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M. Meclisi B : 7 17 .11.1962 O : 1 
GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Eğitini ve Gümrük ve Tekel Komisyon
larında açılan ,'birer üyelik için yapılan seçim
ler sonunda Millî, i Eğitim Komisyonuna Niğde 
Milletvekili İMethmet Altınsoy'un ve Gümrük 
ve 'Tekel Komisyonuna da iSamsun Milletvekili 
İTamit Kiper'in ve 

45 sayılı Yüksek Hıâfcimler Kurulu Kanunu 
gereğince ibir asil üyelik için yapılan seçim so
nunda da Illhan Arıkan'ın seçildikleri anlaşıldı. 

Birinci Ibey yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve 'Kalkınma Plânı ile Cumlhuriyet Senato

sunca ıkalbtıl edilen değiştingelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu üzerinde fbh* süre 
görüşüldü. 

17 . 11 . 1962 Cumartesi ıg-ünü saat J.ö da top
lanılmak (üzere (Birleşime son -verildi. 

Başkan 
Başkanıvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurl 

Kâtip 
•Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Bafkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağn) , Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yokliaıma yapılacak. (iSakarya milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.) 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN 'Ekseriyetimiz var; gündeme Ibaşlı-
yoruz : 

1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/382, 
C. Senatosu 3/140) (S. Sayısı : 1) (1) 

IBAŞKAN 
n indir. 

Söz -Sayın Zoyyat Kocomemi-

(1) 1 S. Sayılı basmayazı ve ilgili ekleri 
16 . 11 . 1962 tarihU 6 ncı Birleşimin sonundadır. 

Bir dakika efendim. «Sayın Tahsin Demiray 
grup adına söz istediler. Gruplar daima takad
düm eder. 

Buyurun Sayın Hocam. 
ADALET PARJTİ8Î GRUPÜ ADINA 

TAHSİN DEMÎRA.Y (IstanJbul) — Sayın Baş-
kan, sayın Millet Meclisi üyeleri; 

Başbakanlıkça Büyük Millet Meclisine sunul
muş vıe Karma Komdlsyoındıaaı, Cumhurâ'y^t Senıa-
suınıdaın geçerek Meclâısdimiiıae gedtmiş bulunan 
(Birinci Beş Yıldık 1963 - 1967) Kalkınma Plânı 
hakkiTiıda Adialıelt PartMınSaı gönişleırtfoıi arz 
etmek üaere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Fakat dahıa evvel, şahsım totalkımından şu hu-
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M. Meclisi B ; 7 
susu beMrrtım/elk lüzuma ve ihtiyacını bissıediyo-
rum : 

Bugün bu '-kürsüye çı/kışıımıın her aamaınkine 
nıisbotde farlklı ve vazifenin ifasından tabiî bir 
surette doğan mesuliyet yükünün., yiınıe her za
mankime nüslbettle, daha ağır olduğunu, bilhas
sa şu b&rfeaç. basamağı çlkar%en daha çok his
setmiş bulunuyorum. Bu hal 'bana tam 40 yıl 
evveli okuduğum, bir leseri Arisıtdde Bmiland'm 
(MeıvMi îkıtlidar) aıdlı eserinin Frıamsa ikürsiii hi
tabeti kısmini hıatırl'atimış bulunuyor. Bu bü-; 

yük Devlet adamı 'bu eslerinde, Franısız Meclisi 
.kürsüsüne çıkarken, bütün lalışlkaniliklarma 
rağmen, her ıdiefasında, bacaklarında hafif bir 
titreme duyduğumu vıe ıbu titreminin bâzı aıh.-
velde arttığını itiraf eder. Bugün huzurunuzda 
ben de açıkça «Dinillıand'ın hakkı var, dedikleri 
doğru imiş,» diyorum. 

Yüksek Meclisçe müzakeresine başlanan 
(Kalkınma Plânı) iktisadi, içtimai ve ilmî değer 
derecesi ıher ne olursa olsun, muhakkak olan 
şudur ki, en aızmdan, siyasi balkımdan büyük ibir 
vesika olarak tarihimizde yer alacaktır. 

Millet ve Devlet bayatımızda ber bakımdan 
derin tesirleri olacak böyle büyük çaplı bir 
teşelbbüsün arifesinde, onun (mesuliyetine iştirak 
mevkiinde olan vazifeliler olarak, ürperti 
duymamamıza imkân var mıdır? Ben bu ürpet-
tiyi. aynı zamanda İbir besmele olarak kabul ede
rek sözlerime başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu anda elimizde ibulu-
nan plân tasarısının kapağını açmadan evvel, -
fakat ımaalesef <bu 367 sahifelik kitap bir ka
paktan malhrumdur; evvelce ımüsvetteleri dahi 
kapaklar içerisinden yayınlanmış olmasına muka
bil, bize verilen ve devamlı olarak elde bulun
durulan (bu esere bir kapak takılmadığı gibi, bir 
fihrist de yapılmamıştır. Üstelik 113 salhife tu
tarında yanlışlar cetveli eklenmek zarureti ile 
karşılaşılmıştır. Bu hususa üzülerek işaret et
tikten Sonra, önce bu plânın vücut (buluşu üze
rine birkaç şey söylemek istiyoruz. Esas mev
zuun dışı 'gibi görülebilecek olan bu şeyler, ha
kikatte mevzuun dış yüzüne çevresine ve vü
cut buluşuna aidolması dolayısiyle neticede yi
ne kalkınma, plânına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu 
baibda evvelâ ;plân ile ilgili kanunlara, mevzua
ta bir göz atmamın gerekiyor. Bilindiği gibi, bu 
(Kalkınma Plân) mm 'âmili Anayasadan da ev
vel, 91 sayılı 30 •Eylül, 1960 tarihli Kanundur. 

17.11,1962 0 : 1 
Adı da (Devlet. Plânlama Teşkilâtının kurulma
sı (hakkında kanun)dur. Bu kanunun ikinci (mad
desinde, teşkilâtın -görevleri şöylece sıralanmış 
bulunmaktadır. 

a) Memleketin tabiî, beşeri ve iktisadi her 
türlü kalkınma ve imkânlarını tam bir şekilde 
tesbit odereik takibedilecek iktisadi, sosyal po
litikayı ve ihedefleri tâyinde Hükümete yar
dımcı olmak. 

b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politi
kayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu 
temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu 
'hususlarda 'müşavirlik yapmak. 

c) [Hükümetçe kalbul edilen ihedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları hazır
lamak. 

d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi için, 
ilgili daire ve komitelerle ilmî idarelerin kuru
luş ve işleyişinin ıslalhı (hususunda tavsiyelerde 
bulunmak. 

. e) Plânın uygulanmasını takibetmek, de
ğerlendirmek ve gerekli hallerde plânda deği
şiklikler yapmak. 

f) özel sektörün menfaatlerini, plânın he
def ve (gayelerine uygun şekilde teşvik ve tan
zim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

Bu teşkilâtın üzerinde olan (Yüksek Plân
lama (Kurulu) nun .görevi ise, dördüncü mad
dede «iktisadi ve sosyal politika hedeflerinin tâ
yininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve 
(hazırlanacak plânları Bakanlar Kuruluna su
nulmadan önce tâyin edilen hedeflere uygun
luk ve kifayet derecesi bakımından incelemek» 
olarak (gösterilmiştir. 

Bu Yüksek Plânlama Kurulu; Başbakan, 
(Başbakan Yardımcısı), Bakanlar Kurulunca 
seçilecek üç. GBakan ile, Plânlama Teşkilâtının 
başında bulunan zattan meydana geliyor. 

Yüksek Meclisin sayın üyelerince malûm olan 
bu esasları, burada tekrarlamanın bir zaman 
kaybı olarak görüleceğini takdir ediyoruz. Bu
nunla beraber, bu kanunun (24 ncü maddesin
den) bir ikisini burada kelime, kelime hatırlat
mayı lüzumlu görüyoruz. Son hatırlamak iste
diğimiz 13 ncü maddesi şöyledir : (Başbakan ve
ya Başbakan Yardımcısı, Bakanlar Kurulunun 
tasvibettiği esaslar dâhilinde uzun vadeli vr 
yıllık plânların hazırlanması hususunda Plânla
ma Müsteşarlığına direktif verir). 

- 211 -



M. Meclisi B : 7 
Ya Bakanlar Kurulunun tasvibettiği esasla

rı kim tesbit eder? Bunu da tesbit eden yine 
(Yüksek Plânlama Kurulu). 

Sayın Milletvekilleri; 
Şu saydığımız üç. - dört madde açıkça gös

teriyor ki ; plânın hazırlıkları işleyen mekaniz
manın zembereğini, Başbakan, Başbakan Yar
dımcısı ve üç bakan teşkil etmektedir. Bu mer
kezî çarkın bir tarafında 3 daireli Plânlama 
Teşkilâtı, diğer tarafında Bakanlar Kurulunun 
mütebaki üyeleri... Görülüyor ki, tıe bir enstitü, 
ne bir ilmî şûra vardır. 

Bunu söylerken, Plânlama Teşkilâtında yer 
alan zevatın değerlerini küçümsüyor değiliz, bi
lâkis, bu Teşkilâtın üç dairesinde vazife gören
lerin iyi yetişmiş, iyi tahsil görmüş, istidat ve 
kabiliyetleri yüksek gençler olduklarını görüp 
duydukça iftihar ediyoruz. Buradan ayrılanla
rın yerlerini alanların da keza iyi yetişmiş, bil
hassa Maliye Bakanlığının güzide elemanların
dan seçilmiş olduklarını görmekten memnun olu
yoruz. Tekrar ediyorum. Bizim burada asıl be
lirtmek istediğimiz husus; Plânlama mekaniz
masının ve mevzuatının işleyişini hep birlikte 
gözden geçirmekten ibarettir. 

17 .11.1962 O : 1 
Burada görülüyor ki, Plânlama Teşkilâtı Ka

nunu ile Anayasa arasında bir takdim tehir ol
muştur. 

Bu hususa ilk işaret eden biz değiliz. Plân
lama işleri ile, fakat pek yakından meşgul olan 
ve kalemi ile hizmetler eden bir profesörümüz 
bu hususu daha evvel işaret etmiş bulunmakta
dır. 

Bu noktada plânın bir cümlesini tekrar etmek
ten kendimizi alamıyoruz. O cümle şudur : 

«Plân, Türk idaresinin bir ürünü1 ve eseri
dir Buna evet mi demeli, hayır mı demeli?... 
Çünkü bir nokta var ki, o da bu naktanm içi
ne girmek için zorlanıp duruyor. Bizim hafıza
mızı da, hâdiseler gibi zorlıyan, küçük bir eser, 
1958 yılında C. H. P. nin 3 sayılı eseri olarak ya
yınlanmıştır, Adı (İktisadi Kalkınma) dır. Bu
günkü plânın ilk izleri, ilk çizgilerini burada 
bulmak, görmek mümkündür. 

Bize; Adalet Partisine gelince : Bizim prog
ramımızın prensipleri de milletimizi Garp mil
letlerinin seviyesinde bir refaha ve medeniyet 
seviyesine kavuşturarak, vatanımızı bir mamu
re haline getirmek için gerekli plân ve prog
ramların yapılması zarureti, yer almış bulun
maktadır. Bu hususu yine ileride ele alacağımız 
için burada üzerinde durmıyacağız. 

Sayın Millet Meclisi üyeleri; 
Müsaadenizle, kısaca kitabın biraz da, hesa

bına bakalım. 
Mademki kitabî, çerçeveli, ölçülü ve hesap

lı olmak cümlece prensibimizdir; o halde bu 
plânın ilim bakımından, emek vo marifet bakı
mından, mânevi yönden değerini araştırmaya 
geçmeden evvel, maliyeti üzerinde de durmaklı-
ğımız icabeder. Hesabı, kitabı kuvvetli olan 
memleketlerde girişilecek işin, vücuda getirile
cek eserin projesine sarf edilen para ve zaman 
da, peşinen hesaba katılır. Bu bakımdan Kalkın
ma Plânının, yani şu kitabın bir maliyet hesabı
nı yapmak ve bu hesabı milletçe bilmek gerek
mektedir. Teamülümüzde olmamakla beraber gö
nül isterdi ki ; milletin önüne çıkarılan bu ese
rin basit bir maliyet hesabı da bir muhtıra ka
bilinden belirli bir hale getirilmiş olsun. Bu dü
şünce iledir ki; burada, siz milletvekillerinin 
huzurunda, bu plânın maliyetine doğrudan doğ
ruya ve dolâyısiyle girebilecek olan masrafları. 
ve ödemeleri bir araya getirmeye çalışacağız. 

Bu mevzuat, 91 sayılı Kanunla başlamış, 
onu 99 sayılı Kanun takip eylemiş, bunları taki
ben 6 Aralık 1960 tarihli ve 154 sayılı Kanun 
geliyor. Gerçi bu kanun Hazinenin ve İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının 
tahkimi Kanunu ise de, Kalkınma Plânında ge
niş ölçüde yeri olan Devlet sektörünü ve onun 
plâna göre hazırlanmasını hedef tutan bir ka
nun olması dolâyısiyle, hakikatte, iktisadi kal
kınma hazırlıklarının geniş bir kısmını kapsa
maktadır. Bu kanun, bilhassa 17 nci maddesi ile 
«Memleket ekonomisi içinde kendilerine tevdi 
edilmiş ve edilecek vazifelerle, bu vazifelerin ne 
şekilde ifa olunacağının tâyini» istenmektedir. 
Bu maddeye ilerde temas edeceğiz. 

1960 yılında (Millî Birlik Komitesi) tarafın
dan çıkarılan bu kanunlar, elimizde bulunan bu 
(Beş Yıllık Kalkınma Plânı) nm ve ona paralel 
iktisadi hazırlıkların doğurucusu ve dayanağı 
olmuştur. 

Anayasaya gelince : O, çok daha sonra, 1961 
yılının ortalarında yürürlüğe girmiş ve 41, 94, 
126 ve 129 ncu maddeleri ile, plânlı kalkınmaya 
temas ile hükümler koymuştur. 
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M. Meclisi B : 7 
Evvelâ bu doğrudan doğruya, Devlet Plânla

ma Dairesinin bütçede yer alan rakamlarına bir 
bakalım. Bu rakamlar 1962 yılı bütçesinde 
5 709 820 liradır. Bu teşkilâtın kurulduğu 1960 
ilâ 1961 yılı bütçeleri hep birlikte yekûn yuvar
lak'olarak 12 milyonu bulmaktadır. 

istatistik Umum Müdürlüğü, bu devre içinde 
geniş ölçüde, plânlama için çalışmıştır. Böyle bir 
plânın vücut, bulabilmesi için, istatistik Umum 
'Müdürlüğü, esasen uzun yıllardan 'beri çalışma
larının bir kısmını, millî ıgelir konusu başta 
olmak üzere, böyle bir plâna elverişli bilgileri 
toplamaya hasretmiş, harcamıştır. ÎBu umum 
müdürlüğün sadece 19'61 ilâ '19612 yılı bütçeleri' 
yekûnu yine yuvarlak rakam '23 milyon lira 
cîvarınd'adır. Üçüncüsü : 91 sayılı Plânlama 
Kanununa 99 sayılı Kanun ile yapılan ek de 
«Diğer dairelerde çalışanlar, bu daire emrine 
verilirler. Bunlar aslî vazifelerinden maaşları
nı 'almakta devam ederler» denilmektedir. 
t'9'62 bütçesi 'gerekçesinde de bu hususa temas 
edilmekte ve niçin böyle yapıldığı izah edil
memektedir. Böylece, geniş bir yardımcı küt
lesi kullanılmış olduğuna ıg*öre, bunların aylık 
ve ücretlerinin de kal'kınma plânı maliyetinde 
hesaplanması ica'beder ki, bunun da, Plânlama 
Dairesinin tahsisatı 'kadar İbir yekûn tuttuğu 
merkezindedir. 

Dördüncüsü : 154 sayılı Tahkim Kanunu
nun 17 nei maddesinin 'gerektirdiği masraflar
dır. Yapılması gereken esaslı tetkikler için 
Maliye (Bakanlığınca 1961 yılından başlıyarak 
bütçeye tahsisat konulmuş ve bu tetkikler için 
ecnebi uzmanlar (getirtilmiş, yapılan hızlı ça
lışmalar sonunda meydana gelen raporlar iki 
cilt 'halinde 'bastırılmış ve Büyük Millet Mecli
si üyelerine de Taunlardan verilmiştir. Aynı 
faaliyetin bir neticesi olarak üçüncü bir eser
le (Türkiye Kamu 'İktisadi Teşebbüsleri hak
kında birleştirilmiş rapor) ve ekleri neşrolun
muştur. Bu hazırlık da Kalkınma Plânının ta
mamlayıcısı olduğundan, dolayısiyle masrafla
rının, keza Kalkınma Plânı masrafları yekûnu
na ilâvesi gerekmektedir. 

Beşincisi : Yine Plânlamanın büyük bir sek
törü 'olan Devlet persıonel ve bu personelin bir 
refama tabi tutulması için gerekli etütleri ve 
hazırlıkları yapacak (Devlet Personel 'Daire
si) nin masraflarıdır. Bu da kalkınmayı plâna 
bağlama faaliyetinin bir parçasıdır. 

17.11.1962 0 : 1 
Altıncısı : Odalar Birliğinin, plânlama, faa

liyetine katılmasından meydana gelmektedir. 
'Bu birlik iki yıldan fazla bir zamandan beri, 
büyük 'ölçüde kalkınma konusu üzerinde çalış
tırılmakta ve bu yolda bir hayli neşriyat yap
maktadır. İki yıldan beri tahsisatı, mesaisi ile 
birlikte hemen 'hemen plâna hasredildiğine gö
re, hu mesaiyi ve masrafları keza plânlamanın 
maliyetinde hesaba katmak doğru olur. 

Yedinci olarak : îş ve teşebbüs adamlarının 
1902 yazında İstanbul'da topladıkları bir kon
feranstır. Üç hafta devam eden bu konferan
sa, yerli ilim adamlarımızın yanı sıra, dünya
nın başlıca memleketlerinden milletlerarası* 
şiöhret sahibi otoriteler, mütehassıslar gelip ka
tılmış ve üç hafta devam eden bu "konferansta 
hayli malî külfete mal olmuştur. 

Sekizinci olarak, hu konuda, bâzı dış yar
dımları da gölden kaçırmamak icabeder. 

öörülüyor ki, îbir hamlede sayılıveren ve 
memlekette iki yıldan heri çok 'zamanımızı alan 
ve sadece dairelere, dairelerde çalışan resmî 
aylıklı, ücretli ve ecnebi -olarak mukaveleli 
personele verilen bütçeler, ücretler, 'ödenekler 
ve çeşitli harcırahlarla bu plânın hazırlığında 
maddi parte '(50) milyon liraya varmıştır. Pa
halı mı, ucuz mu?.. 

Pahalı demiş olsam, hemen : Ucuz etin 
yahnisi yavan olur, ıcevabı verilebilir. Doğru 
cevabı ancak bu maddi ve harcanan emeklerle, 
kullanılan zaman «evheri ile meydana 'gelen 
şeyin ne olduğunu bilmeye, bizi 'kandıracakla
rın] 'araştınp görmeye ihtiyaç vardır. O halde 
sıra, böylece, plânın muhtevasına gelmiş 'bulun
maktadır. 

iSayın Millet (Meclisi üyeleri; plânın ilk 
«üm leşini okuyorum: «Türkiye, demokrasi dü
zeni içinde plânlı kalkınma dönemine girmiş
tir.» (Bu 'cümleden sonra, plânın bu giriş kıs
mında, arkada, kalan yılların tenkidi yapıldık
tan ısonra, on beş yıllık hir görümge içinde 
(1963 - 1907) yıllarını kapsıyan (Kalkınma 
Plânı \ nın ne yolda hazırlandığı anlatılmak
tadır. Bu hale 'göre, yani memleketçe, milletçe 
hir dönüm noktasında, bulunduğumuza göre ve 
arkada kalan hayatımıza benzemiyecek yeni 
bir düzenli aleme gireceğimize göre, hir an du
rup gerilere, geçtiğimiz yollara bakmak hir ih-
tiyacoluyor. Böyle bir köşe başında bulun
manın verdiği fırsattan faydalanarak, aynı 
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M. Meclisi B : 1 
zamanda hem ileri on beş yıllık görürigeye - bu, 
plânda kullanılan bir terimdir - hem de geriye 
doğru olan ıgörüngeye bir iarada bakmak, bizim 
için tarihî tek bir fırsat oluyor. Çün'kü, köşe 
dönüldükten sonra arkada kalan 'görünge bir 
'hâtıra olarak kalacaktır. Ve şıı anda gözleri
mizle (görebildiklerimiz yarını ancak arşivde, 
tarih hazinesi 'içinde, yapraklar 'halinde bulu
nacaktır. Bu noktada 'hemen (kaydedelim ki; 
tarihten, maziden, geçtiğimiz yollardan söz 
açımızı mazi hasretinden, 'eskiye bağlılık his
sinden 'gelmemektedir. Bu, realitelere değer 
vermekten ve ölçü ihtiyacından doğmaktadır. 
Yeni bir harekete göçmeden »önce bulunduğu
muz noktayı iyice tâyin ve tesbit etmeye ih
tiyaç vardır. Esasen gidişle geliş, 'gelişle gi
diş bir bütündür. Falkat beşer dalâletlerinin 
bir neticesi olarak, 'tarihte (benden ısonra tu
fan) diyenler ve onların yanı sıra '(benden ev
vel tufandı) diyerek dünyanın kendileriyle 
başladığı veya kendileriyle biteceğini iddia 
edenler çok görülmüştür. 

Dalâletten kurtulmanın 'kolay olmadığın ve 
Ihakiki insanların daima bir (kurtuluş cehdi 
sarf ettiklerini tarih göstermektedir. 

\Şairi Âzam Abdülhak Hâmid, Endülüs Fâ
tihi 'Tarık'a şöyle söyletir: «Endülüs Hüküm-
daramnın hazineleri içindesin Tarık, sen nere
den gelip, nerede durmuşsan? Azimetin ne ta
rafa1?» ve devam eder. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Huzurunuzda, esas konudan ayrılmış gibi 

göstermesi mümkün olan böyle bir sıkıntıya 
sevk eden âmilleri sizler elbet takdir buyurur
sunuz. Bu meımltekıette çok uzun yıllardan beri 
yapılagelen ferdî ve içtimai galatlarını elimi
ze aldığımız bu ciddi konu karşısında hatırla
mak ve bunları gözlerimizıin bir ucunda tut
mak faydalı olacaktır, kanaatindeyiz. Hissi 
olanla reel olanı iyice ayırdetmemin zamanıdır 
ve bizlerin buna gereken itinayı göstermemiz 
(bir vazifedir. Çünkü, ellimize aldığımız plân ko
nusu, esasen araıya hils unsurunun karıştırılma
sına asla müsaade etmiyeoek bir konudur. Plân
da kıyas ve ölçü bakımından her bölümde bir 
miktar gerile re uzanılmış, fakat hler nedense 
ekseriyetle on yıl içinde kalınmıştır; bu ölçü 
yeterli görülmüştür. Biz bunu yeterli bulmuyo
ruz. Kalkınma plânının ehemmiyetliyle mutena-
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sibolarak gerilerle, çok daıha gerilere, Cumhuri
yetin kuruluşuna kadar gitmek istiyoruz. Böy
le olunca da durumu dış çevre ile birlikte gö
rebilmek için, Birinci Cihan Harbine kadar 
uzanmak icalbediyor. Böylece saha genişliyorsa 
da bizim mâruzâtımız kısa ve mütekâsif ola
caktır. 

tçinde bulunduğumuz yüzyılın hikâyesi esa
sen Birincd Cihan Harbi ile başlar. Bu harbin 
doğuşu, esasen düniya krizinin bir neticesi, 
ikinci harfbin kendisi de ayrı bir kriz ve kar
gaşalık âmıili olmuştur. Harbin: neticesinde, ga
lipler de mağluplar kadar harabeye uğramış
lar, perişan olmuşlar ve nletİoede dünyamızın 
ekonomi düzeni tamamen altüst olmuştur. Bü
tün memleketlerde hükümetler ve iş adamları, 
ekonomiyi yeniden teşkilâtlandırmak, düzenine 
koymak gibi, sıon derece güç bir durumla karşı 
karşıya gelmiş bulunuyorlardı. Böyle bir du-
ramda, 1919 yılının Ocak ayında Amerika'da 

, Harva.rd üniversitesinin bir kaç profesörü ha
rekete geçerek bir (Ekonomik Araştırmalar Ko-
miteıs'i) kurarak çalışmaya ve bir yandan da 
neşriyata başladılar. Bir yıllık azimli çalışma
larınım bir neıticesi olarak da 1920 yazının baş
langıcında pat'lalk verecek bulhranl «vvelinden 
haltoer verebildiler. 

1923 ten itibaren Londra, Cambridğe Üni
versiteleri Profesörlerinin, Harvard Komitesi
nin nezareti altında, Büyük Britanya'nın eko
nomik vaziyetini tahlil etmek üzere birleştiler. 
Bu birleşenler az sonra Paris Üniversitesi İsta
tistik Enstitüsü, Roma ve Padu Ekonomi ve is
tatistik enstitüleri ile münasebete giriştiler. Ni-
ihayeıt Milletler Cemiyeti de 1924 te (Ekonomik 
Barometreli) üz-erine bir rapor hazırladı. Çalış
malar, ekonomi sahasında bir nevi meteoroloji 
çalışmaları hailini almaktaydı. Ruslar, Alman
lar, Çekler (ve birbirini takiben birçok memle
ketler, konjonktür çalışmalarına koyulmuşlar
dı. Birçok memleketlerde, işlerin esas durumu 
hakkında bilgi vermek ile görevli enstitüler ku
racak kadar ciddî alâka •uyanmıştı. 

Birinci Dünya Harbinin sonrasında millet
ler böyle bir çaba içinde iken, bizim halimiz 
nice idi ? Avrupa'da bir mütareke ile harb sona 
erdiği zaman, Türkiye'nin ne halde bulunduğu
nu burada^ tekrarlamakla vakit kaybedecek de
ğiliz. Harvard Üniversitesi profesörleri dünya 
ekonomi alanını yoluna koymak için harekete 
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geçerken, Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a çıkı- ' 
yor ve bize 1919 Türkiyesini büyük çıplaklı
ğı U e anlatıyor. (Alkışlar) Bütün dünjyanın 
yaralarını sarmakla meşgul olduğu bir devre
de, 1919 - 1922 yıl!arında Türkiıye yıeni bir har
bin ateşleri içinde yanıyor, elde kalan son kuv
vetlerle girecek 5 kanlı yıl içinde bütün genç 
ve iyi yetişmiş kuvvetlerimizi silip süpürmüş, j 
istiklâl Harbi bu faciayı bir kat daha derin- j 
İttirmiş ve bunun neticesinde, 1923 e diğer bü
tün /milletlerden daJha perişan bir halde vara-
bilmiştik. Bu tarihi burada hatırlatmaktan mak
sadımız, Türkiye'nin kırk yıldan beri devam 
edegelen içtimai ve iktisadi takatsizliğinin te
mel âmillerini gösternuelk ve bu derece geri ka
lışımızı millette kabiliyet nıoklsanı yüklemek gaf- ! 
Jetinden kurtarmak ve bize yükletilmek isteni- ! 
len aşağılık duygusundan sıyrılmaktır. (Bol- , 
dan; bravo sesleri ve alkışlar) Bu yüz yılın ba
şında Türk Milletinin başına gelen felâketler, 
muasır millet ve devletlerin hangisinin başına 
gelmiştir? 

Gazi Mustafa Kemal'in, harîbin bırakitığı 
ateşler henüz sönmeden, 1923 ün başında ilk 
işi, izmir'de bir iktisat kongresi toplamak oldu. 
Durum büffcün aşıklığı- ile ve acılığı ile tesfoit 
olundu. Fakat, çare, tedbir ne olacaktı? Ted
bir ve çarelere siyasi ahvalin ağır dalgalanma
ları fırsat vermiyordu. Arlkadan mübadele fır
tınası gelip çattı. Mübadele, siyasi ve içtimai 
bakımdan iiyi olmuştur, kötü olmuştur; doğru 
olmuştur, yanlış olmuştur; bu hususlar bir ta
rafa, fakat mulhakkak olan şudur ki, Birinci 
Oilhan Harbinde, Doğu vilâyetlerimizin boşal
ması ile neticelenen felâketlere, vatanlara ve 
vatanın etkonomik bölgelerinde korkunç boşluk
lar bıraikan ekıonomik atomlara bu mübadele, 
ylenilerini katmıştır. Türkiye'nin ekonomi sis
teminin yer yer damarları kopmuş, kesilmiş, 
'birçok organlarda paralizi hâsıl olmuştur. Yi
ne söylemek isteriz ki, böyle bir hal bugün kar
şımızda yükselen muasır memleketlerden han
gisinin başınıa gelmiştir? iktisadi sajhada gerili-
ğilmizin bu ikinci âmilinle de böylece işaret et
miş olduk. Üçüncü bir âmil dana var ki; o, bu
günkü iktisadi sistemimizde, daha doğrusu ik
tisadi vakıalarımızda rol oynamıştır. Bu âmil, 
iktisadi sabada kapitülâsyonların, kapitülâs
yonlardan kalan ve yeni müstakil Türkiye 
Ouralhuriyeti bünyesinde yabancılığım muıhaia- j 

İ7.İİ.İ96S 0 : 1 
za eden iktisadi müesseselerin millüeştirilmesi 
işidir ki, Devletçiliğe yol açan bir başlangıç ol
muştur. Böylece Türkiye'de 1923 - 1928, mazi
nin tasfiyesi yılları olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; sizleri, o geçirdiği
miz 'korkunç ve çok ıstıraplı yılların hikayesiy
le daba fazla üzmemek için sözü yapıcı devre 
intikal ettireceğim. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ananevi ve temel karakteri olan ya
pıcılık ve yaratılıcığa... Bu suretle, 'hepiniz bir 
ferahlık duyacaksınızdır. 

Yıl 1928, Sanayi 'Kanunu çıkıyor ve buna 
muvazi olarak (Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası) kuruluyor, (yıl 1925) 7 yıl sonra 
bu banka (Türkiye 8anayi Kredisi Bankası) na 
kalbediliyor; bir yıl sotnra da ('Sümerbank) ha
lini alıyor. Yine bu iük devrede (yıl 1925), (iş 
İBan'kası) kuruluyor, öörülüyor ki, kalkınma 
davranışı daha tasfiye bitmeden başlamıştır. 
Türkiye'nin yaşama kudretini, hayatiyetini, 
düşürüldüğü yerden kalkma azmini bu devre
de kolayca >müşahade etmelk mümkündür. Bir 
ingiliz kadın muharriri, yüzyılın yirmilerle 
sayılan bu yıllarını, Türkiye için yazdığı 
eserinde, (Dark Mononat) adını koymak sure
tiyle tarafsızca tasvir etmiştir 'kanaatindeyiz. 

30 la başlıyan yıllara gelince : Türkiye'de 
yapıcılar, bütün gayretleriyle çalışırlarken, na-
zariyeciler ortaya çıkmaya, iş yerine münaka
şa ile teferrüdetmek istiyenler çoğalmaya baş
lamıştır. Bu, çok dikkat edilmesi gereken bir 
başlangıçtır. Bunların söz ve münakaşa ser
mayeleri mahdut ve bazır ithal malıdır, ilham 
kaynakları ve hattâ modelleri telktir ve belir
lidir. Bunların bir de mecmuaları vardır. 
Bunlar, konuşmamızın bu ıgeriye doğru bakış 
faslının başında bahsettiğimiz Harvvard Pro
fesörlerinin başladıkları ve Avrupaca benim
senmiş çalışma sistemine sırtlarını çevirmişler 
ve akıllarını, fikirlerini bep şiddetli bir propa
gandaya kaptırmışlardır. 

O zamanlar, böyle bir kısım gençlerin akıl
larını, fikirlerini çeken, çelen şiddetli propa
gandanın, ne propagandası olduğunu hatırlı-
yacaksınız. Bütün dünyayı kendisiyle meşgul 
etmeye çalışan bu propaganda, "Rusların beş 
yıllık plânları için giriştikleri propagandalardı. 

