

Bizim yaptığımız araştırmalarda şunu bulduk : 
Amerika Birleşik Devletlerinin fert başına milli ge
liri asrın başında bugünkü Türkiye kadar ve Ame
rika Birleşik Devletlerinin o zamanki marijinal ta
sarruf oranı da ancak % 25 olabilmiş. Bugün Ame
rika Birleşik Devletleri dünya üzerinde en çok kaza
nan memleket, tasarruf oranı ı% 8. Japonya bir yıl 
için çok yüksek bir marijinal tasarruf oranı tuttura-
bilmiş. Demek ki plan, bugünden tasarruf edecek
siniz, yarına ayıracaksınız ve onu yatırım halinde 
gelecek nesillerin gelişmesine sunacaksınız. Planın 
çok kısa özeti bu. Biz !% 35'i neyle, nasıl ve ne şe
kilde yapacağız? Vergi diyorsunuz, söyledim, getire
ceğiniz vergi Kamu iktisadi Teşebbüsleri tarafından 
yutulacak; gitti, vergi gitti. Başka ne bulacaksınız? 
Bizim bilmediğimiz bir kaynak tespit ettiyseniz, söy
lerseniz biz de öğreniriz. 
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ikincisi bu plan, 1933'lerde yapılan, kalkınma 
projelerinin alt alta sıralanmasından meydana gelen, 
o günkü kadrocuların samimiyetleriyle Hükümete 
sundukları plana benzemektedir. Aslında Türkiye'nin 
1950'lere kadar çektiği büyük sıkıntı budur. 1933'ler
de Türkiye tarımı büyük oranda ihmal etmiştir. Bu 
planda da aynı hastalık aynen görülüyor. Sektörler-
arası dağılımda tarımın payını ı% 16,6'dan <% 12,2' 
ye indiriyorsunuz. Şimdi hemen şu soru akla geliyor: 
Peki biz bunu indirirsek tarımdaki büyüme ne olur? 
Normal cevap, «azalır», ama öyle değil, biz toplam 
yatırımların ı% 16,6'sını tarım sektörüne veriyoruz. 
!% 5,3 büyüme öngörüyoruz, siz % 16,6'dan >% 4,4 
azaltıyorsunuz, i% 12,2'ye indiriyorsunuz ve bizden 
0,2 fazla büyüme öngörüyorsunuz. Arkadaşlar, eğer 
biz matematik biliyorsak, biz çok şükür okuduğu
muzu anlıyorsak ve bunun başka bir manası yoksa 
bu bir sihirli iştir, ben sihirli işlerle uğraşan adam 
değilim, akıl adamıyım, bunu anlayamıyorum. 

İkincisi, sanayileşmeden bahsediyorsunuz, ama 
tutuyorsunuz imalat sanayiinin payını >% 27,4'e indi
riyorsunuz, ı% 29,2'den. Peki bu paralar nereye gidi
yor? Hizmet sektörüne gidiyor. Tıpkı savurganlığı 
önleyeceğiz diyerek, beğenmediğiniz ve yerine ken
dinizin getirdiği 1978 programında olduğu gibi: 

Sayın milletvekilleri, şimdi bakın bu Hükümet 
bizim hazırlamış olduğumuz programı geri aldı ve 
tuttu bizim programda kaynakların % 2,3 oranında 
artırılması, toplam kaynağın ı% 23,4 yatırımlar için, 
:% 76,6'sının da tüketim için ayrılması hedef alın
mışken, kendi yaptıkları programda kaynakların 
% 1,7 artırılması ve kaynakların % 22,6'sının yatı
rımlara, ı% 77,4'ünün de; dikkat buyurun biz para
mızın '% 76,6'sını tüketime ayıralım diyoruz, bu Hü
kümet geliyor, savurganlığı önleyeceğim diyor. 
>% 76,6'yı ı% 77,4'e çıkarıyor tüketimi ve bu da is
rafın önlenmesi oluyor. Tabii bu para hizmet sek
törüne gidiyor. Bizim Parlamentoya sunduğumuz 
planda hizmet sektörünün payı ı% 40,7 iken bu plan
da >% 43,1 oluyor. Yani, şimdi başlamış oldukları 
plansız ve programsız «KUP Projesi», «KtP Projesi», 
doğrudan doğruya israf olan bu projeler; çünkü kö
ye gerçek hizmet sulamayla olur, gübreyle olur, ya
tırımla olur, fabrikayla olur; taş toplatarak, birtakım 
göstermelik faaliyetlerle köyün kalkınması mümkün 
değildir, bu aslında köye gidecek gerçek kaynağı is
raf etmektir, heder etmektir. 

Tabii Sayın Hükümet ve Sayın Başbakan, 10 ki
lometre köy yolu yapıyorlar; televizyona çiKiyorlar 
ve çok rahat, «Köye makine soktuk, yol yaptık» 

diyebiliyorlar. Ama, niçin demiyorsunuz ki, bu ma
kinelerin parası geçen Hükümet döneminde öden
mişti; bu makineler geçen Hükümet döneminde gel
mişti, biz de onları oraya götürdük. Bunu deseniz 
muhalefet size teşekkür eder. Yoksa, gerçeği acı bir 
biçimde huzurunuzda ifade eder. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, dünya üze
rinde sayısı çok az, tarım kesiminde kendi kendine 
yeten, kendi milletini besleyen bir Türkiye devral
mıştır. Eğer siz, Hükümete söylüyorum, iktidarda ka
lır ve Allah bu memleketi korusun, bu planı uygular
sanız, Türkiye sizin iktidar döneminizin sonunda dı
şarıya muhtaç hale gelir. 

Planda, sık sık «özyeteri» deniyor; kendi kendi
mize yeterli olmak. Böyle mi kendi kendimize yeter
li olacağız Kendimize yeterli olduğumuz dallarda da 
dışarıya muhtaç olacağımız stratejiler uygularsak, o 
zaman biz kendi felaketimizi kendimiz hazırlamış 
oluruz. 

Bu Planda «Sulama yatırımlarının yaygınlaştırıla
cağı» ifade ediliyor. Ancak, tarım yatırımlarının tüm 
yatırım içindeki payı ilk hazırlanan tasarıya göre 
% 4,4 düşürülüyor. Üçüncü Beş Yıllık Plana göre 
Dördüncü Planda 1968 fiyatlarıyla kamu toplam sa
bit yatırımları % 76 artarken, sulamada kamu yatı
rımları Üçüncü Planda hedef alman yatırıma göre 
hemen hemen hiç artırılmıyor. Bu Planda yer alan ta
rımda verimliliğin artırılacağı, sulamaların yaygınlaş
tırılacağı ilkesi ile çelişki değil de nedir sayın millet
vekilleri? 

Tarımda toprak kazanarak üretim artışı artık 
mümkün değildir. Şu anda mevcut tarım toprakları
nın 27,6 milyon hektardan 24,6 milyon hektara indi
rilmesi toprağın korunması için şart hale gelmiştir. 
Artık yapılacak iş nedir : Birim toprakta daha çok 
gübre, daha çok makine, daha iyi tohum kullanarak 
verim alma yoluna girmek. Şimdi, tarımda üretim ar
tışım sağlayıcı yatırımları ihmal eden bu Hükümet 
Türkiye'nin geleceğinde Sayın Başbakanın diliyle jeo
politik yatırım yönünden fevkalade ağırlığı olan Gü
neydoğu sulama projesinden bahsetmiyor, bu proje
nin finansmanını 10 ncu, 20 nci derecede basit bir iş 
telâkki ediyor. 

îşte siz, tarımda kıstığınız bu yatırımlar, daha ön
ce Marksist ülkelerde denenmiş büyük üretim düşük
lüğüne sebep olmuş kooperatif uygulamalarınızla Tür
kiye'yi açlığa mahkûm eden bir tarım planlaması ge
tiriyorsunuz. 
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Sayın milletvekilleri, bu Planın kaynak ve h?rcama 
rakamları üzerinde de bir parça durmak istiyorum. 
Bir planın en önemli yönü, onun hangi kaynakla bes
leneceği, finansmanının nasıl olacağıdır. Şimdi bakı
nız, bu Plan diyor ki : «1978 yılında Türkiye'nin gay
ri safi milli hâsılası 1 trilyon 145,2 milyardır. 1983 yı
lında 1 trilyon 682,6 milyara çıkacaktır.» Yani % 8 
artış olacaktır. Şimdi gayri safi milli hâsılamız 1978 
yılında 1 trilyon 145 milyardan, 1 trilyon 682 milya
ra çıkacak ve % 8 kalkınma hızını gerçekleştireceğiz. 
Dış tasarrufta, dışardan alacağımız kredi de 1978, yı
lında 40 milyar Türk lirası, 1983 yılında 33,7 milyar 
Türk lirası olacak. 

Sayın milletvekilleri, yatırımlara 1978 yılında 228 
milyar para verilecek, bu miktar % 12,5 artışla 1983 
yılında 410,5 milyar olacak. Gayrisafi milli hâsılanın 
1978 yılında % 19,9'unu yatırıma ayırırken, 1983 yı
lında 24,4'ünü ayıracağız. Tüketim ise, 1978 yılında 
957,1 milyardan, 1 trilyon 305 milyara çıkacak 1983' 
te; gayrisafi milli hâsılanın % 83,6'sını şimdi tüketir
ken, o zaman % 77,6'sını tüketeceğiz. 

Şimdi bu rakamların sıhhat derecesi üzerinde bi
raz duralım. Yatırım tasarruf dengesinde, bu hazır
lanmış gelmiş olan Planın 163 ncü sayfasında, özel 
sektör yatırım tasarruf dengesi 48,1 milyar liralık faz
lalık veriyor, Hükümetin getirdiği Plana göre. Yani 
bu piyasayı kararttığınız, karma ekonomiyi altüst et
tiğiniz, kili bile devletin yapacağı, kilden yapılmış eş
yayı bile devletin yapacağını planladığınız önümüzde
ki 5 yılda, özel sektör 48,1 milyar lira yatırım faz
lası yapacak. Peki yaptı diyelim bunu, kamu yatırım 
tasarruf dengesi ise, 247,1 milyar lira açık verecek 

Şimdi değerli arkadaşlarım, rakamlar hakikati söy
lerler 247,1 milyar, eksi, yani kamu kesiminin açığın
dan, özel sektörün tasarrufu olan 48,1 milyarı çıkar
dığınız zaman, 199 milyar iç tasarruf açığı var. Di
yorsunuz ki, «Biz bunu dış tasarrufla kapatacağız.» 
Yani senede 40 milyar Türk lirası civarında bir dış 
kaynak bulacağız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, öyle bir iskambil ku
lesi plan ki bu, öyle bir iskambil kulesi plan ki; % 35,1 
marjinal tasarruf yapıyoruz; o tasarruftan sonra da, 
199 milyar - hani dükkânların çok tatlı etiket politi
kası var ya, 200 demezler de 199 derler - 199 milyar, 
yaklaşık 200 milyar açık yar. 

Şimdi, bu planı nasıl savunabiliyorsunuz? Hükü
met bu planı nasıl gerçekleştirebileceğim diyor? Ve 
biz hangi delillerle, hangi akli gerçeklerle bu plana 
inanabiliriz? 

I Değerli arkadaşlarım, şimdi tasarruf bu memle
kette - zaten kemerini sıkmadan yaşadığı gün yok ki 
bu aziz milletin - İkinci Planda % 19 olmuş; Üçüncü 
Planda % 12 olmuş ve enflasyon içinde bir ekono-

I mi. Sizin devrinizdeki enflasyona da dört nala enflas
yon, enflasyon gallopan derler, dörtnala gider. AP'nin 

I atı rahvan gidiyor; CHP'nin enflasyon atı dörtnala 
gidiyor. 

I Şimdi, bu planla siz vatandaştan % 35,1 tasarruf 
I onun üstünde de 199 milyar açığı sağlayacak dış kredi. 

Şimdi 10 aydır iktidardasınız, bulduğunuz kredi 
hiç denecek kadar az. Kredi bulamıyorsunuz ve kre-

I di bulmamaya sizin kadrolarınız kendi kendisini mah
kûm etti. iflas ettiğini ilan eden mahalle bakkalına 

j toptancı mal vermez, hamal da eşyasını taşımaz. 
I Mahalle bakkalının özel hayatında gördüğümüz 
I bu durumu, maalesef siz devlet hayatına getirdiniz. Biz 

iflas ettik, bize kredi verin. 
I Hırsla ve heyecanla, Sayın Başbakan Amerika'ya 

gitmeden önce Madenlerin Millileştirilmesi Kanununu 
I çıkardınız, oradan mağlubiyetle dönsün Biye. 
I Sümerbank elindeki cıva ocaklarını kapatırken, 
I müflis müteahhitlerin cıva ocaklarını devletleştirip, 
I bunları yeni baştan zengin etmenin «Halkçılık» la ne 
I alakası var? 
I Değerli arkadaşlarım, kamu gelirlerinin plan dö-
I nemi başında 314,6 milyar liranın, dönem sonunda 
I 556,6 milyar liraya çıkması öngörülmektedir. Bunun 
I için, faktör gelirlerinin (eğer yanlış bilmiyorsam) fak-
I tör geliri; devlet işletmelerinden gelen gelirdir. Yani 
I bu sene 60 milyar lira açık vermiş kuruluşlardan, siz 
f % 31,2 kaynak artışı bekliyorsunuz. 
I Ben ne diyeyim, nasıl savunayım, daha doğrusu 
I nasıl aldatayım kendimi? İnanmak istiyorum, inan

mam mümkün değil. Kamu teşebbüslerinin işletme 
açığı 40 milyar lira. 20 milyar lira zarar yapacak de-

I missiniz, kendiniz programınızda. Şimdi diyorsunuz 
I ki; «% 31,2 biz kamu kesiminden gelir bekliyoruz.» 
I Çok iyi, vergi gelirlerinde de önemli artış olacağı ka-
I bul ediliyor. Faktör gelirlerini bu oranda artıracak ka-
I mu üretim faktörlerinde gereken reforma planın hiç-
I bir yerinde rastlayamıyoruz. Plan, bugünkü Hüküme-
I tin uygulamasıyla Türkiye'yi bir memurlar ordusu ha

line getiriyor. Pazarlamada, üretimde, dağıtımda Türk 
I ekonomisi (Planlamada çok iyi hatırladığım, namuslu 
I bir araştırmada ifade edildiği gibi) bürokratlar ordu-
I suna teslim ediliyor. 

I Bu sebeple, kamu gelirlerinde öngörülen artışın 
I gerçekleşmesini kabul etmemiz fevkalade güç. Bu plan 
| toplam gelirlerin % 77,2'sinin vergi gelirinden, % 11,6' 
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sının faktör gelirinden, % 2,1'inin vergi dışı gelirler- I 
den, % 9,1'inin de dış borçlarla sağlanacağından yola 
çıkıyor. Böylece vergi gelirlerinin gayrisafi milli hâsıla 
içinde payı, 1978 yılında % 27,1 iken 1983 yılında 
% 25,3'e çıkıyor. 

Şimdi siz bu yıl yaptığınız gibi yatırımları % 45'e 
indirirseniz bu vergiyi kimden alırsınız, nasıl alırsınız? 
Bunu ben bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, plan döneminde iç borçlan
ma dışında kamunun ek finansman ihtiyacı 108,8 mil
yar liradır. Bu yüksek tutulan faktör geliri ve vergi 
gelirine rağmen ek finansman gereği olarak ortaya çık
maktadır. Gerçekte bu açık daha yüksek olacaktır. 
Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Merkez Ban
kasının matbua makineleri yağlanacak ve şıkır şıkır 
piyasaya 108,8 milyar lira daha zerkedilecektir. 

Yukarıda izah ettiğimiz gibi planın finansmanı sağ
lam kaynaklara dayanmamaktadır, ve bu Planda, maa
lesef dayanmış olduğunuz kaynaklar, dayanmış oldu
ğunuz yapı ve Türkiye'yi dış politikada her gün Tür
kiye'nin ne olacağı endişesine götüren tavır, yabancı 
sermaye konusunda da çok karamsar kılmaktadır. 

Dış politikada, bilhassa dış ekonomik ilişkilerde, 
iç politikadaki gibi jestler, meydan okumalar hoş gö
rülmez, bunlar yabancı ülkelerin arşivlerinde kalır. 
Dış ekonomik ilişkilerin hırçınlığa, hayalciliğe hiçbir 
tahammülü yoktur. Siz; «Bizi duvarın ötesine sıkış
tırmanız biz duvarın ötesine geçeriz» derseniz, duva
rın bu yüzünde olanlar kendilerine, bu duvarın yü
zünde olan milletlerle işbirliği imkânı bulurlar. Tür
kiye Cumhuriyetinin kökleşmiş olan politikalar ı, de
ğil bir başbakanın, bir hükümetin de iradesinin çok 
üstünde sağlam esaslara dayanmaktadır. 

Sayın Başbakan, IMF'den ümidini kesmiş, işçi dö
vizlerinden netice alamadığını beyan ediyor ve bu kür
süde diyor ki; «Hakkâri'nin balını, Kayseri'nin halı
sını, (aynen şöyle söylediler) ne var, ne yoksa sataca
ğız.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir ülkenin ihracatını 
artırması o ülkenin sayın başbakanına şeref kazan
dırır. Ama bir Başbakan Meclis kürsüsünden, «Ne var 
ne yoksa satacağız» demez. Ona sorarlar, hangi piya
sa araştırması ile ne kadar halı satacaksınız, hangi 
miktar bal üretiliyor, dış rekabet imkânı nedir, nasıl 
satacaksınız? Bu işler proje işidir, bu işler ciddi işler
dir. Dış ekonomi politikasının iflasına mazeret arama 
telaşı içinde, üyesi de bulunduğumuz milletlerarası bir 
kuruluş, bu kürsüde, bana göre çok ciddi bir biçim
de Meclise açıklanması icabeden, konuşmamın baş

langıcında da ifade ettiğim gibi «IMF vaadini tutma
mıştır» sözünü Türkiye Devletinin Başvekili söylüyor, 
rastgele bir adam söylemiyor. Türkiye Devletinin 
Başbakanı, bize IMF ile hangi anlaşmayı yaptığını ve 
IMF'nin neden kendisine verdiği sözü tutmadığını 
açıklamak mevkiindedir. 

Şimdi şu günlerde Plan Mecliste görüşülürken, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Genel Sekreteri Türki
ye'ye geliyor, birtakım görüşmeler için. Bazı haberle
re göre Hükümet şu anda AET'den 8 milyar dolar 
para talep ediyor. Şimdi bu doğru mudur, yanlış mı
dır? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yaptığımız ihracatın 
aldığımız malın % 50'den fazlası AET ile, siz bu Plan
da diyorsunuz ki, «AET ile ilişkilerimizi dondurduk» 
Hani bizi tenkit ediyordunuz, Hükümet olduğunuz 
gün, «AET ile görüşmediniz» diyordunuz. AET ile 
görüştük, görüşmelerimize devam ettik. Biz Türkiye' 
yi kavanozun içine kapatan bir ekonomi anlayışına 
karşıyız. Biraz önce ifade ettim; Sovyetler Birliğinin 
40 milyar kredi alabildiği bir dünyada, Sovyetler Bir
liğinin petrol araştırmalarının Amerikan şirketlerine 
yaptırdığı bir dünyada, Çin'in Japonlara dünyanın en 
büyük çelik tesisini kurdurduğu bir dünyada Türkiye' 
yi kapalı bir kavanoz içine koyamazsınız; bu mümkün 
değildir. «Öz yeterlilik» diyor Plan; elbette bir ekono
minin hedefi, belli bir gelişme süresinin sonunda ken
di kendisine yeter hale gelmesidir. Ama, bu Planın 
anladığı öz yeterlilik, Arnavutluk tipi; aç, sefil, peri
şan, yoksul bir öz yeterliliktir. Eğer siz bu Planı uy
gularsanız, bu Plan Türkiye'de uygulanmak şanssızlı
ğına uğrarsa, beş yıl sonra buraya gelecek olan plan 
sosyalist plan olur ve bütün Türk vatandaşlar- yok
sullukta birleşirler. 