Il'k Rus plânı 1925 - 1928 de, yani 3 yılda 
hazırlanmış ve 1928 ilkbaharında toplanan 16 
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nci Komünist Partisi kongresine sunulmuştu. 
Kongrece onaylanan bu birinci beş yıllık kal
kınma plânı 1929 - 1933 yıllarında -tatbika ko
nulmuştu. İşte 30 larla sayılan yıllar, bunuti, 
propaganda 'velvelesi içinde başlamıştı. Her 
•gün Rus radyoları rakam neşrediyordu* hu 
rakamlar ilk beş yıllık plâna ıgöre ve 1926 -
19'2'7 yıllarına kryasen şöyle gelişecekti : 

Artaoak Umumi nüfus 
Maaşlılar 
Muhtelif sanayi 
Ağır ısanayi 
Hafif sanayi 
Zirai istihsal 
Milî gelir 

•:%' 11,8. 
!% 18,2 
% 181 
% 255 
% 144 
% 151 
% 101,50 

RuSlarm bu plân üzerine ve propaganda 
yazılarına karşı o zaman ağır, ciddi tetkik 
mahsulü yazılar ve eserler de yaymdadı. Bu 
yazılarda ve eserlerde bu plânın asıl hedefi 
ve istinatları daha açık görülebiliyordu. Rus
ya'da 1917 İhtilâli olmuş, fakat hu ülke
ler, plânın yürürlüğe girdiği tarihe ikadar 
ve plân devresinde de hakiki bir sulha kavu
şamamıştı. Esasen Rus İhtilâlcileri, bit' sulh 
düşünmüyorlardı. Onların asıl sloganı şu 
idi : «Sovyet ittihadı, daimî surette hali harb-
de bulunan bir memlekettir.» Bu slogan, Sov
yet Sosyalist 'Cumhuriyetleri Ittihadmdaki 
vaziyeti çok iyi tavsif etmektedir. Sovyetler
de birçok cephelerde muharebe ve mücadele 
edilir. Yüzlerce, hattâ binlerce cephe vardır. 
Bolşevik neşriyatında, her hangi meselede 
halkı teşvik ve tahr 'k için (cephe) kelimesi
nin kullanılması âdet olmuştur. 

işte böyle bir hengâmede Türkiye'de (Âli 
îktisat Şûrası) diye bir teşekkül meydana ge
tirildi ve buraya birçok nazariyeei girdi. 
Faaliyete mecmua ile başlıyanlardan bâzıları 
da Ibu (Ali İktisat Şûrası) nda mevki aldı
lar. Bu şûranın tavsiyesiyle bizde de beş 
yıllık bir plân yapıldı. Fakat nasıl? Onu ne 
siz sorun, ne Ibiz söyliyelim. (C. H. P. sıra
larından «Söyle, söyle» sesleri) Arkadan 
gelecekmiş, istatistik Dairesi henüz kurulu
yor. 1927 de bir nüfus sayımı denemesi ile 
staja başlamış durumda, 1930 nüfus sayımı 
yapılmış, tasnifi devam ediyor. Konjonktü
rün henüz kendisi değil, kalem ucu ile adı 
gelmek üzere. (Millî gelir) den, gratsiyeller-

den bahsedilir gi'bi ediliyor : Yani bize göre 
değil de, dünyada (böyle şeyler de var ıgilbisin-
den. Yıl 1933; plân ortaya çıkıyor. Ekono
mi Bakanlığı, slaıdece İRus modelleriyle yetin
memiş, isabetli bir kararla Türkiye iktisadi
yatım .tetkik ettirmek üzere, Amerika'dan 
Mr. Wolker I). Hines riyasetinde bir heyeti 
memleketimize getirip, tetkikler yaptırmış. 
Bunların hazırlamış oldukları ilk raporlar, te
şekkür olunur ki, 1933 yılında Ekonomi Ba
kanlığının 1 sayılı eseri olaralk yayınlanmış
tır. Bu seride 2 nci sayıyı (Millî gellir) adlı 
36 sahiMi'k bir cüz teşkil etmektedir. Millî 
gelir üzerinde asıl işe yarar ölçüde (bir eser'7 
sahifelik olup, 1937 ide yayınlanmıştır. 

Burada böylece, bir nev'i bi'bloğrafya ko
nusuna dalmamız, asıl maksadımız /değildir. 
Birinci plânın nasıl önden gittiğini, istimin 
ise nasıl, arkadan geldiğini göstermek içindir. 
Durura açıkça görülmektedir; bir ithal ma
kete göre hareket edilmiş, bir asırdan beri 
devam eden hata bir ıkere daha işlenmiş; ay
ni zamanda Devletçiliğe doğru ağır b'r ' 
(böylece açılmıştır. Burada asıl hedefimiz Ibu 
devrelerin kritiğini yapmak değil, sadece ge
riye doğru bir perspektif bakış olduğuna göre, 
üzerinde fazla durmadan geçeceğiz. 

Bu perspektifte sivri bir .şekilde görünen 
bıllgisizlik donelerden mahrum oluşumuz, fa
kat, buna rağmen büyük projeler yaparak, 
bunları zorhyarak yürütmek karakteridir. Bu 
bilgisizlik, iktisadi sahada teşkilâtsızlığı ikin
ci Dünyia Ha.rfbinde pek elîm bir şekilde çekti
ğimizi hatırllamalıyız Müspet ciddi tatbikatı 
ithal birliiMeri ile Tieanet Bakanlığı arasın
da koordinasyonu i cab ettiren ve neticede 
her iki tarafın - aynı d'emiyeiim ama - büyük 
bir boşluk liçin'de bulunduğu ve güvenilir, ih
tiyacı karşılar donelerden, dokümandan ve 
hattâ bilgilierden mahrum olduğu bir kere 
daha sabit olmuştur. Raif Karadeniz, gerek 
Bakanlığın ve gerekse iktisadi sahanım teş
kilâtsızlık ve teçhizatsızlığmı görmüş ve 
acı acı itiraf etmek divanmertliğini göstermiş
ti: Bari ondan sonra, ikinci Dünya Harbinin 
verdiği acı tecrübelerden faydalanabildik mi1? 
Eğer faydalanabiılm'iş olsaydık istatistik Teş
kilât Kanunu bu Meclisimizin bu dönemline 
kadar kalmazdı. Eğer felâketleırideıı, ıstırap-
1 ardan ders çıkarabilmiş olsaydık, harbi mütâ-

— 2ltf -



M. Meclisi B :7 
akıp hemen bir umum müdürlük değil, bir 
istatistik enstitüsü kurardık. Unutmamak lâ-
zımdiiP'M, değil Avrupalıların, sarada Bul
garların] bu enstitülleri kuruşları ild yıla 
yaklaşmaktadır; bizim istatistik idaremiz büyük 
•memnunlukla onların neşriyatından faydalan
maktadır. (Millî gelir tahminleri usulleri) hak
kında: pek faydalı bir eser, bir Bulgar istatis
tikçisi tararından ingilizceye çevrilmiş, ve Türkçe-
ye tercüme edilerek 1944 yılında neşredilmiştir. 

Buraya kadar olan bütün bu maruzatımız, dü
ne, hattâ bugüne kadar olan bilgi, doküman ba
kımından leçhizaıtsızlığunızı göstermeye yeter sa
nırım. 

Sayın M il let vekilleri, 
•Şjmdi sıra, iktisadi alanda şarktan garba 

geçişimiz safhasına gelmiş bulunmaktadır. Bu
nun için (bir tarih vermek gerekirse 1948 yılını gös
terebiliriz. İkinci Dünya Harbinden sonra ev
velâ siyasi bakımdan garp demokrasileri safında 
yer aldıktan sonra; iktisadi sahada, da, kendi 
kendimize yeterlik devresini kapıyarak Avrupa 
iktisadi İş Birliği camiasına katılıyoruz. Aynı 
yıl A. B. 1). ile iki iktisadi anlaşma imzalı
yoruz. Büyük Millet Meclisine gelen bu iki 
anlaşma 5 ve 9 Ağustos tarihlerinde 5252 ve 
5253 sayılı kanunlarla kahul ve teyidolunuyor. 
Bu anlaşmaların altındaki imza, rahmetli Nee-
meddiıı Sadak'ındır. İşte o tarihlerden itibaren-
dir ki, Avrupa'da şu veya bu plân değil Marslıall 
Plânı yürümüştür. Türkiye'de de yürüyen Mars
lıall Plânı olmuştur, imzalamış olduğumuz mu
ahedenin bir hükmüne uyularak, bu plânın 
Türkiyeye ait tatbikatı üçer ayda bir (Türkiye'
de Marşjhall Plânı) başlığı altında yayınlanmış
tır. Fakat 1960 yılma kadar (böyle gelen bu 
yayın, 1960 dan itibaren adı değiştirilen (Tür
kiye'de Amerikan iktisadi Yardımları) şekli
ne sokulmuştur. Biz taunun sebebini bilmiyoruz. 

Marslıall Plânı, garpvari bir plândır. Birin
ci Dünya Harbinden sonra, Rusya.'da, başlıyan 
1i eVle.fi 'fopyekûn hart) olan plânlara benzer 
bir tarafı yoktur. Sistemi tamamen başkadır. 
-'Garplılar, sözlerimizin başında da. belirttiğimiz 
gibi. Birinci Dünya Tlarhinden sonra plânlar 
yapmışlardır. Elem de Harvard'lilerin ilmî re
isliğini kabul eden Londra Üniversitesi, Camb-
ridge üniversiteleri katılarak/ hu defa, yani 
İkinei Dünya Harbinden sonra milyarlar ve mil
yonlarca dolarlık fedakârlıklarına dayanan tat-
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tükleri plansızlığı, Amerikan ehliyetsizliği id
dia olunabilir mi? iddia olabilir, fakat bu iddi
ayı yapanlar ne duruma düşerler, onu bilemem. 
(îeniş esaslara, ve sağlam tetkiklere dayanan bu 
Marslıall Plânının karakteristiği: (Projeler man
zumesi) olarak görülmektedir. Nitekim bizde 
de 19-18 den haşiıyarak tatbik edilen bu proje
ler manzumesi olmuştur. Ve 1948 de hiç kimse 
eski Beş yıllık plânlar gibi t o t al bir plânlamayı 
tezgâha koymamış, lâfını dahi etmemiştir. 

Buriunfra beraber Türkiye İkti'satçılaıru - Alla-
ha. şükür vardır - Türkiye'nin bilgi, iş ve te
şebbüs adamları - Vine Allaha şükür vardır -
1948 yılında Hükümetin teşebbüslerine muvazi 
olarak derhal harekete geçerek, aynı yılın son
baharında, Türkiye'de 1928 yılından beri yapıl-
mıyan geniş çapta bir iktisat kongresini topla
mışlardır. Bu kongrenin bastırılmış olan tebliğ
leri ve kongre tutanakları iktisadi hayatımızın 
değerli vesikalarıdır. Yalnız dolar, yalnız maki-
na. yardımı bakımından değil, moral bakımın
dan Türkiye'de, daha 1948 yılında bir hamle-
eilik, şevkli, canlı bir hayat başlamış, 1949 da 
Max. W. Thornburg gibi birçok şöhretler ve 
Barker misyonları birbiri ardısıra Türkiye'ye 
gelerek tetkikler yapmışlar, rakamlar vermişler, 
Türkiye hakkında değerli eserler vücuda, getir
mişlerdir. Marshall Plânı neşriyatı da başlıba-
şına bir değerli dokümandır. Amerika Hariciye
sinin Ekonomi Dairesi 1956 da Türkiye'deki dış 
sermaye» ve yatırımlar hakkında yayınlanmış 
olduğu bir eserden bizler bugün dahi mahru
muz. 

1948 de başlıyan bu hareket ve tatbikat, 1958 
de 10 yıllık merhalesini tamamlamış ve 1958 yı
lının ortasında, yani on yıl tamam olunca, Tür
kiye'de iktisadi stablizasyona geçilmiştir. Bizim 
görüşümüze göre, bir on yıllık devre ele alma-
caksa; bu devre 1948 yazından 1958 yazma ka
dar olan devredir. Realite1 de budur. Stablizas-
yon devresi elbette bir evvelki devreye benze-
miyecekti. Bunun için de, yeni plânlara ve yine 
projeler manzumesine ihtiyaç vardı, işte bu ihti
yaç iledir ki, Prof. Baadc gelmiş ve çalışmaları 
sonunda raporunu vermişti. Bu rapor, alelade 
bir müşahade raporu değildir. Eserin ikinci cil
di, Akdeniz bölgesi kalkınma projesi ve su kay
nakları geliştirilmesi programıdır. Stablizasyon 
devresi içinde hazırlanan projeler, daha evvelki
lerle birlikte 1960 a 1388 aded olarak devredil-
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mistir. Millî Birlik Hükümeti, büyük emek ve 
para sarfı ile meydana getirilen bu projeleri bir 
tarafa itmemiş; onları teker teker ele alarak, 819 
unun devamına, 416 sının bir müddet sonra tatbik 
mevkiine konulmasına, geri kalan 150 projenin 
iptaline karar vermiştir ki, bu iptalin de yekûnu 
.yüzde 15 tutmaktadır. 

Bu projelerin yanı sıra, kendi gayretlerimiz 
ve imkânlarımızla meydana getirilmiş eserlerden 
bâzılarını zikretmek isteriz. Bunlardan biri, 1958 
de toplanan prodüktivite, diğeri ise Ziraat Ve
kâletinin 1959 Koordinasyon toplantısıdır ki, her 
ikisinin raporları bir cilt halinde bastırılmıştır. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
Geriye doğru olan perspektif üzerinde uzun

ca süren, fakat yine de muhtasar olan görüşü
müzü tamamlamış bulunuyoruz. Arkada kalan 
39 - 40 yıllık devrede Türkiye'nin bir yıkıntıdan 
kurtarılıp, onun her sahada marmur ve Türk mil
letinin müreffeh olabilmesi için nice mücahit
ler gençliklerini tükettiler, niceleri saçların] 
akpak ettiler. Nesiller geldi geçti; fertlerin 
ömür hikâyeleri tükendi. Fakat şu inkâr edile
mez bir hakikattir ki, 1922 Türkiyesi, 1962 Tür-
kiyesi haline geldi. Arada başdöndürücü mesafe
lerin katedilmiş olduğunu, bizim gibi bu devri 
baştan başa yakından yaşıyanlar bilirler. 

Milletimiz ve milletimizin yetiştirdiği müm
taz simalar, yalnız savaş meydanlarında değil, 
1923 ten bu yana iktisadi sahada türlü şahsiyet
ler savaşlar vermişlerdir. Millete hizmet etmiş, 
eser bırakmış olan bütün o insanlara ve nesille
re burada, tarihimizin bu dönemecinde minnet. 
ve şükranlarımızı hûşû içinde arz ederiz. 

Bugün eski nesillerden kalanlarımıza düşen, 
bugünkü'yeni nesillere düşen vazife dünya be
nimle başlıyor zihniyetini bir tarafa iterek ve 
benden sonra tufan gibi bir zücret haline düş
meden, hulûs ile o mazlum ve mübarek millete 
hizmet etmektir. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
Konuşmamızın üçüncü bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümde, kalkınma hedefleri, plân ve strate
jisi üzerinde duracağız, (Toplumun refahı) ola
rak gösterilen aslî hedefin (Siyasi), (İçtimai), 
(İktisadi) olmak üzere üç de unsuru sayılıyor. 

Bunlardan (Siyasi) olanı plânda; «Türk top
lumunun seçtiği yaşayış şekli olan demokrasi 
düzeni içinde», «Hürriyet nizamı içinde» olarak 
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ifade ediliyor. Milletimizin bu yaşama, şekli ve 
düzeni, esasen asırlardır gelişerek gelen toplum 
yapısının tabiî bir neticesi, Devletin rejimini tâ
yin eden de 1961 Anayasası olduğuna göre, Tür
kiye'de her ne yapılırsa yapılsın, evvelâ bu mil
letin içtimai formasyonuna, ruhuna, Anayasa 
ve mânasına aykırı olmıyacaktır. 

Bizim bugün burada arıyacağımız, önümüze 
gelen bu tedbirler silsilesinin evvelâ içtimai ve 
siyasi yapımıza uygunluğunu araştırıp görmek, 
ondan sonra da, gösterdiği tedbirlerin isabetini 
ve bu tedbirlerin gerektirdiği külfetlere ve fe
dakârlıklara karşılık va'dettiği nimetleri ve fay
daları ölçmektir. 

Fakat bu işe girişmeden ve bizim plânın ge
tirdiği tedbirleri birer birer ele almadan önce, 
(Plân fikri) ve başka memleketlerdeki tarihî 
seyri üzerinde durmak isteriz. Ve böylece dün
yada yapılmış, geçirilmiş ve denenmiş olanla
rı gördükten sonra, bizim plân ile kıyaslamak 
imkânını buluruz. 

Siyasi ideoliojiLeri -mm tuıtarak iktisadi ha
yata isti'kamiet vermek ve ona, tesir etmıek fikri 
birlbuçük asır ötesinden gelmektedir, Hegel'in 
devletçiliği, Saint - Sim'on'un istihsali plânlaş-
tırma fikri, Kari Marx'm Sermaye Düşmanlığı 
ve Bodlb'entus'un Nasyonal Sosyalizmi, zamanl
ımıza kadar gelen ve demokrasi prensipleri ilin 
ferdî hürriyetlerle karşı çıkam mücadele cere
yanlardır. Bunlardan Saint - Simon'un ortaya 
attığı, «(Halikın hayat santiarını tanzime me
mur, merkezî bir plânlaştırma şûrası vücuda ge-
tirmelk» fikri, her halde plân fikrimden başka 
ibir ş0y değildir, 

Saint - Simon vıe Hegel tarafından ortaya 
atılan sloganlar, üç büyük kol halinde inkişaf 
•etmiş ve muhtelif cereyanlar halinde zamanımı
za kadar gelmiştir. Bunlardan Auıguslte, ferdi 
şuur ve hürriyetin, dayandığı felsefî esasları yık
maya çalışmış, Kari Marx, gayretlerini bir pro-
leterya diktatörlüğü ile neticelenecek sınıf ih
tilâli üzerime teksif etmiş ve üçüncü koM teş
kil eden bir yığın, mütefekkir ise ferdiyetçilik 
aleyhinde fikirlerini, (Devletçilik) adı altımda 
ortaya çükaraıiiş'lardır. Devletçiliğin mmvaffaıki-
yelteizlikleriniın neticeleri elle tutulur hale ge
lince de, bir nevi, geme Devletin iktisadi ve iç
timai hayata taıhalkkümü demek olan, plân fik
ri yayılmaya başlamıştır. Bunların başında Al
man sana/yîini kuvvetlendirîmek iıstiyesı ve bu-
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ııun için araştırmalar yapan Friedridh List gel
mektedir. Bugünkü anlamda olmamakla bera
ber, tatbikata da yine Almanya'da Taşlanmak
tadır. 1914 - 1918 yıllarında Harb Maddeleri 
Vekâletinin çalışmaları arasında ilk plânlı ça
lışmalar yapıldığı görülmektedir. Ancak bu ça
lışmaları, buıgün bilhassa totaliter memleketler
de görülen plân anlayışı ile hiçbir şekilde karış
tırmamak icalbeder. 

Birimci Cihan Harbinden sonra'dır ki, plân 
fikri, nazari olmaktan çıkmış, daha evvel arz 
ettiğimiz gibi, Rusya'dan başlıyarak tatbik sa
hasına geçirilmiştir. Ancak plân fikrinin Batı 
memleketlerinde kullanılması Sovyetler Birliği
nin Batı üzerine tesiri olarak görülmektedir. Bu 
iddianın taraftarlarından. Edward H. Car, ikti
sadi safhada Sovyetler Birliğinin Batı memle
ketleri üzerindeki tesirini bir tek kelime ile hu
lâsa •etmektedir. Bu kelime «plânlama» dır. 

Şurası muhakkaktır ki, bugün plânlama ve 
plân fikri üzerinde herkes anlaşmış değildir. 
Bu mevzuda kesin ve etraflı bir şekilde tarif 
yapılmadığı için, mesele insanlar arasında bir
çok anlaşmazlıklara se'bebolmaktadır ve netice
de çeşitli plân ve plânlama tarifleri ortaya çık
maktadır. Bunlardan biri Donald C. Stone'un 
Birleşmiş Milletler hesabına hazırladığı bir ra
porda verdiği tariftir. Bu tarifte, «Plânlama, 
kaynakların ve ihtiyaçların tesfodti ve mevcut 
kaynakların bu ihtiyaçları karşılayacak şekil
de seferiher edilmesini sağlıyan programların 
ortaya konmasıdır.» şeklinde ifade edilmiştir. 
Başka bir tarif, daha ziyade sosyalistlerin görü
şüdür. «Plânlıma, millî ihtiyaçları ve kaynak
ları teslbit etmek, ondan sonra da, bu ihtiyaç
ların karşılanmasını sağlamak için kaynakların 
nasıl »eüerber edileceğini gösteren mecburi, şü
mullü ve zaman bütünlerine göre ayarlanmış 
esasları ortaya koyup tatbik etmek demektir.» 
şeklinde ortaya atılmıştı. Nihayet bu mevzuda 
bu yaz Çınar Oteli Konferanslarında, Hindis
tan Plânının tenkidini yapan M. R. Masani, şöy
le diyor: «Plânlama ile alâkalı zıt görüşlerin 
büyük bir kısmı, bu tâbirin tek ve dar mânası 
olmamasından doğmaktadır. Muhtelif iktisadi 
sistemlerıe en üstünkörü bir bakış bile tabiatı 
ile bir plânlamanın mevcudolduğunu gösterir. 
Asıl halledileeek meısiele şudur: Hangi nevi ve 
ne mikyasta bir plânlama? Her memleketin ve 
her sistemin kendi plânlama metodunu tâyin 
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etmesine ve bunlar arasında pek çok fark bu
lunmasına rağmen, netice bir güdümlü ekono
mimi? Yıaksa müstehlikin kıral olduğu bir eko
nomi mi? Sorusuna müncer olmaktadır.» Bura
dan çıkarılan mâna, totaliter memleketlerdeki 
plânla, demokratik memleketlerdeki plânın bir
birinden ayırdedilmesi gerektiğidir. Her iki çe
şit plân arasında gerek mahiyet, gerek muhte
va ve gerekse yapılış şekli bakımından pek çoik 
farklar bulunmakla beraber, biz ancak mühim 
olanlarına işaretle iktifa, edeceğiz. 

Her iki plân çeşidi arasında bulunan başlı
ca farkları göstereceğiz: 

a) Demokratik memleketlerin plânlara 
müddet bakımından anaıyasalarmdaki seçim. 
devrelerine bağlıdırlar ve bu devrelerden pek 
fazla uzun süreli olmazlar. Totaliter memleket
lerde ise, iktidar, bir program etrafında bir
leşmiş bir sınıfın inhisarında olduğundan, o sı
nıf bir ihtilâl vejya başka sebeplerle devrilin
ceye kadar hiejbir kayda tâbi değildir. Bu toa^ 
kınadan 5, 10 ve 15 senelik, hattâ 20 senelik bi
le olabilir. 

b) 'Demokratik memleketlerde, plânların 
finansmanlarını yapacak olan para en çok bir 
seçim, devresine göre hesaplanabileeeğinden, hü
kümetler ve m'ecliısler, seçim devrelerini aşan. 
müddetler için angajmanlara giremezler. Zira, 
bir seçim devresinden sonraki rakamlar, niha
yet bir temenni, tahmin hududundan daha yu
karı çıkamaz; ayrıca vatandaştan alınacak ver
giler ve vatandaşa yükletilecek diğer külfetler
de, ancak bir seçim devresi için garanti edile
bilir. 

c) Demokr'atik memleketlerde sosyal nizam, 
her sahada hürriyet prensibine dayandığından 
ve bunlar anayasalarla garanti altına alındığın
dan, fertlere verilmiş hak ve hürriyetler, plân
larla ihlâl edilemezler. Plânın hazırlanmasında 
bu husus birinci derecede nazarı itibara alınır. 

Totaliter memleketlerde ise, fertlerin birçok 
hürriyetleri ellerinden alınmıştır. Bâzı haklar 
kısılmıştır. Bu bakımdan, böyle memleketler
de, meselâ işçinin grev hakkı ve çiftçinin mah
sul fiyatlarının artırılması gibi meseleler mev-
zuubalhsolamaz. Böyle meselelerin çıkmasın-
dan doğacak ve maliyete tesir edecek prop-
lemlerde görülmiyeceğinden uzun vadeli ve ke
sin tahsisattı plânlar rahatça yapılabilir. 
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d) Demokratik .memleketlerde, plânların 

hususî teşebbüse ait kısımları ancak bir tavsi
yeden ibaret kalır. Ve plâna riayet 'ettikleri 
takdirde kendilerine sağlanacak 'kolaylıkları 
•gösteren bir program 'halinde olabilir. Keza, 
böyle memleketlerde, Devletin ekonomik faa
liyetlerinin hududu, anayasalarında, yazılı pren
siplerle tâyin ve tesbit edildiğinden, 'Devlet 
Sektörü, ancak, seçimle iktidara gelen bir parti
nin programında, yazılı olduğu riisbette plânlar
da yer alabilir. 

Totaliter memleketlerde ne ferd için ne de 
Devlet için kayıtlar olmadığından ve Devletin 
yapacağı işlere 'hudut tâyin, edilmediğinden 
plânın şümul ve ımalhiyeti, çok farklı olur ve 
iktisadi hayatın bütününü içine -alır. Öyle ki, 
Troeki'nin dediği gibi, «İktidar mevkiine ita
at et mi yeni. er aç kalmaya mahkûm» olur. 

•e)1 Demokratik memleketlerdeki plânlar, 
daha ziyade muayyen bölge veya muayyen bir 
meselenin hallini hedef olara'k almakta ve he
defleri siyasi 'kudret tâyin ve tesbidetmektedir. 
'Bu bakımdan, emredici mahiyette ve iktisadi 
ve sosyal hayatın bütün kollarına şâmil bir ka
rakterde alamazlar. 'Totaliter .memleketlerdeki 
plânlar ise, emredici ve çok şümullü olur; ce
miyetin bütün hayatını kayıtlayıeı bir mahiyet 
arz ederler. 

'Seçilen ıhedefler, seçimle 'gelen, siyasi Ikudret 
tarafından değil, ekseriya seçimsiz /gelen bir 
ekiple, teknik bir ekip tarafından müştereken 
seçilir 'ki, bu seçimde ilham, halkın dert ve ıs
tırapları yerine, başjka faktörler olur. 

Buraya kadar olan mâruzâtımızla -dünyada
ki plân fikri ve tatbikatı 'gözden geçirilmek 
suretiyle, .müzakerelerini yaptığımız plân hak
kındaki .görüşlerimizin esaslarını da !kı.s.men or
taya koymuş' olduk. Da'ha sonra arz edeceği
miz (iktisadi kalkınma), (karma ekonomi), 
(Devlet işletmeciliği), (plânın finansmanı) gi
bi 'kısımlarda, bilvesile, plân ıgörüşümüz daha 
çok aydınlan arafk tamamlanacaktır. 

Plânın içtimai 'hedeflerine ve tedbirlerine 
ait görüşlerimizi dadı a evvel arza başhyacağız. 
Yalnız, (plân mefhumu) ve müzakeresini yap
tığımız (plânın umumi yapısı) hakkında tefer
ruattan sayılabilecek bir iki hususu kısaca 'kay
dedip geçeceğiz. (Bu kısa kayıtlar şunlardır : 

T - Plânda (ana prensipler), (bugünkü du
rum, (talep prejeksiyonu), (istihsal hedefleri), 
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(yatırımlar), (tedbirler) bir hayli karışık ola
rak işlenmiş ve bu kısımları iza'h gayreti ile bir
çok -doküman araya konulmuş 've bir nevi (ige-
rdkçe) mahiyetinde olan uzun yazılar ve tab
lolar verilmek süratiyle, .('öz) ile (teferruat) 
birbirlerine karıştırılmıştır. Bu bir sitil zaa
fıdır. 

1.1 - istatistikler, nazari bilgilerden sonra, 
plânda, birinci derecede istinadı teşkil etmiş
tir. Halbuki, bizim istatikçiliğimiz, maalesef 
henüz beklenen olgunluğa varmamış, evvelce 
bahsettiğimiz gibi, henüz bir 'enstitü kurulma
mış ve yeteri derecede mütehassıs elemanları 
yetiştirilmemiştir. 

İTİ - Plân, iktisadi olduğu kadar, toplum
sal gayeleri de hedef tuttuğuna göre, bu saha
da istatistikin başaramıyacağı araştırmaları, iç
timai anketler ve iinonoğrafik tetkiklerle yap
mak ieabederdi ki, plânda buna ait 'bir iz dahi 
görülmemektedir. Bu bakımdan plânın içtimai 
Hasımları, yine iktisadi bakımdan olan -görüş
lerden ve faraziyelerden, ibaret olarak kalmış
tır. 

IV - Plân, istatistik dışına çıka,n her kısım
da, olduğu gibi, bölgelerin tetkikleri bakımın
dan da, sadece bir zaafı ve büyük bir eksikliği 
ifade etmekten daha ileri bir şey yapamamış 
durumdadır. Baş taraflarda plânın, bütünü ile, 
sağlam esaslara dayanması için, bölgelere ait 
bilgilerin elde edilmesine zaruret bulunduğu' 
ifade edilirken, bölge plânları kısmında, bakınız 
ne deniliyor : 

a) «Millî plân çalışmaları, çeşitli kesimler 
ve çalışma 'kollarına bağlıdır. Konuların bölge
ler açısından ele alınacak unsurlarla nemaları
dır] İması çok amaçlı bir bölge plânlamasiyle 
mümlkündür.»' 

Ib) «Kaynakların kullanılışına etkisi balkı
rlımdan bölge plânları, .millî plânı ve plân için
deki yatırımları tamamlayıcı (bir unsur ola
rak kabul etmek gerekir.» 

c) «Bölge (çalışmalarının, plâna osas olacak 
tasarıların ive pongramların ıhazırlanmasında bü
yük bir faydası vardır.» 

•e) «Ne var ki, kapsayıcı, ayrıntılı bölge 
planlanması, gerekli teşkilâtlanma ve araştır
malardan ütünü ancak uzun sürede gerçekle
şebilecek bir konudur.» 
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Büyük şelftirler ve (bölgeleri konusunda : 
d) «IBu (bölgelerin 'dolaylarında yeni çe

kim. »ve (büyüme merkezleri, sanayi yaratarak, 
nüfusun ve iktisadi 'çalışmaların dalıa dengeli 
•bir şekilde dağıtımını sağhyacak araçlar araş
tırmalıdır.» ^ 

e) «iBölge plânlaması, hem dünyada ve hem 
yurdumuzda çok yeni ıbir konudur. Bunun 
için,-(bu ilk Ihamle devresinde teorik çerçeve
nin 'geliştirilmesine ve 'bu konuda elde (bulunan 
yeterli personelden ve birkaç (bölgede girişi
len deneme çalışmalarından yararlanmaya ça
lışılmıştır.» 

fBu ıbölgeieriıı (Doğu ve Güney - Doğu), (An
talya 'bölgesi), (Doğu (Marmara), (Zonguldak) 
dan ibaret olduğu söylendikten sonra : 

f) «(Bu 'bölgeler 'konusunda şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar, kılavuz .çalışmalar niteliğini 
taşımaktadır.» 

>g) «Varılacak, en «on amaç, 'her bölgede 
araştırma takımları kurmak yoliyle, ileride ge
nel plân çerçevesine uygun 'böjlıge programları 
hazırlamak ve 'bunların uygulanması Ibakımın-
darı gerekli idari teşkilâtlanmayı «ağlamaktır.» 

h) «Yetişmiş eleman azlığı ve ayrıntılı bil
gi toplama 'zorunluğu yüzünden, ancak uzun 
süren etkili ıbir şekilde gerçekleştirilecek Ibir 
iştir.» 

Şu sari' ettiğimiz sözler, ki yarım sahife 'bi
le ıtutımaz ve bizim plânın (iBölge plânlaması ve 
kalkınması) kısmını teşkil etmektedir. Ya diğer 
saihifeleri mil.. Onlar, plânın her (tarafında 
keroalt lile geçen sözlerdir. Neticede, özeit olaralk, 
ne 'deuiiıliyoır) «Elde mütehassıs eleırrianı yok, böıl-
geler çok;.. İş de acele.. Bunu, ileride kıadro-
Jar 'kuıiarak yapacağız.» Tüılkçıeisi : görün lir gö
rünmez profesörlere kifayetli asistanlar bula
cağız, hattâ asistanlara da asistanlar bulaca
ğız ve büyük bir teşkilât yapacağız. Yemi tah
sisatlar 'koyacağız, takımlar kuracağız, adı il
mî olacak, fakat hakikatte şu ımalûm. ve meşhur 
bürotkraeli çarikı işilyeceık ve biz, millet olaraik, 
beklemekte devam edeceğiz. 

Haydi, ıbiz millet olairalk beklemekte devam 
edelim; tokat plân yapılıriken bölgelerin araş
tı rulmış, tartıştırılmış olmasî gereikıtiği, yine 
plânda ifade edilmişken hâlâ bu iş yapılma
mış dlduğuna göre, plânın temelleri nereye da
yatılmış ve nasıl oturtulmuş?... Bdz'e öyle ge-
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liyor ki, plânın temelleri, hedeflerine dayatıl
mıştır... 

Tefemi at taıiı olein .som bir husuis da plânın 
teşriî organdan geçiriliş şeklidir. Hükümet, daha 
doğrusu (bürokrasi makinası, 'bu plânı iki yıla 
yakın bir zamanda hazırlamış, fakat ibu zama
nı dahi kendisi - için az bulmuş ve Senatoda 
Başjbakan Yardımcısı aynen şöyle demiştir : 

«Planın hazırlanması safhası dahi, plânın 
teşriî organdan geçirilmesi safhasında olduğu 
gibi, zaman bakımından çok kısa müddetler içe
risine raslamış (bulunmaktadır. Bu itibarla, be
nim kanaatime göre, plânı hu Ihazırlık safhasın
da geniş çapta hususi sektöre göstermek ve ni-
lıayet ıçeşitli iktisadi zümrelerin. İbu mevzuda-
ki, mütalâalarının alınması gibi (bir vaziyet, 
maalesef zaman ibakımmdan mümkün olmamış
tır. Bu hususu, plânın İbu noksanlığını kabul 
etmekteyiz.» 

Bu halisane itirafa teşekkür ederiz. Fakat 
plân, bu hali ile hem ilim muhitlerinin ve hem 
de teşebbüs âlemimizin görüşlerinden ve yar
dımlarından yoksun olarak Büyük Millet Mec
lisine sevk 'edilmiştir. Fakat bu safhada Hü
kümette bir acelecilik başlamış; evvelce yine 
telâş içinde Meclise getirilip )geçfirjjlmiş 'olaın 
plânın müzakeresine ait Usul Kanununun son 
derece dar sürelerinde dahi kısıntı yapılmasına 
gidilmiştir. Bir tek yıla münhasır bir Bütçe 
Kanunu dahi Büyük Millet Meclisinde üç ay 
görüşüldüğü halde, beş yıllık bir devreyi içi
ne ve oy kullanacak olanların daha da ötelere 
bakmalarını gerektiren böyle hacimli ve şü
mullü bir tatbikatın lâyıkı ile gözden geçiri -
lebilmesi için üç aylık bir zamanın dahi az ol
duğu aşikâr iken, bunun tamamen aksine gi
dilmiş olması, mevzuun ciddiyetiyle ve yük
lenmiş bulunduğumuz mesuliyet ile asla kabili 
telif değildir. 

Şimdilik bu küçük' kayıtlarla yetineceğiz ve 
teferruat ile vaktinizi almadan, plânın esas kı
sımları üzerinde görüşlerimizi arza devam ede
ceğiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Plânın iktisadi kısımlarını sonraya bıraka

rak, daha evvel içtimai görüşleri üzerinde du
racağız. Yine 1 nei sayfanın son satırında : 
«Plân hedefleri ve strajisindeki amaçlar ve 
ilkelerde toplumun yapısı, meseleleri ve kay-
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naldan göz önünde tutulmuş» deniyor. 2 nci 
sayfada da şu hüküm yer alıyor : «Türkiye'nin 
toplum yapısı hızla değişmektedir. Bu değiş
ine. durmadan 'büyüyen meselelerin ortaya çık
masına yol. ay maktadır.|» Böyle denilmesini ta
kiben de hemen nüfus meselesine ve bunun ar
tışı, tahdidi bahislerine geçilmektedir. Maale
sef ne bu bölümde ve ne başka bölümlerde bek
lediğimizi bulamıyoruz. 

Nedir bu beklediğimiz1? 
Plânın amaçlarında, ilkelerinde, durmadan 

büyüyen meselelerimizde anayı, gövdeyi teşkil 
(iden, plânın omurgasını teşkil etmesi gere
ken bu şey (Toplum yapımızdır.) Bu plân, 
bir iktisadi projeler manzumesinden ibaret ol- . 
saydı, bu konu üzerinde fazla durmaz, sadece 
kısa işaretlerle yetine bilirdik. Fakat durum 
tamamen aksinedir. Bu plân kendisini : Sos
yal adaleti gerçekleştirecek bir kalkınma plâ
nı olarak takdim etmektedir. Asli hüviyetinin, 
karakterinin iktisadi olmaktan daha ziyade ve 
çeşitli yönlerden sosyal olduğu görülmektedir. 
$u hale göre, plânda, Türkiye'nin toplum ya
pısının bütün şümulü ile ortaya konulmuş 
olması gerekirdi. Nitekim 'bu gereklilik Plânla
ma 'Teşkilâtında hesaba katılmış olacak ki, 
üç dairesinden birini, (Sosyal Plânlama Daire
si) teşk'il etmektedir. Hem durum ve hem de 
tutumu bakımından plân, toplumumuzun üze
rinde derin tesirli tatbikata yönelmiş görül
mektedir. Burada bir benzetiş yapmak caiz 
ise, diyeceğiz ki, mükemmel bir ameliyathane 
hazırlanmış; asistanlar hazırlanmış; aletler pı
rıl pırıl; kapıdaki büyük siyah otomobil, pro
fesörün de geldiğini gösteriyor : Her şey ha
zır, her şey hesaplanmış; fakat üzerinde ame
liyat yapılacak vücut hakkında hiçbir bilgi 
yok... Adamcağız köyünden geldiği haliyle, 
heybesinin üzerinde, her şeyden habersiz, otu
ruyor... Bırakınız modern tıbbı, en eski ve en 
basit bir görüşle bu adamın bünyesini bir göz
den geçirmek icabetmez mi? Her halde bu du
rumda başvuracağımız bilgi de alelade istatistik 
bilgileri olmasa gerekt'iır. 

Toplum yapısı, toplum bilim ile yani sos
yoloji, sosyografi, sosyometri ile araştırılıp husu
siyetleri meydana çıkarılır, iktisadi doktrinler 
ye doktrincili'k zihniyetiyle ve metotlariyle top
lum yapısı, yani içtimai bünye öğrenilemez. 
Esasen öğrenilemediği içindir ki, doktrinciler 
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içtimai bünyelere müdahale ettikçe onu boz
muş, ıtahribetmiş, iyilik yapalım derken insan
lığa kötülük etmişlerdir. Bu 'görüş, bize has 
bir görüş değildir. 

Ikiyüz yıldan beri tahraınlar içinde kıvra
nan Avrupa'da, bilhassa 178'9 devriminden 
sonra bir ıtürlü 'belini doğrultamıyan Fransa'
da takatsizliğin, krizlerin âmili ve çaresi aran
mış ve bu suretle sosyoloji ilmi de ayrı ayrı 
Le Play ile Auguste Conte'un elinde doğmuştu. 
Sosyolojinin kurucuları olan Auguste Conte ile 
Le Play, devrim sarsıntıları içinde kıvranan ve 
bir türlü muvazenesini bulamıyan Fransa'nın 
ancak 'bilim yoliyle düzelebileceğî noktasında 
birleşirler. Yalnız Conte'un bu yeni bilimi, 
sosyolojiyi, fizik örneğine göre kurmasına kar
şılık Le Play, «'Science Sociale'ıi jeoloji örneği
ne göre kurmaya çalışmıştır. Bu görüş farkı 
pek tabiî olarak aralarında bir de metot farkı 
doğuracaktı. Nitekim öonte, sosyal zümreleri 
fizik olayları gibi tecanüslü birtakım varlıklar 
saydığı için genelleştirici bir metoda taraftar 
göründüğü halde Le Play zümreleri birbirine 
benzemiyen, tecanüssüz birtakım varlıklar say
dığından, özellikleri dikkate alan ferdleştirici 
bir metot kullanmıştır. 

Dalha fazla tafsilâta girişmeden hemen ilâ
ve edelim ki, Auguste Conte'u takibeden 
Durkheim, onu da bizde takibeden Ziya Grö-
kalp'tıır. Türkiye'de revaç bulan bu ekol ve 
tamın kardeşi olan mekanik, yığmcı cemiyet 
anlayışındaki ekoller ve doktrinlerdir. Bunun 
da sebebini ittihatçılar devrinin totaliterlik 
temayülünde aramak icabeder. Bunlar, fikir 
sahasında o derece sert ve müsamakasız ve o 
derece inhisarcıdırlar ki, okullarda ve 'hattâ 
üniversiiede sosyoloji adına sadece Durkheim 
ekolünü hâkim kılmışlar, diğer sosyoloji ekol
lerinin adını bile geçirmemişlerdir. Oysa İri, 
Le Play ekolü Türkiye'ye 1902 yılında Kaba
hattin Bey vasıtasiyle gelmiş ve bu ekolü bizde 
de takibedenler olmuştur. Nihayet, bütün sa
kınmalara rağmen ışık, karanlığı delmiş, Le 
Play ve onu takibedenlerin geliştirdikleri tec-
riibî sosyoloji ve metodu üniversitemizde lâ
yık olduğu yeri almaya başlamıştır. Bugün 
içtimai sakada, metodoloji bakımından yazıl
mış olan ciddî eserlerde de bu metot ön plânda 
ıgelmekte; 100 yıldan beri neşriyat yapan ve 
bilhassa İspanyol ve İngiliz imparatorlukların-
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dan doğmuş milletler istikametinde! yapılmış 
ulan bu ekollden faydalanmaya 'çalışılmaktadır. 
tlimde müptedi iken, Durkheimici olan bugün
kü ordinaryüs profesörlerimiz, tarihî maddeci
liğe reddiyeler yazarak, Le H a y ' m yoluna gir-
mefetedirler. Zamanımızda, bilhassa köy sos
yolojisi ile uğraşanlar, ya 'bu metodu kullan
makta veya omdan sonra çeşitli memleketlerde 
bu ımetodu (geliştirenlerden faydalanmaktadır
lar. -

Söz buraya gelince, de maksadımız anlaşıl
mış oluyor. Bugünkü dünyada içtimai araştır
malarda önde giden metot, bütün çeşitleri ile 
Le Elay metodudur. Ve bize 60 yıl evvel gel
miş olmasına rağmen, totaliter idareler ve ide
olojiler yzünden gerekli yerini alması büyük 
gecikme ile mü'm'kün olmuştur. Bu yüzden 
Türkiye'de içtimai araştırmalar yapmak müm
kün olmamıştır. Son yıllarda yapılanlar, mah
dut denemeler ve ders tatbikatı çerçevesine 
inhisar etmiştir. Netice olarak Türkiye top
lum yapısı, ilmî metotlarla araştırılmamıştır. 
Ve maalesef Türk içtimai bünyesi gerçek mâ-
rıasiyle tanınmamıştır. Bu durum yakınen 
malûmumuz 'olduğundan, plânlamanın sosyal 
dairesini mazur görüyoruz. Fakat; plânı ma
zur (görebilir ve bu sarilh mesnetsizliği karşı
sında'gözümüzü kapayarak .mesuliyetine iştirak 
edebilir miyiz? Birtakım faraziyelerin, peşin 
hükümlerin peşinde şu veya bu mülâ'haıza ile 
şalhsan 'gitmek ilstesek bile, böyle bir meçhul 
içinde, bu memleketi ve koskoca milleti ope
rasyona terk edebilir miyiz ? 

Bu memleketi kalkındırmak için, sadece Iha-
lisane emellerin ve denenmiş ideallerin kâfi ol
madığını kaç acı tecrübe ile öğrenmiş ve bun
ların ağır maceralarını yaşamış ve geçirmiş 
bir tmilleıtiz. Tarihin en büyük (fırtınalarını, 
binbir badireyi aşaın, atlatan büyük tecrübe 
adamı Atatürk döndü dolaştı, ilimde karar ey
ledi ve genç nesillere, mürşid mi arıyorsunuz'? 
«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» deyip 'git
ti. Biz, artık bu memlekette ilimsiz, bilgisiz ve 
ölçüsüz tefe adım atmamak kararında olan ki
şileriz. İlim ve hakikat ise, elde edilmesi en 
güç olan nesnedir, ömür cevherini harcamadan 
ilim kazanılmaz. Eskiler bunu şu beyitle ne gü
zel anlatıvemıiş : «İlmine hükmettiren insanı 
fartı cehlidir. - İnsan cehilini âlim oldukça an
lıyor» I 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin içtimai anatomisi araştırılıp 

mutlaka tesbit olunmalıdır. Bu anatomi, bu for
masyon sosyal meçhul olduğu müddetçe, içti
mai fizyoloji, içtimai biyoloji; ve bunların bo
zuklukları kifayetsizlikleri, noksanları, sebeple
ri anlaşılamaz ve binnetice tedavileri de müm
kün olamaz. Yalnız bizim için değil, diğer ileri 
milletler ve memleketler için de durum aynıdır. 
Meselâ, Fransa'da Liyon ipekçiliği ile, İngilte
re'deki kumaş sanayii tetkik edilirse bilhassa 
iki memleketin işçilerinin karakteri üzerinde 
durulmuş ve çok enteresan hakikatler ile karşı
laşılmıştır. İspanya kolonilerinden üreyen millet
lerle, İngiliz İmparatorluğundan üreyen memle
ketler arasındaki derin farkı meydana getiren 
sebepleri Türkiye içinde de araştırıp görmek lâ
zımdır. Sadece hususiyetler bakımından değil, 
Türkiye için bütünlük bakımından dikkate alın
ması gereken ayrı bir konu daha vardır. Bu ko
nu, muasır milletlerin vücut buluşu konusudur. 
Fransa potasında, Fransız milletinin vücut bu
luşunun uzun hikâyesi ve ondan çok zaman son
ra henüz geçen asırda Alman Vahdeti Milliyesi-
nirı meydana gelişi, bu münasebetle hatırlanma
lıdır. Beşer tarihi büyüyünce, gelmiş, geçmiş 
büyük medeniyetleri koynunda saklıyan ve bu
gün dahi bütün o eski medeniyetlerin maddi ve 
mânevi harabelerini, izlerini ve beşerî kalıntı
larını üstüste, yariyana ve içice muhafaza ederek 
vatanımızı daha dün, geniş bir imparatorluk ca
miasından ayrıldığını asla gözden kaçırmamak 
icabeder. Bilhassa içtimai sahada birtakım kom-
pilikasyonlarımızın sadece arkada kalan devrin 
ümmet zihniyetinden doğduğunu söyleyiver-
mekle, hiçbir şeyi halledemeyiz. Böyle bir görüş 
son derece kısırdır. Unutmamak lâzımdır ki, 
kompilikasyonları yaratan, hakikatte toplumun 
formasyonudur. İşte, bilhassa bu formasyon ba
kımından bir muasır millet oluş konusunda bi
zim için birinci derecede hayati bir mesele oldu
ğu kanaatimizi bir kere de huzurunuzda ifade et
mek isteriz. Esasen Türkiye'de millî birliğin bu
lunması konusu, bizim umdelerimizin başında 
gelmektedir. Ancak bu cümlelerle ifadesini uyj-
gun gördüğümüz bu (bütün vahdet) merhalesi 
aşılmamış bir halde Önümüzde dururken, bu 
merhale bir mesele olarak henüz hesaba dahi ka
tılmazken, muasır milletlerin bugünkü meselele
rini kitaplar arasında ve gençlik heyecanı içinde 
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o memleketlerden getirip, burada ciddî ciddî ve 
hararetli hararetli meşgul olmak, bize göre ha
zin bir vakıadan, hiç değilse bir fantaziden baş
ka bir şey değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütünlük, vahdet, millî birlik olarak ifade 

ettiğimiz bu içtimai dâva, bize göre bütün mese
lelerimizin başında gelmektedir ve bunun da tek 
hal yolu, Millî Eğitimdir. (Millî birlik ve Maa
rif dâvamız) bir arada ele alınmalı, bir arada 
planlanmalı ve bir arada yürütülmelidir. Bıv va
tanda eğitim, evvelâ millî birliği kurmaya yö
nelmelidir. Bu bakımdan Maarif siyasetimizin 
birinci hedefi, millî birliği yaratmak olmalıdır. 

Hal ve hakikat bu merkezde iken, plân he
defleri ve stratejisi bakınız ne diyor? : «10 ncu 
madde; kalkınma hızını artırma ve plânının ba
şarısını sağlama bakımından sıhhatli ve bilgili 
iş gücünün sistemli bir şekilde yeteri kadar ye
tiştirilmesi özel bir önem arz etmektedir. Gerek 
plânlarla ele alınacak yatırımların en verimli bir 
şekilde gerçekleştirilmesi, gerekse mevcut kapa
site ve imkânlardan en çok faydalanabilmesi için 
araştırıcı ve teknik bilginin artırılması maksa-
diyle her seviyedeki eğitim ve öğretime öncelik 
verilecektir.» 

Bu kadar ağır oturtulmuş bir maddeden son
ra, biraz garip olacak ama, şu fıkrayı anlatmak 
mecburiyetini duyuyoruz. Nasrettin Hocaya, 
dünyanın merkezi neresidir? Diye sormuşlar, 
«Ayağımın bastığı noktadır.:» cevabını vermiş... 

Bizim kalkınma plânını yapanlara da hangi 
sahaya el atarlarsa atsınlar onu o sahanın diğer 
bütün hedeflerini ve meselelerini bir tarafa ite
rek, birinci derecede plân lehine bir nevi ipotek 
etmektedirler. Onların bu görüş ve davranışla
rına göre, merkezi âlem plândır. Biraz evvel ver
miş olduğumuz izahat da göstermektedir ki, Mil
lî Eğitimin birinci derecede vazifesi, fonksiyonu 
millî birliğe matuf olmalıdır. Ancak bundan son
radır ki, plânın millî eğitim bakımından olan 
ana ilkelerinde yanyana gelebiliyoruz. Yanyana 
geldiğimiz ilke de şudur : Türkiye'de bundan 
sonra müstehlik kütleleri değil, müstahsil un
surlar, yaratıcı, başarıcı şahsiyetler yetiştirmek. 
Fakat iş, kolay başarılaeak neviden değildir. 
Halen lise ve daha yüksek seviyede olan meslek 
ve teknik okulları dahi, ezici bir çoğunlukta 
brokrasi elemanı yetiştirmektir. Bilhassa yük
sek okullar üniversitelerin çıkış kapıları, Dev-
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let kapılarına açılmaktadır; Plân, bu halden şi
kâyetçi görünmemekte, sadece brokrasi çarkın
da ve işletmeciliğin de işlerin nevilerine ve hu
susiyetlerine uygun vasıfta bir adedi iş gücü 
hesabı yapmaktadır. Halbuki bugün Türkiye'
deki öğretim müesseseleri kuruluşlarına hâkim 
fonksiyonu yerine getirememekte, kendilerinden 
beklenen seviyede ve-mahiyette kıymetler •ye
tiştirememektedir. Halen bunlar, büyük ölçüde 
adedler vermektedir. Bu kapasitede ve hattâ 
maalesef daha zayıf öğretim müesseselerinin ço
ğaltılması ise, Türkiye için faydalı değil, zarar
lı olmaktadır. Şu hale göre ve her şeyden evvel 
mevcut tahsil müesseselerini gerçek fonksiyonla
rın yerine getirecek, gayesini uygun elemanları, 
kıymetleri yetiştirebilecek seviyeye ulaştırmak 
ve o imkânları sahip kılmaktır. 

Bu noktada ister bu arz ettiğim, orta ve 
yüksek stevliyeıdelki meslek ve sanat okulları 
için, ister umumi (kültür dkulları için; lister 
üniversite ve fakül'teileri için ve ister ilkokul
lar için mesele dönüp dolaşıp öğretim üyesü 
mesc terine dayanmaktadır. Türkiye, halen 
büyük çapta bir öğretim üyesi meselesiyle kar
şı karşıya bulunmaktadır. Fakat plân yapan
ları, bu konuda bir rahatlık içinde hesap ya-
pvır görmekteyiz. Burada açıkça belirmeliyiz 
ki, plânın miillî eğitim kısmında, millî eğitii-
min öğretim üyem dâvası lâzıımgieldiği şekil
de etle abnmiamıştı-r. Şu 'kadar yılda, şu .saha
lara, şu ihtisas kollarına, şu miktar 'eleman 
yetiştirilecek; bunun içinde şu kadar öğre
tim üyesine ihtiyaç vardır, bu öğretim üye
lerini de ;şu okullardan, şu kadar zamanda. 
yetiştireceğiz hesabı, bizim dâvlamızı hallet
mez ; çünkü dâva bu değildir, bu hesap na
sıl olsa yapılır. Dâva, kendisinden beklenen 
hizmeti tam olarak yapacak öğretim üyelle-
rini yetiştirme davasıdır. Sözü uzatmadan, 
plânın bu .eksiğine ait görüşümüzü hemen 'arz 
edelim : öğretim üyesi dâvasını hal yolunda 
hareket noktası. asistanlık müessesesinde ve 
doçent y e ti ştirilm esindedir. Bu (noktadan ha
reket kararı veriflmediği müddetçe hal çaresi 
bekliyen millî eğitim dâvası ve ona bağlı ola
rak Türkiye'nin - ister yavaş, • (ister hızlı - ge
lişme ve kalkınnıia dâvaları, olduğu yerde sa
yacaktır. Bugünlkü zihniyet ve tutumla, sa
dece açılacak olanlarına değil, halen mevcut 
her dereceden fakülte ve okulların açık kad-
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rolarına dahi matlup vasıflarda öğretim üye- I 
si bulmak mümkün okuyacaktır. 

Bu dâvanın çözümü, asistanlık ve doçent- I 
lik noktasında olduğuna göre, tabiî olarak göz- I 
ler İstanbul ve Ankara Üniversitelerine çev
rilir. Fakat malesief Ibu iki kıdemli üniversi
tenin bu bakımdan ümit vierici olmadığı görü- I 
lüyor. Her iki üniversite, memlekete, bekle- I 
nen öğretim üyesi oğulunu vermemektedir. I 

Yüksek adedî eğitim, her ne suretle ve I 
şekilde olursa olsun, ilkokulları çoğaltmakla 
başlar. Fakat keyfiyet kalite, hakiki ilim ve I 
gerç'ek teknik üniversiteden başlar. Bununda I 
gelip dayandığı, bildiğimi hakkıyle bilen ilim 
adamlarının her sahada ve yeteri kadar yetiş
miş olmasınla bağlıdır. Biz artık bu memle
kette birinci yolu değil de, ikincisini (seçecek 
isek başka türlüsü düşünülemez o halde şim- 1 
diden tedbirlerini almak şartiyle, bu birin- I 
ci sınıf ilim adamlarının yetişmesini beklemek 1 
zorundayız. Plân, ''büze, bu açıdan (eğitim üye
si probleminin hallini gösternıemıektedir. Baş I 
ka bir hal çaresi vlarsa, onu bilmiyoruz;' plân
da da göremiyoruz. Hal yolu eğer bizim gös
terdiğimiz noktadan geçecek'se, bunun için ge
rekli zaman bir hayli uzundur. O derecede 1 
ki, bugünden hareket ediRmiş olsa bile, an
cak birinci beş yıllık plândan sonraki yıllar- I 
da birincii sınıf öğretim üyeleri peyderpey va
zifeye foaşlıyabilir. Ve ancak ondan sonrad,r 
ki, öğrencilere yine peyderpey yeni sınıflar, 
lâboratuvarlar açılabilir. Buralardan yetişen
ler arasından da, alt kademelerine doğru, mil
lî eğitime iiyi yetişmiş öğretim üyeleri yetiş
tirmek işi yoluna konulabilir. 

Bu millî leğitiım konusunda plânı, öğretim 
üyeisi problemini çözmemiş olması dolayısiyle, 
mesnetsiz kalmış görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Millî leğitim ıVe yetişen vasıflı insan konu

sunu kapamadan evvel, bir meseleye daha te
mas etmek istiyorum. Bu meselle oldukça mü
him ve düşündürücüdür. Mühimdir, düşün- I 
durucudur; çünkü yetişenler gidiyorlar. Tür
kiye gittikçe artan bir tempoda dünyaya işe 
yarar insan ihracetmektedir. Şunu katiyete 
yakın olarak ifade edebiliriz ki, millî 'eğiti
mimizin ve neftice olarak yetişenlerin seviyesi 
yükseldiği ölçüde bu maddenin ihracı artacak, 
hızlanacaktır. Bunun ejegitli sebeplerini bura- | 
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I da siayacak değiliz. Yalnız bir hesabını yap-
I mak lüzumuna işaret ederiz. 
I Bugün, hakiki ilim ve ihtisas adamlarının 
I yetiştirülmeısi pahalı işlerin başında gelmek

tedir. Gönül isterdi ki, plânda, bir mütehas
sıs doktorun, bir ilkokul] öğretmeninin, bir 

I teknikerin ve bir laborantın memlekete kaça 
I nualolduğu gösterilmiş olsun. Bu hesaba, adam 
I ihracı konusunda artık ihtiyaç görülmektedir. 
I Bunların yetişme maliyetleri bilinmiş olsa, 
I her dereceden ve neviden dış memleketlere 
I gidenlerin, bir yılda kendi şahıslarında kaç 
I milyon alıp götürmüş olduklarını hesaplamak 

mümkün olur. Biz, üzülerek haber vermeye 
mecburuz ki, plânın bu felsefesi, Türkiye'den 

I dış memleketlere adam ihracatını, istikbalde, 
daha da artıracaktır. Millî eğitim konusunda 
son olarak, vasıflı insan yetiştirilmesini biz 

I nasıl anlıyoruz. Bunu da (kısaca belirtmek ve 
1 millî ezitim gelişmesini kalite ve mânevi ve-
I rim bakımından şu tek misalle böstermek is-
I teriz : 

Türkiye'de nüfus görülmemiş derlecede ar
tıyor, diyoruz. Gerçekten artıyor, öğren
ci sayısı da artıyor. Cumhuriyetin ilk yılla-

I rtınidaki öğrenci iadedine nisbetle 10 misli bir 
artış olmuştur. Liselerimize gtelince; 1927 yı-

I lında liselerimiz 120-mezun vermişti, bu mik
tar 1962 yılında 12 000 e vardı. Tam 100 mis
li. Üniversitelerde ve diğer her çeşit okullar-

I da bu iki ölçü arasında. Fakat bütün bu ar
tışlara mukabil Türkiye'de bir yılda basılan 
kitap adedime gelince; harf inkılâbından baş-
ilıyaraık, uzun yıllar 2 000 divalında kalmış. 

I Ancak İkinci Dünya Harbinden başlıyarak, ga
yet zayıf bir artış görülür. Bu da 1937 ile 1948 
arasında yılda ortalama 1 200 - 1 300. Bakın, 
biraz artmış. 1948 den sonra biraz daha arta
rak yıllık yekûn 3 000 - 3 500 ü buluiyıor. Art
tı, art t ı ; uçtu, uçtu; ne oldu (Gülüşmeler) 
Bir misli bile değil. 

Şimdi mıaarif 10 misli, bütçe 30 misli, lise 
I mezunları 100 misli. Kitap olduğu yerde duru

yor. Olduğu yerde durmuyor; geriliyor. Neden 
mi? Nüfus arttı. Burada bir oran hesabı var. 
Millî eğitimde, bir oran nisbetine göre kitap-
da gerilediğiniz görülüyor. Kitabın baskısı da 
Ibir misli arttı. Şimdi feci olanı yürekler acısı 

I ollam şu: Almanya, ingiltere, Fransa v. s. bun-
| l an bir tarafa bırakıyorum; Finlandiya'ya ge-
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lıeiirn. FSiniândiya'nm nüfu'su beş milyon civa- | 
i'inda. Fakait kitap baskısına bakıyorsunuz, bi- ] 
zimkinden fazlIa, Tirajı da fazla. O halde biz, 
kırk yılda ne yaptık?... Ne yaptığımızı iyi bi
lelim ki, ne yapacağıımızı ona göre ayarlıyalım. 

Şimdilik bu küçük kayıtlarla yetineceğiz ve 
teferruat ile vaktinizi alnuadan, plânın esas kı
yımları üzeninde görüşl erimizi arza devam ede
ceğim. 

'BAŞKAN — Sayın Demiray, konuşmanızın 
devam edeceği anlaşılıyor, saat 13 ü geçmekte
dir. öğleden sonraiki oturumda devam edensiniz. 

TAHSİN DEMÎRAY (Devamla) — Bu ma
arif kısmı ile keseceğim. 

Şimdi efendim, bu kitaba bağlı son bir mi
sal daha var: Türkiye'ye dışardan her nevi bas-
'kı makinıaları ve aletleri geliyor. Bununla bera
ber makinasmı aldığımız ileri memleketlerdeki 
randıman gelemi/yor. Makinasmı aldığımız mem-

17 .11.1962 O : 2 
leketlıerde baisılaın kitaplarda bir tefe hatta bu
lunmazken, bizde kitıaplar hatalarla doludur. 
Nitekim, Mecli'simizee bastırılan şu plânda, 13 
sayıfayı dolduracak kadar çok yanlış var. Bu 
ihata - sevap cetvelleri, bir geriliktir. Bütün ki
taplarda vardır, özür dilerim, sadece plân. için 
ısöylemiıyorum. Bence medeniyetin, özlü maari
fin ölçüsü, çeışitli barometresi var ki, ba iki mi
sal onlardan biridir. Bu, bir millî eğitimin ve
rim ölçüsüdür. Bu bakımdan, adedî kalkınma
dan vaiz g.eçjme'li, öz ka'lkunmıaınm yollarını ara-
'malııyız; Maarifte kalite aramalıyız. Maarifimi
zin öz verimi ve içttimai bünyemizin seviyesini 
yüksıeltecek bir hedef tutmamızı temenni ede
rek sözlerimi, müsaadenMie bu noktada kesiyo
rum. (Soldan, 'alkışlar) 

ıBAŞKAN — Efendim, bugün saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,05 

»>••« 

Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KATİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Beis yıllık 
plân üzerinde görüşmelerle devam ediyoruz. 

•Söz, Adalet Partisi Meclis O-rupu Sözcüsü 
Sgjyiın Talhısin Demiray'ındır. 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
MA TAHSİN DEMİRAY (istanbul) — Büyük 
Millet Meclisinin Sayın üyeleri; maruzatımızın 
iktıisaıdi ve kalkınma kısımma gelmiş bulunuyo
ruz. Plânın, üzerinde en çok konuşulan bu kıs
mında, mümkün olduğu kadar kısa bir yol ta-
kıibedeceğiz. 

'iktisadi kalkınmada mihveri millî gelir teş
kil ettiğine göre, evvelâ Türkiye'nin millî ge- j 
lir hesapları üzerinde duracağız. Bu hesapların 
geçmiş yıllarda, ıhangi durumda olduğunu ko
nuşmamızın geriye doğru perspektif bir bakış 
kısmında belirtmiştik. Şimdi burada o devreyi 

atlayıp <1'949 yılında memleketimiz halkkında ha
zırlanan bir rapordan .millî ıgelire ait kısmı ay
nen okuyacağız: 

«İstatistik Umum ''Müdürlüğünde vazife -gö
ren bâzı iyi yetişmiş mütehassıslar, millî ge
lir mevzuunda kati bilgi elde bulunmadığı 
müddetçe 'her hangi bir Devlet plânlama prog
ramınım realist esaslara dayanmıyacağını dü
şünerek bu noksanı ortadan kaldırmaya çalış
maktadırlar. Buna rağmen bu işin önemi he
nüz lâ'yikiyle takdir edilmemiştir. Bugün el
de mevcut rakamların çoğu o derece tahrif 
edilmiştir ki, bunları ele alacak usta bir is
tatistikçi zamanını boşuna 'harcamaktan başka 
bir neticeye varamaz. Mevcut vesikaların bü
yük 'kısmı Devlet işletmelerinin raporlarından 
alınmıştır. Halbuki bu işletmelerin çoğu Ihe-
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sap ve muhasebe bakımından •ekonomik reali
telerden çok u'zaktır.» Bu közlerden (anlaşıla
cağı üzere 1949 yılına kadar millî ıgelir hak
kında söylenenler kaba tahminlerden ibarettir. 
tik tahmin çok kaba bir şekilde 19136 yılına 
aittir. Ve 1,3 .milyar lira olarak tesbit edilmiş
tir. Ancak bu rakamın dalha fazla olması ih
timali vardır. Zira ticari kanallara girmiyen 
ziraat mahsulleri bu ralkamda hesaba katıl
mamıştır. 'Bunun miktarı piyasaya çıkarılan 
miktardan daiha büyüktür. 

Aşağıdaki liste millî gelir seyrini 19f38 ra
yiçleri e'sasma. uygun olarak göstermektedir. 

Milyon 

1936 
1942 
1943 
1944 
1948 
1950 
Adam basma millî gelir 

1 3ÖO 
1 87'6 
1 404 
l 693 
1 720 
1 800 
1938 fiyatlarıma 

1936 82,10 ' 
1942 102,82 
1944^ 90,72 
1948^ 91,00 
1950 87,00 

Bu rakamlardan anlaşıldığına göre 1936 
dan 19150 yrlın'a kaidıar adam başına isalbet eden 
millî gelirde pek fazla bir artış görülımemekte-
dir. 

Şimdi 1950 ile 1961 yılları arasınd'aki millî 
gelire gelince: Bu devrede millî gelirde haki
kate ç'Oik yakın tahminlerim, yapılabildiğini gör
mekteyiz. Bilhassa bütçe gerekçelerinde geniş 
malûmat vardır. 