Aziz arkadaşlarım, bu Plan Türkiye içerisinde va
tandaşlar arasında birliği, dirliği, güveni sağlayama
mış; piyasa ekonomisini alt üst etmiş, Türkiye'yi gü
vensizlik ortamı içerisinde herkesin yarınından emin 
olmadığı şartlara getirmiş bir Hükümetin Planıdır. Bu 
Plan, stratejileriyle hayalcidir; mali dengesiyle akli 
hiçbir tutanağı olmayan bir Plandır. Bu Plan, bu Hü
kümetin bugünkü dış politikası devam ederse yılda 
değil 40 milyar lira, 4 milyor lira dış destek bulamaz. 
Bu dış desteği sağlamanın ve bulmanın yolu, öncelikle 
dosdoğru olmaktır. 

Başbakan Türkiye'yi nereye götürmek istediğini, 
ne yapmak istediğini bizim ifade ettiğimiz gerçekler 
ortasında anlamıyorsa, kendisi kitabında yazmış ol-
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duğu görüşmelerinden bugün dönmüşse ve benim 10 
maddede topladığım anahtarı çevirme eyleminin stra
tejisinin içerisinde değilse, bunu Meclis kürsüsünden 
bize ifade etmeli; tutumuyla, tavrıyla, kararlılığıyla, 
Anayasa düzeni içerisinde, karma ekonomiye daya
lı; hür, eşit, adaletli bir toplum düzeninin kurulma
sına yardımcı olacak bir plan için, muhalefetten yar
dım istemelidir. 

Bizim hazırladığımız plam beğenmeyenler, bizim 
hazırladığımız planı rafa kaldıranlar, sayısız uzman 
saatini heder ederek, sayısız kâğıt israf ederek savur
ganlığın en yüksek Örneğini getirenler, işte gördüğü
nüz gibi aynı planı % 60 fiyat yükselişine bağlayarak 
getirmişlerdir. Bu büyük israfın hesabını vermelidir
ler. 

Bu plan bizim hazırladığımız plandan daha geri 
bir Plandır. Bu Plan Türkiye'yi bugün gelmiş olduğu 
gelişme çizgisinin çok gerisine götürmeyi amaç edin
miş bir Plandır. Bu Plan, eğer uygulanabilirse Cum
huriyet Halk Partisini ebediyen muhalefete mahkûm 
edecek bir plandır. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk mille
tinin târihi ve içtimai yapısına uymayan, Türk mil
letinin gelişmesini geriye götürmeyi amaçlayan, Türk 
milletinin hürriyetçi demokratik parlamenter sistem
den ayıracak; çünkü hürriyetçi sistemin özü piyasa 
ekonomisidir. Piyasa ekonomisi olmadan hürriyetçi 
sistem olmaz, bu Plana bu gerekçelerle karşı çıkıyo
ruz ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. 

Bu samimi ve gerçekçi beyanlarımızın, öncelikle 
Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaşlarımızı Planı 
tekrar okumaya, tekrar incelemeye sevketmesini gö
nülden diliyor, yurdumuzun esenliğini Allah'tan ni
yaz ederken, muhterem Parlamentoyu saygılarla se
lamlıyorum. (MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
4 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı üzerinde Milliyetçi 

Hareket Partisi Grupu adına şu ana kadar 2 saat 35 
dakika konuşma yapılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Or
han Akbulut. 

Buyurun Sayın Akbulut. 

CHP GRUPU ADINA ORHAN AKBULUT (Si
vas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ülkemiz Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan dö
nemine girerken, ağır ekonomik ve toplumsal sorun
lar, büyük ölçüde siyasal yaşamı etkileyen bunalım
larla karşı karşıya bulunduğu bir dönemden geçmek
tedir. 

Türk toplumu, artık yapısal değişmesinin ve sana
yileşmesinin uzun süreli perspektifler altında yeni bir 
nitelik kazandırılmasını hepimizden beklemektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yasama 
organlarında görüşülmesi, Türkiye'nin yaşadığı buna
lımın arkasındaki anaekonomik ve sosyal nedenleri, 
Planın eçşitli alanlarda neler getireceğini, bunların da
ha sağlıklı bir biçimde nasıl uygulanabileceğini, nele
rin önerileceğini ortaya çıkaracaktır. 

Plan döneminin başlamasından sonra, yani 1961 
Anayasasıyla planlı döneme geçişten sonra, uzun yıl
lar plana gereken önemin verilmemesi ve uygulanma
ması bugün içerisinde bulunduğumuz sosyo ekono
mik bunalımın temel nedeni olmuştur. Sayın Ecevit 
Hükümetinin belirli bir modele dayalı plan dönemine 
yeniden geçmiş olması, belirli modele dayalı bir planı 
uygulamaya koymuş olması gerçekten ülkemiz bakı
mından sevindirici ve yararlıdır. Bu bakımdan da Hü
kümetimizi içtenlikle kutluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ekonomimiz enflasyon dış 
ödeme güçlükleri hammadde ve enerji yetersizliği, iş
sizlik gibi çok önemli darboğazlar içerisindedir. Kuş
kusuz, bunlar kısa dönemde ortaya çıkan sorunlar 
değildir; yıllardır sürdürülen ve bir modele dayandı
rılmayan sağlıksız ekonomik politikanın bunalımla
rın temel nedeni olmuştur. Yıllardır planlama ile si
yasal ve yönetsel yapı arasındaki ilişkiler, bu anla
yışla bütünleştirilmeye çalışıldığı içindir ki, geçmiş dö
nemlerde yeterli ve gerçekçi bir kalkınma planından 
söz etmek mümkün değildir. Demokratik düzende 
gerçek bir planlı ekonomiye varabilmek için planın 
hazırlanması siyasal yapının daha çok bilimsel verile
re dayanan onayı ve yönetsel yapının uygulamadaki 
uyumunu zorunlu kılmaktadır. Dördüncü Beş Yıllık 
Planda bu temel gerçeklerin gözönünde tutulması 
plan stratejisinin son derece iyi düşünülüp saptandı
ğını göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu plan sadece kalkınmayı 
amaçlayan değil, aynı zamanda sosyo - ekonomik çö
küntüyü kurtarma niteliğini de bünyesinde taşımak
tadır. Bu bazda hazırlanmış Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınm Planında ben kısaca tarım sektörü üzerinde 
durmak istiyorum. 

Ülkemiz ekonomisi, bütün gelişme çabalarına kar
şın, tarıma dayalı bir ekonomi niteliğini sürdürmek
te ve tarım kesimi ekonominin anasektörünü oluş
turmaktadır. Tarımsal gelirin ulusal gelirdeki payı 
1962 yılına kadar %38'in üzerinde iken 1977 yılında 
c/c 23 dolayına düşmüştür. Bu farklı gelişmeye kar-
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şı, tarım kesimi ekonomimizde önemli bir sektör ol
ma özelliğini korumaktadır. Birey başına gelir bakı
mından tarımsal sektörde, tarım dışı sektörler arasın
da önemli farklılıklar da göze çarpmaktadır. Sanayi 
ve hizmet sektörlerinde çalışanların elde ettikleri ge
lir, tarım sektöründe çalışanların elde ettiği gelirin 
altı katıdır. Bu durum kırsal kesimde yaşayanlarla 
sanayi ve hizmetler sektörlerinde çalışanlar arasın
daki gelir eşitsizliğinin somut bir örneğidir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında bu den
gesizliği giderici hedef ve önlemlere yer verilmiş ol
makla birlikte, yıllık programlarla daha da etkinlik 
kazandırılacağına inanıyoruz. Bugüne değin uygula
nan ekonomik politika, tarım sektörünün ve bu sek
törde çalışanların sömürülmesi pahasına sanayileş
menin gerçekleştirilmesi yönünde olmuş ve ortaya 
çıkan gelir dağılımındaki eşitsizlik, köylerden kente 
akımı artırmış, sağlıksız kentleşme de, bugün içinde 
bulunduğumuz sosyo - ekonomik sorunları ve buna
lımları yaratmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tarımın, dış ticaretimizdeki 
yeri de, önemi azımsanmayacak boyutlara ulaşmıştır. 
Toplam dışsatımın 2/3'si tarımsal ürünlerden oluş
maktadır. Özellikle, döviz darboğazı içinde bulun
duğumuz bu aşamada tarımsal ürünlerin dış satımı, 
toplam dış satımımızın içinde daha da artmış bulun
maktadır. Geçmiş plan dönemlerinde ekonomik kal
kınmayla bu durumun değişmesi ve tarımın nispi 
öneminin azalması beklenmekte idi. Ancak, planlı 
kalkınma döneminde, henüz, bu gelişmenin hissedi
lir bir düzeye ulaşmadığı ve halen tarımın dış tica
rette hâkim durumunu koruduğu ve gelecek yıllar
da da aynı özelliği koruyacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tarımın, diğer uğraş kolları 
üzerindeki dolaylı etkileri de çok önemlidir. Sanayi
leşme süreci içinde bulunan ülkemizde imalat sana
yii, geniş ölçüde, tarım ürünlerini işleyen sanayi dal
larından oluşmaktadır. Bunlar arasında gıda, içki, 
sigara ve dokuma sanayileri en başta sayılabilir. Ta
rım ürünlerini hammadde olarak kullanan sanayiin 
yarattığı katma değer, çalıştırdığı nüfus ve üretim 
değerleri bakımından da, tüm imalat sanayiinin ya
rısından fazlasını tarım sektörü oluşturmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, tarım sektörü, tüm halkımı
zı besleyen, doğrudan doğruya veya tarıma dayalı 
sanayi yoluyla ihracatımızın % 90'ını sağlayan, sa
nayimize hammadde yetiştiren, sanayi ve ulaşım sek
törlerine pazar olanakları olan nitelikleriyle, genel 
ekonomimiz içinde büyük önem taşımaktadır. 
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Planlı dönemin tarımsal üretimin durumu irdelen
diğinde, tarıma elverişli alanların 22 milyon hektar 
olmasına karşın, anılan dönemde işlenen alanın 25 
milyon hektara ulaştığını; dolayısıyla, işlenen alanın, 
artık doyma noktasında bulunduğunu açıkça gör
mekteyiz. ^ 

Tarımda bugüne kadar önemli aşamalara varılmış 
ve tarımın yapısında önemli değişiklikler olmuştur. 
Hemen her üründe yeni ve daha üstün çeşitler geliş
tirilmiş; bilim, bilgi kullanımında olumlu gelişmeler 
sağlanmış; ancak bütün bunlar, tarımın gerçek an
lamda modernizasyonunu sağlayamamış ve birim 
alanda elde edilmesi gereken verimi, arzu edilen dü
zeye çıkarmaya yetmemiştir. 

Bununla birlikte, yetersiz fiyat politikası, tarımsal 
üretimin miktar ve deseninde dalgalanmalara ve ba
zı ürünlerde aşırı stokların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 

Ortaya çıkan aşırı stokların finansman yükü, ge
çen yularda 30 milyar Türk lirasına erişmiş; bunun 
enflasyon hızına ve fiyatlara etkisi çok büyük ol
muştur. 

Tütün ve fındık üretiminin, doğa ekolojisinin sı
nırına çıkması, çay üretiminin işleme kapasitesini aş
ması, patates ve soğanın bazı yıllarda sorun yarat
ması, pirinç ve yağlı tohumların istenen düzeyde üre-
tilmemesi, plansız ve buna bağlı olarak yetersiz fi
yat politikasının yarattığı güçlüklerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu acı gerçeğin ortaya çık
masını, ekonomik düşüncenin yerine, kısa dönemde 
politik düşüncelerin hâkim olmasında aramalıyız. 
Dördüncü Beş Yıllık Planda bu düzensizlikleri gide
rici ilkeleri" memnuniyetle görmekteyiz. 

Nüfusumuzun yılda % 2,5 gibi bir hızla arttığı, 
gelişen sanayimizin, giderek, tarımsal ürünlere olan 
gereksinmesi, içinde bulunduğumuz döviz darboğa
zını çözmek için Hükümetimizin yapmış olduğu or
ta ve uzun dönemli bağlantıların karşılanabilmesi, 
tarımsal üretimimizin belirli ve düzenli üretim hedef
lerine göre planlamasıyla sağlanacaktır. 

Tarım sektörünün bu durumda kalması ve belirt
tiğimiz sorunların halen güncelliğini korumasında, 
kanımızca, iki ananeden vardır. Bu nedenlerden bi
rincisi, bugüne değin ülkemizde gerçek anlamda ta
rımsal üretim planmamasının ve buna dayalı tarım 
politikasının uygulanmamış olmasıdır. İkinci önemli 
neden, tarım sektöründe yeterli düzeyde yatırım ve 
kaynağın ayrılmamış olması gelmektedir. Uygulama
sı tamamlanan son üç plan dönemlerinde, tarımın 
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kamu yatırımları içindeki payının % 17,7'den % 12' 
ye düşmesi, tarıma gerekli önemin verilmediğini ka
nıtlamaktadır. Bu durum, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında da bir ölçüde göreceli olarak karşı- . 
miza çıkmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı döneminde tarım sektöründe gerçekleşen gelişme 
hızı ı% 4,2 iken, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde ı% 5,5 gibi önemli bir gelişmeyi öngör
müştür. Bu ölçüde bir gelişmenin gerçekleşebilmesi 
için tarımın alt kollarında teknolojik gelişme ve mo
dernleşme çabaları, tarımsal üretim planlamasının 
zaman yitirilmeden hazırlanması ve buna dayalı ta
rım politikasının uygulanmasıyla gerçekleşecektir. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal üretim planlaması, 
ürünlerin nerede ve ne miktarda üretileceğini eko
nomik ve ekolojik koşullara göre saptanmasını, ürün
lerden en yüksek verim ve kalitenin elde edilebilme
si için, üretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi
ni sağlayacak gerekli araç, gereç ve maddeleri zama
nında yeteri kadar ve uygun fiyatlarla üreticiye ulaş
tırmakla elde edilen ürünleri toplamak, işlemek, stan-
dardize etmek ve pazarlamak, ürünlere dışsatım ola
nakları yaratmak ve tüm üretimi denetim altına al
mak gibi çok yönlü, önemli önlemleri içeren ve sü
rekli olan dinamik yapıdan bir planlama çalışma
sıyla sağlanacaktır. Dördüncü Beş Yıllık Planın ilke
leri arasında bu yaklaşımları görmek, Türk tarımı 
ve Türk çiftçisi için gerçekten umut vericidir. 

Tarımsal üretim planlamasının, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde başarılı ve etkili olabilmesi 
için, tarım politikasını oluşturan araçların tek elden, 
eşgüdümlü ve karşılıklı etkileri ölçülerek uygulanma
sı gerekmektedir. Arzu edilen eşgüdümün sağlanabil
mesi için, kamu hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi, 
planda Öngörülen çerçeve içinde bugün bir çok ba
kanlık ve bunlara bağlı kuruluşların görev ve yetki 
alanlarına giren tarımsal hizmetlerin birlikte götürül
mesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini gerektir
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bitkisel ürünlerin çoğunlu
ğunda öz yeterlilik sağlandığı gibi; buğday, patates, 
tütün, pamuk ve meyve üretiminde, plan döneminde 
dışsatım olanağı ortaya çıkacaktır. Bitkisel üretim
de amacımız, tam özyeterliliği sağlamak olduğuna 
göre, üretimi yetersiz olan ve dışalımı gerektiren 
tarımsal ürünlerin plan döneminde üretimi, tarımsal 
üretim planlaması çerçevesi içerisinde özendirilmeli
dir. 

Tarımsal üretime, sadece üretimin veya birim 
alandan verim artırılması açısından bakmak kanı
mızca yanlıştır. Önemli olan, birim alandan ürün ar
tışını sağlamakla birlikte, üretilen ürünün tekniğine 
uygun olarak değerlendirilmesi ve üreticinin de söz 
sahibi olduğu bir pazarlama zincirinin sağlanmasıy
la mümkündür. Bu zincir kopuk olduğu sürece, üre
tici, emeğinin karşılığını alamayacağı gibi, tüketici
nin de korunması sözkonusu olamayacaktır. Aksi 
halde, üretici ve tüketiciyi aracıların sömürüsü de
vam edecektir. 

İnancımız odur ki, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde, üretici ve tüketiciler örgütlendiri
lecek ve alınterleri aracıların sömürüsüne terk edil-
meyecöktir. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda ülkemizde ta
rım sektörünün mekanizasyonu konusunda, yetersiz 
bir politika uygulanagelmiştir. Her ne pahasına olursa 
olsun, traktör temini ve dağıtımı politikası bir anda 
büyük kentlerde oto galerilerinin çeşitli marka ve tip
te traktörlerle donanmasına ve dışalımın kontrol 
edilememesine neden olmuştur, izlenen bu yanlış po
litika, yedek parça teminindeki güçlükleri ortaya çı
karmış, milyonlarca döviz sarfı ile alman traktörle
rin birçoğu bugün kullanılamaz hale gelmiştir. 

İnanıyoruz ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan ilkeleri 
doğrultusunda daha sağlıklı, ekonomiyi koruyucu bir 
dışalım politikası uygulanacaktır. Bu yolla, ülkemiz için 
en önemli bir sorun olan kaynak savurganlığının ön
lenmesi mümkün olacağı gibi, kıt olan sermaye ola
naklarımızın optimum düzeyde kullanılması da sağ
lanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, en önemli tarımsal girdi
lerden bir diğeri olan gübre kullanımının artırılması
nın, planda ilke olarak kabul edilmesi; gübre istemine 
paralel olarak, gübre anaplanının revizesinin düşünül
mesi ve hammaddenin öncelikle yurt içinden sağlan
ması yoluyla, gübre üretiminde öz yeterliliğin planda 
öngörülmesi, ülkemiz tarımı için önemli bir aşama 
sayılmalıda Buna benzer uygulamanın tarımsal alet 
ve makine üretiminde ve yerli üretime yönelik poli
tikalar çerçevesinde benimsenmesi, bu plan dönemin
de, amacımız olmalıdır. 

Planlı dönemde hayvansal üretim dalında gerçek
leşen en yüksek gelişme hızı % 4,7 iken, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, bu, alt sektör 
için % 6,2 gibi önemli bir gelişme hızı öngörülmüş
tür. Ülkemizde hızlı kentleşme ve gelir düzeyindeki 
artışa paralel olarak, hayvansal ürünlere olan istem 
artmakta devam edecektir. 

— 404 — 



M. Medisi B : 10 24 . 11 . 1978 O i 1 

ıBunun yanında, Hükümetimizin, komşu ülkelerle 
yapmış olduğu orta ve uzun dönemde bağlantılar, 
planda öngörülen gelişme hızının gerçekleşmesini zo
runlu kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, geçen 30 yıl içinde hay
vansal ürünlerdeki verim artışına bakıldığında, et ve 
sütte ancak % 10 gibi bir artış sağlanabildiği görül
mektedir. Planlı dönemde ise, bu ürünlerde hemen 
hemen hiçbir önemli artışı göremiyoruz. 

Planlı dönemde orman ürünleri dalında gerçekle
şen en yüksek gelişme hızı % 7 iken, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde % 7,4 gibi bir 
gelişme de öngörülmüştür. Bu gelişme hızı, orman alt 
sektörü için ancak yurt içi istemi karşılayacak düzey
de olacaktır. 

Hükümetimizin alacağı önlemlerle, orman içli ve 
orman kenarı köylerde yaşayan yurttaşlarımızın sos
yal gönençleri, orman işletmeciliğine dayanan koope
ratiflerin yanında, arıcılık, tavukçuluk, ipek böcekçi
liği ve el sanatları gibi gelir artırıcı uğraş dallarına 
önem verilmesiyle mümkün olacaktır. 

Türkiye'nin geniş doğal olanaklarına karşın, açık 
deniz balıkçılığı istenilen düzeyde geliştirilememiştir. 
Bu durumun düzeltilmesi, balıkçı araç ve gereçleri, 
depolama ve soğuk hava zincirinin geliştirilmesiyle 
mümkün olacaktır. Bu çalışmaların nasıl finanse edi
leceği ve ne kadar yatırımı, gereksinimi ortaya çıka
racağı, planda açıkça görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, planın genel değerlendirilmesi 
yapılırken şu gerçek ortaya çıkmaktadır: Daha ön
ceki plan çalışmalarında olduğu gibi, Dördüncü Beş 
Yıllık Planda da, marko düzeyde saptanmış hedef
leri içermektedir. 