Aşağıdaki tabloda gaıyrisâfi millî hâJsıla 1948 
raiyiıçlerine göre verilmiışltir. 

Yıl Milyon T. L. Artış % 

•1960 10 400 — 
1951 11 988 15.2 
1952 13 023 23.8 
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1963 
1954: 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

14 467 
13 145 
14 527 
15 260 
16 067 
17 969 
18 751 
19 349 

35.0 
25.8 
36.3 
41.4 
47.6 
60.3 
65.5 
69.4 

Bu tablodan anlaşıldığına göre bu devrede 
millî gelirde % 69.4 gibi bir artış olmuştur. Bu 
artış 10 yılda olduğundan, yılda % 7 civarın
dadır. 1954 yılı hâriç artış muntazam bir şe
kilde olmuştur. 

Nüfus başına millî gelire gelince, bu da ol
dukça muntazam bir şekilde artmıştır. 

Ancak bu devrede bilhassa köylerde alınan 
sağlık tedbirleri ve eskiden âfet şeklinde mev-
cudolan sıtmanın tamamen kökünün kurutul
ması sayesinde nüfus artış nisbeiti süratle art
mış ve % 3 ü bulmuştur. 

Aşağıdaki liste 1950 ile 1960 arasındaki nü
fus başına millî gelir artışına salbit fiyat esası
na göre göstermektedir. 

T. L. 

1950 
1951 
1962 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1 181 
1 316 
1 391 
1 507 
1 333 
l 393 
1 445 
1 492 
1 511 
1 530 
1 539 

Bunada da 1954 yılından itibaren artış nis-
beti azalmakla beraber muntazam olmuştur. Or
talama yıllık artış % 3,12 dir. 1954 yılından iti
baren ıa,ritıış som yıllarda yav.aış olmakla beraber 
devamlıdır. 

1948 rayiçleri esas alındığına göre nüfus 
başına arftış aşağıda gösterilmiştir. 

— 227 — 



M. Meclisi B : 7 
T. L. 

1950 600 
1955 600 
1960 696 

1960 ile 1962 yıllarına gelince mevcut siyasi 
hâdiseler dolayısiyle millî gelirin düştüğü gö
rülmektedir. 

Milyon 'T. L. 

1960 49 941 
1961 49 213 düşme % 1.43 

1962 yılında da bu düşmenin devam edece
ğine dair emareler mevcuttur. 

Nüfus Ibaşına millî gelir : 
T. L. 

1960 1 539 düşme % 4.5 
1961 1 469 

Nüfus başına düşme nisbetd millî gelirdeki 
düşmeden çok daha fazladır. 

Plânda bu. düşmenin önlenmesi düşünülme-
ıniiş ve 1962 de, bilâkis bu artma olacağı kabul 
edilmiştir. 

Bu hesaplardan sonra, gelelim plânın ilik beş 
yıl için tasarladığı kalkınma hızına : Bu hız 
% 7 civarında olarak tesbit edilmiştir. 

Biraz -evvel vermiş olduğumuz rakamlara gö
re 1960 yılmdan 1960 yılma kadar millî gelirin 
ortalama 6,9 yuvarlak hesapla % 7 olduğu gö
rülmektedir. Cförülüyor ki. beş yıllıik plân «siki 
artış hızını aynen kabul etmiş durumdadır. Ra
kamların kesin ifadesi böyle olduğuna göre bu 
muazzam plânın bu memlekete kazandırdığı 
nedir? 

Kazanç olarak ileri sürülecek olan bir söz 
ikalıyor. Bu da «geçen yıllarda enflâsyona gi
dilmişti ve bu yıllık % 7 enflâsyon yolu ile fi
nanse edilmiş ve millet 'bu âdil 'Oİmıyan gizli 
vergi ile büyük sılkıntılara duçar edilmişti. Bu 
defa biz hem enflâsyon yoluna gitmiyeceğiz, 
hem de bu % 7 kalkınma hızını muhafaza ede
ceğiz». Buna karşı denilecek şey, fena değil, 
enflâsyon sıkıntısı olmadan eski yılların kal-
,'kmma hızını muhafaza etmek de bir 'kazançtır. 
Fakat plânın finansman kışımı gelince iş çatal-
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taşıyor; dirdkit enflâsyondan kaçılırken vergi 
yoluna sapıldığı görülüyor. 

Plânın finansman konusunu ayrıca ele ala
cağımız için bu vergi meselesine oraya bıraka
cağız ve burada % 7 hızın diğer yönleri üzerin
de duracağız. Plânın 22 nci tablosunu esas 
tutarak bu ıhızla dış çevresini (kıyaslıyacağız. 
Bu ta'bloya göre 1957 de Türkiye'de adam başı
na 185 dolarlık bir gayrisâfi hâsıla düşmekte
dir. Aynı yılda Yunanistan'da bu miktar 355 
dolardır. Bu bizim kalkınma 'hızlımızla Yuna
nistan'ın 1957 seviyesine erişebilmemiz için 23 
yıl lâzımdır. Yılda 1 178 dolarla orta bir se
viye arz eden Fransa'nın 1957 durumuna vara
bilmemiz için 134 yıla ve 2 717 dolar ile en yük. 
»e'k seviyeyi gösteren A. B. D. lerine ise 340 
yılda erişebileceğiz. Fa'kat onlar 1957 yılında
ki seviyelerinde Ikalmıyacaklarına göre aramız 
her geçen yıl biraz daha açılacak ve Ibizim bu 
hızla dış âlemde Yunanistan'a bile yetişmemize 
imkân olmıyacaktır. 

Bizim plân ıöyle bir plân ki, dış âlemle ara
mızı açmakta ve kendi rekorumuzu olsun (kır
mak hususunda bir imkân sağlamamaktadır. 
Bu plâna bu haliyle muvaffak bir plân' denile
bilir mi? 

Sayın Milletvekilleri; 
Kalkınma hızının karşısında, plânda nüfus 

artışı meselesi konulmuş ve yılda % 3 ü ibulan 
bu artış hızının yılli'k % 7 'kalkınmayı millî ge
lirin nüfus başına dağılışında % 3 nispetinde 
düşürerek % 4 e bırakacağı belirtilmiştir. Böy
lece nüfusun artışı refahı köstekliyen bir âmil 
olaraJk plânda ele alınmış ve bu artış hızının 
durdurulması üzerinde ciddiyetle durulmuştur. 
Türkiye'nin bugüne /kadar taıkibettiği nüfus si
yasetine uymıyan bu teklif karşısında partimiz 
konuyu büyük bir ehemmiyetle ele almış ve üze
rinde gerekli derin incelemeleri yaptırmıştır. 
Bunların neticesi, partimiz adına bir ibaşka ar
kadaşımız tarafından Yüksek Heyetinize arz 
olunacaktır. 

Biz (burada sadece ve detaylarına girmeden 
bir iki ndktaya işaretle yetineceğiz. Evvelâ 
plânda : «Doğum ve ölüm hadlerinin gerçek 
gidişini gösterecek istatistikler ya olmadığı ve
ya eksik ve yetersiz olduğu için durumu tam bir 
kesinlik ve doğrululkla tesbit mümkün değil
dir» deniliyor. Biz, burada, doğumların değil, 
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'Türkiye'de Ölümlerin arz ettiği hususiyete işa
ret edeceğiz. 

1. Türkiye'de 1911 - 1922 yılları yani ta
mam 12 yıl devam eden harbler çeşitli cephe
lerde bize Ibüyük zayiat verdirmiş, üstelik bu 
devrede de düşman işgalleri ve bu işgaller do-
layısiyle meydana gelen ımuhaceretler ve teh
cirler ve büyük salgın hastalıklar, gıdasızlık, 
ilâçsızlık nüfusumuzda büyük ölçüde tahribat 
meydana getirmiştir. Bu tabiî olmıyan kayıplar 
nüfus basamaiklarında büyük boşluklar yarat
mıştır. Zamanın ilerlemesi ile ise eski genç 
kadrolar vasati ömür yaşı sayılacak 60 (hudu
duna gelmekte ve faıka't bu basam'aJktakiler da
ha evvel dünyamızı terk etmiş olduklarından 
normal sayılacak ölüm (tablolarında görünıme-
mektedirler. Nitekim 1960 yılının nüfus sayımı
nın 5 şer yıllık ünitelerine dikkat edilecek olur
sa, artık bu delik deşik kadroların tükemmelk-
te olduğu ve çok yakın yıllarda ölüm sınırına 
girecek ünitelerin 'hızla 'büyüdüğü müşahede 
olunur. Böylece ünitelerin normal dolgunluğu, 
dolayısiyle ölüm miktarı gittikçe artmış olacak
tır. Doğum ise binde 40 da seyrettiğine ve da
ha fazla artmadığına göre artan ölümler Tür
kiye nüfusunun % 3 artış nispetini düşürecek
tir. 

2. Türkiye'de doğum, bütün dünyada ol
duğu gibi, büyük şehirlerde az, köylere doğ-
ru fazladır. Fakat iktisadi sebeplerle köyler
den şehirlere doğru bir akış olduğumdan umu
mi olarak Türlkiye şehirlerinin nüfusu Ibüyük 
ölçü ve hızla artaıaıktaidır. Adana şehrini bu- , 
nun bir delili olarak gösterebiliriz. Bu durum
da Türkiye'de şehir nüfusu nispeti yükseldiği
ne göre, yani şehirlerde doğumun nispeten dü
şük olduğu esasına göre Tünldye şehirleştikçe 
doğumlarda bir gerileme olacaktır. 

3. Göçler, zaman geçtikçe tersine bir isti
dat göstermektedir. Ve göstermesi çok kuvvet
lidir. Türkiye'ye geleceklerden daha çok gide
cekler olacaktır. Bu hususa millî eğitim görüş
lerimizin sonunda işaret etmiştik. 

4. Dünyada şehir nüfusu bugüne kadar 
köyden, kırdan gelenlerle beslenmiş, takviye 
edilmiştir. Şehirlere akacak köy nüfusu azalan 
memleketlerde nüfus sadece doğum bakımından 
değil, şehir ölümlerinin fazlalığı yüzünden azal
maktadır. Bunun da sebebi şehirlere akan nü
fusun 4 batın sonra büyük ölçüde tasfiyeye uğ-
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radığı görülmektedir. Meteoroloji âlimlerinin 
tetkiklerine göre, şehirlerin havalarındaki pis
likler bu neticeyi doğurmaktadır. Onlara göre, 
kır, dağ akımını tükettiği takdirde şehirler nü
fusunun süratle azaldığı görülecektir. 

Bu saydığımız 4 sebeple Türkiye nüfusu da 
daha ileriki yıllarda düşündürücü bir artış kay-
dedemiyecektir. Bu bakımdan henüz elde etti
ğimiz bu yüz güldürücü neticeye karşı cephe 
almanın zamanı olmadığı kanaatindeyiz. Bu
nunla beraber arzu edilmiyen ilkahların bu
günkü ilkel ve son derece tehlikeli yollarla de
ğil de, eğitim yoliyle, fennî tedbirlerin yardım
cılığı ile önlenmesi suretiyle her kurban verdi
ğimiz 12 bin genç kadının hayatının kurtarıl
ması şayanı tavsiyedir. 

Nüfus meselesinin dışında olarak plânın gi
riş kısmında bir cümleye işaret edeceğiz. O 
cümle şudur : «Hazırlanan (1962 yıllık prog
ramlarının) uygulanması, uzun süreli plân dö
nemine giriş için faydalı bir deneme olmuştur.» 
1962 yıllık programı, 1962 bütçesidir. Bu bütçe
nin hazırlanmasında plânlama teşkilâtımızın 
emeğinden faydalanılmıştır. Bu bütçenin gelir 
tahmininde bu yıl 80Ö milyonluk bir açık oldu
ğu açıklanmış bulunmaktadır. Bütçemizin tü
müne nispetle % 10 kadar bir açık, en yakın 
yıl üzerinde % 10 bir tahminî yanlışlığı yapıl
dığına göre böyle bir açı, yıllar boyunca uzan
dıkça ucu nereye varır, diye düşünmekten ken
dimizi alamıyoruz. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
Plânın iktisadi kısmında evvelâ millî gelir 

ve bunun tesbit edilmiş olan devamlı artış hı
zına kısaca temas ettikten sonra şimdi (karma 
ekonomi) bölümüne geçiyoruz. Bu suretle de 
plânın ağırlık merkezine varmış bulunuyor. 

Türkiye'nin iktisadi hayatında, bugüne ka
dar, devam edegelen (devletçilik) ve (hür te
şebbüs) frotmanları ile teşekkül eden bir nev-
raljik smırlaşma, milletçe başına geldiğimiz bu 
dönemeçte, gözden geçirilerek yeni frotmanlara 
sebebiyet ve imkân vermiyecek şekilde bir dü
zene konulacak. Fakat hemen ilâve edelim ki, 
konu, plânda bu şekilde vaz'edilmiş değildir. 
Stratejinin 3 ncü maddesinde bu hususta şöyle 
denilmektedir, 

«Türk ekoonmisi Devlet ve özel teşebbüs 
sektörlerinin yanyana bulunduğu karma bir 



M. Meclisi B : *î 
ekonomidir. Plânlama bakımından karma eko
nominin sağladığı imkânlardan en çok fayda
lanma yolları üzerinde durulacak ve bu siste
min kurallarına uyulacaktır.» 

Uyulacağından bahsedilen (Karına ekonomi
nin kuralları) da plânın 41 - 43 ncü sayfala
rında yer almaktadır. 

Fakat biz burada, kurallarına dalmadan 
önce, plânda münakaşası ve hattâ en küçük bir 
tahlili yapılmadan varılmış olan bir hükmü 
ihtiva eden şu cümle üzerinde duracağız : «Türk 
ekonomisi devlet ve özel teşebbüs sektörlerinin 
yanyana bulunduğu karma bir ekonomidir!» 
cümlesi.' 

Bize göre böyle bir (karma ekonomi) Tür
kiye'nin iktisadi hayatının ve hattâ içtimai ve 
siyasi düzeninin mihverini ve zembereğini teş
kil edecek daha geniş bir görüşle; milletimizin 
bünyesinde bir (ikdei hayatiye) bir can nok
tası mevkiini alacaktır. Bu derece önemli ve 
Türk devletinin ve milletinin kaderine tesir 
edecek bir hükmü, zaruret ve icapları nedir 
görmeden, kritiğini yapmadan kabul edivorme-
ye asla imkân yoktur. Konuşmamızın baş ta
raflarında, gerilere doğru yaptığımız bir pres-
pektif bakışta Türkiye'de 12 yıl devam eden 
harbin sonunda meydana gelen durum içinde ve 
mazinin tasfiyesi zaruretiyle 1923 - 1928 yılla
rında milletçe yapılan çabaları kısaca görme
ye çalışırken kapitülâsyonların ve kapitülâs
yonlardan kalan fakat yeni müstakil Türkiye 
Cumhuriyetinin bünyesine yabancılığını muha
faza eden iktisadi müesseselerin millîleştirme 
.voliyle tasfiyesine gidildiğini; böyle bir tasfiye 
zaruretinden doğan millîleştirmenin Türkiye'
de devletçiilğe yol açtığını belirtmiştik. Ayrıca 
iktisadi sahada açılmış olan çeşitli rahneler 
serisinde mübadelenin de derin tesirli bir ye,v 
aldığını zikretmiştik. Orada saydığımız, diğer 
âmiller de yanyana gelmek suretiyle, Türkiye 
iktisadi hayatında devletin bir vazife yüklen
mek zorunda kaldığı görülüyor. Bununla bera
ber, bu halin ârıziliği münakaşa kabul etmez 
bir hakikat olduğundan tabiî hallerin avdetin
de, Devletin bu sabadan ıçekilmesi bir zaruret olu
yordu. Nitekim o zamanlar Türkiye'de görüşler 
•bu noktada toplanıyordu. Yalnız, kapitülâsyon
ların tasfiyesi neticesi (Düyun-u Umumiye) nin 
ilgası ile 'bu dairece alınmakta olan vergi ve re
simlerin. Devlete intikalinin tabiî icaplarından 
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olarak, inhisar idaresinin teşekkülü normal kar
şılanıyordu. Millileştirilenler ise ecnebi şiıket
lerdi. 

Aradan yıllar geçip de, normal iktisadi hayat 
düzenine kavuşunca ve Devletimiz, mazinin yük
lerinden ve pürüzlü (meselelerinden kurtularak 
normal fonksiyonunu alınca, ecnebi sermayeye 
(güler yüz göstermekte tereddüt etmedi. Bu da 
açıkça .gösterir ki, Türkiye'de ille Devletçi olalım 
diye Devletçilik yapılmamış, Devletçilik makinin 
tasfiyesi zaruretinden doğmuş; fakat sonra nor
mal şartlar içinde Devlet, değil yalnız içte özel ve 
hür Icşclb'büse imkânlar vermek, ecnebi şirketlere 
dahi sabalar göstermiştir. Yine o tarihlerde, 
Türklerin,- mübadele ve diğer suretle çeşitli un
surlardan 'boşalan yerleri alıp alamayacakları 
münakaşa edilmiş, hattâ 'bu münakaşalar dış 
âlemde dahi d ovam etmişti. Atatürk'ün iktisadi 
konulara geniş ıbir alâka gösterdiği ve katta İş 
Bankasının baş kurucusu .olduğu o devrede Türk
lerin is kabiliyetleri özel (teşelbbüs sahasında ba
şarı sağlamaya ber suretle elverişli olduğunu 
bizzat iddia etbıişlti. Hattâ dış âlemde aksi yol
da yapılan iıtJhamlara muktedir diplomatlarımı
zın kalemiyle cavaplar verdinınişti. O zamana ait 
>bu dokümanın bir kısmını resmî Ibir organı olan 
(Ayın Tarilhi) mecmualarının eslki ıharfli olan 
ciltlerinde bulmak mümkündür. 

(Bizde devletçilik yolunu devam ettirmek ve 
(geliştirmek istiyenler 1930 un nazariyecilere ol
muşta. Bunlara da yine konuşmamızın başlarında 
temas ederek gerekli işaretleri yapmıştık. 

Bu noktada bir an durarak, büyük bir realist 
ve taltibiikatiçı olan Atatürk'ün, tam o nazari mü
nakaşaların yapıldığı devrede ne düşündüğünü, 
nasıl bir yol tavsiye ettiğini gösteren bir vesikayı 
okuyacağım. Bu Ibir telgraf olup Ankara'da (Tür
kiye Cumıhııriyeti Merkez Bankası) nın açıldığı 
gün İktisat Vekâletine bitaben '.çekilmiştir. Bu 
tarihî vesikayı okuyorum : «12 Eylül 1932» 

«Bütün dünyada olduğu gilbi, memleketimiz
de ide, en başta, gelen, en mühim işimiz iktisat 
işleridir. Bunun için, ibu işlerde, bütün Devlet 
Icjuiîâtınıu, bütün yurttaşların, ve hepimizin, 
ciddî duygular ile alâkalı olmamız lüzumu pek 
tabiîdir. Millî tktisa<t yolunda... Emin olarak ve 
etrafımıza emniyet telkin ederek... katî ve radi
kal adnmlar atarken esas programımızın, ilham 
iliği âmeli tedbirleri 'tercih etmek en doğru yol-

<bır.» tçtimai (heyetimizin, bütün iş bölümleri sa-

230 
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hiplerinin aynı faydalı alâka ile, bu yolun yolcu
su olmak, ıDevlotin iktisat işlerinde yorgunluğu
nu azaltmak ve muvaffakiyet zamanını kısaltmak 
için tek çare olduğu cihetle, bu meselede bütün 
vatandaşların elele -ve omuz omuza 'vererek bera-
'ber çalışması lâzımdır. «Atatürk» 

Açıkça görülüyor 'ki, Atatürk amelî tedibir-
lerin tercih edilmesini tavsiye etmek suretiyle o 
günlerde nazari münakaşayı ileri götürenlere 
ve onlara 'kulak verenlere Iböyleee 'bir ihtarda bu
lunmuştur. İşte hu suretle iktisadi alanda bir ilke 
vaz'olunmuştur. 

Açık !bir hakikattir ki, Türkiye için Devletçi
liği Wr ideolojiye göre genişletmek arzu edilme
miş ve bunda bir zaruret de duyulmamıştır. Şu 
var ki, biraz da 'Birinci Dünya Harbi .sonrasının 
modasına uyularak gidilmiştir. Fakat, İkinci 
Dünya Harlbinden .sonra durum değişmiştir. 
Devletçilik ve bir .»aman onu revaçta gösteren 
sebepler bugünkü dünyada gittikçe kaybolmak
tadır. Birinci Dünya Harlbinin sonrası ile İkinci 
Dünya Haı'hinin sonrası arasındaki fark yalnız 
Garp demokrasilerinde değil, doğrudan doğruya 
totaliterlik üzerine kurutmuş memleketlerde dahi 
hususi teşeJbbüs sektörü 1 ahin e genişlemektedir. 
Burada, son yılların zihniyet değişikliğine bir 
misal olarak şu yazıyı okuyacağım : 

«Amerika sendikalarında komünistler tem iz
lenerek eritildi ve sosyalizmin de modası artık 
goeti. 'Bağımsızlıklarına henüz kavuşmuş, geri Af
rika memleketlerinde de sosyalist aydınlar var
dır. Ama bunlar çok iyi giyinmekte, çok iyi ye
mekte ve rahat bir Ihayat yaşamaktadırlar. Sefil 
ve aç Afrikalılar ise; beyler sosyalizm edebiyatı 
yaparken, ekmeğe 'hasret çekiyorlar. Dünyamız
da emekçiler 'gittikçe güçlenmekte, sendikalar ge
lişmekte ve gerçekten değerli emekçi liderler ye
tişmektedir. Bu güçleniş ve bu gelişine sosyaliz
min değil, sosyal adalet esası üzerine kurulu özel 
teşelbbüsçülüğün hır neticesidir.» 

Bu sözler kime aittir bilir misiniz?.. Ne mil
yarder bir Amerikalı patron ve ne de onun ve
kili, bu sözleri söyliyen, inandığı dâıva uğruna 
mücadele ederken gangasterier tarafından göz
lerine kezzap dökülerek kör edilen, emekçi konu
ları üzerine kaleme aldığı yazılar 300 gazetede 
Ibirden yayınlanan ünlü Amerikalı sendika üst 
Vietor Reise! 'indir. 

Tabiî ekonomi bakımından cevaplandırılması 
gereken husus şudur : Millî gelir ve bunun iein-
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deki emek unsurunun payı, sosyalist kamulaştır
ma ve metotları ile mi, yoksa özel, kür teşelbbüs-
cülük 'voliyle mi dalha fazla artmaktadır. Batılı 
emekçiler, bu sorunun cevajbmı hür seçimler so
nunda oylariyle vermekte ve teşerJ;)ü;f;ü par
tileri iktidara getirmektedirler. Zira, onlar tec
rübe ederek (öğrenmiş bulunuyorlar ki, özel te-
şebbüseü, bir ekdnomİlk düzen millî geliri sosya
lizmden çok daha fazla artırdığı gibi bunun ta
biî bir neticesi olarak emek unsurunun payı da 
•artıyor ve işçi refaha kavuşuyor. Yine onlar 
biliyorlar ki, özel teşebbüsün olmadığı bir ülke
de işçiler teşkilâtlanamazlar, gelişemezler ve 
haklarını kendi kuvvetleriyle alabilecek duru
ma gelemezler. İşte bundan dolayı, Batılı işçi
ler her gün biraz da'ha sosyalizmin karşısında yer 
almaktadırlar. Nitekim Vietor Reisel de «de
mokratik sosyalizme de, totaliter .sosyalizme de 
karşıyım, sosyalizm hiçbir suretle balkın dert
lerine çare bulamamakta ve bulamayacak da... 
İngiliz İşçi Partisi lideri de, geçenlerde bana, 
Marksçı sosyalizmden vazgeçtiklerini söyledi,» 
demektedir. 

Demokrat hür «osyalistler, sanayiin devlet
leştirilmesini artık sosyalizmin bir esas şartı 
di arak telâkki etmektedirler. Alman sosyal de
mokratları bunu programlarından çıkarmışlar
dır. İngiliz İşçi Partisi ise bunun bir nimetten 
ziyade bir külfet ıh alini aldığına nihayet idrak' 
edebilmiş. Prof. W. Arthur Lew'is'in ifadesiyle: 
«sanayiin devletleştirilmesi plânlama için şart 
değildir. Hükümet, sanayii kontrol ile istedi
ğini yine yaptırabilir.»1 İngiltere'de devletleş
tirmeye en fazla inananlardan İM. R. Kelf Co-
hen, devletleştirmede 'hayal kırıklığına uğra
dıklarını itiraf etmiştir. 

Hindistan plânı için de Prof. Bouer: «Bu 
plân ağır isanayie kaçışıyla bir Sovyet tipine 
benzer. Fakat bilhassa, sosyalist istihaleyi ko
laylaştırmak için 'Hükümetin ekonomiye ta
hakküm etmesine imkân verdiği için sanayi
leşmenin avantajları evvelemirde siyasidir.» de
mektedir. Bu memlekette sosyalizm hayran] 
politikacıların yapmakta oldukları beşer yıllık 
plânların muva'ffakiyetsizliklerine karşı sesler 
yükselmeye başlamıştır. MaJlıarashtra'nın Ma
liye Vekili Mr. Borve şöyle haykırıyor: «Dev
letin, milletin teşebbüsü .sektörüne el uzatması 
her halde bir tedavi şekli olmaktan uzaktır. 
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tdare meclisi odaları, bürokratların tepinme 
•sahası haline ^getirilmesi, sanayiin istikbalini 
çarşı yerinin hükmüne değil, politikacıların 
harb avazelerine ve perde arkası oyunlarına 
terk etmek ıolur. 

(Sosyal adaleti, bu yolda, Sosyalizm yolun
da arayanlar, eğer bu arayışta samimi iseler, 
sadece yanılan insanlar mevklindedirler. Haki-
'M bir sosyal adaletin sosyalizm ile temin edi-
lemiyeeeği, bilhassa Birinci Dünya Harbinden 
bu yana geçirilmiş oları tecrübeler çok iyi an
laşılmıştır. Devletin aynı zamanda patron oldu
ğu yerlerde emekçinin ihakkmı alabilmesi şöy
le dursun, siyasi haklarını da 'kaybettiği keza 
•çjok iyi anlaşılmıştır. ıMaaş ve barem 'çerçe
vesi içinde «suyu getiren de, testiyi kıran da 
bir» olunca randıman temin edilememekte, kal
kınma imkânları sağlanamamakta ve neticede 
sosyal adaletten beklenen refah paylaşımı ye
rine sefalet paylaşımı doğmaktadır. 

1961 yılı Sovyetler Birliği Komünist Par
tisinin 22 nci 'kurultayında Kruşçef dahi, daha 
uzun bir müddet için ücretlerin çalışmanın 
esas cazibesini teşkil etmesi ieabettiğirii ve ça
lışma mükâfatlarının yapılan iş nisbetlnde da
ğıtılması hususları üzerinde durmuştur. 

'Bir zamanlar cazip görünen yollarda uzun 
yürüyüşlerden ve faydasız çırpınmalardan son
ra her tarafta hüsranla ıgeri dönüldüğü ve dün
ya milletleri hakikatleri derinden derine kav
radığı bir devrede, bizde, «sosyal adalet dev
letçilikle olur» düşüncesinde olanların, bu gö
rüşü savunmakta devam edenlerin saatleri dur
muşa benziyor. !Bu gibilerin 154 sayılı Kanu
nu, Devlet işletmelerinin ve iktisadi teşekkül
lerinin borçlarını, açıklarını tahkime tâbi tu
tan bu kanunun gösterdiği borç ve açıkları, 
bir kere daha ve topluca, gözleriyle görmele
rini tavsiye ederiz. Belki bu suretle, devletçi
liğin bu 'millete neye mal olduğunu gösteren 
rakamların belagatı karşısında hakikati insaf 
ile kabul ederler. 

'Türk Milleti otuz yılı aşan bir zamandan 
beri dişinden, tırnağından artırarak Devlet 
sektörüne sermaye vermiştir. Bu sermaye, bu
günkü fiyatlarla, Devlet «İmdeki işletmelerin 
ve iktisadi teşekküllerin 'kapasitesi 50 milyar 
olarak hesaplanmaktadır. Türkiye 'gibi serma
ye bakımından son derece fakir bir memleket 
için büyük değer ifade eden bu sosyal serma- I 
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ye, yüksek hararetli devletçilik müdafilerinin 
evvelce vaadetmiş oldukları harikulade 'geliş
meler bir tarafa, otuz yılı aşan bir tatbikattan 
sonra bugün dahi bize ne vaadedebiliyor? Ta
sarlanmış olan böyle bir topyekûn kalkınma 
plânında bu 50 milyarlık Devlet sektörünün iş
tirak payı son derece zayıftır. 

IBu durumda ve yukarda arz ettiğimiz gi
bi, gerek dünyadaki .devletçilikten' serbest te-
şcbbüscülüğe doğru gelişmeler ve gerekse biz
deki menfi neticeleri göz önüne alınarak, mil
letçe başında bulunduğumuz bu dönemeçte 
'Türkiye'de yan yana gideceği söylenen iki sek
törden Devlete aidolan hakkında kesin bir ka
rara varmak mevkiindeyiz, ilk tedbir olarak, 
Devlet elinde toplanmış olan bu 50 milyarlık 
varlığı bir (sosyal sermaye) olarak çerçevele
mek ve bu 'çerçevelenmiş sermayeyi topyekûn 
Devlet sektörünü bir revizyona tabi tutmak 'ge
rekir kanaatindeyiz. Ondan sonra, bir süre, 
Devlet sektörünün iyi yetişmiş idarecileri, iş
letmecileri ve mütehassısları çalışarak işleri 
yoluna koyup başarı sağlıyabil'Merse memle
kete en büyük hizmeti yapmış ve böylece ehli
yetlerini de ispat etmiş olacaklardır. 

Türkiye'nin! ekonomi alanını genişliğine 
kaplayacak bir özel ve hür teşebbüsün yanı 
sıra böylece çerçevelendirilerek ve ıslah edile
rek verimli bir hale getirilmesine 'gayret sarf 
edilecek bir Devlet sektörünün kalkınmamızda 
ciddî bir vazife 'görebileceğini ümidederiz. 

'Biz, Türkiye için bahis konusu olan bir 
karma konuyu böyle bir açıdan ve her ikisini 
böyle bir çerçeve içinde mütalâa ediyoruz ve 
böyle bir karma ekonominin bu memleket için 
ilerletici olduğuna inanıyoruz. 

IBöiyle yapılmayıp da, plânda olduğu gibi 
«Her iki sektör yan yana olacaktır.» deyip ge
çer ve her iki sektörün sınırlarını müphem bı
rakırsak frotman yani 'sürtüşme ve en mühim-
mi de özel teşebbüs bakımından emniyetsizlik 
devam edecektir. Devam edecektir, çünkü, 
buıgün de 'Türkiye'nin iktisadi sahada hangi 
ayağını daha sıkı basacağı yine bilinememek
tedir, aynen eski yıllarda olduğu 'gibi yine 
bilememekteyiz, (ikisini birden, sesleri) Ola
maz, çünkü 'halen bir ayağımız rıhtımda, bir 
ayağımız ise kayıkta, En hafif bir hareket 
muvazenemizi bozabilir ve kendimizi ya rıhtır 
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ma çeker veya kayıkta buluruz. Muhakkak 
olan, birinden birini terci'h mevkiinde olduğu -
•muzdur, 

!Bu kürsüden, Adalet Partisi olarak, fikri
mizi ve görüşümüzü huzurunuzda ve sizlerin 
temsiliniz d'dlayı'siyle millet huzurunda ifade 
ediyoruz: Yukardan beri saydığımız devreler
den sonra ve bilhassa bugünkü dünyada ve yi
ne saydığımız sebeplerin tabiî bir neticesi ola
rak Türkiye'nin serbest teşebbüste karar kıl
masına. taraftarız ve biz buna inanıyoruz, ar
kadaşlar. (Alkışlar) Milletçe ve serhetçe iş ve 
teşebbüs sahasına atılacağız, kollarımızı sıva
yacak ve çalışacağız, bu sahayı (genişleteceğiz. 

Devlet sektörüne ait görüşümüz sarihtir; 
biz onun genişletilmesine taraftar değiliz. (Ke
ban projesi ne olacak, se'sleri) Keban hikâyesi 
başka; o bir enfraistrüktür meselesi; daha doğ
rusu hir geo-envesti'sman meselesidir. (O da ne 
demek, sesleri) O da, bu da bir terim. Her gün 
Türkçeye yeni giren terimler bunlar. Malûm 
ya, bir taraftan Türkçe'yi saflaştıralım, aralaş-
tıralım diyoruz, öteden bir attığımıza karşılık 
on yabancı kelime giriyor. 

Geo - Evestisman coğrafyaya yatırımdır. 
Türkiye'nin ham tabiat parçası olmaktan çıkarı
lıp medenî bir memleket muasır bir vatan hali
ne gelmesi için ona harcanacak para, yani yatı
rımlardır. Dağları yararak geçirilen yollar, li
manlar, barajlar bu cinstendir. Vatanı vatan ya
pan yatırımlar. Bunun için bir yandan millet 
olarak gelirimizi artırarak biz verelim; bir yan
dan Devlet sektörü, iyi çalışarak bunu karşıla
sın. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Bu
rada mutabıkız. 

TAHSİN DEMÎRAY (Devamla) — Fakat 
plân öyle demiyor. Plân kısım kısım mütalâa 
edilince ve sırası gelince göstereceğiz. Burada 
karma ekonomi görüşümüzü birkaç cümle ile 
tamamlamak isteriz. Sadettin Tosbi arkadaşımız 
da kısaca fakat veciz bir şekilde ifade ettiler : 
«Demokrasi liberalizm ile beraber gider.» dedi
ler. içinde bir miktar devletçilik varsa bu olur 
neo liberalizm. Ama noe - sos - yalizm değil.... 
Hülâsa söz dönüp dolaşıp geliyor Perşembeye... 
(Gülüşmeler). 

Plânın yapılmasında da, yapılmış oları bir 
plânın değiştirilmesinde de nazara alınması ge
reken ehemmiyetli bir faktöre daha işaret etmek 
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isteriz. Bu faktör de dış çevredir. Mademki dütı-
ya bir bütündür, diyoruz; o halde bütün olan 
bu dünyanın, bağlı bulunduğumuz dış çevrenin 
kurallarına da riayet etmeliyiz. (Camiasına dâ
hil bulunduğumuz garp demokrasisi nizam ve 
kurallarını anlamaya çalışmalıyız. (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

işte o ziaman müşterek pazara, (Avrupa Or
tak Pazarı) na girme işinin nasıl halledileceği
ni daha. iyi görebiliriz. Fakat bu plân müşterek 
pazar konusuna temas etmemiştir. Belki de fel
sefesi bakımından müşterek pazara yer verme
miştir. Esasen biz bu kitapla müşterek pazara 
zor gireriz. Bunun sebepleri üzerinde memleket
çe durmaklığımız icabeder. ingiltere'de bu müş
terek pazar meselesi büyük alâka ile takibolun-
maktadır. Daha geçen ay, ingiliz Hükümeti, Na-
toya dâhil bütün memleketlerden üçer kişi da
vet etti. Türkiye'den de üç iktisatçı davet edildi. 
Londra civarında bir şatoda toplanan bu iktisat
çılara şu iki sual soruldu : «1. ingiliz Hükü
meti müşterek pazara girsin mi, girmesin mi? 
2. Neden girsin veya ne sebeple girmesin?» 
Bu iki sualin karşılığı on gün münakaşa edil
miştir. Bu konuda, ingiltere gibi bir Devlet bu 
derece derinlemesine birtakım istişareler yapar
ken bizim beş yıllık kalkınma plânını yapan Hü
kümetin üniversitelerimizden ve hususi sektör
den gereği gibi faydalanmamış olmasına ne de
meli ?. 

Her halde bu kapalılıktan kurtulmaya çalış
malıyız. Avrupa Müşterek Pazarına girmeyi, o 
âlemin iktisadi şartlarına uyabilmemiz için ge
rekli hazırlıkları yapmayı prensip olarak kabul 
etmeliyiz, iktisadi bünyemizi o düzene, o âle
me göre geliştirmeliyiz. Eğer bunu yapamazsa
nız, o âlemle arada yine bir duvar teşekkül eder. 
Biz, Adalet Partisi olarak, içtimai ve iktisadi 
bünyemizin, Avrupa Müşterek Pazarında rahat
lıkla yer alacak şekilde geliştirilmesi anlayışın
dayız. 

Plânda dış âlemden gerçi hiç bahsedilmemiş 
değildir; bir yerde ona yer verilmiştir. Nerede 
verilmiştir?... Yardım ve finansman kısmında. 
Görülüyor ki, kalkınmamız dış çevreye bağlıdır. 
Biz, her bakımdan Garp demokrasileri ile sıkı 
iş birliğine ve onlarla beraber gidecek bir düze
ne muhtacız. Bu noktada, ecnebi sermayesi me
selesi de ortaya çıkıyor. Türkiye'nin kalkınma
sında, ecnebi sermaye meselesi, başlıca konular-
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dan, faktörlerdendir. Sermaye bakımından son 
derece fakir olan memleketimizde bu dış ser
mayeden faydalanmak için yine Türkiye'de hu
susi teşebbüsün esas tutulması şarttır. Ecnebi 
sermayeden geniş ölçüde faydalanmak imkânı
nı da yine Türkiye'de iktisadi sahayı serbest te
şebbüse terk etmekle bağlayabiliriz. Görülüyor 
ki, plânın finansmanı bakımından da, Devlet sek
törü ile serbest teşebbüsün sınırlarının belirli 
bir hale getirilmesi bir zaruret oluyor. 

Söz, finansmana gelmiş olduğuna göre bu ko
nuda görüşümüzü çok kısa olarak arz edeyim : 
Biz yeni vergiler koymak suretiyle serbest sek
törden Devlet işletmeciliğine sermaye laktarılma-
raasına asla taraftar değiliz. Memleketin umu
mi hasılasında bir yatırım imkânı bulunur ve bu 
imkân da Devlet tarafından çekilip alınırsa, di
ğer tarafı açıkta kalır. Bir koyundan iki post 
çıkmaz. Bunu Devlet teşebbüsleri ve işletmeci
liği bakımından arz ediyoruz. Burada evvelâ şu 
hususu belirtmek isteriz. Biz, Devletin para ta
lebini üç grupta toplamayı mümkün görüyo
ruz. 

1. Âmme hizmetlerini karşılamak için klâsik 
mânada normal Devlet bütçesi. Bu hizmetleri 
karşılayacak olan bütçe ile Anayasanın 53 ııcü 
maddesi şöyle diyor : (Devlet bu bölümde be- I 
lirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşıma ödev
lerini ancak iktisadi gelişine ile malî kaynakla
rının yeterliği ölçüsünde yerine getirir.) Hükü
met, halen bütçesinden müşteki değildir. Sena
toda Başbakan Yardımcısı (Allah'a şükür eli
mizde bereketli bir bütçe vardır ve bu bütçenin 
gelirleri her yıl yüzde 10 kadar artmaktadır.) 
Dedi. Bu bakımdan yani âmme hizmetleri ve klâ
sik bütçe bakımından fazla bir şey söyliyecek 
değiliz. 

2. Devletimizin1 klâsik bütçe dışında enfra-
sütrüktür, yani geoenvestismanları var. Bunlar 
da şimdiye kadar kısmen klâsik bütçe ile ve kıs
men dış yardımlarla karşılanmıştır. Bu, kısma 
Devlet işletmeciliğinden ve teşebbüsçülüğünden 
elde edilecek gelirlerin de hasredilmesi suretiyle 
devamı sağlanabilir. I 

3. Doğrudan doğruya Devlet işletmeciliği 
ve İktisadi Devlet Teşekkülleri sahası olup, I 
yukarda bu kısmın, mevcudatiyle çerçevelenme- I 
sinin zaruretini ortaya koymuştuk. Plânla ihti- I 
lâfımız bilhassa bu noktadadır. (Kaç saat oldu, I 
sesleri) Hayati bir mesele üzerindeyiz ve bilhas- | 
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s<a ukde-i hayatiye üzerine geldik, iğne biraz da
ha girerse tavşan ölebilir mi diyeceksiniz. (Gü
lüşmeler) 

Sayın, 'milletvekilleri; 
Plânın bâzı eksikliklerine de kısaca işaret ede

ceğiz. Gerçi plânda, detaylara girilirse, bizim 
eksik olarak gösterdiğimiz konuları çeşitli bölüm
lerde ve sektörlerde yapılmış olarak görmek ve 
göstermek mümkündür. Bunlardan biri (Tür
kiye'nin beslenmesi meselesi) dir. Esasen bütün 
dünyada ve bilhassa nüfusu hızla artan memle
ketlerde beslenme meselesi birinci derecede bir 
mesele teşkil etmektedir. Türkiye'de de bir bes
lenme meselesi ortaya çıkmıştır. Türkiye halkı 
esasen iyi cins gıda ile beslenememekte iken bir 
de buğday, yani ekmek meselesi nihayet satha 
çıktı. Bugünkü medeni âlemde medeniyet sevi
yesini protein ile ölçüyorlar. Eğer bu ölçüyü 
ele alırsak Türkiye'nin mevkiinin en fakir mem
leketler arasında olduğu görülür. Dünyada 
medeniyet seviyesi bakımından ikinci bir ölçü de 
kâğıt istihlâkidir. Türkiye bu ölçü ile de Avru
pa'da sonunculuğu almaktadır. 

Plânda, Türkiye'nin beslenmesi meselesini top
lu bir halde görmek isterdik. Çünkü bu gıda 
meselesi beslenme 'bakımından olduğu kadar kal
kınma bakımından da ayrı bir ehemmiyet arz et
mektedir. Çünkü diğer bir yüzü ile bu mesele 
Türkiye'nin meyvacılık, sebzecilik ve hayvancılı
ğının kalkınmasını teşkil eder. Bunun üçüncü 
,bir bu'du da ihracat ile alâkalıdır. Meyvacılığı-
mızm, sebzeciliğimizin ve hayvancılığımızın top
lu ve birbirine bağlı olarak gelişmesi ve geniş 
ölçüde memleket ihtiyacına cevap vermesi ve bu 
yola geniş bir gıda sanayii teşekkül ettirilmek 
suretiyle ihracata geçilebilmesi bu işin üç bu
utlu olarak ele alınmasına bağlıdır. Aksi tak
dirde dünyanın en, güzel mey val arını ve sebzele
rini vermeye elverişli olan bu yurtta mevsimi 
geçtiği zaman domatesi, bir lüks madde gibi 
halk vitrinlerde seyretmekte devam eder; neti
cede müstahsil da bir şey kazanamaz. Her cins 
sebze ve meyvalar, her mevsimde, her yerde ve 
aynı fiyata bulabilmek, plânın gayelerinden bi
rini teşkil etmeli idi. 

Dış çevrede, bilhassa Almanya'da büyük öl
çüde konserve istihlâk edilmektedir. Alman mar
kalı konserveler ise Almanya'da değil, meselâ 
ispanya'da hazırlanmaktadır. Almanlar, kendi 
ihtiyaçları bakımından ispanya'ya büyük ser-
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ınayeler yatırarak konserve sanayii kurmuşlar
dır. Tabiî özel teşebbüs olarak. 

Bizim eksik gömdüğümüz Iıususlardaıı biri de 
süratle gelir getirecek işlere öncelik verilmemiş 
olmasıdır. Sayın Başbakan Yardımcısı plânı 
takdim konuşmasında; (Biz bâzı mmtakalara 
öncelik vermek istedik.) dediler ve dolayısiyle 
bütün mıntakalan kardeş tuttuklarını belirtti
ler. Bilhassa geri kalmış bölgeleri devamlı ola
rak göz önünde tutmak kalkınmayı vatan sat
hı nca bir çırpı halinde sağlamak; bu da bir gö
rüştür. Tabiî çırpı kelimesini onlar kullanma
dılar da, müsavi olarak, dediler... Halbuki biz, 
hızla büyü'k randıman sağlıyacak işlere öncelik 
verilmesi taraflısıyız. Bir misal olarak da An
talya'yı göstermek istiyoruz. Eski çağlarda Ak
deniz medeniyetinde büyük yeri olan bu bölge
ye ve bilhassa buranın hazinelerinden biri olan 
zeytinciliğe öncelik verelim diyoruz. Zeytinci
lik için de imkân ölçüsünde bir tahsisat ayrılmış. 
Böyle tahsisat ölçüleriyle Türkiye zeytinciliği 
asırlar geçer, fakat halledilmez. Bunun için 
başarıcı muhayyileye ve yüksek teşebbüs kabili
yetine ihtiyaç vardır. Böylece plânın noksanla
rını saymakta devam edebiliriz. Bununla bera
ber sözlerimiz uzamış bulunduğundan, artık to
parlamak mecburiyetindeyiz. 

Biz plânda hayat noktası, can noktası olarak 
karma ekonomiyi görüyoruz. Plânın ruhunu, 
felsefesini, omurgasını bu noktada düğümlenmiş 
görüyoruz ve kendi görüşlerimizi arz etmiş bu
lunuyoruz. Bunun başka türlüsünü de A. P. 
ve sözcüsü olarak yapamazdık. Çünkü Adalet 
Partisinin programı, prensipleri bunu gerektir
mektedir. 

Çok partili bir hayatın bir tabiî neticesi ola
rak memleketin temayüllerini böyle büyük ve 
kutsal bir çatı altında toplayıp temisil ettiğimi
ze göre burada, vazifemiz temsil ettiğimiz iş ve 
teşebbüs sahasının; çalışan ve istihsal yapan in
sanların ve memlekette milyonların temayülle
rini olduğu gibi dile getirmekten ibarettir. Biz 
de onu yaptık ve bu suretle plânın bölümlerinde
ki detaylara, sektörlerin hesaplarına girmeden 
sadece tümü üzerinde durtluk; görüşlerimizi yi
ne de hulâsa olarak ifadeye çalıştık. Bölümler, 
sekrörler ve detaylar üzerinde arkadaşlarımız 
görüşlerini arza devam edeceklerdir. 

ı Hulâsa olmasına rağmen yine de saatler sü
ren bu mâruzâtımızı takibetmek, dinlemek lût-
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funda bulunduğunuz için sizlere tekrar tekrar 
teşekkür eder, hürmetle huzurunuzdan ayrılırım. 
(Alkışlar) 

j BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLLT (Kayseri) 
—- Muhterem arkadaşlarım, söylemeye ihtiyaç 
duymuyorum ki, huzurunuzda saym Demiray'-
m konuşmasını beş saat süren bir konuşma, ile ce
vaplandıracak değilim. Konuşmalarının her nok
tasına tema« etmek düşüncesinde de değilim. 
Burada Lee ley mi, Durcheim mi haklıydı; İtti
hatçılar memlekete iyilik mi ettiler, kötülük mü 
ettiler münakaşalarına girmek istemiyorum. Sa
dece doğrudan doğruya plânla ilgili olan bâzı 
konularda kısaca, zihinlerde hiçbir tortu kal
maması için, deriıal cevaplanması gereken 
bâzı noktaları cevaplamak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

I Muhterem arkadaşlarım, evvelâ plânın ha-
I zırlanışj konusunda bâzı ithamlar .yapıldı .Bâzı 

kimselerin nedense ihtilâlci gençler diye vasıf-
I I andırdığı plâncıları, statigocu bürokratlar di

ye haltta vasıflandırmak suretiyle bu plânın bü
rokratlar tarafından hazırlandığı ileri sürüldü. 
Bu iddiaların ikisi de yerinde değil. Bu plân, 

I zaman, zaman sözler arasına sıkıştırılmak istendi
ği gibi, Türkiye'yi bir ameliyat masasına yatı
racak bir plân da değildir. Bu plân statgocu 

I bürokratların esaslarını tesbit ettikleri ve ha
zırladıkları bir plân da değildir. Bu plân muh
terem arkadaşlarını, ana direktifleri, esasları, 

I siyasi tercihleri siyasi organlar tarafından ya 
I pılmıış olan bir plândır. Dünkü takdim konuş

mamda da arz ettiğim gibi, Danışma Kurulları 
I toplanarak bütün üniversitelerimizden ilim adanı-
I lan davet edilip günlerce süren çalışmalar ya-
I pılarak, özel sektör temsilcileri, işçi temsilci

leri, iktisat sahasında tanınmış muhtelif uz-
I manlar toplu halde davet edilerek yapılmış uzun 
I çalışmalardan sonra hazırlanan bir taslağın siya-
I si karar organı Hükümet tarafından kaıbul ve 
I Resmî Gazete ile bu Hükümetin direktifidir diye 

ilân edilmesiyle başlamıştır. Siyasi direktif yal-
I nız Millî Birlik Hükümeti tarafından verilmiş de-
I ğildir. Şimdi adına 'konuşulan Adalet Partisi-
I nin iştirakiyle, yarı yarıya iştirakiyle kurul-
I muş olan birinci Karma Hükümet bu plân he-
I defteri ve stratejisi adlî siyasi dokümanı daha 
I kuruluşunun ilk günlerinde Devlet Plânlama 
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Teşkilâtının suali üzerine önüne almış ve satır 
satır okuyup incelemiştir. Siyasi direktif olarak 
bize Hükümetin göstereceği yol nedir? Hükü
met bu siyasi direktife sadık mıdır? Bu siyasi 
direktif üzerinde ısrar ediyor mu? Yoksa baş
ka siyasi tercihler yapıyor, başka emirler mi 
veriyor. Bu doküman Bakanlar Kurulunda in
celenmiş ve Bakanlar Kurulunun ittifakiyle ye
niden siyasi direktif olarak, talimat olarak ve
rilmiştir. Keza plân hedefleri ve stratejisi bir 
üçüncü defa ikinci Karma Hükümet kurulurken 
dalha Koalisyonunun kuruluş hazırlıkları sıra
sında partilerarası müzakere konusu olmuş, Ko
alisyon protokolünde Hükümetin iktisadi ve iç
timai politikasının plân hedefleri ve stratejisi 
adlı dokümanla çerçeveli olacağı Koalisyon pro
tokolüne yazılmış, liderler tarafından imza edil
miş, huzurunuza Hükümet programı olarak su
nulan vesikada Hükümet adına bu kürsüden ye
ni Karma Hükümetin politikasının bu plân he
defleri ve stratejisine dayanacağı ilân olunmuş 
ve Yüksek Meclis bu programa güven oylarını 
esirgememek suretiyle plân hedefleri ve strate
jisi istikametinde bir politika takibedilmesini 
kabul etmştir. O halde hükümetlerin ve Hükü
met programları vasıtasiyle Meclisin tasvibine 
arz edilmiş olan bir siyasi direktif manzumesi
ni birkaç bürokratın hazırladığı bir vesika olarak 
ilân etmek doğru değildi*. Şunu fade etmek lâ
zımdır ki, bu plânın hedefleri ve stratejisi, plânı 
hazırlık safhasında ehemmiyet taşıdığına göre, 
bu plânın aldığı ana istikametlerde Devlet te
şebbüsü özel teşebbüs bakımından, tabloların 
rakamları bakımından, makro dengeler bakımın
dan bu plânın aldığı ana istikamette dünkü Ko
alisyon ortağımız Adalet Partisinin hissesi yeni 
Koalisyon ortaklarımıza nazaran biraz daha 
fazladır. Çünkü yeni Koalisyon kurulduğu za
man plân bitmiş ve Yüksek Plânlama Kuruluna 
müzakereye sevk edilmiş idi. (Alkışlar) Ama 
sahip çıkmazlarsa ne yapalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisine 
mensup o zaman hiç değilse bir Başbakan. Yardım
cısının başkanlığında toplanan yüksek Plânlama 
Kurulu bütün tablolorı, gelir hedeflerini, har
cama hedeflerini, harcama hedefleri bakımın
dan muhtelif sahalarda yapılacak yatırımları 
birer birer gözden geçirmiş ve plânın bir me
tin haline getirilmesinden evvel bir defa daha 
teknisyenler Hükümetlin emrinedir ve soramış-
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la-rdır: Biz vergi hedefleri olarak 1963 te 9 mil* 
yar düşünüyoruz, vergi dışı gelirler baklanın
dan şunu düşünüyoruz, cari harcamalar bakı
mından şunu düşünüyoruz, falan masraflar ba
kımından şunu düşünüyoruz; fakat alternatif 
modeller yapılabilir ve alternatif çalışmalar yü* 
rütülebilir. Hükümet olarak tercihiniz nedir? 
Kamu harcamaları bu seviyede olabilir mi? Ka
mu harcamalarının kaynakları şu şu şu kalem
ler olarak iyi dağılmış mıdır? Siyasi görüşleri
nize göre, siyasi tercihlerinize göre biz teknis
yenlere vereceğiniz talimat ne merkezdedir, di
ye sormuşlar ve bunun cevabı Adalet Partisi
nin en az Halk Partisi kadar temsil edildiği, 
hattâ Biyaset Adalet Partisine mensup bir ba
kamda olduğuna göre belki biraz daha geniş öl
çüde temsil edildiği, bir heyet tarafından kara
ra bağlanmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bir noktlada hakikaten 
vuızufha varmaik ihtiyacındayız. Türkiye'de Dev
let teşehibüsleri bakımından sınır çizTİmemiştir. 
Türkiye'de devletçilik, Sayın Demiray'ın ifade
leriyle, - tarihî kayıtlarının bir kısmı hakikaten 
istifadeli idi. Kapütülâsyonlforın ilgasiyle bir 
tarihî zaruret olarak gelmiştir. Düyunu Umu-
miyenin ilgasiyle Tekel İdaresinin ihdası şeklin
de tarihî bir zaruretten gelmiştir. O zamanın 
şartları içinlde hakikaten bâzı mahzurlar arz 
eden bâzı özel şartlarla gelmiş olan yalbancı ser
mayenin millileştirilmesi suretiyle bir devletçi
lik cereyanı bir bizzarur tarihî gelişimin icabı 
olarak doğmuştur, dediler. Sehepler bundan iba
ret değildir, şüphesiz, özel teşebbüsün bir Ka
rabük Demir - Çelik Fabrikası kuracak serma
yesi de yok. Bu riski göze alacak 'teşebbüs gü
cü de yok. Ankara'ya kadar gelmiş olan demir
yolunu dağları yararak, Kızdırmakları aşarak 
Kayiseri'ye, Sivas'a, Amasya'ya, bir ucundan 
Erzurum'a uzatacak teışefbbüs gücü de yoktu ki, 
bâzı memleketlerde yapıldığı gibi şirketler ku
rulsun ve demiryollarını şirketler kursun diye-
bileydi günün devleti. Binaenaleyh tarihî zaru
retler içinde yabancı sermaye tarafından kurul
muş bâzı demiryollarını millîleştirirken, bir de 
özel teşebbüsün yapamıyacağı bâzı temel yatı
rımları, arkadaşımız enfrastürüktür yatırımlar 
dedi, Devlet ele alıp yapmajya kendisini mec
bur hissettiği içindir ki, Türkiye'de devletçi
lik yalnız tarihî zaruretlerin icabı değil, fakat 
Mustafa Kemal'in bulduğu gibi vatanın o gün-
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kü ş/arîtllarmıh da icafoı olaraık bu memlelkette bir 
miktarda iktisadi hayatta müessir olmuştur. 
Ama hiçbir zaman, dünkü konuşmamda da arz 
•ettiğim gibi, özel se'kltör veya Devlet sektörü 
arasın'da dogmatik veya doktiriner tercihlerden 
değil, Türkiye'nin gerçeklerinden doğan bir ! 
anlayıştır bu. hiçıbir zaman sonuna bir (izm) 
takılarak, Kuzey rüzgarlarından mülhem veya i 
Batıda Saint Simoaı'dan falandan, filândan, bir
takım doktrinli görüşlerle gelmiş bir şey değil
dir. Ayağı yerde olan, gözü bu vatanın realite
sine dikilmiş olan inkılâpçıların, başta Musta
fa Kemal, Türkiye'nin gerçeklerine balkarak ka
bul etltilkferi, tatbik ettikleri bir iktisadi anla
yış olmuştur. (Alkışlar) 

Mulhterem arkadaşlarım, diyorlar ki, Dev- j 
let çjoğrafyayı değiştiren yatırımlar yapsın. So- i 
rayoru'm mulhterem arkadaşlarım, Devlet coğ
rafyayı değiştirecek işlerde yatının yapsın de- ı 
mek mi daha sarihtir; yoksa plânın 42 nci say- i 
fasında Devlet (a), (fc), (e), (d) şu yatırımları i 
yapacaktır diye oldulkça vazı'h bir şekilde say- j 
mak mı daha sarihtir? Plân hedefleri ve strate- I 
j.isinde Devlet stratejik yatırımları, Devlet özel i 
teşebbüsün gerçekleştiremiyeceği yatırımları, i 
Devlet plân hedeflerine ulaşma balkımından ha- ! 
yatî oldukları halde özel teşebbüsün gerçekleş- j 
tiremiyeceği temel yatırımları yapmalıdır de
mek mi da>ha sarihtir? Eğer coğrafi, Türkiye'- ! 
nin coğrafyasını değiştirecek yatırımlar demek j 
kâ.fi ise, o zaman suali şöylece sormak lâzım: ! 

Şeker fabrikası kurmak Türkiye'nin coğrafya-
sımı değiştiren yatırım mıdır, Türkiye'nin coğ
rafyasını değiştiraıiyen yatırım mıdır? Ve sa
yın sözcüye ve partisine şüphesiz sormaik iste
rim, sarilh olarak Devleit liman yapsın diyorlar, 
kalbul, itirazımız yok. Devlet dağları yarsın, 
coğrafyayı değiştirsin, Devlet nehirlerin üstüne 
köprüler kursun, yollar açsın diyorlar. Coğraf
yayı değiştirsin, müttefikiz. Devlet yapmasın 
desek zaten hiç kimse gidip Tunceli dağların
dan, Ha'kfkâri dağlarından, Tahir gediğinden 
aşarak yapmıyacak. Kalbul, Devlet yapsın. Ama 
şunun da cevabı lâzım: Devlet Türkiye'de şe
ker falhrikası yapsın mı, yapmasın mı ve yap
malı mıydı yapmamalı mıydı? (Sol taraftan, 
«Devlet sermaye koysun» sesleri) Devlet ser
maye kojyisun; Devleti; bu sermayeyi vergi ala
rak mı, yoksa kâğıt para basarak mı koysun? 
(Orta sıralarından, alkışlar ve gülüşmeler) 
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Çünkü Mulhterem Ilhami Bey diyor ki, Devlet 
sermaye koysun, anonim şirket kursun, Devlet 
vergi alsın. (Soldan, gürültüler) Müsaade bu
yurum, Devlet sermayeyi feoysun ama Devletin 
•koyduğu sermaye ile kurulacak teşebbüs ano
nim şirketi halinde özel mülkiyet malı olsun... 
Yağma yok. (Orta sıralardan, «Geçti o yağma» 
sesleri) 

Mulhterem arkadaşlarım, özel teşdbbüs teş
vik edilsin, doğrudur, özel teşebbüs bu mem
lekette yaratıcı güce kavuştuğu nisbette Türki
ye'de toplam yatı ramların hacmi artacaktır, 
inanıyoruz, özel teşebbüsün bu memleketin atıl 
servetini harekete getirecek, özel teşebbüsün bu 
memleketin altıl iş gücünü harekete getirecek, 
tabiiî kaymaklarını harkete getirecek memlekete 
çok büyük hizmetler yaptığına ve yapacağına 
inanan bir görüşle bir plân yazılmıştır. Ve bu
na yürekten inanıyoruz, özel teşebbüsü mem
leketin kalkınması hayrına olarak bütün meşru 
yollardan teşvik etmenin, kredi kolaylıklariyle 
teşvik etmenin, yatırım indirimi tanıyarak teş
vik etmenin, yatırım bankaları kurmak sure
tiyle teşvik «tmenin fcati lüzumuna inanıyo
ruz. Sermaye piyasasını kolaylaştıracak ted
birlerle anonim işiriketlerin kurulmasını teşvik 
etmek lüzumuna plânda sarahaten yer veril
miştir. Fakat ne yazık M, karşımıza aynı par
tinin bir başka mensubu Senatoda çı'kmış ve 
demiştir' İki, sermaye piyasasının teşkili su
retiyle sermaye şirketlerinin kurulmasını teş
vik edeceğiz demek suretiyle mal düşman
lığı yapılmaıktadır. Bu marksizm denilmek
tedir. Aslında marksın teorisinini iflâs etti
ren, marksın kurduğu nazari binayı çatır, ça
t ır temellerinden çatırdatarak yıkan şey ser
maye şirketlerinin dünyada gerçekleşmesi ol
muştur diye iktisatçılar yallardan beri yazı
yor. Marks zannediyordu 'ki teknik temerküz 
•teknolojimin tabiî neticesi olarak diğer işlet
melerin kurulmasına yol 'açacaktır. Küçük 
dükkânlar, küçük el sanatları, küçük atelye1-
ler yerlerini gitgide büyüyen fabrikalara, bü
yüyen işletmelere bırakmaktadır. Teknoloji 
ilerledikçe bunlar da mecbur olacaklar birle
şecekler ve dev işletmeler olacak ve teknoloji
nin, teknik gelişmelerin zaruri kıldığı bu bir
leşmeler servetin muayyen ellerde temerkü
züne yol açacak, yer yüzünde çok mahdut 
sayıda insanların elinde büyük servetler top-
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lanacak ve büyük kitle tam bir koyu sefa
let içinde olacak. Bunun tam aksi oldu. Sa
nayi inkılâbı büyük kitleleri sefalette götür
medi, büyük kütleleri sanayi inkılâbı refaha 
götürdü. Sanayi 'inkılâbından sonra, sanayi 
inkılâbından evvel kırallarırı yaşayabildiği 
hayatı ameleler yaşamaya başladı. Yeryüzüne 
sanayi inkılâbı Marksın zannettiği gibi git
gide koyulaşan bir servet getirmediyse, bunun 
sebepleri araısında, Marksın zannettiği gibi 
servetin teknolojik gelişme neticesinde teşek
kül eden servetin temerküz etmemesi, muay
yen ellerde gitgide azalan ellerde, yüz ilken 
elliye, elliyken yirmi beşe inen ellerde toplan
maması 'olmuştur. Sermaye piyasasının teşek
külü ve ise!rmayıe şirkctleriinin teşekküllü saye
sindedir ki, bugün dev gibi işletmeler vardır 
Amerıika Birleşik Devletlerinde; (Teneral Mo
tor gibi. Hissedarını sorarsanız, bir küçük 
emekli me'mur, falan yerdeki sekreter kız, bir 
kolunu harbde kaybetmiş bir mâ:lûl subay, fa
kir fukara herkesin * ufak tefek hisseleriyle 
yüzbinlerce vatandaşın hissedar olduğu bir dev 
işletme teknolojik temerküzün saikasına çık
mıştır. Ama mülkiyet bakımından öylesine 
bir .dağılış vardır' ki, teknolojik temerküzle 
servet 'temerküzü birbirine muvazi gitmemiş
tir. 

tşte diyoruz ki, Türkiye'de bu çeşit bir ser
maye şirketi kuruluşuna doğru sevk etmek 
için, memlefketimi'Zİ! küçük küçük tasarrufla
rın bir araya gelip özel teşebbüs yoluyla mem
leket kalkınmasına hizmet etmesi için 'Serma
ye pıiyasaisını teşvik edeceğiz. Karşımıza çı
kılıyor demiyorum, burada Sayın Dem'iray 
bunu söylemedil biliyorum; fakat bununla 
dahi bu plân devletçidir, bu plân mal düşma
nıdır,, bu cümlesi alınarak itham yapılatbilir. 
Bu plân o cümlesiyle özel teşebbüsün sıhhat
li ve salim olarak memlekette gellişmesiine me 
kadar ehemmiyet verdiğini göz önüne koymuş
tur. 