Hükümetimizin, yıllık programlarla plana bu il
keler doğrultusunda işlerlik kazandıracağına yürekten 
inanmaktayız. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 
yıllık programlan özenle izleyeceğiz ve Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda 
uygulanmasını sağlamaya yardımcı olacağız. 

Grup olarak, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nını, Türkiye koşullarında, gerçekçi, uygulanabilir, 
ekonomiyi iyileştirici ve kalkınmayı sosyal adalet den
gesi içerisinde gerçekleştirecek bir bütünlük içinde 
görmekteyiz. 

Planın başarıyla uygulanmasını diliyor, grupum 
adına hepinize en içten saygılar sunuyorum. (GHP 
sıralarından alkışlar) 

İ BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
İkinci tur müzakerelerde Cumhuriyet Halk Partisi 

I Grupu adına konuşmalara devam etmek üzere, Sayın 
i Hüseyin Şükrü özsüt, buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA HÜSEYÎN ŞÜKRÜ ÖZ-
j SÜT (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; 

I Günümüzün toplumlarının gelişmiş, az gelişmiş ve 
I geri kalmış olarak sınırlandırıldığı hepimizce bilin

mektedir. Bizim de dahil olduğumuz az gelişmiş ül
keler, geri kalmış ülekelere daha yakın, gelişmiş ül
kelere oldukça uzak oldukları için, bunları da geri 
kalmış ülkeler arasında saymak doğru olur. Çünkü, 
geri kalmış olsun, «az gelişmiş» densin, hepsinin de 
sıkıntıları ve zorlanmaları, üç aşağı beş yukarı birbi
rine benzer. Ülkemizin dahil olmadığı, gelişmiş ülke
ler, dünya nüfusunun % 30'unu kapsadıkları halde, 
dünyada yaratılan değerlerin % 801ne sahip bulun-
maktadırlar. Buna karşılık, ülkemizin de dahil olduğu 
geri kalmış ülkeler, dünya nüfusunun % 70'İni oluş
turdukları halde, dünyada yaratılan maddi değerlerin 

( % 20'sine sahiptirler. 

Azınlığı içeren gelişmiş ülkeler, son birkaç asırda 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini tarihsel 
temelleriyle ve dinamizmleriyle erken sağlamışlardır. 
Diğer- ülkelerin halklarım gerek zorla, gerekes uyu
tarak ya da monarşik idarecileri halk aleyhine kulla
narak, o ülkelerin doğal kaynaklarını hammaddelerini 
ve gıda maddelerini kendi ülkelerine aktarmışlardır. 
Bu ülkeler, elde ettikleri hammaddeleri kendi sanayi
lerinde işleyip, aşırı bedellerle, geri kalmış ülkelere ve 
sömürgelerine döndürerek, varlıklarına varlık kat
mışlar ve bugünkü müreffeh durumlarına gelmişler
dir. 

«Geri kalmış ülkeler» deyimi, sanayileşmiş yani 
I «gelişmiş ülkeler» deyiminin karşıtıdır. Bu bakımdan, 

geri kalmış ülkelere, kendi hammaddesini işleyeme-
yen veya kâfi derecede işleyemeyen, doğal kaynakla-

j rını kullanamayan, sanayileşmemiş ülkeler demekte 
I bir yanlışlık yoktur; ayrıca, dünyamızda bu mantığı 
I reddeden bir örnek de yoktur. 

I Geri kalmış, kalkınmamış ülkeler, sanayileşmemiş 
I ülkelerdir. Bu itibarla, sanayileşme ile kalkınmanın, 
I sanayileşmeme ile kalkınmamış olmanın özdeş oldu-
I ğunu söyleyhiliriz. Ülkemizin kalkınmamış bir ülke 
I olduğu ve fakat kalkınma için harekete geçtiği bir 
I gerçektir. Bu kalkınma çabamız 5'er yıllık kalkınma 
I planlarıyla amacına varmaya çalışmaktadır. 
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Kalkınmanın ekonomik amacı, geliri artırmaktır. 
Gelirin genel artışından bir anlam çıkarılmaz. Gelir 
artışını, kişi başına gelir veya gelir artışı olarak hesap
layıp gözönünde tutmak gerekmektedir; amaçladığı
mız hedef için bu noktadan hareket etmemiz gerek
mektedir. Bu yıl Türkiye'nin kişi başına gelir payı 
yaklaşık olarak 1 000 dolardır. Buna mukabil geliş
miş ülkelerde kişi başına gelir 6 ila 8 bin dolar ara
sındadır. Gelişmiş ülkeler gelirinin en azını hedef 
alırsak bile, aramızdaki fark 5 bin dolardır. Bugüne 
kadar, fark, çoğala çoğala bu noktaya gelmiştir. 

Bu farkı kapatmak için, kalkınma hızımızı onla-
rınkinden birkaç misli yüksek geliştirmeliyiz ki, ara
yı çocuklarımızın hiç olmazsa, görebileceği bir süre
de kapatabilelim. 

Gelir artırmanın, kalkınmayı hızlandırmanın ana 
öğesi sanayileşmedir. Sanayileşmenin, salt bir ekono
mik olgu olduğunu iddia etmiyorum. Sanayileşme ol
gusunun içinde ve ötesinde, çeşitli sosyal, kültürel ve 
siyasal özellikler ve faktörler vardır. 

Sanayileşmenin, ekonomik değişmenin bu yönde 
birçok değişiklikler, yenilikler, yeni ihtiyaçlar, farklı 
ilişkiler getireceğini gözönünde tuttuğu için, Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında, bu faktörler ve 
Özellikler inceden inceye düşünülerek gerçekçi ve uy
gulanabilir bir biçimde ele alınmıştır. 

Bu Planda, kalkınmamızın sağlanması için sanayi
in yanında sosyal, kültürel ve siyasal gelişmemizin de 
birlikte ve uyumlu olarak sağlanması söz konusudur. 
Bu konular, lehte ve aleyhte olmak üzere, değerli mil
letvekili arkadaşlarım tarafından işlendiğinden, ben, 
kalkınmanın önemli bir göstergesi olan sanayileşme 
konusu üzerinde bir nebze durmakla iktifa edeceğim. 

Sanayileşme veya kalkınma, gelişmemizde milli 
gelirde artış açısından baktığımızda, bundan evvelki 
Üçüncü Beş Yıllık Planda gayri safi milli hâsıla yıllık 
artış oranını % 7,4 olarak görmekteyiz; bu, hedef
tir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemini gözden geçirir
sek, Partimizin Hükümette bulunduğu 1974 yılında 
kalkınma hızının, bütün zor şartlara rağmen % 7,4 
oranına vardığını 1975 yılında ise >% 8'e yükseldiğini 
görüyoruz. 

«Cephe İktidarı» sırasında, 1976 yılında kalkınma 
hızımız % 7,7 sonucunu veriyor, 1977 yılında ise kal
kınma hızımız, Plan hedefleriyle kabili telif olmayan 
hızlı ve tehlikeli bir inişe geçerek, % 4'e düşüyor. 
Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanının söylediği 
gibi, 1978 yılında, yani bizim iktidarımızda kalkın

ma hızı % 2,7 oluyor. Söyledikleri doğrudur. Bu du
rum, Dördüncü Beş Yıllık Planda gizlenmeden, açık
ça belirtilmiştir. 

Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı şu hususu iti
raf etmek mertliğini gösteremiyor: Hiçbir plan döne
minde olmayan, % 7,7'den % 4'e düşüşün feci bir 
başarısızlık olduğunun üstünden nasıl atlayabiliyor? 
Eğer bu düşüş hızı 1978 yılında aynı hızla devam et
seydi, kalkınma hızımız sıfıra varacaktı. 1978 yılında 
biz ne yapmışız? Düşüş hızını 1/3'e indirerek, düşme
yi % 2,7'de durdurmuşuz. «Cephe iktidarının» bırak
tığı miras yüzünden, ülkemizin büyük sıkıntılar ve 
darboğazlar içinde bulunduğu ve de enkaz temizleme 
işleriyle yoğun şekilde meşgul olduğu 1978 yılında, hız
la düşen kalkınma hızının, % 2,7'de durdurulabilme
si başarı sayılmalıdır. (AP sıralarından «Tebrik et
mek lazım» sesi) Öyledir. 

Geçmiş Üçüncü Plan döneminde, plan uygulama-
masmdaki başarısızlığın en belirgin işareti, sanayi 
ürünleri toplam tutarının gayri safi milli hâsıla için
deki oranının kayda değer derecede, Plan hedefinin 
altında kalmasıdır. Sanayi ürünlerinin oranının dü
şük olması yetmiyormuş gibi, bu ürünlerin bileşim
lerinde de sağlıksız şaşmalar ve çoğu mallarda zarar
lı düşmeler vardır. Örnek olarak: Madencilikte Plan 
hedefi aşılırken, sanayi üretiminin ana unsurları olan 
ara malları ve yatırım mallan üretiminde, Plan he
deflerinin çok altında kalınmış, kâfi derecede üretile-
meyen bu malları tamamlamak için önemli miktarda 
ithalata yol açılmıştır. İmalat sanayiindeki aksaklık 
yanında, enerji üretiminde de başarısız bir sonuç elde 
edilmiştir. Gayri safi milli hâsılada enerji üretimin 
bileşim payının, Plan hedefine göre % 2,4 oranında 
olması gerekirken, elde edilen oran % 2,1 'dir. 

Özetlersek, geçmiş Plan döneminde, memleket eko
nomisi aleyhine olarak, işlenmemiş maden satımını 
teşvik edercesine, maden üretimi artmıştır. İmalat sa
nayiinde ara malları, yatırım malları üretimi hedefi
nin bir hayli altında kaldığı için, noksan kalan büyük 
farkın ithali zorunluluğu dolayısıyla dış para gereksin
mesi çoğalmış, yani döviz kaybolmuştur. Ayrıca, üre
timin iç piyasaya dönük olarak yapılması, döviz ka
zancımıza engel olmuştur. 

Enerji üretiminde hedefe varılamamış, dışa bağım
lı çarelere başvurulmuş, bu suretle hem döviz harca
malarımız çoğalmış, hem de enerji darboğazı yaratıl
mıştır. 

Sonuç olarak: Birinci ve İkinci Planlarda, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı kadar olmasa bile, hedef
lerinden şaştıkları için ve ayrıca hedeflerinin altına 
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düştükleri için bugünkü sıkıntılı duruma gelmiş bu
lunmaktayız. 

Üç Plan devresinde de sabit sermaye yatırımları 
hedeflerinin altında kalmış ve bu suretle yatırım prog
ramlarının uygulamaları başarısızlığa uğrayarak, eko
nomimizi olumsuz yönde etkilemiştir. 

Üçüncü Plan döneminde, marjinal iç tasarruf he
deflerinin o kadar altında kalınmıştır ki, tasarruf ger
çekleşmesi, hedefin 1/3'nü bile aşamamış, daha doğ
rusu % 66'sı gerçekleşmemiştir. 

Bunun nedeni, halkımızın tüketime özendirilmesi 
ve devrini tamamlayıp eskimiş olan vergi yapısının de-
ğiştirilmemesidir. 

Bu olgu, enflasyonun önemli nedenlerinden biri 
olmuştur. Geçmiş üç Plan devresinde gelir artışı ve 
büyüme olmamıştır diyemeyiz; olmuştu ama, özlemini 
duyduğumuz, sanayileşmiş ve özdeşi olarak, «Kalkın
mış Türkiye» hedefine ulaşma hızından uzak kalmış
tır. 

Bu planlardan elde ettiğimiz hız, en aşağısından, 
refah seviyelerine ulaşmak istediğimiz ülkelere yetiş
memizi uzun süre sağlayamazdı. Çünkü, aradaki me
safe âdeta sabit kalmaktaydı. 

Bundan sonra uygulayacağımız ve dikkatle izleye
ceğimiz Dördüncü Beş Yıllık Plan ve bunu takip ede
cek planlar, bu mesafeyi hızla kapatmaya çalışacak
tır. Bu hareketin metoru, sanayileşme olacaktır. 

Dördüncü Planın 5 yıllık döneminde, 1978 yılı 
piyasa fiyatları baz alınarak, gayri safi milli hâsılada 
yılda % 8 artış sağlanmak üzere düzenleme yapılmış
tır. 

ilk yıllarda, bu oranın tutturulması hayali ile dav
ranamamıştır. tik iki yılın yaraları tedavi, darboğaz
ları, aşma, bunalımı önleme gibi Dördüncü Planın 
yükünü ağırlaştıran ve Hükümetimizin sırtına yükle
nen bir sürü problemleri vardır. Bunu hiç kimse inkâr 
edemez. 

İlk yılların zorunlu, ağır temposu, son 2 yılda 
% 12 artış veya hız sağlanarak telafi edilecektir. El
de edilecek gayri safi milli hâsılanın % 37'si sanayi 
yatırımlarına sarf edilecektir, imalat sanayiine verilen 
önemin göstergesi olarak, bu sanayiin yılda % 11 ora 
nında üretim artımı sağlaması planlanmıştır, imalat 
sanayiinin bileşimi olarak yapısal değişikliğini temin 
için, tüketim malları üretiminin yıllık artma hızı % 8 
olarak saptanmıştır. 

Buna mukabil, yatırım malları ve ara malları yıl
lık üretim hızı önemli miktarda arttırılarak, % 15'e 
çıkarılmıştır. Bu suretle, içe dönük lüks tüketim fren

lenecek, imalat sanayii ürünleri dış pazar gereksin
melerine göre tanzim edilecektir. 

Ara malları ve yatırım mallan ithalatı önemli mik
tarda azaltılarak, döviz kazancı ve döviz tasarrufu 
sağlanacaktır. 

Sanayiin temel gereksinmeleri olan madencilik ve 
enerji üretiminin artma hızı yılda % 15 olarak tespit 
edilmiştir. Böylece, enerji darboğazı rahatlatıldıktan 
başka, mümkün olduğu kadar mamul ve yarı mamul 
metal elde ederek, doğal kaynaklarımızın yok paha
sına elden çıkması önlenecek ve birçok sanayi girdi
leri, ithal edilmeksizin sağlanmış olacaktır. 

1978 yılılnda sanayi ürünlerinin gayri safi yurt 
içi hâsıladaki payı, % 29'dur. Sanayileşme süresini 
kısaltmak için, bu oran, 1983'lerde % 32'ye yükseltil
miş olacaktır. 

Dış satımda, sanayi ürünlerinin payı yükseltile
cek, 1983 yılında yapılacağı tahmin edilen 5 milyar 
400 milyon dolarlık dış satımın % 60'ı olart 3 milyar 
200 milyon dolarlık kısmı sanayi ürünlerine ait ola
caktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, 
yukarıda oranlarını verdiğim yatırım ve üretimlerin 
gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar planda ayrıntılı 
olarak gösterilmiştir. Madenlerin Devlet Eliyle işle
tilmesine Dair Kanuna dayanılarak, bor tuzları, kö
mür ve demir madenlerinin devlet eliyle işletilmesi 
noktasından başlanılmıştır. Bu durumdan büyük mut
luluk duymaktayız. 

Bu Plan döneminde madencilik sektörüne yapıla
cak yatırım tutarı 96 milyar 300 milyon liradır. Bu 
nurı 75 milyarının birinci enerji kaynakları olan 
petrol ve kömüre ayrılmış olması büyük bir ileri gö
rüşlülüktür. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde elektrik ener
jisi için - iletim hatları dahil - yapılacak yatırımın tu
tarı 166 milyar lira olmaktadır. 

Bu yatırımlar, işletmelerindeki girdileri itibariyle, 
dış alıma bağımlı değildirler. Böylece, hem döviz ta
sarrufu sağlanmış olacak, hem de sanayimizin hızla 
gelişmesi sağlanmış olacaktır. 

imalat sanayii için Üçüncü Beş Yıllık Plan döne
minde yapılan gerçekleşmiş yatırım, 1978 fiyatlarıyla 
267 milyar liradır. Aynı fiyatlarla bu dönemde yapı
lacak yatırım 432 milyar lira olacaktır. Sektörel, sabit 
sermaye yatırımı, bileşimindeki en büyük payı % 27,4 
oranı ile imalat sanayii yatırımları almaktadır. Bu pay, 
evvelki planların hepsinden yüksektir. Bu da gösteri
yor ki, Hükümetimiz ve Planlamamız en büyük ağır-
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lığı sanayileşmeye vermektedir. Çünkü, kalkınmamı
zın temelinde sanayileşme yatmaktadır. 

Bu Planda sabit sermaye yatırımları, 1978 fiyatla
rı ile 1 trilyon 576 milyar lira tutmaktadır. Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında sabit sermaye yatırım 
tutarı, aynı fiyatlarla 1 trilyon 016 milyar lira idi. 
Dördüncü Plan, Üçüncü Planı % 55 ilavesi ile geçmiş 
olup, yatırımlara verilen ağırlığı gerçekçi bir yakla
şımla göstermiştir. 

Planımız ayrıca, yatırım bileşimlerinin dengelen
mesinde kalkınmamızın, dolayısıyla sanayileşmemi
zin akılcı ve uygulanabilir oranlarını oturtmuştur. 

Bu Plan, kaynakları ve harcamalarıyla dengeli
dir. Bazılarının söylediği gibi, kesinlikle, bir laf kala
balığı değildir. Ayrıca, kendilerinin stratejisini vere
rek hazırladığı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planından 
haydi haydi iyidir ve uygulanabilir vasıftadır. Kaldı 
ki, şimdiye kadar edinilen tecrübeler dolayısıyla bile 
iyi olması gereği, tabiatında vardır. 

Kaynaklarımız Planda gösterilmiştir. Kaynakların 
hesap tarzı ve tahmin şekli her planda aynıdır. % 8 
artış oranıyla gayri safi milli gelir artışının 1983 yılın
da 1 milyar 682 milyon liraya ulaşacağı hesaplanmış
tır. 

Tasarrufa dayanan diğer kaynaklarla ve 1978 fi
yatlarıyla 1 trilyon 716 milyar liraya varan kaynaklar 
tutarı, Planda öngrülen harcamaları karşılamaya ye
tecektir.. Böylece, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında gayri safi milli hâsılaya oranı % 20 olan ya
tırım payı, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
% 25'e ulaşmış olacaktır. 

Sanayileşme yönünden bu Plan, makine, imalat, 
elektrik, elektro teknik ve kimya sanayilerine ve ihra
cata yönelik sanayilere önem vermiştir. Sanayi ve ta
rım girdilerinin üretilmesini, çeşit ve miktarı itibariy
le çoğaltılmasını hedef almıştır. Tarımda verim ve 
üretim artırımı yanında, kalite sağlanacaktır. 

Madenlerin ve çoğu hammeddelerin ülkede 
üretilip işlenmesine ve sanayimizde kullanılmasına 
büyük olanak sağlayacak ve işlenmiş mallarımızın 
ihracatına imkân verecektir. Sanayide tam kullanıl
mayan kapasiteler harekete geçirilip, verimli hale ge
tirildikten başka, küçük sanayi kuruluşları ve atöl
yeler tüm sanayi mekanizmamızda verimli, sağlıklı 
ve güvenceli organlar olarak çalıştırılacaktır. 

İleri teknoloji alımları dışında teknoloji almaksı
zın, kendi teknolojimizi kendimize yeter hale getir
meye, çalışacak ve geliştirecektir. 
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Bu plan, sanayi yatırım ve üretimlerindeki bölge
sel dengesizliği ve adaletsizliği ortadan kaldırmak 
için büyük adımlar atacaktır. Sanayi yatırımlarının 
planlı ve verimli bir biçimde kırsal alanlara da ser
piştirilip yaygınlaştırlmasını sağlayacaktır bu plan. 