Devanı edelim, deminki mevzuumuza. Devlet 
bu memlekette çimento fabrikası kursun mu, 
kurmasın mı? Coğrafyayı değiştiren yatırım 
mı, değil mi? Devlet bu memlekette azot sana
yii kursun mu? Kütahya'da Azot Fabrikası 
kurmakla iyi mi etmiştir, kötü mü etmiştir? 
Şeker fabrikaları kurmakla iyi mi etmiştir, kö-
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tü mü etmiştir? Halk Partisi iktidarı zamanın
da, ondan sonraki iktidar zamanında çimento 
fabrikaları kurmakla iyi mi etmiştir, kötü mü 
etmiştir? Halk Partisi zamanında, ondan son
raki iktidar zamanında, Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarını kurmakla iyi mi etmiştir? 
Devlet eliyle, daha sonra tevsi etmekle iyi mi 
etmiştir? Türkiye'de petrol işletmek, kuyu aç
mak coğrafyayı değiştirir mi, değiştirmez mi? 
Toprağın derinliklerine inmek suretiyle yeral
tında yatan serveti Türk mühendisinin ve Türk 
işçisinin ve Türk sermayesinin eliyle çıkarmak, 
Maden Tetkik Enstitüsünün yaptığı gibi çıkar
mış olmak ve bugün Türkiye'de istihsal edilen 
petrolün hemen tamamına yakınını ve Devlet 
yatırımcılığı vasıtasiyle istihsale muvaffak ol
muş bir başarı mıdır? Yoksa Türkiye'de ikti
sadi hayatı kötülüğe doğru götürmüş olan bir
asın devletçilik örneği midir? Ve bugün Dev
let eliyle kurulmuş, Devlet sermayesiyle kurul
muş bir anonim şirket olan, ama bir iktisadi 
kamu teşebbüsü durumunda olan bu şirketi 
tasfiye mi etmek lâzımdır? Ne yapmak lâzım
dır ve devredecek olursak kime devretmek, na
sıl devretmek lâzımdır? Devlet Demiryollarını 
şirkete mi devretsin Devlet, yoksa Devlet işlet
meye devam etsin mi? Danasını sorayım; sayın 
sözcünün partisine mensup milletvekilleri de 
dâhil olmak üzere zaman zaman Başbakana ve 
Başbakan Yardımcılarına, ilgili bakanlara he
yetler gelmektedir. Adıyaman'da yarım kalmış 
fabrika vardır; Sümerbank para koysun ta
mamlasın. Karaman'da Sümerbank para versin 
Karaman Fabrikasını tamamlasın. Yozgat'ta 
bir bira fabrikası kurulsun, Yozgat'ta Devlet 
bira fabrikasını kursun mu, kurmasın mı? De
nebilir ki, özel teşebbüs Türkiye'de bira fabri
kası kurar. Plâncı arkadaşlarımız, plân döne
minde bira fabrikası kurulması özel teşebbüsün 
rahat rahat yapabileceği bir şeydir, projelerden 
haberdarız, özel teşebbüs Türkiye'de bira fabri
kası yapmak için projelerini hazırlamıştır, de
dikleri için Yozgat Fabrikasına biraz muka
vemet göstermişler. Ama ne diyelim, gene dev
letçiliğe mi çatalım? Yozgat'a kurmıyacakları 
için ve Yozgat'ta, hakikaten kalkınmak bakı
mından vaktiyle de söz verilmiş bâzı masraf
lar da yapılmış, bir bira fabrikasına lâyık ol
duğu için bu Hükümet mesuliyetini yüklenmiş 

, Yozgat'ta bira fabrikasına karar vermiştir. (Al-
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kışlar) Sayın Demiray'a soruyorum, hata mı 
etmiştir? Ve yarın Adıyaman Fabrikasının ta
mamlanması için Devlet para yatırırsa hata mı i 
edecektir? Karaman Fabrikasını tamamlarsa ; 
hata mı edecektir? Türkiye'nin şurasından, bu- ; 
pasından fabrika fabrika, diye seslenen vatan- \ 
daşlarm fabrika ihtiyaçlarını karşılamak için 
Devlet yatırımcılığı yapılırsa hata mı edilecek
tir? Bu hakikaten sorulmaya muhtaç bir nok
tadır. 

Şimdi Devlet yatırım yapmasın, demek ko
lay arkadaşlarım ; ama taşı, toprağı, halkı bu 
vatanın yatırım yatırım, diyor, fabrika, diyor, 
okul diyor, içme suyu diyor, çatlamış ve kav
rulmuş toprağı sulama suyu diyor, bunları yap
mak içindir ki, bu plân Devlet yatırımı olarak 
muayyen bir miktarı koymuştur.. Devlet daha 
az vergi alsın, Devlet daha az yatırım yapsın. 
Bunu nazari olarak söylemek çok kolay; ama 
Devlet daha az vergi alsın, özel sektöre daha 
fazla para bıraksın. Devlet daha az yatırım 
yapsın, dendiği zaman, kalem kalem işte falan 
sektörde düşünülen şu yatırım miktarı şuraya 
indirilmelidir. 9 milyarlık vergi kalemi insin 
aşağıya, diyorlar, insin ama, nereden insin? 
9 milyarlık vergi kalemi indiği zaman harcama 
tablolarında da, cari masraflarda mı yatırım 
masraflarında mı ve cari masraflarda ise cari 
masrafların hangi kaleminde, memur maaşla
rında mı, başka noktada mı, yatırım masrafla
rında hangi kalemlerde indirmek lâzımgeldiğini 
beyan etmelidirler. 

Arz ettiğim gibi, prensibolarak doktriner ve 
dogmatik bir şekilde şu veya bu sektör ara
sında tercih yapmamak lüzumuna kaani olmu
şuzdur. Dün arz ettiğim gibi, bunun üzerinde 
bilhassa durarak Devlet sektörü ve özel sektör 
arasında dogmatik, birini sadece faydalı, öbü
rünü zararlı gören bir anlayıştan ilham almak
sızın, bundan tamamen uzak olarak dengeli 
bir plân getirmeye çalışmışızdır. Türkiye'de 
Özel teşebbüsün en falza teşvik edildiği söyle
nen yıllarda yapabildiği yatırımın miktarına 
bırakılmıştır. Bu yatırımların kompozisyon
larına bakılmıştır, 3 milyar civarında yatı
rım yapmış, kısmı âzamim konut sahasında 
yapmıştır. Konut, inşaat sahasında yapmıştır. 
Diğer kısmını sanayi sahasında yapmıştır. 

Şimdi bu trendi değiştirelim1, özel teşeb
büsün yatırımlarını 3,5 milyardan çok daha 
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yukarıya doğru ve Devlet yatırımlarının iler
leme hızından hattâ biraz daha hızlı olaırak 
her geçen yıl biraz daha artıralım diyor mu? 
Devlet yatırımları yıldan yıla .% 10,6 artış 
kaydederken, özel teşebbüs yatırımları bu plân 
döneminde her yıl bunun biraz ötesinde bir artış 
kaydederek, gidiyor. Hem özel teşebbüsün ya
pacağı yatırımların miktarını artırmak hem de 
özel teşebbüsün yapacağı yatırımları daha pro-
düktif sahalara yöneltmek için çeşitli teş
vik tedbirlerinin alınması lüzumuna plânda 
muhtelif yerlerde işaret ediliyor. Yalnız bir 

'hamlede Türkiye'de yapılması lâzımgelen top
lam yatırımın özel teşebbüs tarafından /yapı
lacak olan hissesini ve bu özel teşebbüs yatı
rımlarının terekküp tarzını, sihirli bir deynekle 
dokunur gibi. değiştirmeye imkân olmadığı 
içindir ki, gerçekçi bir gözle bu yatırımları 
hangi tempo ile aritıifabiMriz, âzami hamgi tem
po ile ar tıkabiliriz; buna bakılmış ve bu şe
kilde yazılmıştır. Birçok uzmanlar Özel te
şebbüs yatırımlarının bu seviyede artması müm
kün olmıyacaktır. demektedirler. En liberal 
tanınmış iktisatçılarımızdan birçokları, hayal 
peşindesiniz, Türkiye'de özel teşebbüs ne kadar 
teşvik edilse sizin bu söylediğiniz kadar ola
maz elemişlerdir. Biz olabilir demişizdir. Ciddî 
bir güven ortamı içinde yatırım indirimi 
sistemiyle, yatırım bankacılığiyle, kredi kolay
lıkla riyle, sermaye piyasasının kurulmasını 
teşvik ederek, bedbin hesapları bir tarafa 
bırakarak özel teşebbüsün plân döneminde bu 
hamleyi yapabileceğine inancımızı ifade etmi
şizdir.' Ama bir ölçü içinde nihayet ayağımızı 
yerden çekmek imkânına şüphesiz sahip deği
liz. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu arz edeyim 
ki, plân döneminde Devletin yapacağı yatırım-
laıın büyük bir kı^mıi esasen enfrasitürktür ya
tırımları olacaktır. özel teşebbüsün yapması 
Türkiye'nin şartları içinde hiçbir zaman dü-
şünülmiyecek veya ihtiyacı karşılıyacak şe
kilde yapması hiçbir zaman düşünülmiyeoek ya
tırımlar olacak, özel teşebbüs Türkiye'de sula
ma yapar. Kızılırmak üzerinde kurulmuş bent
ler var. Ama özel teşebbüsün yapacağı sula
ma çok mahduttur. Sulama 'işinin büyük yü
künü, büyük sulamanın, küçük sulamanın bü
yük yükünü Devletin taşıması lâzımgeldiği 
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aşikârdır. Haran ovasını özel teşebbüs sulasın 
demiyecek biraz sonra konuşacak olan sev
gili Eroğan arkadaşım; Haran ovasını Devlet 
sulasın diyecek biliyorum. Orta - Anadolu'nun 
milletvekilleri takrirlerini şimdiden verdiler; 
küçük sulama işlerine önem verilsin, Devlet 
Orta - Anadolu'nun kurak topraklarına su gö
türmek için biraz daha fazla himmet etsin, 
Türkiye'nin en çok kaderine terk edilmiş zi
raatı oradadır, demektedirler. Fakat özel te
şebbüs yapsın demiyor, çünkü bunu yap-
mıyacağmı biliyor. 17 bin köyümüze okulu özel 
teşebbüs getirsin diye umamayız. özel teşeb
büsün şurada burada bâzı kolejler ve hususi 
okullar açmasını bekleriz ve teşvik ederiz. 
Ama özel teşebbüs Türkiye'nin her tarafında 
ilkokulları akşam ve gündüz kız ve erkek sa
nat enstitülerini kursun, açsın diyemeyiz. Di
yarbakır Üniversitesi istiyen sevgili arkadaş
larım, Konya'da üniversite istiyen sevgili ar
kadaşlarım, Adana'da üniversite istiyen sevgili 
arkadaşlarım, bunu özel teşebbüs yapsın de
miyorlar. Devlet bu yatırımı yapsın diyorlar 
Devlet bu yatırımı yapacaktır. Hopa'da liman, 
Kefken'de barınak, istiyen arkadaşlarım keza 
bunu istiyorlar. Demiray arkadaşım da itiraz 
etmiyor biliyorum. Tabiî bunları Devlet yapa
caktır, tabiî bunları Devlet yapacak. Fakat 
şunu arz edeyim ki, işte esasen plânda derpiş 
edilmiş olan Devlet yatırımlarının kısmı âza
mi bu çeşit enfranstürktür yatırımları için der
piş edilmiştir. Bunun dışında hiçbir zaman 
hususi teşebbüsün katılmıyacağı ve atılmıya-
cağı bâzı riskli sanayi kolları vardır, ki bun
lar da Devlet öncülük yapmazsa kolay kolay 
gelişmiyor. 

Türkiye'de bugün, demin misalleriyle arz 
ettim, halktan gelen partilerden gelen ve bütün 
partilerden gelen tazyik var. Dokuma sanayii 
gibi özel teşebbüsün Türkiye'de şaheserler ya
rattığı bir sahada, dokuma sanayii gibi Türki
ye'de Almanya'ya ihraç edecek mallar yaptığı 
<bir sahada dahi Devleti bu sahaya yatırım yap 
diye tazyik etmektedir bütün partilere mensup 
teşkilât ve milletvekilleri ve halk. Demek ki, 
dokuma sanayiinde bile bu tazyikin yapıldığı 
düşünülürse hadi buna mukavemet etsin, plân 
işte bu gibi şeylere mukavemet edebilmek için 
yapılıyor. Bunu özel teşebbüs yapabilir; ama 
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özel teşebbüsün yapamıyacağı bir saha var, bel
ki Kütahya'da Azot Fabrikası yapmayı düşün-
miyecek. Yarım, milyar liradan fazlaya mal 
olan bir fabrikayı ve bugün mahsulünü Türk 
ziraatinin kalkınması için maliyet fiyatının çok 
altında hemen, hemen maliyet fiyatının yansına 
yakın bir fiyatla Zirai Donatıma satın aldırıp 
sattırdığımız bir tesisi, riskini göze alarak özel 
teşebbüs kurmıyacak. Türkiye'de özel teşebbüs 
yapmıyor diye ziraatimizi aletsiz, toprağımızı 
'gü'bresiz bırakamıyacağımıza göre, özel teşebbü
sün bâzı sahalarda plân hedeflerine ulaşmak için 
zaruri görülen yatırımları yapmadığı tesbit edi
lirse, Devletin bu sahalara girmesi imkânı bu 
plânda öngörülmüştür. Ama hiçbir zaman bir 
dogmatik ve doktriner tercihten hareket edile
rek değil, pragmatik ve Türkiye gerçeklerine 
dayanılarak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu anlayışla Müş
terek Pazara giremeyiz, buyurdular. Müşterek 
Pazar memleketi erinden Fransa'nın plânı ve 
bu plânı takdim eden Maliye Vekili Riskelders'-
in konuşması, Fransa gibi özel teşebbüsün asır
lık köklere sahip olduğu bir memlekette, Fran
sa gibi özel teşebbüsün en ağır sanayie kadar 
büyük başariyle çalışalbildiği bir memlekette 
Maliye Vekilini takdim nutkundan anlıyoruz 
ki, plân devresinde, 4 ncü plân devresinde Dev
letin yapacağı yatırımlar, Fransa gibi bir mem
lekette özel teşebbüsün yapacağı yatırımlardan 
fazladır. Bu doktriner bir tercihten gelmiyor. 
Söylüyor o da, böyle bir doktriner tercihimiz 
yok, ama Fransa'nın zaruretleri, Fransa'nın ken
disini Batı - Almanya'ya göre ve Amerika'ya 
göre biraz daha gelişmeye muhtaç bir halde gö
rerek hamle yapmak, ihtiyacından doğan bir an
layışla orada da Devlet muayyen sahalarda hız
la yatırım yapmanın tedbirlerini arıyor. Enf-
rastrüktür sahasında olduğu gibi, soruyorum si
ze cevabını rica ediyorum, şeker fabrikası kur
sun mu diyorum Türkiye de. Fransa'yı bıra
kın Fransa'da şeker aynı şey değil, Türkiye için 
konuşalım. Fransa'nın başka mevzuu var, ama 
benim mevzuum başka. Ben Fransa'nın geldiği 
safhaya gelmemişim. Türkiye'de Azot Sanayii
ni kurayım mı, çimento fabrikası, şeker fabri
kasını kurayım mı, petrol arayayım mı, Kara
bük Demir - Çelik Fabrikasını tesis edeyim mi 
veya bunların satayım mı, mevcutlarını satar
sam ne yapayım, bunu kime satayım? 
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Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te

şekküllerinden şikâyet edildi; İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ıslahı lüzumuna kaaniiz. İktisa
di Devlet Teşekküllerinin ıslahı için iki kanun 
fbu Hükümet tarafından Yüce Meclise sunulmuş
tur. Bir, yatırım 'bankası teşkili hakkındaki 
kanun; iki,İktisadi Devlet Teşekküllerinin re-
orgarıizasyonu hakkında kanun. Tamamen be
raberiz, İktisadi Devlet Tevekküllerinim 50 mil
yar lira sermayesiyle Türkiye'de daha fazla 
fon yaratabileceğine, daha fazla yatırılabilir 
sermaye yaratılabileceğine 'biz de kaaniiz. Bu
na kaani olduğumuz içindir ki, hakikaten poli
tik sebeplerle, politik tâyinlerle, politik tercih
lerle, politik işe alma yollariylc bir hayli zayıf
lamış olan İktisadi Devlet Teşekküllerini reorga-
nize etmek ihtiyacına kaani bulunuyoruz. Fa
kat İktisadi Devlet Teşekkülleri bakımından 
b i r noktayı hatırlatmak isterim. Türkiye'de İk
tisadi Devlet Teşekkülleri sadece Düyunu Umu-
miyenitn veya kapitülâsyonların tasfiyesi zaru
retinden doğmamıştır. Bir siyasi parti .1950 
senesinde büyük bir şeyle iş basma gelmiştir, j 
İktisadi Devlet Teşekkülleri fabrikalarını özel I 
teşebbüse devredecek. Hangi fabrikayı devret- j 
mistir? Hangi İktisadi Devlet Teşebbüsünü tas
fiye etmiştir? Dahası var, hangi seneyi yeni 
bir kamu iktisadi teşebbüsü kurmadan geçirmiş- j 
•tir? Bugün mevcut olan kamu iktisadi teşebbüs- j 
lerinden, Devlet işletmeciliği yapan çeşitli bün
yedeki kamu iktisadi teşebbüslerinden her biri- i 
nin kuruluş tarihlerine bakarsanız, bunların bir I 
kısmının programında Devletçiyim diye yazılı, j 
bir kısmının da bunları takviye edeceğim diye i 
yazılı olan partiler tarafından kurulduğunu gö- j 
rürsünüz. Yurt gerçekleri ilham ettiğim için 
listesi var plânda. j 

Mulhterem arkadaşlarım, karma ekonomi sis- ] 
temini biz bi'r ayağı kayıkta, 'bir ayağı rıhtım- ! 
da olan bir ekonomi olarak görmüyoruz. Haki- j 
katen iki ayak üstünde duran bir ekonomidir, j 
Ama 'bir ayağı rılhtımda, bir ayağı kayıkta ol- j 
duğu zaman, hakikaten sendelemeye mdhkûm;ya 
rıhtıma-geri dönmeye ya boylu ^boyunca suya 
uzanjnaya mahkûm bir ekonomi tarzı olurdu. 
Ayaklardan birine fazla ağırlık vermekten v. s. 
den bahsedildi. Biz, teşbihte hata olmaz derler 
ama, bu teşbihi hatalı görüyoruz. Ve karma 
ekonomiyi her iki ayağı da Türkiye'nin gerçek^ 
lerine #>u toprağa sımsıkı basan bir ekonomi. 
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sistemi olarak görüyoruz. (Ortadan, alkışlar, 
soldan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşım, vergiler bakımından 
söylenecek olan şey şudur, şu sualin ceva'oı sa
rahaten verilmelidir: Hangi sahada Devlet ya
tırımından kısıntı yapmak isterler? Bunu haki
katen plân yapan bir Hükümet bilmeye mecbur
dur. Veya tenkidlerden istifade etmek dçin ted
bir arayan bir iktidar bilmeye medburdur. Han
gi sahalardaki Devlet harcamalarından, Devlet 
yatırımlarından kısıntı yapmak suretiyle den
geli olarak bunu yapmak mümkündür. Yarın 
bütçe huzurunuza gelecek, Yüksek Meclisin 
huzuruna gelecek. O zaman 1963 yılı bütçesinin 
fasıl fasıl, kalem kalem 1 lirasından 15 lirası
na, 150 lirasından 3 bin lirasına kadar madde
leri v. s. ne 'konmuşsa 'görülecek; bu bütçenin 
maddeleri arasında birer birer fbalkmak suretiy
le şu kalemin tayyını, bu kalemin tayyını isti
yorum demedikçe, umumi olarak Devletin har
camaları kısılmalıdır demek kâfi değildir. Bu 
söylenmelidir ve sarahaten söylenmelidir. Ya
rın eğer 'bu tasarruf kapıları gösterilirse, haki
katen bunu hepimiz minnetle karşılarız; fakat 
her halde Maliye Vekili 2 kat minnetle karşı
lar. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Müşterek Pa
zar konusunda çok ileri bir ifade kullanıIÜı; biz 
bu kitapla zor gireriz Müşterek Pazara dendi. 
Hemen şunu arz edeyim. Biz ne bu kitapla, ne 
bu kitap yapılmadan evvel Müşterek. Pazara 
tam üye 'olarak girmeyi düşünecek 'kadar yurt 
gerçeklerini unutmuş halde olmadık. Tam üye 
olarak Müşterek Pazara girmeyi ne 1960 tan 
evvelki iktidar, ne 1960 tan sonraki muvakkat 
Millî Birlik Hükümetleri, ne de seçimlerden 
sonra teşekkül eden iki Karma Hükümetten hiç
birisi düşünmüştür. Bu Hükümetlerin her biri 
Müşterek Pazarla sadece bir ortaklık anlaşması 
akdetmek suretiyle ortak üye olmayı düşün
mekten ibaret kalmıştır. Birbirini takiıbeden 
dört Hükümetin, demek 'ki, görüşü şu nokta
da birleşmiştir : Ortak üye olmak. Ortak üye
lik bakımından da bugün üzerinde durulan tez, 
bu plânın tatibik dönemi olan 5 yıl zarfında bir 
hazırlık devresi kabul etmek ve bu hazırlık 
devresi boyunca bâzı ticari kolaylıklardan, ima
li yardımlardan istifade etmesi suretiyle Türk 
ekonomisinin kuvvetlenmesi, Müşterek Pazar 
devletlerinin Türkiye'ye gerekli teknik yardı-
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mı yapması, hazırlık devresinin hitamında ya
vaş yavaş ve merhale merhale gerçeklestirilmeik 
üzere gümrük birliğine doğru seyir alınmaya 
başlanması ve bunu da uzun bir süre içinde çok 
küçükten başlıyarak gerçekleştirmek. Bu iti
barla bu plân Türkiye'nin iktisadi (bünyesini 
kuvvetlendirecekse, fert başına düşen geliri 
artıracaksa, bu plân Türkiye'nin birçok saha
larda ihraeedilebilir mallara kavuşmasını müm-
(kün kılacaksa, bu plân Türkiye 'nin halen (kor
kunç derecede açık olan dış tediye dengesinde, 
dış ödeme dengesinde biraz daha salâh husule 
getirecekse Müşterek Pazara girmemizi, ortalk 
üye 'olarak Ikatılmamızı elbette kolaylaştıracak
tır. Kolay değildir tabiî ne ortak: üyeliğin ta
mamen gerçekleşmesi, ne üyeliğin gerçekleşme
si. Büyük bir kolaylıkla bugünden yarma ol-. 
ımuştur veya olacaktır diye baikılabilecek (bir 
hâdise 'değil, ıson derece güçtür, ıson derece 
çetin safhalardan geçmişizdir. Fakat şu 9 - 10 
aylık seçimden sonraki devre boyunca Müşte
rek Pazarla münasebetlerimiz konusunda de
vamlı terakkiler kaydedilmiştir. Temele ait 
mühim prensip konularında görüş birliğine va
rılmıştır. Halli lâzımgelen çetin meseleler var
dır ve böyle çetin meseleler bugün Müşterek 
Pazara müracaat eden her Devlet için mevcut
tur ve mevcut (olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak bir lâ
tife ile kapatmak için 'bahsi, plânın maliyetine 
temas edildi, ona da dokunmak isterim. Plan 
mahiyeti : Sayın sözcü Devlet Plânlama Teşki
lâtı bütçesini koydu. İstatistik Umum Müdür
lüğünün (bilmiyorum kaç yıllı'k bütçesi için, bir 
göçen yıllık bütçesi 9 - 1 0 milyon civarında idi, 
23 .milyon lira koymak suretiyle istatistik Umum 
Müdürlüğü masrafları diye ÎJtatistik Umum 
Müdürlüğünde her halde bir yıllık olmıyan bir 
yılın üstündeki masraflarını koydu. Sonra plân
la doğrudan doğruya ilgisi olmıyan, plân ya
pılsa da yapılmasa da gerçekleştirilmesi lâzım
gelen İlktisadi Devlet Teşekkülleri reformu ile 
ilgili 154 sayılı konsolidasyonla ilgili, reform
la ilgili 154 sayılı Kanunun masraflarını koydu. 
Hattâ özel teşebbüsün tertiplediği Çınar Oteli
nin galiba masrafları da bahis mevzuu oldu. 
Bilhassa 'bütün bunlar yekûn edilmek suretiy
le 50 milyon liraya bu plânın malolduğunu ifa
de ettiler. 
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Muhterem arlkadaşlarım; istatistik Umum 

Müdürlüğü, bu plân teşkilâtı kurulmasa idi dahi, 
bilmiyoru'in kaç yıllık rakamdır, galiba iki yıl
lık rakam dediler, iki yıllık rakam istatistik 
Umum Müdürlüğü bu plân dairesi kurulmasa idi, 
23 milyon masraf etmiyecek idi de iki yılda bir 
kuruş mu masraf edecekti? Plân Dairesi olma
saydı, plân hazırlanmasaydı istatistik Umum 
Müdürlüğü gene mavcudolacak ve bu masrafın 
ibüyük bir kısmını, belki tamamına yakın bir kıs
mını yine de yapacaktı, iktisadi Devlet Teşek
külleri reorganizasyonu için her halde çalışıla
cak idi. Bu itilbarla bütün bunları plânın üstüne 
fatura etmek son derecede ilmî ve clbjektif bir 
hesap tarzı (telâkki edilemese gerek. Kaldı ki, is
tatistik Umum Müdürlüğünün plân çalışmaları 
dolayıısiyle hakikaten Ibir ölçüde kesafet kesbetmiş 
olan ve dalha da kesafet Ikedbetmesi lâzımgelen 
çalışmaları yalnız plân (bakımından değil, her 
sektörde özel sektör, âmme sektörü, Devlet faa-
liyçitlerinin her dalında ışık tutacak, projektör 
vazifesi görecek ve faydalı olacaktır. Binaenaleyh 
tek gayeye hizmet eden çalışmalar olmadığına 
göre, bunların maliyetini sadece şu 350 sayfalık 
ıbir ciltlik kitabın üstüne yüklemek doğru olmasa 
gerektir. 

istatistik işlerimizin çok parlak durumda ol
madığı ve istatistik teşkilâtımızı ıslalh için çıka
rılacak kanunun bu yıla kadar çıkarılmamış ol
masını tenkid ettiler. Bu ıtenkidlere biz de katıl
dığımız içindir ki, istatistik Kanununu bir an 
evvel çıkarmak için huzurunuza geldik ve çıkar
dık. 

Mullıîterem arkadaşlarım, plân konusunda bir 
anlayışı silmekte fayda vardır. Hakikaten plân 
sözü Ibâzı çevrelerde ve bazan yanlış tefsirlere 
tabi tutularak, dogmatik bâzı görüşlerle solda ve 
aşırı soldaki Ibâzı doktrinlerle irtibatlı hale geti
rilmek istenir; öyle gösterirler. Bunun gerçekle 
bir ilgisi olmadığının büyük delilleri var. Fran
sız plânı, italya'nın plân yapması, Holânda'nm 
plân yapması, gayrisâfi millî hâsılasında Fran
sa'ya nazaran Fransa'nın bütün geçirdiği çalkan
tılara, Cezayir Harbine, iç kaygularma ve müte
madiyen ıgeçirdiği Hükümet krizlerine rağmen 
ikinci Dünya Harbinden sonra ingiltere'ye naza
ran mukayese edilmiyecek kadar hızlı bir inkişaf 
kaydetmesi muvacehesinde ingiltere'de bugün, 
biz de bir plân yapmaya, Fransızlar gibi gayri
sâfi millî hâsılamızı artırmaya mecburuz, tarzın-
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da cereyanların başladığını düşünürsek, plânın 
asla böyle bir doktrinlerle veya dogmatizmlerle 
yanyana gitmesi zaruri olan bir şey olmadığını 
kabul ederiz. Hindistan plânı, Sovyetlere yakın 
Sovyet anlayışına yakın bir plândır dediler. Bir 
insan, kendi kendine düşünüyor; acaba Sayın De-
miray mı yanılıyor, yoksa Hindistan plânının 
muvaffak olması için 100 milyonlar değil, mil
yarlarca dolar akıtmakta olan ve akıtmış olan ve 
akıtmaya karar vermiş olan Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere, Batı - Almanya, Kanada, 
Avusturya, Japonya Fransa, İtalya gibi memle
ketler mi yanılıyor? Hindistan'ın <beş yıllık plân
larının muvaffak olması halinde, Hindistan'ın 
(komünizme karşı daJha kuvvetli olacağını, Çin'in 
(totaliter plânlamasına karşı Hindistan'ın demok
ratik plânlamasının muvaffak olmasının iktisa-
den gelişmeye muhltaç memleketlerin kalkınmak 
için mutlaka komünizm gilbi ideolojilere saplan
masına lüzum olmadığını ispat için mi bu yar
dımlar yapılıyor? Kanaatimizce bu yardımlar bu
nun için yapılıyor. (Ortadan alkışlar) Hindistan 
plânlaması eğer Hindistan'da Sovyet görüşünün 
hâkim olmasına hizmet edecek olsaydı, bu plânın 
başarısı için komünizmle mücadele eden Devletler 
bu kadar parayı her halde döfcmiyeceklerdir. Ve 
eğer plân böyle bir mânaya gelse veya plânlama 
mutlaka bunu ifade etseydi, Amerika Birleşik 
Devletleri son kaJbul ettiği dış yardım kanunla
rında ve kalbul ettiği temel politikada plân yapan 
memleketlere, iktisaden yardıma muılıtacolup da 
Ibu kalkınmasını plânla gerçekleştirmeye çalışan 
memleketlere öncelikle yardım edileceğini kabul 
etmiyecekti. Her halde Amerikan Kongresi plân 
fikrini, plân fikri bu mânaya gelseydi, ıböyle 
movzuatiyle ve Amerikan Devlet idaresi, kabul 
ettiği prensip kararlariyle desteklemez idi. 

Muihterem arkadaşlarım, bir noktada yanlış 
anlamayı bertaraf etmeye ihtiyaç vardır. Bâzı 
bölgelere öncelik vermiyeceğiz, hepsini kardeş 
Ibileceğiz, ıhepsini müsavi telâkki edeceğiz dedi, 
buyurdular. Böyle söylemedim. Plânın bu mev-
zudaki fikri çok sarihtir. Her bölgeyi kardeş bil
mek mümkün değil, turizmin geliştirileceği bölge 
var, hayvancılığın geliştirileceği bölge var, ağır 
sanayiin geliştirileceği bölge var, ziraatin geliş
tirileceği bölge var. Binaenaleyh Türkiye'de hiç 
şüphesiz her bölgeye her sahadaki yatırımları 
kardeş payı halinde taksim etmek bahis konusu 
olmıyacak. Ama mulhterem arkadaşlarım, bâzı 
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yatırımlar vardır ki, bu yatırımların Antalya'da 
yapılması ile, İzmir'de yapılması ile, îstantbul'da 
yapılması ile Doğu'da yapılması arasında veya 
İstanbul'un bir ilçesinde yapılmasiyle, bir kö
yünde yapılmasiyle aynı büyüklükteki roir Doğu 
ilinde yapılması arasında tercih yapılacağı za
man, bu yatırımın orada veya burada yapılması 
millî 'hâsılaya tesiri bakımından farklı olmıya-
caksa gelişmeye muüıtae yerlere yardım yapmak 
zarureti vardır. (Ortadan alkışlar) Hükümet ko
nağı yapacaksınız. Esasen gelişmiş olan bir böl
gede mi yaparsınız? Hâkiminin gaz sandığı üs
tünde icrai kaza ettiği, bu sene Doğu seyaihatinde 
kışın o kıtlık iddiaları zamanında gidip gördü
ğüm gibi, kaymakamının çarşıda bir dükkâna sı
ğındığı ilçede mi yaparsınız? 

Muhterem arkadaşlarım, biz, her tarafa mü
savi muamele yapacağız değil, kuruluş yeri bakı
mından Doğu'da yapıldıkları zamanda başka yer
de yapıldıkları takdirde sağlıyacakları fayda ka
dar ve belki daha fazla fayda sağhyacak olan 
sosyal yatırımlar bakımından, kültürel yatırım
lar bakımından yurdun geri kalmış bölgelerine 
öncelik vereceğiz, tercih edeceğiz diyoruz. (Orta
dan alkışlar) İktisadi yatırımlar bakımından, 
tsiyasi mülâhazalar dışında, bir yatırım nerede ya
pıldığı takdirde en fazla millî servete ve millî 
hâsılaya ıbizmet edecekse orada yapacağız. Tu
ristik oteli elbetteki turist gelecek yerde yapaca
ğız. Eljbetteki fabrikayı o fabrikanın hammaddesi 
bulunan yerde yapacağız. Plân işte bu fikri ge
tirmek için, yani iktisadi yatırımlar bakımından 
en fazla verimli olduğu yeri tercih etmek, iktisadi 
kuruluş yeri olarak birbirine müsavi değerde 
yerler varsa bunlardan geri kalmış bölgeyi tercih 
etmek esasına göre yazılmıştır. Plân hedefleri ve 
stratejisi dikkatle okunursa bunlar birer birer 
sarilh maddeler halinde gösterilmiştir. Bu itibarla 
bu kardeş bilme sözünü, biraz mizahi bir hale bü
rünen fikrimizi vuzuha kavuşturmak için bu nok
tayı da arz etmek istiyorum. 

Son olarak muhterem arkadaşlarım, bir şeyi 
daha gene lâtife ile savmak isterim. Senatoda 
Sayın Adalet Partisi hatiplerinden biri bize şu ' 
muahezeyi yaptı. (Soldan, «O Senato da idi» sesi) 
Senato başka ama parti bir, Iben onu sormak isti
yorum. O halde bunun üzerinde durmuyorum. 
Madem ki, şahsı adına konuşmuştur diyorlar^ 
mademki Senato başkadır diyorlar. Bu muaheze 
üzerinde durmuyorum. Yalnız sarih olarak sor-
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mak istiyorum. Plân hedefleri ve stratejisini im-
Zcihyaıı, plânın tablolarını, ma'kro hesaplarını gö
rüp kabul eden Hükümetteki A. P. li mi, Sena
todaki A. P. limi, ıburadaki A. P. limi bu parti
nin sözcüsüdür? Bunu ıbilmeye de ihtiyacımız 
vardır. (Ortadan bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına, Sayın Demiray. 
ADALET PARTliSÎ MECLÎS GRUPU ADI

NA TAHSİN DEMÎRAY (İstanlbul) — Pek 
muhterem arkadaşlar; Sayın Barbakan Yardım
cısı Profesör ve sevimli arkadaşımız... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Teşek
kür ederim. 