Köy - Kent kuruluşlarıyla uyum sağlanacak, ge
rektiğinde plan doğrultusunda köy - kente dahil olu
narak, köylümüz ve kasabalımız, oturduğu yerde iş 
sahibi olacak, büyük şehirlere dökülmekten ve göç 
mekten kurtularak daha mutlu olacaktır. Böylece şe
hirlerimiz de sağlıksız büyümeye, çektirilmez sıkın
tılara maruz kalmayacaktır. 

Ülkemizi kasıp kavuran işsizliğin azalması gay
retleri gerçekçi olarak bu planla başlıyor. Bunu takip 
eden daha ferah planlarla kısa zamanda işsizliğe çare 
bulacağımıza inanıyoruz. Bu plan, inanmışların yap
tığı ve inanmışların uygulayıp, başaracağı bir plan
dır. (AP sıralarından «Öyle mi?» sesleri) 

Öyledir. 
1960'larda «Plan - pilav» mücadelesinde, «Plan 

değil, pilav lazım» diyen siyasal görüş, plan uygula
masını olgun şekilde yapamamıştır şimdiye kadar ve 
görüldü. 

Nitekim, evvelki 3 adet 5 yıllık planların, devir- -
lerine göre, çok büyük kusurları olmadığı halde, ba
şarıya ulaşamamalarının nedeni, bu planların 15 yıl
lık süresinin yaklaşık olarak 2/3'sinde, plana inanma-

| yanların denetim ve yönetimi etken olmuştur. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Yapma, olmaz 

böyle. 
HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Öy

ledir, durumumuzdan belli. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sen de inanı

yorsun değil mi? 
HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Hem 

de nasıl inanıyorum. 
Hele, son 3 yılda, Üçüncü Beş Yıllık Plan âdeta 

tarumar edilmiştir. Plan hiçe sayılarak, ağır sanayi 
adı altında, boş buldukları tarlalara ve arsalara asıl-

I sız temeller atmışlardır. 
i HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bir tane göster-

sene. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Çok.. 
I İsparta'da var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale et
meyin. 

Devam edin. 
HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Ispar-

I ta'da var kardeşim. 
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Anlaşmaları yapılmamış, projelerine başlanma
mış... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturduğunuz yerden müda
hale etmeyin, müdahale etmeyin lütfen. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Fab
rika temelleri, büyük törenler düzenlenerek atılmış
tır; hatta bazılarının ihaleleri bile yapılmıştır; ama 
ihale konusu, fabrika değil, personel lojmanları yapı
mıdır. Bizim Isparta'daki de öyle... Ben mühendisim, 
iyi anlarım. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ben de mühen
disim. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Üs
tüne üstlük, sanki bu fabrikaların yapım ve monta
jı en üst düzeyde yapılıyor gibi, yeteneklerine ve tec
rübelerine bakılmaksızın, militan taraftarlarından 
oluşan yüzlerce teknik eleman istihdam etmişlerdir. 
Bu teknik elemanlar, sözleşmeli ve tazminatlı olarak 
işe alındıkları için, işe yaramayanların bile tasfiyeleri 
hemen hemen mümkün olmamaktadır. Bu durumun 
insaf dışı bir davranış olduğunu kabul etmemek 
mümkün değildir. 

1977 yılında, plan dışı ve insafsızca uygulanan 
seçim ekonomisinin, kalkınma hızımızı (% 7,7'den 
büyük ve tahripkâr bir farkla % 4'e düşüren ve bo
zuk olan ekonomimizi allak bullak edenlerin hesap 
vermesini istiyoruz. 

Biz, bu Dördüncü Beş Yıllık Planı büyük bir has
sasiyetle, ciddiyetle ve inanarak koruyacağız. Uygu
lanmasında ve izlenmesinde aşırı özen göstereceğiz. 
Gerektiğinde, planın bütünlüğünü bozmadan, yıllık 
programlarda düzeltmeler yaparak hedefe varacağız. 

Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başka
nı dün bu kürsüde, «Plan, halkla birlikte uygulanır» 
dediler. 

Doğrudur; bu gerçeği biz kendilerinden çok daha 
iyi biliyoruz. Çünkü, biz özgürlükçü demokrasiye 
inanmış bir partiyiz ve o partinin inanmış üyeleri
yiz. 

Ancak, politika yapmak için ve ayrıca kendisi
nin bile inanmadığı, «Halk sizi tutmuyor; benimse
miyor» sözü, en büyük yanlıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak biz, halkla bütünleşerek buraya gel
dik. 

BEHÎÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Seçime gi
din. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Za
manı gelince, gideceğiz. 

ETEM EZGÜ (Trabzon) — Şimdi, şimdi... 
HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Hal

kın içinden, halkın kucağından ayrılmıyoruz. Halk 
bizi iyi tanıyor ve bize inanıyor, biz de onlara inanı
yoruz ve güveniyoruz. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — İnanın ve güve
nin. 

HÜSEYİN ŞÜKRÜ ÖZSÜT (Devamla) — Bu 
plan, halkımızın planıdır; halktan aldığımız ilhamla 
ve kuvvetle bu planı düzenledik. Bu plan, halkımı
zın istek ve gereksinmelerine göre düzenlenmiş, Tür
kiye halkının umudunu taşıyan bir plandır bu plan; 
halkımızla yaptığımız bu planı, halkımızla birlikte 
uygulayarak, Allah'ın izniyle mutlaka başaracağız. 

Sözlerimi bitirdim sayın parlamenterler; hepinize 
sevgi ve saygılar. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsüt. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına şu ana kadar 
1 saat 37 dakika konuşulmuştur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Özsüt kaç 
dakika konuştu efendim? -

BAŞKAN — 30 dakika efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına söz isteyen, 2 nci tur 
için? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Efendim 
2 nci tur için görüşmeyeceğiz. 

BAŞKAN — 2 nci tur için istemiyorsunuz. 
Şimdi, kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın Bahri Dağdaş, buyurunuz efendim. (CHP 

ve AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sayın Dağdaş, süreniz 10 dakikadır. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi hür

metle selamlarım. 
Planın tümü üzerinde konuşmak için söz aldım; 

ama bu plan ne kanun; ne Anayasa tanıdığı için 
(CHP sıralarından gülüşmeler) Hiçbirini tanımadığı 
için, Plan üzerinde bugüne kadar yapılan konuşma
lar da, öyle zannediyorum ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi dışındaki değerli hatipler, sadece enkaz sözünün 
bir yalan.olduğunu, Türk Milletine Meclis huzurun
da ifade içindi. Yoksa, bu Planın, «Neyi getirecek ne
yi götürecek » sözüne inanan hiçbir milletvekili ar
kadaşımız mevcut olmadığına inanıyorum. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

Şimdi, değerli milletvekilleri, dün dedim ki, Ada
let Partisi olarak da, ben şahsım adına da, koopera
tifçiliğe, hür kooperatifçiliğe inanan bir arkadaşını-
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zım. Mutlak manada; ama bir bolşevik kooperatifçi- T 
ligine, ama bir kolhoz kooperatifçiliğinin mutlak kar- I 
şısında olduğunu ifade etmek isterim. I 

Getirdiğiniz, kooperatifleşmeyle ilgili ilkelerde, I 
hakikaten, şu elimdeki 1163 sayılı Kooperatifler Ka- I 
nunu ilkelerinden bir tanesine, veyahut planın içinde 
karma ekonomi nizamını müdafaa eden bir fikre rast-
lasaydım, bu konuşmam doktriner olmadan daha I 
ziyade, hür parlamenter nizam içinde her hatip gibi i 
ben de sektörler üzerinde bir mukayeseli konuşma I 
yapmaya herhalde muktedir olacağıma inanıyordum. 
Vaktin birinde, Manisa'da bir şeker fabrikası kur- I 
mak istemişler 1948'lerde, projeleri hazırlanmış, İha- I 
le safhasına gelmiş. Şeker sanayiinden bir uzmana I 
sormuşlar, «Ne dersin, Manisa şeker fabrikası için?» 
Uzman demiş ki, «Bunun hammaddesi ne olacak?» 
Demiş ki, «Kavundan olacak» «Kavunda şeker yok I 
ki» demiş. I 

Şimdi, şu planda tenkit edilecek taraf yok ki, 
tenkit edelim. 

Bu plan, doktriner bir plan. - I 
Aziz arkadaşlarım, hemen ifade edeyim, bizim I 

Anayasamızın 9 ncu maddesi, «Devlet şeklinin Cum- I 
huriyet olduğu hakkında Anayasa hükmü değiştirile- I 
mez ve değiştirilmesi teklif edilemez» diyor. Yine, I 
aynı Anayasanın 36 ncı maddesi, «Mülkiyet hakkı, I 
mülkiyet hakkı» diyor. Yine, aynı yasanın 37 nci 
maddesi, «Devlet, toprağın verimli olarak işletilme- I 
sini, geliştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı I 
bulunmayan çiftçiye...» çiftçiye diyor, çiftçiye ve on
dan sonra diyor ki, «Devletin, çiftçinin işletme araç- I 
larına sahip olmasını kolaylaştırır.» Kimin? Çiftçi- I 
nin.: 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Nerede di
yor bunu?,;. I 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Anayasanın 37 
nci maddesi. I 

Yine, Anayasanın 38 nci maddesi diyor ki, «Ka- I 
mu yararına özel mülkiyette bulunan taşınmaz mal- I 
ların kanunla kamulaştırması konusunda tedbirler I 
alınır.» t I 

Şimdi, Anayasayı hazırlayan değerli arkadaşlarım- I 
dan biri de, sizin yanınızda oturuyor. 

Şimdi, geliyorum buraya, bu Anayasanın madde- I 
lerine. Bakınız, 38 nci madde, Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edildiği zaman, Anayasa Mahkeme
sinin aldığı karar şu, elimde, 20 Ocak 1977 Perşembe 
tarih, 15825 mükerrer sayılı... | 

Bu gazetede diyor ki, - 38 nci maddeyi değiştir
mişsiniz, siz bunu değiştiremezsiniz, şurada yazı
yor - «Dünyada birçok cumhuriyetler vardır. Bu 
cumhuriyetlerle bizim Cumhuriyet arasında büyük 
fark vardır. Bizim Cumhuriyete mülkiyetin özüne do
kunamazsınız. 

Bu madde değişikliğiyle özüne dokunduğunuz için, 
Anayasanın 9 ncu maddesi gereğince bu kanunu ip
tal ediyoruz» diye karar vermiştir. 

Şimdi, Anayasadaki, «çiftçi» tabirine geliyorum. 
Planın 219 ncu sayfasının köylüye yönelik politika
sı var, toprak reformu var. Bu toprak reformun
da, «çiftçi» kelimesini bulamazsınız, yoktur; köylü 
vardır; «Mülkiyet» kelimesini bulamazsınız, mümkün 
değildir. 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Peki, ne 
var? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ne varsa, şimdi 

okuyacağım bakın; ne var, onu okuyacağım: «Top
raksız olan ya da yeter toprağı bulunmayan köylü
ye, toprağı daha yüksek gelire kavuşturmak, Devle
te ait toprakların kamulaştırılması birlikte kısa süre
de bedelsiz kullanıma verilmesi ve dağıtılması sağla
nacaktır» diyor; bir. 

Kooperatif konusunda ne diyor: «Kooperatifleşen 
dar ve orta gelirli küçük üreticilerin tarım teknoloji
sinden traktör, biçerdöver, mibzer araçlarla birlikte 
yararlanmasına olanak sağlayan, makine parkları, 
onarım atelyeleri, ürün değerlendirmesi, tezgâh oluş
turmaları, anılan kooperatifin gönüllü ilkesine dayalı 
olarak ve ortaklarının mülkiyet haklarını koruyarak 
büyük ölçekli toplu üretime geçme girişimleri özen
dirilecek ve desteklenecektir.» 

Şimdi, bakın bir şey okuyacağım: «Devlet gücü
nü ele geçirdiğimizde, büyük toprak sahipleri için 
yaptığımız uygulamayı tazminatlı, tazminatsız, zorla 
mülksüzleştirmeyi küçük köylüler için düşünmeyece
ğiz dahi. Küçük köylüler için görevimiz, özel mülki
yetlerini ve teşebbüslerini zor kullanarak değil, ör
nek göstererek, sosyal yardım sağlayarak, kooperatif 
teşebbüs ve mülkiyetine dönüştürmelerini sağlamak 
olacaktır. Engels.» Evet, Engels böyle diyor; bu, En-
gels'in... Nereden aldın diyeceksin? İşte, elimde, Ece-
vit'in, «Günah Galerisi» diyor; 85 nci sayfasında şu 
okuduğum pasaj yer alıyor; bu pasaj olduğu gibi 
gelmiş, Türk tarımının içine oturmuş. 

Şimdi, eğer kendine güveniyorsan, git, tarımda 
gübre al, traktör al kullan; mümkün mü bu? Tıpkı 
1900'lerden sonraki gibi. Bu planın getirdiği bu he-
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def diyor ki, «ben Anayasanın yerine geçtim; ben 
Anayasayım; mülkiyeti tanımıyorum, benim dediğim 
olacaktın» 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere lütfen topar
layınız efendim.: 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — O yönden, Tür
kiye'nin ki, eğer bu Plan, Allah korusun, şu Mec
liste kabul edilirse, bu Plan Türkiye'ye açlık ve 
zulüm getirecektir. 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Kabul edildi 
bile. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Onun için, gö
revimi tekrar yapıyorum. Evvela, Parlamentodaki 
Halk Partili arkadaşlarıma diyorum: Ne zamandan-
beri Engelsleştiniz?. Zannetmiyorum, Engels gibi 
düşünen bir Halk Partilinin olacağına inanmıyorum; 
ama neden olmuşsa, hangi bürokrasi Planlamaya 
sızmışsa, bunu buraya yazmış; bu vakıa. Ondan son
ra da, Adalet Partilileri ve diğer partilileri vazifeye 
davet ediyorum, Cumhuriyeti ve karma ekonomi 
nizamını korumaya davet ediyorum; Anayasa mü
esseselerini davet ediyorum, Cumhuriyeti kollamak
la mükellef olan müesesseleri vazifeye davet ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. (AP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Sayın Ali Gürbüz?.., 
Sayın Ali Gürbüz olmadığına göre; Sayın Meh

met Irmak, 
Buyurun Sayın Irmak; süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Değerli milletve

killeri; Plan hakkında şahsım adına söz almış bulu
nuyorum. 

Planı tasarlayan Sayın Hükümet, stratejisini tes
pit eden ve Planlamacılara empoze eden bizzat sa
yın Hükümetin Başkanı; tabiri caizse, Planı, plan
lamak, biçimlendirmek, maddeleştirmek, tabloları
nı sergilemekte planlama uzmanlarına bırakılmış bir 
mesele, bir meşgale teknik ve tabii çalışmalar. Son
ra, Planlama Komisyonu çalışmaları; irili ufaklı 
revizyonlar ve oldu bitti. 

Meclise sunulan şu metin paylaşılan saatlerde gö
rüşmeler belki birkaç rötuş sonra Hükümetin iyi 
niyetine terk ve tevdi... Öyle ise, plandan önce 
Hükümete, Hükümetin başına, kurullara giren bir-
kısım bakanların suretlerine ve tam bir imtihan dö
nemi kabul edilebilecek şu bir yıllık icraatına projek-, 
törleri çevirelim; ama bu TRT'nin şirin görme ve 
gösterme projektörleri olmayacaktır. 

Sözlerimiz, şikâyetlerimiz kendilerini incitmesin, 
kırmasın zinhar. Kastımız, gönül kırmak ve yıkmak 
değil; Planın kabulünde olmasa, üç - beş oyun vic
danen yön değiştirmesine bu Planın çıkarılmasına en
gel olunamazsa bile, «varak-ı mihri vefayı kim okur, 
kim dinler?» kabilinden, biz yine, doğruları, gerçek
leri dile getirelim; ola ki, uygulamada sıkılacak, 
kızaracak yüzler bulunabilir. 

«Her işin başı sağlıktır, sağlam kafa sağlam vü
cutta bulunur» fetvasınca, Hükümetin, bırakalım 
alternatif hükümet demek olan muhalefet dönemin
deki tutum ve davranışlarını, politikasını; şu bir yıl
lık icraatına bakalım. Umulur ki, hiçbir ehli in
saf hafızayı beşer nisyan ile maluldür, Dargon misa
linde olduğu gibi, hafıza yoluyla ve vicdanen ma
lul bulunmasın. Şu bir yıllık müddet, Türk milleti
nin bağrında öylesine derin yaralar açmıştır ki, uzun 
yıllar zihinlerden izleri silinmeyecek, çıkmayacak, 
Hafızayı beşerin unutmakla malul olacağı kaidesi, 
bu dönem ve bu Hükümet için geçerli olmayacak
tır. Sayın Hükümet, siz ne diyorsunuz? Sayın 
milletvekillerimiz, hiç, milletin içine girmiyor, yüz
lerine bakmıyorlar mı? Bizim gördüğümüz kadarıy
la, Türk milleti kendi aldatılmışlığına, kaderine, 
pahalılığa, yoksulluğa değil; artık Devletin akıbeti
ne üzülmekte, ağlamaktadır ve siz Sayın Hüküme
te, şair Fuzuli'nin dilinden haykırmaktadır. 

«El çek ilacımdan tabip, kılma derman 
Kim helakim zehri dermanındadır»h 

Sayın Başbakan şairdir, ola ki anlar diye. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet Başkanı 

ve sayın bakanlar, emin olunuz, millet sizden bir 
şey bekliyor, yalnız bir şey: Çekilip gitmenizi. Yok
sa, ne plan, ne pilav.. 

Milletin hükmü, kaderin cilvesi bu. Ömrü hü
kümet tükenmiştir, bitkisel hayata girmiştir; az ya
şasın, çok yaşasın; ayları sayılı, günleri sayılıdır. 

Deveye sormuşlar «Boynun neden eğri?» Deve 
dile gelmiş, cevap eylemiş, yanıt vermiş: «Nerem 
doğru ki». Şimdi size sormak gerekir: Hangi icraa
tınız doğru, hangisi millet hayrına olmuştur? «Ana
ların gözyaşlarını akıtmayacağız» dediniz; anaların, 
babaların, emmilerin, dayıların, teyzelerin, hala
ların gözyaşlarını oluk ettiniz, sel ettiniz, kanlı yaş
lar döktürdünüz. 

11 ayda 1 000 ölüm, 4 000'nin üstünde yaralı, 
sakat, binlerle soygun, onbİnlerle, yüzbinlerle sür
gün... Memur, öğretmen sürgün; sürgünden sür
güne, kıyımdan kıyımlara... Yüzbinlerce öğrenci, 

— 411 — 



M. Mecfltai B : 10 24 . 11 . 1978 O : 1 

yurdundan kovulmuş, kredisinden yoksun bırakıl
mış, okulundan uzaklaştırılmış; o şehir senin, o ka
saba benim... Beni İsrail kavmi gibi, kırsal alanlara 
itilmiş. Bunlar fukara çocukları, bunlar yoksul ço
cuklar; bunlar köylünün, işçinin, esnafın, dargelir-
linin, bunlar halkın çocukları... 

Bunlara niçin kıyılıyor, niçin atılıyor, neden iti
lip, kakılıyor, neden sürgün ediliyor? Artık, 
Fizan olmadığına göre, Misaki Milli sınırları dı
şına süremeyeceğinize göre mi, ahret yolculuğuna 
çıkartılmalarına göz yumuyorsunuz? Yoksa, «Ya
rınlar bizim» yaygaraîarıyla, bu milletin fakir; arma 
vakur; ama vefalı, her şeye, her zaman her zul
me rağmen vatanına, milletine, bayrağına bağlı, 
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesindeki vasıflara haiz 
gençliğe zulmünüz, işkenceleriniz, kimin, hangi 
planların, hangi planlayıcıların arzusu, emridir ve 
eseridir? Yoksa, onları ve Türk milletinin sosya
list, enternaşyonalist ve de komünist, gerillacı, mi
litan, soyguncu şehir ve kır eşkiyasını alkışlamayan, 
Türk halkının Sibiryalara sürgün ettirmenin egzer
sizlerini, talimlerini, hazırlıklarını mı yaptırıyorsu
nuz? (CHP sıralarından, «Planla ilgisi ne?» sesleri) 

Evet, söylediklerimin Planla ilgisi var. Yoksa, 
bu bir yıllık döneminizin, plandan mahrum olduğu
nuz için, karakuşi hükümlerle mi sürdürüldüğünü, 
onun için mi anarşinin bu boyutlara ulaştığını ka
bul ediyorsunuz? 