TAHSİN DEİMÎRAY (Devamla) — Kendisi
ne has nezaket ve sevimlilik içinde mukabil gö
rüşleri huzurunuza getirdiler. 

Şimdi bu huzurunuza gelenleri alt alta olduğu 
gilbi kayıt edince çek garip 'bir şey oluyor; bun
lar bir sıra dâhilinde gelmediği için çok karışık 
'hal alıyor. Bunların arasında en mülhımmi Parti 
'bakımından olanı. A. P. olarak Ibırinci Karma 
Hükümette buna imza konuldu dediler, mühim 
d a n bence bu, bu imza keyfiyeti, (Plân hedefleri 
ve stratejisi) broşürüne ilâve edilmiş. Şöylece, 
ayrı bir sayfa işgal ediyor. (Göstererek) Bura
daki notta : Palan tarilhte Resmî Gazetede böyle 
çıktı, Hükümıcıt değiçûnoe Analık ayında yeni 
Karma Hükümet tarafından da kaJbul edildi kay
dı var. Bunu zaten evvelce arz ettik. Evvelâ bu 
plân tarihî Ibir vesikadır. Binaenaleyh biz de bun
lara siyasi vesikalar olarak kıymet veririz. 

Burada görülüyor ki, Kabineye dâhil bulu
nan arkadaşlarımız kabul etmiş... (Siz iştirak et
mediniz mi sesleri?.) Kalbineye iştirak eden ar
kadaşlar kabul edince ve dolayıısiyle biz de işti
rak mevkiindeyiz. (Alkışlar) 

Fakat arkadaşlarımız, neyi kalbul etmişler?... 
Plân hedefleri ve stratejisini, yani şu broşür 
muhteviyatını. Bunun birinci sayfasında, plân 
hedefleri ve stratejisi hakkında not var; tabiî no
tu kabul ediyoruz... (Gülüşmeler) 

Buradaki on maddelik esaslar kabul edil
miştir. Tabiî kabul edilmiştir. Çünkü, evvelâ 
Anayasa plân yapacaksın, diyor, bunu kabul 
ettik. Yani kabul işi, Aralık ayında başlamadı, 
asıl kabul referandumla başladı, safha safha 
geldi. 

Yapılan plân hedefleri ve stratejisine gelin
ce, burada «Türk topluluğu yaşayış şekli olarak 
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demokrasiyi seçmiştir» deniliyor. Bunu kabul et
tik. Esasen biz asırlardan beri, bu millet demok
rattır, diyoruz. Bunları hepimiz söyledik ve he
pimiz söylüyoruz,x Plân hürriyeti, içtimai ada
leti esas almış; şimdi biz hürriyeti mi kabul et
miyoruz, diyeceğiz, adaleti mi kabul etmiyoruz, 
diyeceğiz? Bunların hepsini kabul ediyoruz. 

Kalkınma plânı : «15 yıllık bir perspektif 
içinde uzağı görmek...» ten bahsediyor. O tarih
te biz bu uzağın, nasıl bir uzak olduğunu bil
miyoruz ama alelade bir müessese bile tatbikat
ta uzunca bir devreyi nazara alır, bu, gayet 
tabiî bir şeydir. Binaenaleyh, bunlar umumi kai
delerdir. 

Sıra bu broşürde kalkınma hızı meselesine ge
liyor. Buna daha evvelki konuşmamızda işaret 
ettik. Aşağı düşürün, demiyoruz. Yukarı çıkar
mak ise, bu hesaplara göre, mümkün görülmü
yor. Demekki, kolay değilmiş. Birtakım müş
küller varmış. Plân aşağı - yukarı eski on sene
nin gösterdiği oranı kabul etmiş. 

Plân stratejisinin yanı sıra bir mühim me
sele var, ki bunu da hatırlamalıyız. Stratejinin 
kabulü istendiği sırada Hükümet yeni kurul
muş idi; biliyorsunuz. Denilebilir k i ; yenilik 
mazeret mi? Mazeret tabiî... Türkiye'de parlâ
mentoyu nasıl açtık? Buraya nasıl geldik bili
yorsunuz. Binaenaleyh, esas işimiz demokrasiyi 
kurmaktı. Kâğıt üzerinde demokrasi gelemez, 
hukuk devleti kurulamaz. Hukuk devleti, uğ
raşa uğraşa, çabalaya çabalaya oturtulacaktır. 
Hâlâ böyle çabalara devam ediyoruz. 

îkinci bir mesele de şu : Koalisyona girer
ken iki taraf arasında kabul edilmiş bir proto
kol var. O protokol ile kabinenin programı da 
birer siyasi vesika. Stratejinin yanı sıra böyle 
iki vesika daha var. O günün şartlan içinde de 
plânlama ve strateji ile ilgili bir kısım fikirle
rimiz, noktai nazarlarımız ortaya konulmuş. 

Binaenaleyh, bizim arkadaşlarımızın strate
jiye ait tutumları bu vesikalar ve noktai nazarla 
birlikte mütalâa edilmelidir. Biz, burada ve bil
hassa karma ekonominin hususiyetini belli ede
lim, diyoruz; karma ekonomiyi bugünden ya
rma kaldıralım, demiyoruz. Karma ekonomi du
rumu bir realite. Biz, burada bu realiteyi ele 
alıp sınırlandırmak istedik, bunu söyledik. Ba
kanlarınızın imzası var, sözüne karşı cevabımızı 
vermiş bulunuyoruz. 
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Şimdi burada, mühim olan bir başka hususa 

temas edeceğiz. 
Yatırımlar ve Yatırım Bankası meselesi : 

Bir zamanlar Sümerbank bu işi yapacak idi. 
Ama o da yapamadı. Şimdi, bütün bu Devlet 
işletmeleri arasında merkezî bir hazne yapıla
cak. Bu güzel. Ama, burada Devlet sektörü bil
hassa kendini düşünmüş. Bizim istediğimiz, 
memlekeette geniş bir sermaye piyasasının ya
ratılması; iktisadımızın tümüne şâmil bir ser
maye piyasasının yaratılması. 

Serbest teşebbüs sahası buna muhtaçtır. Da
ha evvel söylediğimiz hususata bu noktada bir 
daha işaret etmek isteriz. 

Yatırım meselesine gelince : Evvelâ şunu be
lirteyim ki, dünya ilerlemiş, biz geri kalmışız. 
Hükümet olarak, modern insanlar olarak, ay
dın kişiler olarak bu ilerlemiş dünyanın orta
sında birçok ihtiyaçlarımız var. Fakat imkân
larımız dar. Delik büyük, yama küçük. Bu 
böyle olmakta uzun yıllar devam edecek, mem
leket de, bizim memurlarımız da sıkıntı çeke
cektir. Gönül istiyor, fakat ulaşmak mümkün 
olmuyor. Girilmiş olan yol bizi bu noktaya ge
t irdi; her şey Devlete bağlandı. Fakat ötede 
Amerika'da, başka bir kader tecelli etti. Orada, 
ilkokul, ortaokul ve üniversiteyi Amerikalı ken
disi kurdu. Devletin dışında kurdu. 

Bizde Devletin evvelâ gelenek olarak yapa
cağı, geniş hizmetleri var. Yalnız Hükümet, ka
rakol binalarını değil, başka okullar ve hasta
neler olmak üzere, pek çok çeşitli binaları ve 
müesseseleri Devletin yapması gerekiyor. 

Bu gibi hizmetlerin bütçenin normal çerçe
vesi içinde başarılması gerekiyor. 

Biz, bunun üzerinde durmuyoruz. Münakaşa
mız bu değildir. Memlekette iktisadi gelişme 
oldukça bütçe artacak ve bu gibi hizmetler da
ha iyi yapılmakta devam edecektir. 

Geriye kalıyor, Devlet eliyle yapılacak, ya
tırımlar. Bu yatırımlar da iki türlü : Birisi 
iktisadi mahiyetteki enfrastürktür yatırım, ya
ni jeo envcstisman; bunu kabul ediyoruz. Ka
bul ediyoruz ama, Türkiye'de asma köprüler 
yapabilecek miyiz? Ama, umumiyetle bizim 
fakir memleketinizde her muhtacolduğumuzu 
yapmak mümkün müdür? Binaenaleyh enfras
türktür yatırımları Hükümet, imkân buldukça 
yapmalıdır, elinde para olunca yapmalıdır. 
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Ama çok uzun beklenirmiş, ne yapalım, kaç 
sene sürerse sürer, başka çaremiz yok. 

Devletin iktisadi mahiyette ikinci grup ya
tırımlarına gelince; bu da Devlet işletmeleri 
ile iktisadi teşekkülleri sahasına ait. Bunun 
için tasfiye ediniz, dondurunuz demedik; çer
çeveleyiniz dedik. 40 sene bu sahaya gayret 
sarf ettik. Bizim bildiğimiz baba oğula serma
ye verir, işe başlatır. Türkiye'de ise oğul ba
baya sermaye verdi. Olmuş bir kere bunu 
münakaşa edecek değiliz. Ama, artık sınırla
yınız; kendi imkânları derecesinde yürütünüz 
idare ediniz, diyoruz. Milletten bu Devlet 
sektörü için para çekmeyiniz diyoruz. Milletten 
alırsan, millette bir şey kalmıyacak ve bekle
neni yapamıyacaktır. Mesele budur. Görüşü
müz bu olduğuna göre; Hükümet falan fabri
kayı yapsın mı? Yaymasın mı? Söyle bana 
dersen ıben girmem öyle münakaşaya. (Gülme
ler) Elinde paran varsa ve zaruri ise yap. Yal
nız benden para isteme. îşte bunun prensibini 
halletmek lâzım. Yozgat'da Bira Fabrikası 
kurulması konusu üzerinde İsrarla durdular. 
Bu hususta ben bir şey söylemem, zira arka
sında politika var, rey meselesi var. Ama yi
ne de söylemek lâzım. Çünkü artık hakikatleri 
söylemenin zamanı gelmiştir. Almanya'nın 
birçok şehirlerinde bira fabrikaları var. Ama 
onların bize kıyasla birçok imkânları mevcut. 
Meselâ, Yozgat'da tren yok istihsalinizi nereye 
ve nasıl nakledeceksiniz? Bu dar saha bunu 
kaldıni' mı? Şimdi ben, bunun mesuliyeti al
tına girip de, yapılsın veya yapılmasın diye 
bir şey söyliyemem. Ama bildiğim şu var ki ; 
Almanya'da birayı atlı ve lastikli arabalarla 
usul usul götürüyorlar. Biz bu memlekette se
nelerce bozuk bira içtik, Ankara'dan istanbul'a 
bir?, taşıdık (Gülüşmeler)... 

Hulâsa bizim görüşümüze göre klâsik mâ-
nasiyle Devlet hizmetleri anlayışımıza göre -ki, 
maziden, Osmanlı Devletinden gelmektedir. Ya
pılacak hizmetler normal bütçe ile yapılmakta 
devam edecektir. Jeo envestisman Devlet tara
fından yapılacaktır. 

Ticareti, ziraati ve sanayii cümle iktisadi 
faaliyetleri millet yapacaktır. Bu millet sek
törünün başarı gösterip gösterem'iyeceğini hele 
bir deneyelim. Bu millete beş on sene imkân 
verelim. îşte zemberek noktası burası. Biraz 
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da bu yolda gayret gösterelim, bunu da göre
lim. 40 sene bekledik Devletin yapacağını. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Sayım Deraıiray'a hakikaten teşekkür borçlu
yuz; çünkü bâzı mevzular vuzuha kavuştu. Ve 
haikikaton tatlı bir üslûp içinde, fikir müna
kaşasına alışık bir insanın tatlı üslûbu içinde 
bâzı noktalara vuzuh vermiş oldular; hakikaten 
müteşekkirim. Bir defa bir noktayı kabul ve 
teslim ettiler. Bu kadirşinaslığı, hu siyasi ah
lâk örneğini huzurunuzda hen de tescil etmek 
isterim. Adalet Partisi olarak Hükümetimizin 
imza ettiği vesikaya biz de evet demişizdir, bu
yurdular; biz de kabul etmiş sayılırız, dediler. 
Hakikaten öyledir. 

ARÎF ERTUNGA (İzmir) — Not zaten. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ke

rem buyurun, benim silsilei kelâmım daha ça
buk bozulur, Tahsin Beyden. Müdahale etmez
seniz daha kolay cevap veririm. 

BAŞKAN — Yani Arif Bey karıştırmayın 
demek istiyorlar. (Alkışlar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Demiray'ın 
arz elttiğiım gibi, bir parti sözcüsü olarak, elbet
te prensip adamı olarak söyledikleri şeyi; ya- I 
ni Hükümetimiz imzalamıştır, koalisyonda kar
ma Hükümet de parti olarak biz de beraberiz, 
dediği vesika şu esasları ihtiva etmektedir : 

% 7 kalkınma hızı kabul edilmiştir. Binaen
aleyh % 7 kalkınma hızı a^dır, çoktur, demiyo
ruz, buyurdular; artırın demiyoruz, imkânlar 
mahdut biliyoruz. Azaltın diyemiyoruz, daha 
yavaş ilerlemeye tahammülümüz yoktur. Bina
enaleyh 15 seme bekleyin bakalım halk ne yapı- | 
yor, demiyoruz. % 7 kalkınmayı gerçekleştire
ceğiz, diyor bu vesika. Bu % 7 kalkınmayı kar
ma ekonomi sistemi içinde gerçekleştirebilmek 
içim, özel teşebbüsün yatırımlarını âzamiye çı
karmak, özel teşebbüs bakımından şu çizilen , 
sınır içinde özel ieşeibbüsün yapmıyacağı şey
leri de Devlet iyapsm diyoruz. Bir defa plân 
fikrini kalbul ediyor; çünlkü kalkınma plânları 
hazırlanacak diyor. Plân yapmayı Hükümetin, 
dolayi'siyle kalbul buyurdukları veçhile parti- | 
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nin, grupun kalbul ettiğini, plân yapmanın mut
laka şöyle titiz bir temelden geldiğini veya na-
zaricilerin ortaya getirdiği bir şey olduğunu ve
ya Sovyet usulü olduğunu, yani açık söyleme
diler deımin, ama bâzı benzetmeler v. s. yaptı
lar, bir küçük imada bulundular. Ne 'yapalım, 
Parlementoyu nasıl açtık, nasıl kurduk biliyor
sunuz, Sayın Demiray. Parlemento açıldığı gün
den beri ben şu kanaatteyim ki, güçlüklerden 
geçtik, ama bu Meclis ve bu Meclisten kuvvet 

"alan, defaatle söylediık sadece bu Meclisten kuv
vet alam hükümetler kanaatlerini söylediler. Bir 
dış teısirin altında bunu imzaladık, bir dış tesi
rin altında plân fikrini kabul ettik, görüşünü 
zannederim sizin kadar muhterem, necip arka
daşım. da, partisi de bütün partiler de redde
derler. (Alkışlar) Bir dış baskı altında değil 
tam bir hürriyet içinde, her satırını münakaşa 
ederek bunu imzaladık. Arkadaşlarım, hatırlar
lar, beıniraı partime mensup bir bakan arkada
şım bir cümlesinde uzun münakaşa etti. Eğer 
münakaşa neticesinde fikrinde ısrar etseydi el-
ıhette değişıtirecdktir. Bunda dokunulmazlık 
yoktur. Arz ediyorum, krizlerden geçtik, güç 
devrelerden geçtik. Bu parlâmento büyük imti
han verdi. Bu parlâmento Türkiye'de demok
ratik rejim içinde ve kısa zamanda çok şey ya
pılabileceğinin örmeğini verdi. 

Münakaşayı uzatmamak için bugün cevap 
arz etmedim. Daha evvel konuşmuş bâzı sözcü 
arkadaşlarımızın, Sayın Demiray'ın 1962 yılı 
itibariyle söyledikleri sözler oldu. Yarın fırsat 
olursa Hükümet adına bir arkadaşım veya ben
deniz cevap arz edeceğim. 1962 yılı içinde re
jimi tarsim bakımından, ama kanunları çıkarma 
bakımımdan ve iktisadi alanda iktisadi hayata 
canlılık getirme bakımından hangi mesafeler 
ailınımışitır ? Birinci Karma Hükümet ve İkinci 
Karma Hükümet «zıamanı diye ayırmaksızm 
ıtopyeıkûn bu devre zarfında bu parlâmentonun 
müşterek eseri olarak hangi neticeler alınmış
tır? Bunu arz edeceğim.. Bu alınmış olan neti
celerle ve bu vesikanın kamul edilmesiyle siyasi 
partilerimizin, siyasi partilere dayanan demok
ratik rejimimizin övünmesi mümkün olduğu 
inancındayım. 

Bakalım bu vesikaya ne diyor? 15 yıllık bir 
ıgörümge içinde el'bet uzağı göreceğiz dediler, fa
kat devamını lütfedip okumadılar. Beşer yıllık 
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dönemleri kavramak üzere kalkınma plânları ha
zırlanacaktır. îşte Hükümetlerinin ve beyanları 
veçhile partilerinin kabul ettiği vesika beşer yıl
lık plân fikrini kaibul etmiştir. Tenkid ettikleri, 
beş yıllık plân olamaz dedikleri hususu Adalet 
Partisi Koalisyonu ve dolayısiyle partimiz kaibul 
etmiştir. Eğer bir seçim döneminin dışına taşan 
bir taaiMıüdün altına hiçbir Meclis giremez den
se idi 1970 - 1980 senelerine kadar uzanan dış 
borç anlaşmalarını Meclislerin hiçlbir zaman tas* 
dik edememesi, Hükümetlerin hiçbir zaman imza 
edememesi gerekir idi. Demek ki, iktisadi konu
larda uzun vadeli bâzı meselelerin halli için Ihü-
kümetler de ve o hükümetlerin dayanağını teş
kil eden meclisler de bir seçim döneminin hudu
dunun dışına çıkan bâzı taahhütler altına girer
ler. Zannediyorum ki, bu beş yıl ve dört yıl me
selesinde, hiç değilse partinin görüşünü temsil 
ediyor, kabul ediyor dediklerine göre, bir büyük 
meselemiz kalmadı. 

iç kaynaklar bakımından; bu plân yatırım 
için iç kaynakların muayyen bir nisbette artırıl
masını derpiş ediyor. Bu plânın hedefleri strate
jisi açıkça, bazan çok cazip bir cebrî tasarruf va
sıtası olan, enflâsyondan sakınmak gerektiğini ve 
kamu tasarrufunu artırmak için başvurulacak 
sıhhatli yolun dürüst vergi yolu olduğunu ifade 
ediyor, öbürü de bir vergidir, gizli vergidir, sos
yal adalete aykırıdır; fakiri ezen, orta halliyi fa
kir yapan, memlekette sosyal çalkantılar yarata
bilen, toplum yapısını sarsalbilen bir gayriâdil 
vergileme tarzıdır enflâsyon.. Ve üstelik de, ikti
sadi mahzurları, dış ticaret dengesi üzerinde, 
yapı malzemesi üzerinde yaratacağı menfi tesir
ler saymakla bitmez. Binaenaleyh bu plân ve bu 
plân hedefleri, stratejisi bunu da derpiş ediyor, 
yatırım hacminin artırılması ve bunun finanse 
edilmesinde muayyen bir kaynağa dayanılması 
{hususunu da derpiş ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, itenkid buyurulan 
(bölge kalkınması konusunda da, yani bölgeleri 
eşit tutma v.s., demin arz ettiğim temel prensip
leri gene bu plân derpiş ediyor. Yani yatırım 
projelerinin hazırlanmasında birden fazla kuru
luş yeri yapılmasına çalışılacak, aranmasına ça
lışılacak, birden fazal kuruluş yeri olduğunda 
/bunlardan geri kalmış bölgede olan tercih edile
cek, iktisadi verimlilik bakımından müsavi veya 
müsaviye benzer durumda iseler diğer yatırım 
kıstaslarına göre eşit durumda olan projelerin 
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geri kalmış bölgeleri kuruluş yeri olarak göste
renleri tercih edilecektir. 

Sonra özel teşebbüs yatırımlarının belli böl
gelere tevcihi için teşvik tedbirleri alınacaktır. 
Yurdun geri kalmış bölgelerinde özel teşebbüs ya
tırımlarının yapılmasını teşvik etmek için kredi 
kolaylıkları veya belki vergi farklılaşmaları ya
ratmak suretiyle imkânlar araştırılacaktır. Kabul 
buyurdukları, Hükümetçe, grupça kabul buyur
dukları, destekliyoruz dedikleri plân hedefleri ve 
stratejisi bu esasları ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırım bankaları 
bakımından muvazeneli olsun, dediler. Bu Hü
kümet, yatırım bankacılığı ile alâkalı iki tasarı 
sevk etmiştir. Birisi özel teşebbüsün yatırım yap
masını mümkün kılacak şekilde, yatırım kredisi 
verecek kredi müesseselerinin yokluğunu telafi 
etmek için özel yatırımlara müteveccih yatırım 
bankaları adımı atılmıştır. Devlet yatırımları ba
kımında da dağınıklığı önlemek için, Devletin 
yapacağı yatırımı hakikaten projesi belli verimli 
sahalara yapalbilmesini, plâna uygun sahalara 
yapabilmesini sağlamak için bir başka yatırım 
bankası sevk edilmiştir Binaenaleyh yatırım ban
kacılığı konusunda hakikaten her iki ayağa da 
kuvvet .vermeye çalışılmıştır. Buyurdular ki, biz 
•bunlardan birini hudutluyoruz, yanlış anlama
dım ise, yanlış anlamış olaJbilirim. Yani plân hu-
dutluyor mânasında ifade buyurdularsa, plân 
eğer bu sektörlerde yapılacak yatırımlardan biri
ni hudutluyorsa özel sektördekini hudutlamıyor 
mulhterem arkadaşım. Açıkça ifadet etmiştir ki, 
metninde, Devletin yapacağı yatırımlar Devletin 
gelirleriyle sınırlıdır; âmme gelirleriyle sınırlı
dır ve bunun tavanı plânda gösterilmiştir Bu ka
dar gelir temin edebilecektir ve buna göre Devle
tin yapabileceği yatırımların hacmi bellidir, özel 
sektörün yapacağı yatırımlar bakımından ise alı
nacak teşvik tedbirlerinin gelecek yıllarda geçmiş 
yılların rakamlarına nazaran çok yüksek ve git
gide yükselen yatırım rakamlarına vâsıl olacağı 
tahmin edilmiş, tahmin üzerine bâzı rakamlar 
konmuş, fakat hiçlbir zaman özel teşebbüs daha 
fazla yatırım yapmak isterse bunu teşvik etmek
ten, teşci etmekten başka bir şey düşünülmemiş
tir. Dünkü konuşmamda da arz ettiğim gibi, özel 
sektörün bu arada tahmin edilen yatırımların 
üstünde yatırım yapması hem mümkündür, hem 
de arzuya şayandır. Bu itibarla hudutluyoruz 
dendiği takdirde, bunlardan biri hudutlanmıştır 
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(»teki lmdutlanraaımştır. Bu tabiî bir şeydir, 
iiıT demokratik plânlamada, her demokratik plân
da 'böyle olması mecburidir. özel teşebbüsün ya
pacakları yatırımlar bakımından şu kadar yapa
bilirsin, bunun üstünde 'bir çivi çakamazisın de
mek demokratik plânlama zihniyetiyle 'bağdaş
ması mümkün- olmıyan bir zilim iyot şüphesiz. 

iMuhltercm arkadaşlarım, yatırımlar 'bakımın
dan yaptıkları tasnife kısaca temas edip huzuru
nuzdan ayrılacağım. Yatırımlar iki türlü olur 
buyurdular. Enfrastürktür yatırımları, bunları 
Devlet yapsın. Sanayi, ticaret yatırımları, bunu 
bıra'ksm. İşte burada korkarım ki, Türkiye'nin 
gerçeklerinden uzaklaşıyoruz. Kalbul 'buyurduk
larını 'civanmertçe burada teslim ettikleri plân 
hedefleri ve stratejisinden uzaklaşıyoruz. Çünkü 
plân hedefleri ve stratejisi yalnız enfrastürktür 
yatırımlarını yapar Devlet, hiçbir sanayi tesisi 
kuramaz demiyor. Ve Türkiye'de Devlet, hiç
t i r sanayi tesisi kurmuyorum diyecek olsa, ben 
hiç şüphe etmiyorum ki böyle bir kesin vazgeç
menin karşısına, yalnız programında şu görüşü, 
bu görüşü dcstekliyen değil, bütün siyasi par
tiler, en liberalim diyeninden 'başlamak sure
tiyle bütün siyasi partiler dikilirler. Devlet 
eliyle yapılacak yatırımlarda esas prensip diyor 
bu strateji, uzun vadeli gelişme için gerekli ya
tırımları, stratejik yatırımları ve özel teşebbü
sün gerçekleştiremediği yatırımları yapmak ola
caktır. özel teşebbüsün gerçekleştiremediği ya
tırımlar arasında elbette sanayi yatırımları da 
vardır. Uzun süreli gelişme için gerekli olan 
stratejik yatırımlar arasında bâzı sanayi yatı
rımları bulunabilir. Yozgat Fabrikası bakımın
dan teferruat üzerinde durdular. Ben sadece te
ferruat olarak değil, kendilerinin üstadane bir 
şekilde konuşmalarını misallerle süslemelerinden 
ilham alarak, bâzı misaller vermek istemiştim. 
Dediler ki, anlıyorsunuz ne demek istediğimi, 
ama politika var açık söyliyemem. Yani kurma-
sanız iyi olur, özel teşebbüs yapsın, hele böyle 
çalkanacağı yerde kurmasanız! Fakat şunu 
arz edeyim ki, bu mevzuda eski iktidar zama
nında başlamış bir teşebbüs vardır; liberalim 
diyen bir iktidar zamanında, 27 Mayıs 1960 
tan evvel başlamış ve istimlâk yapılmış bir yatı
lım parçası vardır. Ve bunun karşısında, bir 
siyasi partiye mensup arkadaşlarımız değil, 
kendi partilerine mensup arkadaşları dâhil ol
mak üzere, varsa Yozgat'tan bilmiyorum, bütün 
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partiler beraber idi. Milletvekilleri varsa için-
deymiştir. Çünkü bütün milletvekilleri beraber
di, gelip başlamış işi bitirin demişlerdir. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye'de Devlet elini tamamen sanayiden çeksin 
demenin mümkün olacağı inancında değiliz. 
Devlet özel teşebbüs yapabileceği, başarı ile 
yapabileceği sahada yatırım yapmak yerine 
özel teşebbüsün yapamıyacağı sahalarda yapsın 
demek yerindedir. 

Bir noktayı daha arz ederek huzurunuzdan 
ayrılıyorum. Amerika Birleşik Devletlerinde 
ilkokulu, ortaokulu, üniversiteyi vatandaş kur
muştur, buyurdular. Bizdekine nazaran vatan
daşın hissesi çok büyüktür, doğrudur; ama yi
ne ilk tahsil ve orta öğretim geniş ölçüde Dev
let yardımiyle yaşar. Mahallî idareler, Devlet 
bütçesi değil ama mahallî idarelerin birhayli 
geniş kontrübüsyonu vardır. Ve büyük ve tarihî 
özel üniversitelerin dışında, sayıları pek çok «Sta
te Univercity» adını taşıyan Devlet üniversite
leri vardır; eyalet üniversiteleri vardır. Bina
enaleyh Amerika gibi liberalizmin belki en ileri 
noktasına kadar gitmiş olan bir memlekette da
hi bunu vatandaş yapıyor diye düşünmek kim
senin aklına gelmemiştir. Günden güne artan 
bir nisbetle Devletin bu sahadaki yatırımları art
maktadır. Ve halen arz ettiğim gibi yüksek 
öğretim sahasında dahi estkii ve tarihî üniversi
teler dışında Devlet üniversiteleri çoğunlu
ğu teşkil eder hale gelmişlerdir. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bu mâruzâtımla 
zannediyorum bâzı birleşme noktaları, yaklaş
ma noktaları tesisine yardımcı oldum. Biraz 
dağınık ve karışık konuştumsa özür dilerim. 
Fakat müm'kün olduğu kadar plân içinde kal
maya çalıştım. İnşallah muhterem arkadaşım
la Prens Sebahattin, Ziya Gökâlp, Leplay, 
Durkheim, münakaşasını dışarda yaparız, 
Kendisiyle Ibu mevzuyu Ikonuşmakdan zevk du
yacağım. 

Yalnız bir noktayı arz ©deyim. Plânlama 
teşjkilâtı yailnız bir metotla mı çalışmıştır? 
Hayır, bütün ilmî metotları birilikte kullan
maya çalışmıştır. Ve kendilerinin Leplay me
toduna, Prens Sebahattin'in metoduna çok bağ
lı olduklarını bildiği tiçin memnun olacakları 
düşüncesiyle arz edeyim k i : Türkiye'de yapılmış 
olan monografilerin köy incelemelerinin bel
ki en güzeli Devlet Plânlama Teşjkıilâtının ite-
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şebbüsü ile ele alınmıştır. Bahis buyurdukları 
Harward Üniversitesinin hemen onu yanındaki 
Amerika'nın 'en büyük üniversitelerinden biri 
olan M. I. T. nin sosyollijik 'kürsülerimin ba
şımda olan yalnız Amerika'nın değil dünya
nın tanınmış sosyologlarından biri bu çalış
manın içinde'dir. Türkiye'ye kadar gelmiştir. 
Birçok kıymetli Batılı ilim adamları bdzim ho
calarımızla ve arkadaşlarımızla beraber son 
derecede istifadeli olacaik monografi'k bir ça
lışma mahiyetinde, anket mahiyetinde çalış
malara girmişlerdir. Ve bu çalışmalardan da 
plânın tatbikatı safhasında, daha (sonraki 
plânların hazırlanmasında geniş ölçüde isti
fade edilecektir. İstatistiklere mi dayanılmış-
tır? Monografik çalışmalara .anketleri imi da-
yanılmıştır1? Muayyen mevzularda plânı bağ
lamadan evvel bâzı anketler yapmak lüzumu
na kaani olunarak süratle anketler yapılmış, 
örnekleme usulüyle çalışmalar yapılmıştır. 
Türkiye'de ne kadar bilgi varsa muayyen sa
halarda, bunların hepsinin tesbitine gayret 
edilmiştir. Kurulmuş olan 20 özel ihtisas ko
misyonu, Plânlama Teşkilâtı uzmanları dı
şında özel sektörde, âmme sektöründe başa
rı sağlamış uzmanlardan kurulu, Devlet teş
kilâtının yetkililerinden kurulu 20 özel ih
tisas (komisyonu Türkiye'de her sahada mev
cut ne kadar istatistik! bilgi, rapor, anket 
varsa bunu tesbitle işe başlanmıştır. Yıllardan 
beri yazılmış ve Sayın Baran arkadaşımızın 
dün bahis buyurdukları anketler, raporlar o 
rafta kalan raporlar v. s. bunların hepsini de
ğerlendirmek için tam bir anventer yapmak
la işe başlamış, Türkiye'de her sahada bilgi 
olarak ne var evvelâ bunu derlemiş, ondan 
sonra bu sahanın meselelerini, imkânlarını, 
genişme,. istikâmetlerimi tesbite çalışmış ve bu 
plân bu bir cilt gerisinde yatan ıkırka yakın 
sektör raporu ve diğer raporlarla birlikte ke
sif bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çık
mıştır. Bu litlibarla zannederim ki, plânlama
daki uzmanlarımız Durkkeim ve Ziya Gökâlp '-
m olduğu kadar sayın üstadımızın benimse
diği Peplay'm ve Prens Sabahattin'in ruhunu 
da şad etmiştir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Ahmet 
Oğuz. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, beş yıllık kalkınma plânı münase-
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betiyle karşılıklı konuşmalarda, bilhassa Sayın 
Başbakan Yardımcısının verdiikleri cevaplar
dan sonra basit gibi görünen, fakat ince mâ
nası olan, bundan sonraki Hükümet çalışma
larında büyük müesseriyet payı bulunacak bir 
sui tefehhüme mahal (bırakmamak için bir nok
ta üzerinde durmak zorundayım. 

Birinci Koalisyon Hükümeti müşterek bir 
çalışma yaptı, İkinci Koalisyon Hükümeti ça
lışma halinde, yarın 3 ncü ve 4 ncüler takihe-
decektir. Ve bunlar öyle anlaşılıyor ki, nispî 
seçim içinde memleketin tabiî bir Hükümet şek
lini de almak durumundadır, bu çalışma şekli. 