Devletin iç ve dış düşmanları olduğu, bunların 
da tahrikleri, teşvikleri, işbirlikçileri, planlayıcıları, 
planları bulunduğu bir kısım devlet yetkililerince 
kabul ve Türk milletine ilan edildiğine göre, bu Plan, 
düşman planlarını bozucu, karşılayıcı ve bertaraf 
edici planları ne olacaktır? Bir kere bile, iç ve dış 
düşmanların anarşiyi planlama ve uygulamadaki ro
lünden, tesir ve şiddetinden bahsetmeyen Sayın Baş
bakan, yalnız kredi alamayınca mı, yalnız madde 
yönü olunca mı duvar dibine sıkıştırıldığını düşüne
biliyor? Yoksa, anarşinin Çin duvarları gibi uza
masını ve derinleşmesini mi bekliyor? 

Anarşi böyle devam ettikçe, hatta Devletin va
puru kaçırılıp, saatlerce dolaştırılıp, Devletle âdeta 
alay edildikçe, Hükümetin planından söz edilemez, 
yarınlarına güvenle bakılamaz. 

Muhterem milletvekilleri, Planın, huzurunuz
da konuşulmaya başladığı saatlerde morgda idim. 
Bir makine mühendisini, 1,5 - 2 yaşında bir çocuğu, 
genç karısı olan bir makine mühendisinin feci halini 
morgun mermer masası üzerinde gördüm, müşahede 

eyledim. O cesede biraz da sizlerin gözlerinizle, siz
lerin vicdanlarına tercüman olarak baktım. Altı 
kurşun, gencecik vücudu delip geçmiş idi, bir tane
si içeride kalmıştı. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Davadan dön
müştür. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bu çocukları 
mahvettiniz, ondan sonra da car car konuşuyorsu
nuz. 

MEHMET IRMAK (Devamla) —Size de tavsi
ye ederim hanımefendi, o kadar cesaretiniz olursa, 
bir ölünün soğuk yüzünü görmek.. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bende cesaret 
var, sizinki gibi öyle atmasyon cesaret değil. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Sayın Irmak, konuşma süreniz dolmak üzere, 

lütfen son cümlenizi söyleyin. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Evet, Altınok 
mermer masa üzerinde yatıyordu. Kurşunun birisi 
sağ gözünden girmiş, beynini parçalaımıştı değerli 
arkadaşlarım - Doktor raporunda, «beyin harabi-
yeti» diyordu; raporu almak için müracaat edildi... 
Akrabaları alırlarsa, raporuda sunacağım - diğerleri, 
karnını delip geçmişti. 

Buraya kadar güzel ama, insan olarak acıma-
yanların, vicdanı sızlamayanların aramızda buluna
bileceğini sanmıyorum. Hepimiz ana - babayız, kar
deşleriyiz. Eğer, ister soldan olsun, ister sağdan ol
sun, ölen bir kimsenin, ölen bir gencin sızısını vic
danlarımızda duymuyorsak, ben dua edeceğim. 
Orada operasyonu, operatör Kadir efendi yapıyor. 
İnsanın kafatasının nasıl kesildiğini, içerisindeki bey
nin nasıl görüldüğünü, göğsünün nasıl parçalandı
ğını görmek, insan aklının almayacağı bir husus. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Ir
mak. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Bağlayacağım 
efendim. 

İster sağdan olsun, ister soldan olsun, anarşiyi 
tasvip edenlere, öldürenlere benim sözüm yok. On
lar işlemişlerdir, onlar adalete teslim edileceklerdir. 
Dilerim Yaradandan, Kadir efendinin testeresine ma
ruz kalsınlar, acımayanlar. 

Saygılar sunarım efendim. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Plan üzerindeki görüşmelerin ikinci turu tamam?. 

lanmıştır. 
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Şimdi, üçüncü tur konuşmalara başlıyoruz. 

Bu turda, grupların konuşma sıraları şöyledir: 
Birinci sırada Milliyetçi Hareket Partisi, ikinci sı
rada Cumhuriyet Halk Partisi, üçüncü sırada Ada
let Partisi, dördüncü sırada Milli Selâmet Partisi. 

1. — Plan görüşmelerinde Danışma Kurulunca 
kararlaştırılan konuşma sürelerinin kullanılış şekline 
dair. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, usul bakımından bir şey söyleyebilir miyim? 
Bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Danışma 

Kurulu bir program yaptı. O Danışma Kurulunun 
programı Meclis iradesiyle tahdit edildi ve yürürlüğe 
kondu, Sayın Başkanlarımız bunu uyguluyorlar. 

Şimdi, her günkü programda grupların konuşma 
hakları var. Konuşma haklarından vazgeçebilirler, 
Ama, 6 saatlik bir süre var. Bu 6 saatlik süre hesap
lanarak, bu turlar saptandı. Plan, belli bir süre 
içinde görüşülecek, oylanacak; o süreyi bu durum
da yakalayamayız. O zaman arkadaşlarımız bize, 
«süresi geldi, saatlerimizi dolduramadık, uzatalım» 
derlerse, biz oy vermeyiz efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten öyle bir şey yok; 
bizim prosedürümüz uyarınca grupları okuyoruz, ne
ticede konuşma hakkını kullanmak istemeyen olursa, 
biz «o tur da tamamlanmıştır» diye zapta geçeceğiz 
ve 4 ncü tura geçeceğiz. Onun için bir endişeye 
mahal yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam efen
dim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 

Başkanım, Adalet Partisi olarak bu müddet içerisin
de 4 saat 35 dakika konuştuk. Bildiğim kada
rıyla, yanlış hatırlamıyorsam bizden 1 saat 25 da
kika kaldı. Hatırlayabildiğim kadarıyla Milli Selâ
met Partisinden 37 dakika kaldı. Yine hatırlayabil
diğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisinden 2 
yahut da 2,5 saat kaldi, tam bilemiyorum. Bft ara
da Cumhuriyet Halk Partisi aşağı yukarı 1 veya 
1,5 saat kullandı. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına kim ko
nuşacak efendim? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Konuşma 
hakkımızı kullanmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kullanmıyorsunuz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz kullan
mayacağız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Müsaade
lerinizi istirham edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Ancak, 
bütün bu turlarda muhalefet tamamen konuşma sü
resini doldurma durumuna gelecektir. Şimdi, bu 
müddet içerisinde konuşma olduğu takdirde bizim 
hakkımız bitiyor. Milli Selâmet Partisinin zaten 37 
dakikası var. öylece, Cumhuriyet Halk Partisi bu
rada en az konuşmayı yapma durumunda oluyor. 
Dolayısıyla biz turları hesap ederken, o şekilde ayar
ladık ki, her turda her parti aşağı yukarı, üç aşağı 
beş yukarı eşit konuşacak. Bu durumda Sayın Cumhu
riyet Halk Partisinin en az konuşma yapma durumu 
itibariyle diğer partilerin konuşmalarını zorlama va
ziyetine geliyor. O bakımdan ben, Sayın Cumhu
riyet Halk Partisinden istirham ediyorum. Eğer söz
cüleri hazır değilse, o zaman bunu burada keselim. 
Yarın saat 14.00'te devam edelim; eğer prosedür 
uygunsa, sayın partiler kabul ederlerse. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi elimizdeki progra
ma göre saat 20.00'ye kadar müzakereler devam ede
cek. Şimdi benim halen yaptığım hesaba göre 1 saat 
15 dakika müddetimiz vardır. Biz bu zamanı elbet
te ki, Başkanlık olarak değerlendirmek istiyoruz. 
Yapılan konuşmalar Başkanlığımızca tamamen hesap 
ediliyor. Hangi grupun kaç dakika konuşma hak
kı vardır, bizde bu belirlenmiştir. Bu bakımdan, 
bu hakkını her grup arzu ettiği şekilde kullanacak
tır. Biz turlara başlarken, bizim görevimiz parti
leri konuşmaya davet etmek. Konuşmak arzu etme
diği takdirde kişisel konuşmaları yaptırıp, o turu ka
patıp diğer tura geçeceğiz. Bizim prosedürümüz bu
dur. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bir daki
kanızı istirham edebilir miyim Sayın Başkanım? 

TVi — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Eğer mümkünse Başkanlık tarafından partiler bu 
6'şar saatten ne kadar kullanmıştır? O müddeti 
açıklamak lütfunda bulunur musunuz? 

BAŞKAN — Tabi, tabi. Bunu açıklayayım. 
Adalet Partisinin 1 saat 25 dakika konuşma hak

kı var. Cumuhriyet Halk Partisinin 4 saat 23 da
kika konuşma hakkı var, Milli Selâmet Partisinin 
37 dakika konuşma hakkı var, Milliyetçi Hareket 
Partisinin 3 saat 25 dakika konuşma hakkı vardır. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Şimdi de
ğerli Başkanım, müsaade buyurursanız, sizin vak
tinizi fuzuli olarak almak istemem. 

BAŞKAN — Kısa olarak buyurun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Şimdi bu
rada partiler olarak, muhalefet partileri azami şe
kilde saatini ayarlamak suretiyle bunu 5 tur içeri
sinde bitirebilme durumuna gelme gayreti içerisin
dedir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin en fazla ko
nuşma hakkı var ve en az süreyi kullanmış, 4 saat 
23 dakika. O bakımdan şimdi muhalefet partileri 
olarak, bunu bizden istemeyerek, Sayın CHP'nin 
müddetini bir saat daha bugün doldurma durumu
na gelirse, o zaman turlar normal çalışma vazi
yetine gelir. Ama olabilir - ben kendilerini kınamı
yorum, çok da görmüyorum - sayın sözcüleri belki 
yarına göre hazırlıklı olabilirler, yarın konuşma du
rumunda olabilirler. O bakımdan, partiler olarak an
laşmaya varalım, yarın saat 14.00'te başlamaya ka
rar verelim.; 

BAŞKAN — Efendim, yarına bırakmak için bir 
öneri gelmemiştir. Danışma Kurulundan. Bir öneri 
gelmediği takdirde biz devam etmeye mecburuz Baş
kanlık olarak. Bu bakımdan.... 

• 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabii Sa

yın Başkan, sonra bizim iki sözcümüz konuştu. 
BAŞKAN — Müsaadenizle. 
Şimdi hangi grupun konuşmasının - tabii kendi tak

dirlerine bağlıdır - biz Başkanlık olarak icbar ede
meyiz. 

Buyurun efendim. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Grup Başkan-
vekili, bizim süremizi kullanamadık varsayımından ha
reket ediyor, böyle bir şey yok. Eğer biz yanlış anla-
madıysak Danışma Kurulunun anlaşması, belli za
man limiti içerisinde her grupun 6 saat konuşması 
esasına dayanır. Eğer bir yanlış tefsir etmiyorsak, 
acaba Başkanlık meseleyi nasıl anlıyor? 

Üçüncü turda konuşmayan grupun hakkı zayi ol
maz, 4 ncü turda konuşur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Gayet tabii, biz öyle anlıyoruz, Baş
kanlık olarak bizim anlayışımız o efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade 
eder misiniz efendim. Biz Grup olarak ne kadar ko
nuşacağız, ne kadar konuşmaya gerek görürüz, o ay
rı bir meseledir. Ben bugün iki grup sözcüsü çıkartmı
şım, Bugün iki grup sözcümüz burada konuşma yap
mıştır. 

Benim işaret etmek istediğim şu : Turları 1 nci, 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci tur diye saptadık her tur
da kura çekilerek, her turda partilerin konuşmasını 
buraya koyduk. 

Ben ona işaret ettim. Biz 2 saat konuşuruz; t saat 
konuşuruz; hiç konuşmayız, o önemli değil, ona işa
ret ettim. Buradaki turlarda her grupun sesini duy
mak istiyoruz, onun için. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır. Şimdi, sıraya 
göre... 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş
kan, Hükümet vaktinden ne kadar kullandı? 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetin zaten 10 saat 
konuşma hakkı vardır. O ne zaman arzu ederse, o za
man konuşur. 

Hükümet, 2 saat 35 dakika konuşmuştur efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kanım, çok özür dilerim, yalnız müdahale etme du
rumunda kalmak istemiyorum. 

Ancak, şimdi bu Öyle bir durum ki, sayın Hükü
met konuşmuyor, Sayın Komisyon konuşmuyor, bu 
arada muhalefet partileri konuşuyor, Sayın İktidar 
Partisi konuşmuyor ve dolayısıyla devamlı surette mu
halefet partilerinin zamanının tükendiğini söylüyorum. 

O bakımdan Plan, evet ilan edilmiştir. Plan Sa
yın Başkan ama... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz ben bir 
kelime ile ifade edeyim; tahmin ediyorum bu mesele 
şöyle halledilir : 

Konuşmasalar, hiçbir parti konuşmasa dahi, biz 
bu turları kapatmış olacağız. En sori turda kimin ne 
kadar hakkı kalmışsa, herkes o kadar konuşacak. Me
sele bu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım «Plan getirdik, konuşmak 
istemiyoruz» diyorlar. Eğer konuşmak istemiyorlarsa, 
lütfetsinler, konuşma saatlerini bize versinler, biz der
hal çıkıp konuşalım. Yani biz, konuşmaktan çekinen 
insanlardan değiliz. 
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BAŞKAN — O yetkimizde yoktur. 
Şimdi müsaade ederseniz, müzakerelere devam ede

ceğim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, biz iktidar olarak plan hazırlamışız, getirmişiz, 
konuşsunlar. (Gürültüler) 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkanım 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Efendim, şimdi 

burada bu Planın müzakeresi bir takvime bağlanmış. 
Şimdi bir taraftan turlar var, 5 tur var. Bir de me

sela, pazar günü bu 5 turun biteceği ve birtakım öner
gelerin verileceği söz konusu. 

Şimdi bugün nasıl olsa geçti veya geçmek üzere 
olduğuna göre muhalefete mensup gruplar zamanları
nı oldukça doldurdular. Geriye Hükümetin 7,5 saat 
iktidar grupunun da 4,5 saat süre hakkı var. Halbuki 
bu zamanla kısıtlı; 6 saat yarm var, 6 saat pazaı günü 
var. 

O itibarla sadece bu mesele tur meselesi değil; bir 
de bu iş, bir zamanlamaya bağlanmıştır. Önergelerin 
de ne gün verileceği yazılı. Mesela şimdi gruplar söz 
almazsa ne yapacaksınız, bu beş tur da bitmiş mi ola
cak? 

BAŞKAN — Tabii uygulamam öyle olacaktır. Son 
tura kadar geleceğim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 
0 itibarla benim bir teklifim olacak : Eğer iktidar par
tisi ve Hükümet şimdi konuşmuyorsa, hiç olmazsa, 
bugün vakit geç oldu, oturumu tatil edelim; yarın 
Hükümet belki konuşma lütfunda bulunur, biz de ge
riye kalan zamanımızı ona göre ayarlarız. 

BAŞKAN — Efendim, programın bitmesine daha 
1 saat 10 dakika müddet vardır, bu müddeti ben ken
diliğimden kesemem, ancak bir öneri gelirse ben bu
nu yapabilirim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 
dün akşam Hükümet bugün konuşacağını beyan etti. 
O itibarla Hükümet bu Plan hakkında konuşacak mı, 
konuşmayacak mı? O hususu beyan etsin. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık olarak icbar ede
meyiz. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Efendim, yarın da 
konuşmazsa ne olacak? O itibarla bu zamanlama me
selesini de Riyaset olarak mütalaa ederseniz memnun 
oluruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, uygulamaya devam 
ediyorum. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkanım, 
burada bir nokta var : Hükümetle Komisyonun 7,5 
saatlik müddeti var. Bunun yanında 4 saat 23 dakika 
Cumhuriyet Halk Partisinin konuşma hakkı var, me
seleyi getirip sona sıkıştıracaklar, son dakikada Cum
huriyet Halk Partisi Grupu çıkacak, Komisyon çıka
cak... 

BAŞKAN — Efendim, o kendi bilecekleri iş. Belki 
de hiç konuşmazlar, o ayrı bir mesele. 

Evet, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adı
na konuşma yapacak?.. Yok. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
Komisyon söz istiyor. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU ADINA METİN TÜZÜN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, bu Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı görüşmeleri başlarken... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bir dakika, siz usul 
hakkında mı söz istediniz yoksa?.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA METİN TÜZÜN 
(Devamla) — Usul hakkında efendim. 

... Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Mec
liste okunup okunmaması oya sunuldu, Mecliste okun
maması kabul edildi ve aynen bu metin görüşülme 
konusu yapıldı. Ondan sonra buradaki değerli siyasi 
partilerimizin ve kişisel olarak görüşlerini aktaran 
arkadaşlarımızın eleştirilerini okunmayan, ama kabul 
edilen metinler üzerinde yapıldığını biz kabul ediyo
ruz. Bütün eleştirileri dinledikten sonra gerekli gör
düğümüz, Plan açısından gerekli gördüğümüz ve yet
kimiz içine giren hususları cevaplandıracağız. Biz bu
rada konuşulan her şeye «kolhoz kooperatifçiliği» gi
bi yahut «Engels'ten görüşler» gibi... 

BAŞKAN — Usulle ilgisi yok bunun Sayın Ko
misyon. 

PLAN KOMİSYONU ADINA METİN TÜZÜN 
(Devamla) — Arz .ediyorum izin verirseniz efendim. 
O konulara burada cevap verme durumunda değiliz, 
Planla ilgili değil, Plan metninde böyle şeyler yazmı
yor. İlgili olan şeylere gerekirse cevaplarımızı arz 
edeceğiz. 

BAŞKAN — Oldu, teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına?.. Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına?.. Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına?.. Yok. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Efendim, 

usul hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, konuştunuz, hem de bir

kaç defa, bir defa da değil. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Kürsüden 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim ama, usulü yoktur bunun, 
zaten prosedür aynen devam ediyor. Bunun usulle ne 
ilgisi vardır? Bir usul tartışması yok burda. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, Danışma Kurulunda zatıâliniz bulunmadığınız 
için, Sayın Meclis Başkanı bulunduğu için oradaki 
konuşulan centilmen anlaşmasının izahını burada arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, kısa olmak şartı ile, onu 
rica edeyim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Biz, bundan bir müddet evvel Sayın Meclis Baş
kanı Cahit Karakaş'm başkanlığında dört partiye 
mensup grup başkan vekiller i bir toplantı yaptık. Bu 
toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Al-
tan Öymen bulunmuşlardı ve Sayın Hayrettin Uysal 
Bey yoktu. Orada yapmış olduğumuz konuşmanın 
esası, 6 gün içerisinde bu Plan konuşmasının - öner
gelerin oylanması dahil - bitirilmesi şeklinde idi. Grup
lara 6 şar saat söz verildi; Hükümete ve Komisyona 
10 saat söz verildi. 

Bundan evvelki uygulamaların ışığı altında aşağı 
yukarı bu karara varıldı ve yapmış olduğumuz hesa
ba göre pazar günü Planın üzerinde yapılacak tenkit
ler saat 20.00'de bitecek; pazartesi günü yeniden saat 
14.00'de görüşmelere başlanacak ve 20.00'ye kadar 
devam edeeek, 20.00'den 21.00'e kadar ara ve ondan 
sonra 24.00'e kadar devam etmek suretiyle Plan üze
rindeki önerge görüşmeleri de bitecek ve ondan son
ra prosedür neyi icap ettiriyorsa - oylama itibariyle -
ona geçilecekti. 

Şimdi bu şekildeki bir tasnifi biz tamamen Mec
lisin içerisinde hakikaten partilerin arasında gayet 
güzel bir uyum içerisinde neticeye varmak gayesiyle 
hazırladık ve biz Adalet Partililer olarak, doğrudan 
doğruya Mecliste Plan görüşmelerinin fevkalade gü
zel, akademik bir seviyede cereyan etmesini ve arka
daşlarımızın sükûnetle bu»u dinlemesi bakımından da 
arzu gösterdik ve bunu zannediyorum gerçekleştir
dik. 

Şimdi bu zamanın tasnifi, zamanın ayarlanması 
gösteriyor ki, burada bu 6 günlük ayarlamanın aşa
ğı yukarı başka türlü bir mecraya dökülmüş olduğu
nu veyahut da dökülmek istendiğini hissediyoruz. 
Eğer böyle bir durum yoksa, özür dilerim arkadaşla
rımdan. Ancak bunun böyle olmadığını ispat, değer
li arkadaşlarıma düşmektedir. 

Bu nasıl olmaktadır? Görüyoruz şimdi- şurada. 
Sayın Başkanımızın ifade ettikleri gibi, zaman taksi
mi; Adalet Partisinin 1 saat 25 dakikası kalmış, Cum
huriyet Halk Partisinin 4 saat 23 dakikası, Milli Se
lamet Partisinin 37 dakikası, Milli Hareket Partisinin 
3 saat 25 dakikası kalmış. _ 

Hükümet 2,5 saatlik bir konuşma yapmış. Hükü
met ve Komisyonun 7 saat 30 dakikalık bir zamanı 
kalmış. Duruma şöyle baktığımız zaman; muhalefet 
partilerine kalan zaman, yani bu Cumartesi ve Pazar 
günü itibariyle ve bugün itibariyle, muhalefet partile
rine kalan zaman tamamı tamamına 5 saat. Cumhu
riyet Halk Partisi, Komisyon ve Hükümet: 11 saat 
53 dakika. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım; El-
betteki biz Hükümetin, Komisyonun, Cumhuriyet 
Halk Partisinin konuşma zamanını tayinde takdir yet
kisine haiz değiliz. Böyle bir yetkimiz yok ve böyle 
bir takdir hakkımız da yok. Ancak bu durum, centil
men anlaşmasının hudutları dışına çıkılmak suretiyle 
muhalefetin bütün sözcülerini konuşturmak; ama 
Cumhuriyet Halk Partisi, Komisyon ve Hükümet bu 
zamanı bitirdikten sonra, bizim hiç konuşma hakkı
mız kalmadan Mecliste tek başına konuşabilme ve 
istediği kadar bu zaman zarfında konuşabilme duru
munu arzuluyor ve Meclisin çalışmasını ona zorlu
yorsa, o zaman ben burada doğru bir hareket gör
mediğime kaniim. Eğer bunun doğru bir hareket ol
duğunu arkadaşlarımız nitelendiriyorlarsa, burada 
bunu açıklamaları icap eder. 

Değerli arkadaşlarım, bu 4 ncü 5 Yıllık Planın 
akademik seviyesinin muhafazası ve müdafaası, bura
daki bulunan arkadaşlarımızın uhdesine mevdudur. 
Böyle bir durumda muhalefet olarak ve iktidar par
tisi olarak hepimiz bu görevin idraki içerisinde bu
lunmak mecburiyetindeyiz. 

Ben arz ediyorum. Olabilir ki, Cumhuriyet Halk 
Partisinin değerli sözcüleri kendilerini yarına göre 
hazırlamış olabilirler. Ben bundan dolayı kendilerine 
bir taanda bulunmak istemiyorum; ancak illaki şu 
1 saatlik kalan zaman zarfında, muhalefet partilerinin 
söz hakkı da bitme durumuna geldiğine göre, illaki 
şu 1 saatlik zaman zarfında muhalefet partilerini zor
layarak konuşma dışında bırakmak suretiyle hiçbir 
şey konuşulmadan oylamaya gitmek arzu ediyorlar
sa, o zaman burada Planın müdafaası itibariyle Hü
kümet dahi konuşma hakkını kullanmadan bir oyla
ma vaziyetine, geçilecek. 
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O bakımdan değerli arkadaşlarım, bizim teklifi
miz ne Cumhuriyet Halk Partisini köşeye sıkıştırmak, 
ne Komisyonu, ne de Hükümeti köşeye sıkıştırmak 
şeklinde değil. Madem ki böyle bir durum var. Şura
da 1 saatlik bir zaman kalmış, Danışma Kurulu iti
bariyle bütün partilerin - Grup Başkanvekilleri de 
burada bulunduğuna göre - her zaman yaptığımız, 
alışa gelmiş usul itibariyle konuşmaların yarma bı
rakılması hususunda bir Danışma Kurulu kararını 
imzalamakta sakınca yok. Ama ben Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili olarak, bu durumu şu anda Cum
huriyet Halk Partisinin Grup Başkanvekili Sayın Hay
rettin Uysal'a teklif olarak getirdiğim zaman; «Ha
yır, böyle bir teklifi kabul edemeyiz» arzusunda bu
lundular. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hangi tek
lifi efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yani, Da
nışma Kurulu kararı itibariyle yarına bırakmayı. 

Danışma Kurulu üyeleri buradadır. O bakımdan 
Sayın Grup Başkanvekili Hayrettin Uysal, zatıâlini-
zin de bunu takdir ederek, böyle bir Danışma Ku
rulu kararının alınmasında muhalefet etmezseniz, di
ğer partilerin de grup başkanvekilleri buradadırlar; 
o bakımdan şu 1 saatlik zaman içerisinde Planı oldu 
bittiye getirmemek ve herkesin hazırlıklı durumu da 
•ortada olduğuna göre, zatıâliniz de onu biliyorsunuz 
«Biz hazırlıklı durumda değiliz şu anda», diyorsunuz; 
o bakımdan, şu 1 saatlik zamanın burada kavgasını 
yaparak Planı suya düşürmeyelim. 

Benim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kanvekilinden ricam bu. Ama, bunu isaf etmezlerde 
illaki konuşma durumuna getirme vaziyetini zoriar-
larsa, o zaman sayın Cumhuriyet Halk Partililerden 
ve Sayın Komisyondan, Sayırt Hükümetten özür di
leyerek ifade etmek isterim ki; o zaman bu Planın 
hakikaten bir oldu bittiye getirilmesini arzu buyuru
yorsunuz demektir. Benim bu kanaatimin yanlış ol
duğunu ispat buyurmanız için, Değerli Hayrettin Uy
sal Beyefendi şuraya lütfen Danışma Kurulu kararı 
olarak yarın saat 14.00'e tehiri için muvafakatinizi 
bildirin ve mesele bitsin. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Muhalefet gruplarına mensup arkadaşlarımıza şu

nu açıkça belirtmek isteriz : Planın görüşülmesi sü

releri içerisinde her türlü görüşlerini söylemekte el-
betteki özgürdürler, bizim böyle bir düşüncemiz yok 
kendilerini engellemek için veyahut da «Planın görü
şülmesini bir an önce bitirelim»/ diye de bir görüşü
müz yok. 

Ben, Danışma Kurulunun kararında «turların»' 
üzerinde durdum. 2 tane değerli arkadaşım Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına konuştu. Adalet Par
tisi Grupu adına kinişe konuşmadı. Bakın birinci 
turda, AP, MSP, MHP, CHP; ikinci turda MSP, 
MHP, CHP, AP; her turda her parti grupunun ko
nuşma hakkı var. Niçin koyduk biz bunu? Bir parti 
grupu bir görüş ortaya koyar, sonra diğer bir parti
nin grupunun sözcüsü çıkar, o görüşlerin olumlu ve
ya olumsuz yanlarını değerlendirir; biz bunun için 
koyduk. Yoksa bir güne, 6 saate sığdırmak da müm
kündü. Yani ilk gün, başladığımız gün, süresiz gün 
saptardık, zaman saptardık; 6 saat süreyle her grup 
konuşur bitirirdi. Ama bunun özgürlük ortamında, 
bu kürsüden eleştiri hakkına, ortaya konmuş olan 
birtakım görüşlerin doğru olup olmadığına yanlışla
rına işaret ve değinme hakkını gruplardan alırdı. Ona 
işaret etmek istedim ben. Yoksa, pekala Adalet Par
tisi Grupu Danışma Kurulu önerisi olarak yarına bı
rakmak istiyor, bizim buna itirazımız yok; böyle bir 
görüşe itirazımız yok bizim. Danışma Kurulu olarak 
biz bu turu atlıyoruz, bu turda konuşmak istemiyo
ruz. Yarma bunu bırakalım desinler «Evet»/ deriz. 
Ama «siz hazırlanmadınız»!. Hayır... Benim 2 tane 
daha grup sözcüm var, bakınız orada bekliyorlar 
efendim; hazır, hazır. 2 arkadaşım grup sözcüsü ola
rak konuşmuş. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Biz de hazırız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim 
öyleyse niye konuşmuyorsunuz tur sıranızda? 

Mesele şu : 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Efen

dim, biz öyle değil... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 

yerinizden lütfen müdahale etmeyin. 
BAŞKAN — Buyurunuz devam ediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yani, grup 
başkanvekili olarak «Yarınki tura yarın geçmek is
tiyoruz»' derseniz, ben imzalarım. Ancak, bir meseleyi 
doğru saptayalım. Burada her grup her turda görü
şünü söyleyecek, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 
dakika plan özerinde söyleyecek; demin bir değerli 
arkadaşımızın konuştuğu gibi planın çok dışında Si
birya'ya mı göndereceğiz diye birtakım safsataları 
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değil. Kimi Sibirya'ya gönderiyoruz? Türkiye Cum
huriyeti burası; Türk vatandaşı herkes... Böyle değil; 
plan üzerinde konuşarak, ciddi eleştiriler yaparak, 
her grup o tur içerisinde birbirini yanıtlayacak. Olum
lu kabul edecek, olumsuz kabul edecek. Bunu sağla
mak için söyledim ben. Yoksa arkadaşlarımız «Ya
rınki tura, bugün bırakalım burada üçüncü tura gi
delim» desinler, hay hay imzalıyoruz; üçüncü tura 
yarın geçelim, yarın konuşmaya başlasınlar. Söyle
mek istediğim bu, itirazımız yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Efendim, müsaade ederseniz şu şekilde bir hal ça

resi bulalım : 
Şimdi gruplar adına konuşma yapılmayacağına gö

re, kişisel olarak 2 kişiye söz vereceğim. Onun biti
minde celseyi kapatıp, yarın devam edeceğim. 

Şimdi Adalet Partisi Grupu söz istemedi, Milli 
Selamet Partisi Grupu söz istemedi. 

Kişisel olarak Sayın Mehmet Yusuf Özbaş. Sayın 
Özbaş?.. Yok. 

Sayın Turan Kocal?.. Yok. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş

kan usul hakkında müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Evet, 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Efendim, 
3 ncü turda gruplar adına konuşma istenip istenme
diğini sordunuz, gruplar söz istemediği için kişisel 
konuşmalardan 2 kişiye söz vereceğinizi, ondan son
ra oturumu kapatacağınızı ifade buyurdunuz, 

Eğer süre dolmadan oturumu bu usulde kapatma 
imkânı var ise, o zaman 3 ncü tura hiç davet yap
madan bunu uygulamanız gerekir idi. Eğer 3 ncü tu
run davetlerini yaptıktan sonra kişisel sözlerin bit
mesine rağmen süre bitmeyecek ise, uygulamanıza 
nazaran 4 ncü ve 5 nci tur çağrılarınızı da yapmanız 
icap eder. Şimdi böyle bir durumda 3 ncü tur çağ
rılarını yapılmamış addederek, Başkanlıkça kişisel 
sözler verilmesini ve bundan sonra oturumun yarına 
talikinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Arz 
ederim, 

/. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 
Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dâir Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu-

BAŞKAN — 3 ncü tur çağrıları yapıldı ve bu 
zapta geçti. Şimdi bizim yaptığımız hesaba göre 2 
arkadaş kişisel konuşma yapınca 10'ar dakikadan 20 
dakika. Zaten zaman bir grup sözcüsünün konuşma
sına kâfi gelmeyecek; buna istinaden yarına talik 
edeceğiz. Esas görüşümüz budur. 

M. KUBİLAY ÎMER (Konya) — Sayın Başkan 
bir ciheti arz edeceğim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, buyurun. 
M. KUBİLAY ÎMER (Konya) — Grupların dı

şında 2 kişi kişisel konuşma yapar, denilmiş idi. Bu
nun sırasını tayin etmez; yani gruplardan biri, bura
da 4 grup var, Halk Partisi, Milli Selamet Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupları konuştu, Adalet 
Partisi konuşmadı o sırada, tehir edebilir. 2 kişi ki
şisel konuşma yaptıktan sonra tekrar söz alabilir. 
Bir konuşma süresi içerisinde parti gruplarının ve 2 
üyenin görüşme hakkından bahseder, sırasından bah
setmez tüzük. 

Ben Başkanlığa yardımcı olmak kaydıyla partile
rin konuşmamış olmalarını, biraz evvelki konuşma 
yapan arkadaşıma samimeten söylüyorum, 2 kişinin 
kişisel konuşmasından sonra tekrar sorma hakkının 
Divanlıkça mevcut olabileceği noktasından gidiyorum 
ve sizin bu iki kişisel konuşmadan sonra bugünkü 
toplantıyı yarına bırakmanızın da - bu şartlar altın
da partiler konuşma yapmayacaktır - mümkün ola
cağı kanaati içerisindeyim. 

Çünkü İçtüzüğün hazırlanmasında; yani bugünkü 
tatbik edilen İçtüzüğün hazırlanmasında mingayri 
haddin emeği geçen bir insan olarak rahatlıkla tat
bikat ümit ediyorum, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yapılan işlem yerindedir; çünkü çağrıda bulunu

luyor ve konuşmayacaklarını beyan etmişlerdir grup
lar; bu bakımdan kişisel konuşmalara geçmiş bulu
nuyoruz. 

Tatbikatımız - tahmin ediyorum - İçtüzüğe tama
men uygundur. 

riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı , 824) (Devam) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Devam ediyoruz efendim. 
Sayın Turan Kocal?... Yok. 
Sayın Erol Yeşilpınar?... Burada, buyurun efen

dim. 
M. KUBİLÂY iMER (Konya) — Sayın Başkan, 

bir noktanın zapta geçirilmesini rica ediyorum. 
Siz biraz önce sorduğumuz şeye eğer hafızam ya

nıltmıyorsa zatıâliniz, «Ben gruplara sordum, konuş
ma için cevap gelmedi» dediniZi 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, konuşma süreniz 

10 dakikadır efendim, buyurun. 

H. EROL YEŞİLPINAR (izmir) — Sayın Baş
kan Yüce Meclisin değerli üyeleri: Meclislere sunul
muş olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hak
kındaki kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurunuz
dayım. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; mevcut hü
kümet tarafından Yüce Meclislere sunulan Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı, büyük ölçüde ve yal
nızca maddi değerleri ele almış, parasal nitelikli bir 
plan görünümdedir. Ekonomik hayatın tamamen şart
landırılmış ve ekonomik özgürlükleri önemli oranda 
kısılmış bir piyasa ortamında cereyan etmesini amaç
lamaktadır. Yaratılmak istenen bu çarpık ortamın 
gereği olarak para, banka ve sermaye sisteminde 
uyum sağlamak mümkün olamayacak, halkın itici ta
sarruflarını banka ve tahvil kaynaklarında toplayabil
irle başarısı elde edilemeyecektir. 

Bu Plan ile milli ekonomide arzulanan düzen, gü
dümlü bir piyasa düzenidir. Bu piyasa ve ekonomi 
düzeninde yatırımları üretime dönük bir yönlendir
meye tabi tutmak mümkün değildir ve neticede mev
cut yatırım hacminin fizik kapasitesi de azalacak
tır. Çünkü fakirleşecek ülke vatandaşının azalacak 
oîan geliri nedeniyle tasarruf ve tüketim eğiliminden 
bahsetmek mümkün olamayacaktır. Bu Planın stra
tejisinde yer alan ve kural olarak benimsenen öğe
leri modern dünyanın 150 yıl önce terk ettiği ve ül
kemiz açısından kökü dışarda sapık ekonomik ve 
sosyal, fikir ve görüş, kural ve öğelerdir. Bu plan 
taslağı ile ülkemizin sürüklenmek istediği sosyal ve 
ekonomik darboğaz, ülkemizde mevcut hür ve de
mokratik rejimi sarsabilecek boyutlardadır. Kabul 
edilerek yürürlüğe girdiği takdirde, bu çarpık planın 
yaratacağı aksaklıklar, dengesizlikler ve sektörlerara-
sı haksızlıklar yüce halkımızın demokrasiye olan bağ
lılığı, öz inancı ve öz güveni ile birlikte mutlaka aşı-
lacaktır, 
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Bu Plan ile yapılmak istenen şey, üç yaşında bir 
çocuğun elbibesini on yaşındaki bir çocuğa giydir
meye çalışmaktır. Ekonomi büyümüştür, ihtiyaçlar 
büyümüştür, hedefler büyümüştür. Ülkemiz yarı 
sanayileşme sürecini atlatarak tam sanayileşmenin eşi
ğine gelmiştir. Altyapı, hizmetleri ve teknolojik bilgi 
atılımları tamamlanmak üzeredir. Sanayi yapının iç 
dengesi, statik denge oluşumundan kurtulup, dinamik 
denge oluşumuna doğru yönelmiştir, işte bu noktaya, 
uygulanan üç plan ile gelinmiştir, Halbuki Dördün^ 
cü Plan, ekonomimizi ve sanayimizi tekrar 15 yıl ön
ceki başlangıç noktasına götürmek istemektedir. Bu 
Plan, revizyonist bir plan bile değildir. Doktrinerdir, 
ideolojiktir, siliktir, devletçidir; hak ödev ve nimet
leri milli sektörlere dengeli bir biçimde bölüştürmek
ten yoksundur. Ve Dördüncü Plan dönemine 10 ay
da dağıtılan, hükümetine ve devletine güveni sarsı
lan, huzursuz bir toplum, 10 ayda çarpıtılan ve 10 
cente muhtaç duruma düşürülen bir ekonomiyi ve 10 
ayda değerinden toplam % 67,9 kaybeden sakat bir 
milli para ile girilmektedir. 

Mevcut Hükümetin 10 ay zarfında yapmış oldu
ğu hatalı, yanlış ve bilgisizce icraatın tümü, Dördün
cü Plan Dönemi için hiç de sağlam olmayan bir te
mel açmıştır. Bu Plan ile, ekonomimize plan değil, 
Devlet mali kuruluşları, Merkez Bankası t>aşta olmak 
üzere Devlet bankaları ve giderek dış mali kuruluş
larla entegre olmaya başlayacak; Devlet finans ve 
Devlet kapital çevreleri hâkim olacaktır. Zaten amaç
lanan da budur. Bu Plan ile ülke vatandaşı ve Ana
yasa gereği olarak bu vatandaş ile kopmaz bağı olan 
teşebbüs ve emek devlete köle yapılmak istenmekte
dir. 

Plan uygulaması sırasında bazı, sektörlerin zorlan
masına karşılık, bazı sektörler ekonominin itici gücü 
olmaktan çıkarılmıştır. Bunun neticesinde de sektör-
lerarası dengesizlik ve sektörler düzeyinde boş ve atıl 
kapasite meydana gelecektir ki, bu husus sağlıklı bir 
ekonomi 'için çok zararlı bir oluşumdun 

Değerli milletvekilleri; plan taslağında yer alan 
ekonomik ve ulusal kaynaklar aşırı şişirilmiştir. Ön
görülen gelir kaynakları ve gelir miktarları sağlıklı 
değildir. Gelir kaynaklarıyla giderler ve yatırımlar 
arasında sağlanmaya çalışılan denge, çarpık ve ha
yalci bir mantığın ürünüdür. Örneğin; hedeflerde yer 
alan fert gelirlerinin; turizm gelirlerinin, açık ve gizli 
faktörlere ait gelirlerin, bu Plan ile yine bu Planda 
gösterilen ölçülerde gelişim göstermesi mümkün değil
dir. Ayrıca toplumsal ucuz hizmet ve mal üretme gö-
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revini, görevi nedeniyle bugüne kadar zarar edege-
len kamu kuruluşlarınm da planda gösterildiği gibi 
kısa bir zamanda kâr eder duruma getirilmeleri var
sayımı ihtimal dışıdır. Bu Plan, hayalci varsayımlar 
üzerine inşa edilmiştir; uygulanması sırasında çöke
cektir. Tek korkum, kendisiyle birlikte ekonomimizi 
ve toplumumuzu da çökertmesidir. 

Plan taslağında aşırı devletçiliğe gidilebilecek 
ekonomik ilkeler mevcuttur. Yol gösterici ve uyum 
sağlayıcı planlardan, emredici planlara geçme imkâ
nını verebilecek ilkelere yer verilmiştir. Ekonomi 
ilmiyle uğraşan herkesin de gayet iyi bildiği gibi, 
emredici plan türü sosyalist ülkelerde mevcuttur ve 
bu ülkelere has bir uygulama yöntemidir. Planda 
ortalama % 8 olarak öngörülen yıllık kalkınma hı
zı oranı aldatıcıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. En 
iyimser bir ekonomik tahmin neticesi, bu oranın an
cak % 3,5 - )% 4 oranında gerçekleşebileceği orta
dadır. Plansız ve başıboş bir ekonomiyle zaten bu 
kalkınma hızı elde edilebilir. Bu Plan bankacılık, si-
sortacılık, sanayi, imalat, ticaret, ulaşım ve tarım 
sektörlerini tamamen Devlet kontrolü altına almak
ta ve ülkemizdeki hür demokratik ve gönüllü Türk 
kooperatifçilik hareketini bağımlı ve güdümlü bir 
hale getirmek istemektedir. Kooperatifçiliğin en 
önemli ekonomik ilkesi olan güdümlü örgütlenme il
kesi, bu Plan ile bir kenara itilmiş ve sosyalist demir
perde ülkelerindeki güdümlü kooperatifçilik mode
line öncelik verilmiştir. Yapısı itibariyle bu Plan 
genç ekonomimizi üretim düşüklüğüne ve dolayısıyla 
mal ve hizmet darlığına sürükleyecektir. Özel ve 
kamu sektörü yaratılacak olan dış ticaret tıkanıklı
ğına bağlı olarak yarım ve atıl kapasite ile çalışmak 
durumuna zorlanacaktır. Neticede, milli paramızın 
dış değerinin istikrarlı tutulması mümkün olmaya
cak, enflasyon körüklenecek ve toplum işsizliğe ve 
halkı ezen bu acımasız enflasyonun ağır baskısı al
tına doğru itilecektir. 

Değerli milletvekilleri; bu Plan ile arzulanan şey, 
yüce milletimize «yeter artık sabrımız kalmadı, han
gi düzen gelecekse gelsin» dedirtebilecek bir bıkkın
lık ortamı yaratmak için hazırlanmıştır. Bugünkü 
hayat pahalılıği'nın nedeni, on aylık yanlış ekonomik 
uygulaması sonucu üretimin düşmesi ve dolayısıyla 
arzın talebi karşılayamamasidır. Bu Planda bu duru
mu giderici önlemler bulunmadığı gibi, bilakis mal 
ve hizmet arz talebini azaltıcı, daha doğru bir de
yimle ekonominin dinamik gidişini frenleyip durdu
rucu ve cııu statik bir büyümeye sahip kılıcı unsur-
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lar yer almaktadır. Bu Plan, 1983 yılında milli gelir
deki sanayi payını % 32'ye çıkarmayı ve tarım pa
yım giderek düşürmeyi amaçlamaktadır. Tarım ve 
sanayi toplumunu dengeleme yolunda olan ülkemiz
de, imalat sanayiinde yaratılmak istenen yeni ekono
mik ağırlıklar bu plan ile yatırım ara mallan üreti
mine verilmeye çalışılmaktadır. îşte bütün bunları 
gerçekleştirebilmek ise, öncelikle geniş boyutlu yapı
sal değişimleri başarmayı zorunlu kılar. Bu plan ta
nıtılırken, gelişmenin yanı sıra ekonomik sosyal ve 
yapısal bir değişimin amaçlandığı belirtilmektedir, 
Katılıyorum; ancak, bu amacın nasıl gerçekleştirebi
leceği hususları genel ve üstü kapalı anlatımlarla ge
çiştirilmiştir. 

Çok önemli olan bu hususlara, çok iyi hazırlan
dığı iddia edilen bu planda yer verilmemiştir. Geniş 
boyutlu bu yapısal değişimlerin nasıl gerçekleştirile
bileceği, yollarının neler olduğu hususlarına bu plan
da rastlanmamaktadır. Bu plan tümüyle çarpık ve 
sakattır, tutarlı ekonomik dayanaklardan yoksundur. 

Değerli milletvekilleri; planlar birbirlerini nakze-
dici, birbirlerinden sapıcı değil, birbirlerini ve geç
mişteki plan uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte 
olmalıdır. Halbuki bu plan üç planı da reddetmek
te; fakat reddettiği bu üç plan ile ülkede yaratılmış 
olan olumlu ve güçlü ortamdan yararlanmayı amaç
lamaktadır. Bu planda yer alan hedefler ve bu he
deften elde etmek için kullanılacak araçlar, hür ve 
demokratik bir rejimde ulaşılabilir hedefler ve kul
lanılabilir araçlar değildir. Ülkemizin Anayasası 
mevcut rejimi ve ekonomik potansiyeli buna imkân 
vermemektedir. Bu plan, ekonomik büyümeyle top
lumsal ve ekonomik güçlere ait adaleti; insanlık, 
mutluluk ve özgürlüğünü bir arada tutabilecek ve 
onları bir hamur gibi yoğuracak bir anlayıştan ve 
görüşten yoksun olarak hazırlanmıştır. 

Bu plan, dışa ve yalnızca dış kaynaklı kredilere 
bağımlı bir biçimde hazırlanmıştır. Ekonomik yön
den amaçlanan bu husus, siyasal yönden ileride or
taya çıkacak uluslararası sorunlar neticesi planın ge
leceğini tehlikeye düşürecektir. 

Planın hazırlanması sırasında ekonominin en 
önemli bir ilkesi olan, «in put-out put» yani kendi 
kendine yeterlilik ilkesi ihmal edilmiştir. Çünkü Ba
tı ülkeleri kendi ekonomik dertlerine düşmüşlerdir. 
Doğu bloku ülkeleri de aynı sıkıntılar içindedirler. 

Doğu ve Batı'nın başka ülkelerin ekonomileri 
için yapacakları çabalar oldukça sınırlı ve kısıtlıdır. 
Bir yığın dış siyasal problemi olan ülkemizin sorun
larının çözümü, kendi içindedir. Yabancı kaynaklar-



M. Mecls] B : 10 

dan sağlanacak sınırlı ve dar imkânlarla ancak gün
lük sıkıntılar atlatılabilir. Köklü atılımlara ve köklü 
çözümlere ancak «in put-out put»> sistemi içinde ya
pılacak etkin planlarla ulaşılabilir. Aksi ise, mucize 
ve hayal peşinde koşmak olur. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörünün ihtiyaç 
duyduğu yatırımlar bu planla azaltılmıştır. Tarımsal 
araç, gereç, gübre ve ilaç üretimi gibi tarıma dönük 
sanayi dallarında ve dolayısıyla ülke tarımında bü
yük çöküntü meydana geleceği açıkça ortadadır. 

Karma ekonomi sistemimizin ve Anayasamızın 
gereği olarak KİT'leri ve özel girişimleri bir bütün 
içinde ve ayrıcasız olarak ele almak gerekir. Bu plan 
KlTlere has evlat ve özel kesime ise üvey evlat gö
züyle bakmaktadır. 

Bu planla KİT'lerde yapısal bir değişimin düşü
nülmemesine rağmen, özel kesimden yapısal bir de
ğişim beklenmekte ve özel kesim bu yapısal değişi
me zorunlu bir biçimde itilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz sanayileşme süre
cini 1950'lerde başlatmıştır. 1950 - 1960 yılları ara
sında yapılmış altyapı hizmetleri ve sanayileşme gay
retleri ülkemizin planlı dönemdeki gelişmelerinin 
ilk başarılı temellerini teşkil etmektedir. 1950 - 1960 
yıllan arasının tüm imkânsızlıklarına ve tüm güçlük
lerine rağmen; ülkemizde % 53 gibi başarılı bir kal
kınmayı gerçekleştirmiş ve ülke vatandaşına kendi
sinin de insan olduğu bilinci uyandırılmıştır. 

1960'lardan sonra uygulanan üç plan döneminde 
ülkemiz gerçek sanayileşme konusunda büyük ve 
önemli adımlar atmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesi bu 
kadar... 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Yeşilpı-
nar. 

H. EROL YEŞİLPINAR (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Dünyanın hiçbir ülkesi bu kadar kısa bir zaman 
geri kalmışlıktan, gelişmişHğe doğru giden tırmanış 
çizgisinde bu denli hızlı bir gidiş sağlayamamış ve 
sanayisini entegre bir hale getirememiştir. Bu tırma
nış çizgisinin teşkil ettiği altyapı hizmetlerinin ta
mamlanmasıyla ana sanayileşme süreci şu üç etabı 
kapsamaktadır : 

1. Monitaj sanayii, 
2. İmalat sanayii, 
3. Ağır sanayii. 
Tam ve entegre bir sanayileşme ancak bu üç 

etaptan geçilerek sağlanabilir. Ağır ve haksız tenkit
lere maruz kalan üç plan döneminde ülkemiz, ön iki 
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etabı geçmiş ve üçüncü etabın eşiğine gelmiştir. Müd
det 15 yıldır. Halbuki, iyi tetkik edilecek olursa, bu
günkü kalkınmış ülkelerde bu iki etap 80 ile 100 yıl
lık uzun bir süreçten geçmiştir. 

Ülkemizin elde etmiş olduğu zaman tasarrufu 
ise, tam 60 yıldır. Başarıyla uygulanan üç plan ül
keye zaman bakımından 60 yıl kazandırmış ve ülke
mizi «take-off» denilen sanayi sıçrama noktasına 
getirmiştir. Ülke sanayisi tüketim malı, ara malı ve 
ana malı üretme noktalarından başarıyla ve ihtisas 
kazanılarak atlatılmış ve yatırım malları üretim nok
tasına ulaştırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi sözlerimi özetlemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, lütfen biraz kısal
tın, süreniz doldu. 

H. EROL YEŞİLPINAR (Devamla) — Bu plan 
ile ticaret ve sanayi erbabının ve hatta kamu kuruluş
larının, yatırım yapma, iş ve istihdam yaratma, üre
timi artırma, "ülkeye yararlı olma ve sanayi ihraç 
mallarını üreterek ülkenin döviz darboğazından kur
tulmasına katkıda bulunma gibi olumlu davranışları 
büyük ölçüde engellenecek ve baltalanacaktır. 

Döviz durumumuz daha ağır bir... 
Sayın Başkan, benden sonra konuşacak arkada

şın müddetini... 
BAŞKAN — Başkasının yerine konuşamazsınız. 

Azami miktarda size müsamaha gösterdik, lütfen ta
mamlayın. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 15 dakika 
oldu. 

H. EROL YEŞİLPINAR (Devamla) — 12 daki
ka oldu efendim. 

Döviz durumumuz daha dar bir boğaza girecek, 
transferler yapılamayacak ve netice olarak da sanayi 
işletmeciliği hamlesi içinde hammadde ve atıl kapa
site sorunları cesamet kazanacaktır. 

Artacak olan ekonomik talep karşısında sınırla
nan üretim cılız kalacak ve neticede ekonominin 
Arz - Talep Kanunu gereğince fiyatlar yükselecek ve 
hatta halkı ezen karaborsa tekrar hortlayacaktır. 
Bundan da bir avuç istifçi, bir avuç karaborsacı ya
rarlanacaktır. 

Netice olarak denebilir ki; bu plan, belli bir siya
sal ve belli bir ideolojik tercihin ışığında ve Anaya
sanın amir hükümleri nazara alınmadan hazırlanmış
tır. Tüm bu tespitlerin gereği olarak bu Planın Yüce 
Meclis tarafından reddi uygun olacaktır. Ülke vatan
daşları arasında mutluluk yerine sıkıntıyı, çileyi, 

— 421 — 
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yokluğu ve kıthğı bölüştürmeyi amaçlayan bu çar
pık plana evet diyen kişiler, ülkemizin hür ve de
mokratik gidişine ve ekonomik geleceğine sahip çık
mayan kişiler olarak siyasal tarihimize geçeceklerdir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşilpınar. 
Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Nedim Tarhan, buyurun efendim. 
NEDİM TARHAN (Adana) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ile ilgili görüşlerimi belirtmek üze
re kişisel olarak söz almış bulunuyorum. 

Plan hakkında görüşlerimi belirtmeden önce, bu
güne dek uygulanan planların ülkeyi nereye getirdi
ğini, tarımsal açıdan değerlendirmekte yarar gör
mekteyim. 

Bugüne dek ülkemizde toprak dağılımındaki ada
letsizlik gelişerek devam etmiştir ve bugünkü koşul
lar içerisinde tarım kesiminde yaşamını sürdüren 
yurttaşlarımızın % 30'u en fazla gerek duyduğu top
rağa sahip değildir. Bu yurttaşlarımızın % l'i kira
cı, % 5'i otrakçı, % 93'ü ise tarım işçisi olarak ya
şamını sürdürmektedir. 

İşlenebilir toprak oranı azalmıştır ve yeterli de
ğildir. Bugün için ülkemizde toplam arazinin % 35'i 
işletilebilirken, Danimarka gibi bir ülkede ı% 77'si Ma
caristan'da % 60'ı, Romanya'da % 49'u, Bulgaristan' 
da % 39'u ve Fransa'da toplam arazinin % 38'i işle-
tilebilmektedir ve bugüne dek uygulanan planlar yan
lış ekonomik politikalar, ülkemizde işlenen tarım top
raklarını dağınık ve küçük parçalar haline getirmiştir 
ve bu sorunu çözümleyebilmek için tarımda verimliliği 
artırmak, işlenebilir topraklan ülke ekonomisi açısın
dan en yararlı hale getirmek için, toprak-insan ilişkile
rindeki dengeyi sağlıklı bir yapıya kavuşturabilmek 
amacıyla, toprak reformu yapılmamıştır. 

Toprak dağılımındaki dengesizliğin ve adaletsizli
ğin yanısıra tarımsal kredi miktarı da küçük tutulmuş 
ve tarımsal kredi dağılımında adaletsizlik görülmüştür. 
1975 yılında toplam kredinin % 22'si tarım sektörüne 
aktarılmış ve donmuş plasmanları da gözönüne alacak 
olursak, çok az miktarda bir kredi Türk köylüsünün 
emrine verilmiş bulunmaktadır ki; bu kredilerin de ada
letsiz bir şekilde dağıtıldığını düşünecek olursak ve kredi 
dağılımında teminatın, tapunun kesinlikle istendiği dü
şünülecek olursa, yoksul üretici köylülere Devletin kre
di olanaklarının aktarılmadığını kesinlikle söyleyebili-
yoruz ve kredi miktarı eşit şekilde dağıtılmış olsa da

hi, 1977*de 1 057 lira, 1975'te 1 700 lira gibi bir pa
ra hektar başına verilirken, kişi başına da 1974 yüın-
da 3 bin lira gibi bir kredi olanağı yaratılmıştır. Yine 
aynı şekilde kredide görülen sorunları gözönüne ala
cak olursak, faiz oranı yüksek tutulmuş, ipotek soru
nu getirilmiş ve büyük toprak sahiplerine kredi ver
me olanağı yaratılırken, az topraklıların ve işlediği 
toprağın tapusuna sahip olmayan kişilerin aracı ve 
tefecilerin eline düşmesine olanak sağlanmıştı. 

Tarımda destekleme politikası genellikle üretim 
politikasını yönlendirici olmamış, belirli kişilere kay
nak aktarmayı hedef almış ve destekleme fiyatları çok 
geç ve çağ dışı yöntemlerle belirlenmiştir. 

Tarımsal üretim planlanmamış, ormancılık, su 
ürünleri, tarım ve hayvancılık yatırımlarında gerçek
leşme plan hedefinin gerisinde kalmıştır. 

Üçüncü plan döneminde şeker pancarı, tütün ve 
patates üretiminde plan hedefi aşılırken; üzüm, pa
muk ve ayçiçeği üretiminde hedefe ulaşılamamıştır. 
Bu nedenle çiğit üretimi düşmüş ve bitkisel yağın 
dışalımına neden olunmuştur. 

tşte bu Hükümet, tarımda üretim planlamasını 
gözönüne alarak bazı ürünlerin, ülkenin başına bela 
olmasını önlerken, diğer yandan da ülke ekonomisine 
katkıda bulunucu ürünlerin ekimini özendirici hale 
getirmeyi hedef almış bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz dönemde tarımsal üretimde beklenen 
hedefe varılamaz iken; gübre kullanma, hedefi % 17 
oranında artmış, gübre üretim hedefine ulaşılamamış 
ve gübre dışalım miktarı fazla olmuştur; böylece dö.-
viz kaybına neden olunmuştur. 

Traktörde de, traktör parkına 253 000 adet trak
tör katılarak hedef aşılmış; ama üretimde artış ol
madığı için, dışalımdaki artış nedeniyle de yine döviz 
kaybına neden olunmuştur. Bir başka ifadeyle, savur
ganlık dönemi, geçmiş olduğumuz planlarda açıkça 
görülmektedir. 

Geçtiğimiz dönemlerde dışa bağımlı bir politika 
izlenmiştif. Gelir dağılımındaki adaletsizlik artmıştır; 
yoksullar daha yoksul, zenginler daha zengin yapıl
mıştır. Başarısız ve halktan yana olmayan bir tarım 
politikası izlenmiştir. Bu düzene son vermek amacıyla 
örgütlenerek demokratik mücadelelerini sürdürmek 
isteyen ve bu amaçla kooperatif örgütlerde güç bir
liği yapmak isteyen köylülerin bu girişimi de engel
lenmiş ve demokratik halk kooperatifçiliği girişimi 
önce siyasal iktidarlarca engellenirken, daha sonra 
yozlaştırılmak için gerekli girişimlerde bulunulmuş
tur. Ve kooperatiflerin eğitim, sermaye ve kredi, 
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Kooperatifler Yasası, Kooperatifler Bakanlığı, yatı
rımlar, dışalım ve satım gibi konulardaki sorunları 
kesinlikle çözümlenmemiştir. Bu durum göstermek
tedir ki, bugüne dek Devlet, kooperatifçiliği geliştir
me ve herkese insanca yaşama olanağı işlevlerini ye
rine getirmemiştir. 

Bu plan kargaşa ortamının da en önemli nedenle
rinden biri olan kırsal alandaki yoksulluğu ve sömü
rüyü önlemeyi hedef almıştır. Toprak insan ilişkile
rini düzenleyici, toprak reformunu yapmayı öngör
müş, tarımsal üretimde planlamayı öngörmüş ve ulu-
sumuzun gerek duyduğu tarımsal ürün miktarı nedir, 
bu ürünler ne zaman, nasıl ve nereden, ne şekilde 
üretilecektir, bunları belirlemenin gerekli olduğunu 
ortaya koymuştur. Yine kırsal alanda sömürüye son 
verebilmek amacıyla demokratik ve gönüllü koope
ratifçilik ilkesini getirmiş, bazı kişilerin iddia ettiği 
gibi güdümlü kooperatifçilk modelini önerme yerine, 
bu modele bundan böyle son verme anlayışını hâkim 
kılmıştır. 

Yine bu kürsülerde, köylülerin toplumsal güven
cesi olmadığı için, köylülerin örgütü olmadığı için 
bugüne dek köylülerin emeğinin karşılığının verilme
diğinden bahsedildi. İşte bundan böyle köylülerin 
emeğinin karşılığının verilmesi, siyasal iktidarların 
istemine bağlı kalmasın diye toplumsal güvence ge
tirilmiş, tarımda sigorta olanağı sağlansın denilmiş 
ve kooperatifçilik ilkesi çağdaş koşullarla hayata ge
çilmek istenmiştir. -Tarım girdilerinde sömürüye son 
verebilmek, kooperatif örgütler kanalı ile üretici 
köylülerin gerek duyduğu tarım girdilerini rahatlık
la karşılamalarını sağlamak için, ulusal olanaklarla 
tarım girdilerine dayalı sanayi tesislerini kurmayı he
def almıştır. 

Kooperatifçilik konusunda alınan önlemleri ge
nel olarak olumlu görür iken, bazı kuşkularımızı da 
belirtmekte yarar görmekteyiz. Dördüncü planda, 
dışsatım bankası kurulacağı belirtilmekte ve bu ban
kanın kamu iktisadi teşebbüs statüsünde bulunacağı 
belirtilmiştir. Oysa, bu bankanın da yönetiminde si
yasal iktidarlar etkin olacağından, biz yoksul üretici
lerin yönetiminde söz sahibi olabileceği, üreticiye 
hizmet politikasını yine yoksul köylülerin belirleye
ceği, devlet - kooperatif işbirliğiyle bir kooperatifler 
bankasının kurulmasının zorunlu olduğu kanısında
yız ve Dördüncü Kalkınma Planında bu eksikliği 
açıklıkla görmekteyiz. Ancak ne var ki, tarımsal kre
di düzenlenmesinde, Ziraat Bankasının bazı işlevleri 
daha değişik biçimde üstleneceği belirtilmiş ve bu

rada ipotek koşulu aranmaksızın üretici köylülere 
gerek duyduğu kredilerinin rahatlıkla verileceği be
lirtilmiştir. Ziraat Bankası Yasasında alınacak ön
lemler ve yapılacak değişikliklerle umarız ki, koope
ratifler bankasından beklediğimiz işlevler sağlan
mış olur. 

Ancak, şunu kesinlikle belirtmekte yarar görüyo
ruz ki, Ziraat Bankası ne kadar sağlıklı çalışma yo
luna girerse girsin, o bankanın yönetiminde üretici 
söz sahibi olamayacağı için, yine üretici köylü kredi 
yönünden siyasi iktidarların halkçılık anlayışına, 
kooperatifçilik anlayışına ve köycülük anlayışına ba
ğımlı kalacaktır ve siyasal iktidarlar bugün köylü
den yana bir politika izliyorsa, belki devletin kredi 
olanaklarından rahatlıkla yararlanacaktır; ama eğer 
bir siyasi iktidar köylüden yana değilse, kooperatif
çilikten yana değilse, bugünkü kredi müesseselerinin 
yönetiminde de köylüler söz sahibi olmadığına göre, 
yine önümüzdeki dönemlerde darboğazlara girebi
leceklerdir. 

Yine, bir kuşkumuzu belirtmekte yarar görüyo
ruz: Planın çeşitli bölümlerinde üretim kooperatifle
rinden, tüketim kooperatiflerinden, balıkçılık koope
ratiflerinden sulama kooperatiflerinden, konut koo
peratiflerinden bahsedilmektedir. 

Bu önlemler ve bu konudaki değinmeler bizde 
şu izlenimi uyardı: Bundan önce olduğu gibi, 
yine çok sayıda değişik hizmetleri götüren koopera
tifler olacak ve bu kooperatiflere yine yoksun vatan
daşlarımız ortak olacak, güçleri dağılacak ve etkin 
çalışma olanağını bulamayacaklar; yine yoksul yurt
taşımızın ekonomik gücü etkisiz hale getirilmiş ola
caktır. 

Buna bağlı olarak, her bakanlık bir kooperatifle 
ilgili işlevleri yüklenmiş olacağı için, yarın koopera
tif hizmetlerinin belli bir kamu kuruluşu kanalıyla 
yönlendirilmesi hedef alınacak ise, bu konuda çalış
ma yapacaksak, bakanlıklar arası sürtüşme buna bü
yük ölçüde olanak vermeyecektir. 

Yine, Kooperatifler Yasasında gerekli değişikliği 
yaparak, çağdaş koşullara uygun, ülke koşullarına 
uygun ve toplumsal gereksinmeyi karşılayıcı bir 
kooperatifler yasası çıkarmak istediğimiz zaman, 
Dördüncü planda belirtilen çeşitli kooperatif modeli 
bunu da, bu girişimi de büyük ölçüde önlemiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Tarhan. 
Müddetiniz dolmuştur. 
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NEDİM TARHAN (Devamla) — Tamamlıyo
rum Sayın Başkan. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Grup adına konu
şuyor neredeyse. 

BAŞKAN — Bundan evvelkine de aynı müsa
mahayı gösterdiğim için, arada tarafgirlik yoktur. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Allah razı olsun, 
bir şey demedik. 

NEDÎM TARHAN (Devamla) — Son olarak; 
Dördüncü Planda taban fiyatların, ürünün özelliği
ne göre, ürün ekilmeden önce veya haşatından önce 
ilan edileceği belirtilmektedir. 

Oysa biz; tarımsal ürünün tohumu toprağa düş
meden, asgari taban fiyatının ilan edilmesini zorun
lu görmekteyiz. Çünkü köylüler tarlaya atmış ol
duğu tohumdan elde edeceği ürünü en az kaça sata
cağını bilmek zorundadır ki, tarımsal üretim konu
sunda yapacağımız çalışmalarda yeterince başarıya 
kavuşalım. 

/. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Kas
tamonu ili turizm olanaklarının değerlendirilmesine 
ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coçkun'un yazılı cevabı. (7/315) 

4.8.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Sayın Alev Coşkun tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasında delaletlerinizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Kastamonu Milletvekili 

Fethi Acar 

Kalkınmış, geri kalmış ve kalkınmakta olan ülke
lerde turizmin önemi tartışılmaz bir husustur. Geri 
kalmış ve kalkınmakta olan Türkiye'mizdeki önemini 
de bu görevi üslenmiş olan Bakanlığınızın çok iyi bil
diği bilgilerimiz dahilindedir. Bu sahada faaliyeti ge
rektiren en büyük unsur o bölgedeki tabiatın durumu
dur. Bilindiği gibi Kastamonu ilimiz Orta Karadeniz 
kıyılarımızın orta kısımlarında yer almaktadır. 13 500 
kilometrekare civarında alana sahip olup il merkezi 

Biz bu planda gördüğümüz eksikliklerin bundan 
böyle hazırlanacak olan yıllık programlarla giderile
ceği umudunda olduğumuzu belirtir, tümünüze say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarhan. 
Plan üzerindeki görüşmelerin 3 ncü turu tamam

lanmıştır. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yarın saat 
14.00 için Hükümet adına söz istiyorum. 

ÖZER YİLMAZ (Bursa) — İki seferdir böyle 
yapıyor, sonra konuşmuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Vaktin azalması nedeniyle plan üzerindeki müza

kerelere kaldığımız yerden devam etmek için, 25 
Kasım 1978 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.41 

rakımı 780 civarındadır. 12 ilçesi mevcut olup Cide, 
İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin olarak beş il
çesi ile kıyıda bulunmaktadır. Bu ilçelerle birlikte di
ğer tüm ilçeleri ve merkez de dahil toplam 1 200 ci
varında köyü ve takriben 4 600 yerleşme yeri mev
cuttur. Hemen hatırlanacağı üzere beş ilçesi ile Kara
deniz kıyısında olduğu gibi Türkiye'mizdeki orman 
varlığının çok büyük bölümünü de içine almaktadır. 
Ayrıca orman varlığı yanında her mevsim değişik 
cinsleri ile yeşil ağaç örtüsü de mevcut bulunmakta
dır. Akarsuları, ovaları, dağlık mıntıkaları ve tüm ta
biat varlıkları ile büyük bir turizm potansiyelini Kas
tamonu ili olarak üzerinde bulundurmaktadır Bu 
duruma göre; 

1, özellikle turizmle ilgili altyapı hizmetlerinden 
büyük bir bölümü tamamlandığına ve halen de bu ça
lışmalar devam ettiğine göre Bakanlığınızın bugüne 
kadarki çalışmaları arasında Kastamonu iline turizm 
sektörü olarak ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ola
rak geride kalan üç dönem beş yıllık planlarındaki ça
lışmaları, projeleri ve yatırımları neler olmuştur? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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2. Başkentimiz olan ve İç Anadolu'da yer alan 
nüfusu devamlı artan Ankara ve civarının ormanı ve 
denizi olan yere ulaşması imkânları yanında yani Baş
kentin karayolu ile yaz ve kış olarak orman zengin
liği ile İlgaz dağları ve başkentimizin en kısa karayo
lu güzergâhı Çankırı - Kastamonu yolu ile İnebolu 
olduğuna göre bu özellik bugüne kadar düşünülmüş 
müdür? 

3. Ankara - Çankırı yolu ile herkes tarafından 
bilinen yaz ve kış yeşil bitki örtüsünü en muhteşem 
bir biçimde muhafaza eden; İlgaz Dağlarına Ankara' 
dan ikibuçuk saatte İlgaz Dağlarında, üç saatte Kas
tamonu ilinde ve dört saatte de denizi olan İnebolu'da 
olunabilen bir güzergâhı bulunduğuna göre ve başkent 
olan Ankara ve civarına yaz ve kışı ile hitabedecek 
olan özelliğe sahip Kastamonu için Bakanlığınızca bir 
planlama ve bununla ilgili bir çalışma yapılmakta mı
dır? 

4. iç Anadolu'muzun özellikle Ankara'nın en kı
sa karayolu güzergâhı üzerinde olan ve tab ;at olarak 
kendini her mevsim ispat etmekte bulunan Kastamonu 
İlgaz Dağları ve İnebolu sahiline bilhassa hafta tatili 
de iki gün olduğuna göre büyük bir memur potansi
yeli olan başkentimiz halkına, özellikle dar geçim 
şartları içindeki memur bölümüne hizmet için, uzak 
yerlerde ve yılın belirli aylarında genel turizme hita
beden turizm potansiyelini özellikle dar gelirli memur 
kesimlerine hitabetmesi bugüne kadar düşünülmüş 
müdür? Düşünülmemişse böyle bir yer olarak en ya
kın beldeye kalabalık bir kitlenin bu imkândan istifa
desi için Bakanlığınızca bir çalışmanın yapılması müm
kün olabilecek midir? 

5. Bakanlığınız turistik yerleri sınıflara ayırırken, 
veya ele alışta öncelik gereği duyarken neleri dikkate 
almaktadır? Türkiye'miz bu bakımdan kaç sınıfa veya 
grupa ayrılmıştır? Kastamonu bu bölümlerden hangi
sinde hangi nedenlerle bulunmaktadır? 

6. .Yukarıda izaha çalıştığım nedenlerle ve Ba
kanlığınızdaki bilgiler ışığı altında Kastamonu ilimiz
de Bakanlığınızı temsilen bir kuruluşumuzun gerekli 
olup olmadığı, gerekli değilse sebepleri nelerdir? 

7. Daha önceki yıllarda yapılan mahalli talepler 
sonucu 1976 yılında Orman Bakanlığına bağlı olarak 
«İlgaz Milli Parkının» programa alındığı zamanlarda 
^Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Ba
kanlığının müştereken proje yapmaları gerektiği du
rumları Bakanlığınızda konu olmuş mudur? Bugüne 
kadar olmamışsa bugün düşünülmekte midir? 

8. Tarihi, coğrafyası ve tabii varlıkları ile mahal
li folklorunun zenginliği, örf ve adet, gelenekleri ile 

î tarihte yeri olan ve kalkınmada turizmin de büyük rolü 
olduğuna göre. kalkınmaya hakkı olduğuna jyaandiğı-
nuz Kastamonu ilimizin Turizm ve Tamtoıa^Bakanlı
ğı olarak ve özellikle turizm sektörü olarak Dördüncü 
Beş Yıllık Planın hazırlandığı şu günlerde Kastamo
nu İçin ne düşünülmüştür? Dördüncü Beş Yıllık Plan 
ve onun beş yıllık ayrı dilimlerinde yıl sırasına göre 
ne kadar yatırım öngörülmüştür ve bu genel Türkiye 
turizm yatırım durumunun yıllar olarak ve toplam 

j Dördüncü Beş Yıllık Plan toplamı olarak yüzde kaçı 
ayrılmış bulunmaktadır? 

9. Yıllara ve diğer illerimize göre ve toplama 
dayanarak yüzde olarak Kastamonu ilimiz kaçıncı sı
rada bulunmaktadır? 

10. Kastamonu ilimiz için Bakanlığınıza bağlı 
ünitelerden 1978 programında neler yer almıştır? 
Bunlar hangileridir ve yatırım miktarları nelerdir? 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Özel 23 . 11 . 1978 
2838 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 11 . 1978 gün ve 7/315, 2248/12777 sa-

| yılı yazınız. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Fethi Acar'ın ilgi

deki yazınız ekinde yer alan ve Kastamonu ili turizm 
olanaklarının değerlendirilmesine ilişkin yazılı soru 
önergesi incelenmiş ve aşağıda özetlenen yanıtlar ha
zırlanmıştır. 

1. Bakanlığımızca turizm sektörünün planlı bir 
şekilde geliştirilmesi ve ülke kalkınmasında katkısı
nın artırılması amacıyla çeşitli yöreleri kapsayan 
planlama, projelendirme ve yatırım faaliyetleri sür
dürülmektedir. Bugüne kadar hazırlanmış olan çev
re düzeni planlarının büyük çoğunluğu 6/12209 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi dle öncelikli böl
geler olarak belirlenmiş olan Ege ve Akdeniz kıyıla
rını kapsamaktadır. Doğal ve kültürel kaynak potan
siyelinin yaraşıra iç ve dış turizm talebinin de yo
ğunlaşmış olduğu ve mevsim süresinin ülkenin diğer 
kesimlerine oranla daha uzun olduğu bu bölgelerin 
planlama ve uygulamada öncelik kazanması doğaldır. 
Turizm sektörüne ayrılan parasal kaynağın sınırsız 
olmaması ve ülke ölçeğinde daha öncelikli alanların 
mevcut olması nedeniyle Bakanlığın planlama ve uy
gulama faaliyetleri yukarıda değinilen kararnamenin 
de bir gereği olarak Ege ve Akdeniz kıyılarına yo
ğunlaştırılmıştır. Bu nedenle Karadeniz bölgesini ko
nu alan planlama çalışmalarına ancak 1977 - 1978 
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yıllarında başlanmıştır. Orta ve Doğu Karadeniz böl
gesini kapsayan ve 1/250.000 ölçekli Mastar Plan dü
zeyindeki planlama çalışması tamamlanmak üzeredir. 

2. Ankara halkının günübirlik ve haf tasonu rek
reasyon ihtiyacının karşılanması için yapılan planla
ma çalışmalarında ele alınan alanlar Kastmonu ve 
İnebolu kentlerine kıysla Ankara'ya daha yakın olan 
yerlerdir. Bu çerçeve içinde Gölbaşı ve Beynam tu
rizm gelişim projeleri ile Bolu ve çevresi Rekreasyon 
Planlaması yapılmış ve getirilen öneriler yatırım prog
ramlarına alınmıştır. Yeni karayolunun kısalttığı ula
şım mesafesi ve zamanının sonucu olarak Kastamo
nu ve İnebolu çevresinin de Ankara'nın haftasonu 
rekreasyon alanı olarak, değerlendirilme olanakları 
bugünlerde Bakanlığımız teknik elemanlarınca yerin
de yapılacak incelemeler sonucunda saptanacaktır. 
Ayrıca Kastamonu iline bizzat yaptığım inceleme 
gezisinde Kastamonu'nun Ankara için bir rekreasyon 
alam olabileceğine şahsen inanmış bulunuyorum. 

3. Kastamonu ve çevresi için henüz çevre dü
zeni planı ölçeğinde bir çalışma yapılmamıştır. Mev
cut potansiyelin ne şekilde değerlendirilebileceğinin 
saptanması için yerinde ön çalışmalara başlanmış, İl
gaz Dağında öngörülen kayak merkezi için genel 
arazi kullanım kararları oluşturulmuştur. 

4. Yukarıda değinilen incelemeler ve halen ba
kanlığımızda sürdürülmekte olan sektörel planlama 
çalışmalarında alınan kararlar doğrultusunda gerekli 
görülen çalışmaların bakanlığımızca yapılması olası
dır. 

5. Turistik yörelerin sınıflandırılmasında önce
liklerin belirlenmesi için çeşitli ölçüler dikkate alın
maktadır. Bunlar arasında mevcut doğal ve kültürel 
potansiyel, turist doğuş noktalarına. ve tur güzergâh
larına yakınlık, mevsim süresi, teknik ve sosyal alt
yapının gelişmişlik düzeyi, talebin nitelik ve niceliği, 
yatırımların mekânda dağıtılması yerine yoğunlaştı
rılarak etkinliğinin artırılması ilkesi gibi faktörler yer 
almaktadır. Bu ölçüler dikkate' alınarak yapılan de
ğerlendirmelerde Ege ve Akdeniz kıyıları ülkenin 
diğer kesimlerine kıyasla öncelik kazanmakta Kara
deniz kıyıları öncelikle yaz turizmindeki mevsim sü
resinin kısalığı ve ulaşım olanaklarının yakın zamana 
kadar yetersiz oluşu nedeniyle ikinci derecede önem 
taşımaktadır. 

6. Kastamonu ve çevresine yönelmiş olan mev
cut turizm talebi ve bu yöreye yöneltilmesi düşünü
len bakanlığımız çalışmaları henüz yerel bir örgüt 
gerektirecek düzeyde organizasyon gerektirmemekte
dir. Gelecekte sözkonusu koşulların değişmesi halin
de yerel bir büro kurulabilir. 

7. Dağ turizmi açısından taşımakta olduğu önem 
nedeniyle İlgaz dağlarında kayak merkezi ve dağ tu
rizminin geliştirilmesi amacıyla ön çalışmalar yapıl
mış ve bakanlığımızca 200 yatak kapasiteli bir dağ 
oteli yapımı 1978 - 1981 yılları yatırım programına 
alınmıştır. 

8. Bakanlığımızca hazırlanmış olan Turizm Sek
törü Geçiş Dönemi politikasında yatırımların zaman 
ve ülke mekânı içinde dağıtılması yerine belirli yöre
lerde yoğunlaştırılarak etkinliğinin artırılması ilkesi 
benimsenmekle, kısa dönemde ülke ekonomisinin 
içinde bulunduğu güç koşullar nedeniyle döviz girdi
sinin artırılması hedefine ağırlık verilmektedir. Bu 
nedenle sektöre ayrılan kaynak öncelikle döviz girdi
sinin artırılmasına yönelik önlemler dizisine ayrıl
maktadır. Dolayısıyla Kastamonu ve çevresi için kı
sa dönemde önemli bir parasal kaynak ayrılması dü
şünülmemektedir. Bakanlığımızca bu yörenin gelişti
rilmesine yönelik katkı yerel örgütlerin elindeki kay
nakların yöneltileceği yatırımları belirlemek amacıy
la yapılabilecek teknik yardımlar düzeyinde kalacak
tır. 

9. Bu ayrıntıdaki çalışmalar henüz yapılmamış
tır. İller ayrıntısındaki öncelikler yerine bölgesel ve 
yöresel öncelikler saptanmış bulunmaktadır. Bu sıra 
içinde Kastamonu ve çevresi Muğla, Kapadokya, 
Ege, Güney Antalya, Side, Doğu Antalya ve Mar
mara bölgelerinden sonra gelmektedir. 

10. Bakanlığımızın 1979 yılı öncesindeki yatı
rım programlarında Kastamonu için her hangi bir 
yatırım yer almamıştır. 1979 - 1981 yılı yatırım prog
ramlarında toplam maliyeti 40 000 000 TL. yatak ka
pasitesi 200 olarak belirlenmiş olan İlgaz Dağ Oteli
nin projelendirilmesi ve yapımı yer almaktadır. Bu
nun dışında yapılması mümkün olan teknik yardım 
düzeyindeki çalışmalar yerinde yapılan incelemeleri 
takiben belirlenebilecektir. 

Bilgilerine sunarım. 
Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakam 

. . . , < . . , 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 

Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi: 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Dağıtma tari
h i : 21 .11 .1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