Bendeniz verilen karşılık cevaptan şöyle bir 
mâna çıkardım: Hükümetiniz, Birinci Koalisyon 
Hükümetiniz, umumi olarak hu ana prensipler
de mutabıktı, imza da ettiler. Biz şimdi, Hükü
met olarak, size sözcüyü dinledikten sonra, 
hangisini karşımıza ralıp da cevap vereceğiz; 
bunun karşısında mütereddidim, cevap bekliyo
rum gibi haddizatında tabiî görülen fakat müş
terek ve ileriye muzaf verimli çalışmaları ak-
satabilen mânayı çıkartmak doğru mudur? 
(Ortadan «öyle değil» sesleri) Bendeniz o his 
altında kaldım. (Usulle ne alâkası var, sesleri) 

Şimdi, Anayasa, plânlı çalışmayı âmirdir. 
Elbette her parti, bu plânlı çalışmayı tekabbül 
etmek durumundadır. Bu plânın, şekli müza
keresine taallûk eden bir kanun ve stratejisine 
taallûk eden esaslar tesbit edilmiştir. Onlar da 
göz önünde tutulacaktır. Fakat bu hiçbir za
man, bu ana prensipleri, plânın stratejisinin 
ana esaslarını görmek demek, muuayyen bir he
defe vâsıl olmak için tertibedilen .bir sentezin, 
bir plânın metodunun mutlaka evvelden bir 
şekilde olacağını kabul etmek mânasına gelmez. 
Onun muhtelif şekilleri, muhtelif durumları 
olabilir. Aynı gayeye bu ana prensipleri tekab
bül etmiş olmamıza rağmen, bambaşka bir gö
rüş, ayrı bir metotla varmak da mümıkündiir. 
Binaenaleyh... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz konuşmalarınızı 
usule uydurunuz. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Usule geli
yorum efendim. 

Parti grupları Hükümette azaları bulunmuş 
olmalarına rağmen, yüksek huzurunuza sunu
lan bir plânın tümü hakkındaki boşlukları, ak
saklıkları, bu işin pratikte netice verip^vermi-

- ^ ? 4 9 -



M. Meclisi B : 1 
yeeeği hususundaki fikirlerini beyan ederlerse, 
o partinin Hükümet âzalarının ana noktalarda 
mutabakatlariyle tezat haline gelmiş olamazlar. 
Böyle bir inanca sahibolmak, dünün, bugünün 
ve yarının kooalisyonlarmı daima tehlikeye 
sokabilecek durumdadır. Bunu arz etmek isti
yorum. 

Bu vesile ile şunu da tekrar Yüksek Huzu
runuza sermek zorundayım ki, plânın usuli mü
zakeresine aidolan Kanunun nasıl şartlar altın
da getirildiğini, vaktin darlığı, konsorsiyomun 13 
Kasımda içtima zarureti ve sair sebeplerden 
grup arkadaşlarının karşılıklı çalışmaları ile na
sıl tacil edildiğini biliyorsunuz. Buna rağmen 
Yüksek Huzurunuza sunulan plânın gruplara su
nulması, müzakeresi belki de bir usul olmak lâ-
zımgelirken sırf böyle bir memleketin yüksek 
menfaatine taallûk eden acele davranışın netice
si gruplara da sunulmuş, müzakere edilmiş ve 
ondan sonra bakanlarına direktif verilerek, ka
bul edin veya kabul etmeyin diye bir durum 
da ihdas edilmiş değildir. Ben bunun, bu yılın 
hususiyetlerinin bir neticesi ve memleketin men
faatine olduğuna kaani bulunanlardanım. 

Bu itibarla arkadaşlarım, Hükümet namına 
cevap veren arkadaşımızın dikkat nazarını şu 
noktada çekmek isterim : Ama prensiplere ve 
stratejiye taallûk eden, umumi neticeye muta-
allik görüşlerdeki mutabakat; grupların bu plâ
nın eksikliği, noksanlığı, plânın istikameti, plâ
nın veriminin olup olmıyacağı hakkındaki fikir
lerini beyan etmelerine mâni değildir. Şu halde 
dünkü idareye muzaf olarak bakanlara mı ina
nayım sözünün, gruplarını mı muhatap alayım 
sözünün yarın bir başka parti içinde evleviyetle 
konuşulabileceğini teemmül etmek durumunda
yız, zorundayız. Bu itibarla, böyle müşterek 
memleket dertlerini ele alan Koalisyon hükü
metlerinin verimli çalışabilmesini sağlamaya ma
tuf bu yolda çok dikkatli olmamız lâzımgeldi-
ği kanaatindeyim. Filhakika partimiz namına 
sözcülük yapan arkadaşımız, dün bütün plânın 
tümünü bir kenara bırakarak, yalnız bir nokta 
üzerinden hiçbir şey olmasa bunun için bağrıma 
basacağım mânasında burada konuştu. O da ne 
idi? O da bu memleketin idare adamlarının, Hü
kümetin, parlâmento âzalarının, memleket ida
re eden bütün memur kütlesinin iktisadilik mef
humu içine girerek Devlet idaresinin bambaşka 
yönden (inançlar içerisinde ele alınma zarure-
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tini kendilerine telkini edebilmiş olması, o yoîu 
açmış olması bu plânı başımız üzerinde gez
dirmek için kâfidir neticesine vardı. Varma
dan evvelki fikirleri belki de plân realite ola
rak, pratikte yarın umulanın yüzde birini ver-
miyeceğinc kaani olmuş olabilir. Bu hususta 
ayrıca söz sıram vardır, bilgiler arz edeceğim. 
Fakat usul bakımından arkadaşlar, memleketin 
idaresi koalisyon hükümetlerinin ciddiyet, efen
dilik, verimli bir şekilde çalışmalarına müte
veccih usulü olma bakımından bu noktanın tes-
bitincle ve zabıtlara geçmesinde, sarahate var
masında bendeniz zaruret hissetmekteyim. 

Bir partinin, muayyen mesuliyet alan in
sanların, ana prensiplerde, görüşlerde muta
bakata varıp Hükümette birşey imza etmiş 
olmaları, o partinin grupunun o teknik bilgi et
rafındaki görüşlerini ifadeye mâni olmadığı gi
bi, tamamen zıttını da ifade etmesine imkân 
verir kanaatmdayım. Sözlerimi böylece bağlıyo
rum. Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sizinki de 
mi usul hakkında ? Buyurun, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU ( (Kayseri) 
—• Efendim birkaç kelime ile bir yanlış anlama
yı tavzih etmek isterim. Sayın Ahmet Oğuz 
Beyefendinin söyledikleri; yani Hükümet kabul 
etmiştir, fakat grupun üyeleri çıkarlar, bu plâ
nın şu noktasında bu noktasında hemfikir deği
liz derler görüşü, yalnız kendi partileri bakımın
dan değil fakat bütün partiler bakımından, dün
kü koalisyon partileri bugünkü koalisyon parti
leri bakımından elbette savunulacak ve katılma
sı kolay olan bir görüştür. Nitekim daha evvel 
müşahade buyurulduğu veçhile, Plân Karma Ko
misyonunda ve Cumhuriyet Senatosunda muhte
lif koalisyon partilerine mensup, her koalisyon. 
partisine mensup arkadaşlarımız plânın şu nok
tası bu noktası üzerinde' tenkitler serd etmişler
dir. Fakat burada plân fikrinin esasiyle ilgili, 
plânın süresiyle ilgili, plân hedefleri ve strateji
sinde sarahaten hükme bağlanmış konularla il
gili bâzı beyanlarda bulunulduğu içindir ki, aca
ba vaktiyle Birinci Karma Hükümette ortağımız 
olan arkadaşlarımızın kabul ettiği görüşe parti
leri de katılıyor mu diye sordum ve zannediyo
rum ki, bu soruşum aldığı dürüst cevapla, evet 
plân hedefleri ve stratejisine Bakanlarımız ka-

t 
- 250 -



M. Meclisi B : 7 
tılmakla parti olarak biz de katılmış oluruz ce- j 
vabiyle meselelerin biraz vuzuha kavuşmasına 
hizmet etti. Yoksa elbette ki, Bakanlarımız im
za etmiştir, grup üyeleri, parti artık bu mevzu
da tenkit serd edemezler; böyle bir şey bahis 
mevzuu değildir. Elbetteki konuşulur, tenkidedi-
lir. Nihayet bunun temele taallûk edip etmediği, 
fikrin esasına taallûk edip etmediği veya plânın 
muhtevasına taallûk edip etmediği bir münaka- j 
şa konusu olur. Bu noktayı sarahaten arz et
mek için tekrar huzurunuzu işgal ettim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısının görüşülmesinde 

kendi adına söz istemiş bulunan sayın üyelerin 
çok sayıda bulunması ve kanunun belirli günde 
karara bağlanma zarureti sebepleriyle, kendi 
adına konuşacak sayın üyelere münhasır olarak 
konuşma müddetinin 15 dakika olarak tahdidine 
karar verilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Kayseri 
Mehmet Göker Bahri Yazır 

Niğde 
Asım Eren 

Sayın Başkanlığa 
Kendi adına konuşan hatiplerin lehinde, aley

hinde, üzerinde sırasına göre münavebe ile ko
nuşmaları ve bundan sonra grup adına konuşa
cakları hariç konuşmaların onbeş dakika olarak 
tahdidini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Turan Şahin 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki 
önergeden birincisi, kendi adına konuşacakların 
15 dakika tahditli olarak konuşmalarını, diğeri 
ise konuşmaların lehte, aleyhte ve üzerinde ola
rak tasnife tabi tutulması şeklindedir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — önergelerin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, öteden beri 
fikirlerine ve şahsına hürmet ettiğim Sayın 
Asım Eren Beyefendinin, plân müzakeresinin 
ikinci gününde verdiği bu önergeyi, doğrusu, hiç 
yerinde görmedim. Bu önerge eğer plân muza-
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keresinin bitmesine iki gün kala verilseydi bitta
bi tasvibederdik. Ama daha milletvekili arka
daşlarımız enine boyuna samimî düşünce ve ten-
ikidlerini söylemeden bu önerge kabul edilirse, bu 
plân hem sayın Milletvekilleri, hem de efkârı 
umumiye tarafından iyice anlaşılmamış olur. 
Binaenaleyh bugün, plânın müzakeresinin ikin
ci gününde, bu önergenin kabul edilmemesini 
istirham edeceğim, öyle zannediyorum ve tah
min ediyorum ki, Muhterem Asım Beyefendi 
önergelerini geri alırlar; kendilerine olan sev
gimden dolayı bunu kabul edeceklerini ümit edi
yorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, önerge bir 
değil; sonra Sayın Asım Eren'in imzaladıkları 
takrirde iki arkadaşın daha imzası var. Geri al
ma işi kendilerinin bileceği bir iştir. 

Şimdi, kendi adına konuşacak arkadaşların 
onbeş dakika olarak konuşması talebediliyor. 
Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kendi adlarına konuşacak arka
daşların 15 er dakika konuşmaları kabul edil
miştir. (Sayılmadı, sesleri) Arkadaşlar, ben bu
radan iyi görüyorum. İsterseniz bir kere daha 
oya sunayım. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Gördünüz mü? 

Muhterem arkadaşlar, şimdi ikinci takrire ge
çiyoruz. Yani, lehte, aleyhte ve üstünde olması
na göre konuşmanın sıra ile yapılması talebedili
yor. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. O hal
de şimdi listeyi okuyacağım, lehte, aleyhte ve 
üzerinde konuşacaklara söz vereceğiz. 

Sayın Kocamemi, lehte mi, aleyhte mi? 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) —- Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Kocabilgin? 
YUSUF ZİYA YÜCEBİLGİN (Zonguldak) 

— Lehte. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv ? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut? 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Akay? 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Rahmi İnceler? 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner. 

(«Yok» sesleri) 
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Saym Kadri Eroğan? 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Arif Brtunga ? 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğ-

lu? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Saym Muhittin Güven? 
MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Halûk Nur Baki? 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Lehte. 
BAŞKAN ^~ Saym Sabahattin Savacı? 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Aleyhte. 

BAŞKAN — Saym Kâmuran Evliyaoğlu? 
KÂMURAN EVLlYAOÖLU (Samsun) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Nihat Erim ? 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Sadık Tekin Müftüoğlu? 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Eken? («Yok» ses
leri) 

Saym Sarıibrahimoğlu? («Yok» sesleri) 
Saym Cemal Babaç? («Yok» sesleri) 
Saym Fahir Giritlioğlu? 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Lehte. 
BAŞKAN — Saym Ahmet Oğuz? (Yok ses

leri) 
Saym Şaban Keskin? («Yok» sesleri) 
Saym Zeynel Gündoğdu? 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Üze

rinde. 

BAŞKAN — Saym İbrahim Cemalcılar? 
(«Yok» sesleri) 
Saym Sadi Binay? («Yok» sesleri) 
Saym Yakup Kadri Karaosmanoğlu % 
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (Ma

nisa) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Reşit Ülker? («Yok» ses

leri) 
Saym Kırımlı? («Yok» sesleri) 
Saym Koç? 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Le

hinde. 
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BAŞKAN — Saym Bahtiyar Vural f («Yok» 

sesleri) 
Saym Ali Dizman ? 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Arıkan? («Yok» sesleri) 
Saym Hilmi Baydur? 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Lehte. 

BAŞKAN — Saym İhsan Öiıal? 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Mahmut Alicanoğlu % 

(«Yok» sesleri) 
Saym Yücesoy? 
SAİT SİNA YÜCESOY (Konya) — Aleyh

te. 
BAŞKAN — Saym ismet Sengin? 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Hurrem. Kubat? 
HURREM KUBAT (Manisa) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Ahmet Bilgin? 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Saym Köklü? («Yok» sesleri) 
Saym Şener? 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Hüsamettin Tiyanşan? 
HÜSAMETTİN TÎYANŞAN (istanbul) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Aksoy? 
REFET AKSOY (Ordu) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Küçüker? 
NECMETTİN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 

Üzerinde. 
CEMAL BABAÇ (Kocaeli) — Ben de üze

rinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, olmıyanlar ge
lince, işaret ederiz. 

Şimdi hemen başlıyalım, efendim. Söz leh
te saym Yusuf Ziya Yücebilginindir. 

Buyurun saym Yücebilgin. 

YUSUF ZİYA YÜCEBİLGİN (Zonguldak) 
—- Saym Başkan, Millet Meclisinin sayın üye-
lehi; 

Beş senelik 'kalkınma plânımız Yüksek Mec
liste müzakere edilmektedir. Bu vesile ile fikir
lerimizi arz etmek isterken evvelâ iktisadi 
kalkınmamız için plânın lüzumuna işaret et
mek lâzımdır. Şüphesiz ki, bu plân ancak tat
bikat sahasından kıymet kazanacaktır. İnsanlar 
inanmadıkları şeylerin arkasından koşmuşlar 
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ve onların tahakkuk etmesi için çalışmış
lar. O halde halkımızı plânın hedefine varacağı
na ikna etmek için yapılan tenkidleri karşıla
mamız icabeder. 

Bugün komplike hale gelmiş cemiyetlerde 
mutlaka plânlı kalkınmaya ihtiyaç vardır. 
Plânlı iktisadi ilerleme radarlı iktisadi ilerle
medir. Nasıl ki, radarla mücehhez bir uçak 
mümkün olduğu kadar az kazaya mâruz ka
larak hedefine varır. Plânlı iktisadi gelişme 
de az iktisadi ve sosyal buhranlara mâruz kala
rak hedefine varır. 

Plânı tetkik edecek olursak, bu plânın ta-
mamiyle modern iktisadi kalkınma prensiple
rini ihtiva ettiğini görürüz. Bu prensiplerden 
birisi rasyonel, metottur. 

. Yani memleketin iktisadi imkânları en ve
rimli yerlerde kullanılacaktır. Plânda müşahede 
ettiğimiz ikinci ana prensip ise sosyal adalet 
prensibidir. Birinci prensip yani rasyonel me
tot. sayesinde bugün bütün medeni âlem istih
sallerini âzamiye çıkarmışlar ve halklarının 
refahını teinin etmişlerdir. Bu metot ilk defa 
Amerika'da hususi teşebbüslerde tatbika baş
lanmıştır. İhtilâlden sonra rasyonel çalışma 
metodu Rusya'da da tatbik sahasına konulmuş
tu?. 

İkinci prensibolan sosyal adaletin üzerin- . 
de biraz daha durmak icabeder. Burada bil
hassa sosyal adaletin dozu üzerinde fikirle
rimizi arz etmek zaruretini duymuş bulun
maktayız. Bu dozun tâyini daha ziyade her 
memleketin iktisadi durumuna bağlıdır. Yal
nız sosyal, adalet var diyebilmek 'İçin en 
aşağı bir memlekette asgari ücretin tesbiti ve 
tatbiki şarttır. Sosyal adaletin bir memleke
tin iktisadi durumuna göre (az veya çok) yan
lış olarak tesbiti iktisadi buhranlara yol açar. 
Bilhassa bu mevzuda iktisadi kalkınmaları 
«ırasında yanlış hareket eden milletlerden ders 
almamız ve bugün de bunlardan içtinabetme-
miz plânın muvaffakiyeti için şarttır. Meselâ 
Sovyet Rusya'da ihtilâlden sonra komünizmin 
ideal zannettiği prensiplerinden hareket ede
rek müsavi ücret sistemini tatbika kalkışması 
ve bu hal rekabeti ve teşvik prensiplerini sı
fıra indirerek istihsali azaltmış ve kaliteyi dü
şürmüştür. Netice itibariyle Rus politikacıları 
müsavat prensiplerinden vazgeçerek Ameri
kan sistemini yani kademeli ücret sistemini ka-
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bul etmişlerdir. Bu sayede makul bir sosyal 
adalet dozu içerisinde Rusya yeniden 1924 
ten sonra kalkınma yoluna girmiştir. 

Sosyal adaletin nazara alınmaması ise yine 
iktisadi buhranlara yol açar demiştik. Bu 
hali Birinci Dünya Harbinden sonra Ame
rika'da müşahede etmekteyiz. İktisadi kalkın
manın faydalan muayyen ellerde temerküz 
ederse cemiyetin büyük bir kütlesinde iştira 
gücü fikdanı başlar. Bu hal suni bir sürpro-
düksiyona yol açar. İstihsal edilen mallar (bü
yük bir kütlede para fıkdanından dolayı) 
satılamaz. Bu hal ise fabrikaların kapanma* 
sini intaecdcr ve işsizlik ve sosyal sefaletin 
genişlemesine scbebolur. 1929 iktisadi buhran» 
lan neticesinde iktidara geçen Başkan Roz-
velt Amerikan milletine hitabederek iktisadi 
sahada düşüncelerin ve fikirlerin değiştirilme
sinin zaruri olduğunu ifade etmiştir. 

İktisadi sahada istihsalden ziyade istihlâk 
üzerinde durulmasını ve ekonomik inkişaftan 
mütevellit, gelirlerin sosyal adaletin ışığı al
tında yapılmasının buhranları ve sefaleti ön
lemek için zaruri olduğunu Amerikan mille
tine dujnırmuştur. O halde bizde de sosyal 
adaletin dozunu tesbit ve tâyin ederken iktisa
di inkişafı önlememesine dikkat etmek şarttır. 

Plân üzerinde duracağım ikinci bir nokta 
da özel teşebbüs ile Devlet teşebbüsünün arasın
daki hudut ve münasebetlerdir. 

Bilhassa Müşterek Pazar memleketlerinin 
özel teşebbüs üzerine müstenit bugünkü ikti
sadi kalkınması gerek sosyalizme ve gerekse 
kolektivist memeleketlcre en ağır darbeyi vur
muştur ve özel teşebbüse müstenit iktisadi kal
kınmalar diğer metot ve prensiplere müstenit 
kalkınmalardan üstün olduğunu bilfiil bütün 
dünyaya ispat etmiştir. Bugün Müşterek Pa
zar memleketlerinin halkının iktisadi refahı fev
kalâde yükselmiştir. 

Bizde yalnız toprak sahasında reform değil 
aynı azmanda endüstri sahasında da reform 
lâzımdır. Memleketimizin hususiyeti icabı 
Devletin iktisadi işlerle meşgul olması ve fer
din yapamadığı iktisadi sahalara el uzatması 
doğrudur. Yalnız bu iktisadi işletmeler Devlet 
eliyle kurulduktan sonra dejenere olmakta ik
tisadi bir gelir kaynağı olmaktan çıkmakta 
ve netice itibariyle halkımıza yük teşkil etmek-
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tedir. Bunların zararları vergi yoliyle halka 
ödetilmekte, halkımızın iktisadi yaşama sevi
yesini düşürmektedir. O halde cemiyetimize 
netice itibariyle fayda yerine zarar getirmek
tedir. 

Bu iktisadi Devlet teşekküllerinin ıslahı 
şarttır. 50 milyonu geçen menkul ve gayri
menkul sermayesini kârlı bir şekilde çalış
tırmak lâzımdır. 

Bugün Devlet tarafından yapılmasında za
ruret olan İktisadi Devlet Teşekkülleri zamanla 
bu zarurete lüzum kalmaz. Binanealeyh bu tak
dirde özel teşebbüse bu işletmelerin devri müm
kün hale gelir. Yalnız fikrimize göre bu 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin küçük mev
duat sahiplerine devri çalışan sınıfa devri ce
miyetin temelini teşkil eden orta sınıfın hi
mayesi bakımından doğru olur. Bu devir 
meselesini îşçi Sigortaları Kurumu vasıtası ile 
yapmak mümkündür. îşçi Sigortalan bu 
Devlet iktisadi işletmelerinin zararını karşıla
mak için mütaaddit defalar kredi açmıştır. 
Bu iktisadi Devlet Teşebbüslerinin işçi Sigor
talarına devri ve işçi Sigortaları Kurumunun 
bu iktisadi işletmesi hisse senetleri çıkararak 
çalışan sınıfa nakletmesi en rasyonel bir usul 
olacaktır. Bu devir işi plânın tatbiki için 
lüzumlu sermayenin teminine yardım edecek
ti?. 

Arkadaşlarım, 15 dakikalık zaman içinde 
başka bir şey söylemiye imkân olmadığı için 
bu kadar konuşmakla iktifa ediyorum, inşallah 
başka bir zaman fırsat düşer de konuşuruz. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte konuşacak olan Sayın 
Kocamemı, buyurun. 

ZEYYAT KOCAMEMI (Tokat) — Sayın 
Başkanım, azifc arkadaşlarını, Meclise geldiğiniz 
günden beri bu kürsüden söylenenlerin mümkün 
olduğu kadar kusa ve özlü olması lüzumuna ina
nır ve o şekilde hareket edersiniz. Fakat bir gün 
önünüze bu plân gibi mühim bir mevzu gelir 
oturur; ince, ince tetkik eder, ona göre hazırla
nırsınız. Karşınıza onbeş dakikalık bir zaman çı
karırlar, konuşmanızı buna uydurmak için ora
sından, burasından keserek kuşa çevirirsiniz, iş
te şimdi ben de aynı vaziyetteyim. 

Aziz arkadaşlarım, plânın 70 nci sayfasında 
«Toplum Kalkınması» diye bir 'bahis var. Bu 
«Toplum yapısında istenen değişikliklerin» ger-
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çekişmesini sağlıyacak bir çalışma şekli imiş. 
Anöak, evvelâ Hükümet toplum yapısında ne gi
bi değişiklikler istenildiğini açıkça belirtmeli 
ki, bu hedefe varmak için takibedilecek metot
ların mahiyeti daha iyi anlaşılabilsin. Plâna gö
re bu, toplulukların ortaklaşa çalışmalarını sağ
lamak üzere kaynaklarını harekete geçirmekmiş. 
Yani toplumu kolektivize etmek. Nedense son 
zamanlarda kalkınmamızın sadece sosyalist me
totlarla mümkün olabileceği ileri sürülmektedir. 
Acaba bu sahiden böyle midir? istatistiklere ba
kılırsa, öyle. Hakikatte ise, bir mütehassısın 
söylediğine göre üç türlü yalan varmış: Yalan, 
sunturlu yalan, resmî istatistikler... Bunun böy
le olduğunu anlamak için sosyalist metotların en 
koyusunu kullanan Çin'in istatistiklerine baka
lım. Bunlar, Çin halkı sosyalize edildikten son
ra verimin astronomik rakamlara yükseldiğini 
ilân edip durdular. Hakikatte ise rakamlar 
yükseldikçe verim düşmekte idi. Bu, sonunda 
öyle hal aldı ki, Hükümet istatistik neşretmek
ten ^vazgeçti. Bu hususu Amerikan basınından. 
okuyalım: 

«1961 senesinde, istihsal rakamları o kadar 
aşağı düşmüştü ki, Pekin bunları yayınlamaktan 
vazgeçti. Fakat komünistlerin lehinde bulunan 
müşahitler bile zahire mahsulünün ençok 150 
milyon ton, yani komünizmden evvelki yıllardan 
daha aşağı olduğunu söylemektedirler. Pekin
deki idareciler kabahati havalara buluyorlardı. 
Fakat bu her şeyi izaha kâfi gelmiyordu. For-
moza'da, Hong Kong'da ve Çin'in Kouang -
Toung eyaletinde iklim hemen hemen birdir. 
Halbuki 1960 senesinde Hong - Kong'da hasat 
% 8, Formoza'da % 13 düşmüşken Kouang - T.o-
ung'da bu düşüş % 30 olmuştur.» işte arkadaş
larım bu yüzdendir ki,. Çin'de müthiş bir açlık 
(başlamış, ingiltere'ye 'bağlı 2,5 milyon nüfus
lu Hong - Kong'tan 1960 senesinde 870 bin, 19'81 
de 9 milyon paket yiyecek Çin'deki akrabalara 
'gönderilmiştir. 1958 senesinde Hong - Kong'lu 
bir Çin'li vatanı için çalışmak üzere Çin'e git
miş; fakat iki sene sonra «insan karnını duyu
ramadıktan sonra çalışmak- neye yarar?» diye
rek canını zor kurtarmıştır. Bütün bunlara se
bep Mao'nun 'bir emriyle milyonlarca Çin'linin 
24 bin halk komününe ayrılması olmuştur, Ko
münler Kuşların önceleri tatbik ettikleri Toz'-
lar ve Artel'ler gibi toprağı müştereken işle
me topluluklarıdır. 

254 
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Kolektif hareketlerin verimi düşürdüğüne 

dair bir başka misal de Rusya'dan verilebilir. 
Elimde Volodimir Murskiy'den derlenen bir ki
tap var: Yeni Rusya'nın iç yüzü. Bu kitabın 
.11 Mart 1932 tarihli îzvestiye gazetesinden nak
lettiğine göre, kolektif çiftlikler 1931 senesinde 
plânda gösterilen ımahsulü ancak % 44,2 sini 
yetiştirmişler. Yine bu kitabın 26 Ocak 1932 
'tarihli Soçialistiçeskoye Zemledeliye gazetesin
den yazdığına göre; Orta - Asya pamuk sovko-
zu 1932 de muayyen pamuğun ancak % 40 mı is
tihsal etmişti. Bu hususta en son misal de ikin
ci haredeki Rusya'dır. Harb içinde Rusya ih
tiyacı olan 'buğdayı kolektif çiftliklerden elde 
edemediği için, aile işletmeciliğine dönmüş ve 
bu işin başına da Andriyef'i getirmişti. Harbi 
bu sayede atlattıktan sonra zannederim Khuruc-
hev, bu sisteme karşı hücuma geçmiş, Andri
yef de malûm tarzda suçunu itiraf ederek orta
dan kaybolmuştur. 

Şimdi de böyle neticeler doğuran ortaklaşa 
çalışmayı sağlamak için baş vuracağımız metot
lara geçelim. Bu, halkın gönüllü teşkilâtlan
ması ve idare ile iş birliği yapması, belli alan
lardaki kamu faaliyetine gönüllü olarak katıl
ması esaslarına dayanan bir metotmuş. Dahası 
var, «Yapılan incelemeler tesbit edilen üretim 
hedeflerine varmak için tarımda bugünkünden 
daha çok sayıda iş gücünün çalıştırılamıyacağı-
nı göstermektedir. Yapılan hesaplara göre, 15 
yıl sonra bu yollarla çalıştırılmıyacak iş gücü 
fazlalığı 700 bin civarında olacaktır.» Plân böy
le yazıyor. Şimdi şurayı da dikkatle dinleyin: 
«Normal kalkınma çerçevesinde çözülemiyecek 
olan bu meselenin özel 'bâzı yöntemlerle ele alın
ması zorunludur. Bu konuda tutulacak yollardan 
•biri tarım ve tarım dışı sektörlerde iş gücünü 
değerlendirecek özel iş alanları yaratmak, ya
pılacak çalışma ve yatırımlara halkın gönüllü 
olarak katılmasını sağlamaktır.» insan bunları 
okuyunca Anayasanın 42 nci maddesindeki sa-
ralhate rağmen, ister istemez, angarya sistemini 
ve sosyalist memleketlerin işçi müfrezelerini ha
tırlıyor. Hem de bu metot, plâna göre, demok
ratik ülkelerde uygulanan yaygın bir çalışma 
şekli imiş. Ben o memleketlerde bulunmuş bir 
insanım; ama ne isviçre'de, ne Almanya'da, ne 
Holânda'da hele hele, ne ingiltere'de böyle gönüllü 
işçi toplulukları görmedim. Yalnız bir ay evvel 
Yugoslavya'dan geçerken 15 yaşında kızların el-
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lerinde kendilerinden büyük kazmalar, başların
da sırtı silâhlı bir bekçi,.gönüllü olarak tepele
ri kazdıklarım görmüştüm. Şayet vatandaşlar 
bu Yugoslav kızları gJoi gönüllü çalışmak iste
mezlerse ne olacak? Plâna göre «Hususi bâzı 
yöntemlerle iştiraklerini sağlamak gerek.» Ar
kadaşlarım ben hu ifadenin ardında jandarmai-
nm dipçini görür gibi oluyorum. Şimdiye ka
dar Devletle vatandaşın müşterek çalışmasını te
min için birtakım gayretler sarf edilmiştir. Lâ
kin plâna göre halkın, hizmetlerin görülmesine 
ve bu hizmetlerle ilgili yatırımlara katılması, 
ortak harekete teşviki için çeşitli kamu kurum
larınca yapılan çalışmalar sınırlı, dağınık ve 
etkisizdir. Yani bu çalışmalar tesirli olacak, 
gittiği yerden ses getirecek. Aynı zamanda sı
nırsız da olacak. Telkin, teşvik ve tavsiyeden 
sonra tehdit, ondan sonra da sopa. Yani Nush 
ile yola gelmiyeni etmeli tekdir, tekdir ile us-
lanmıyanm hakkı kötekti™ tam yeri. Bu işler 
oldum olasıya böyledir. 

Şimdi yine Murskiy'in kitabına dönelim: 
«Filvaki komünist fırkasının kongresi kolekti-
vize işlerinin ihtiyari ve sei'best olarak icrasını, 
yani köylülerin rıza ve arzusu ile yapılmasını 
şart koşmuştu. Fakat Hükümetin verdiği ka
rar derhal umumi bir emir ve düstur şeklini al
mış ve yer yer mücadele için cepheler peyda ol
muştur.» işte 'ben burada bizde de böyle olur 
korkusu içinde konuşmaktayım. Vur deyince öl
dürmek, Beylik verilince babasını asmak ata
larımız tarafından yine bizim millet için söylen
miştir. 

Şimdi bir de plânın 98 nci sayfasına baka
lım : «öbür yandan iş gücünün bugünkü ücret 
seviyesinde seferber edilmesinin bütün kalkın1-
ma çabasını kösteklemesi mümkündür. Bu tak
dirde gönüllü ve ücreti kısmen aynî olarak öde
nen iş gücünden yararlanılması ilke olarak ka-

, bul edilmiştir.» işte ben Anayasanın 42 nci 
maddesinden bunun için bahsettim. Anlamıyo
rum kalkınmadan neyi kasdediyoruz? insani 
yollarla refah seviyesinin yükselmesini mi; yok
sa hususi bâzı yöntemlerle maddi birkaç eser 
elde etmeyi mi? Son günlerde Küba'da şöyle ol
muş, Romanya'da böyle olmuş, hele hele Mısır'da 
şöyle yapılmış gidin görün diyenler bilmiyorlar 
mı ki, oralarda görülenler yükselmiş birkaç bina 
ve birkaç kilometre yol ise, görünmiyenler bü
tün bir milletin ıstırabı ve gözyaşıdır. Hakikati 
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görmek istiyenler onları da görüyorlar. Biz bu 
memlekette vatandaşın sırtında dipçik izi bıra
kan bir kalkınma ile, kamçılı medeniyet istemi
yoruz arkadaşlar. (Yok öyle şey sesleri,) Plânı 
daha iyi tetkik edin göreceksiniz. 

Ben şimdi iki takrir vereceğim. Bu takrir
lerimin birinin gayesi angarya sistemine meydan 
vermemek için aynî ücret kısmını plândan çı
kartmak; ikincisi de gönüllü yapılacak işlerin 
telkin, tavsiye ve teşvik yolu ile yapılmasına te
min içkidir. Bu hususta bütün arkadaşlarımın 
beni desteklemesini rica ederim. Tatbikatta ise, 
Asım Bey, arkadaşım, plânın beni mahcup etme
sini Cenabı Hak'tan niyaz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üzerinde Sayın Nihat Akay. 
(Yok, sesleri) 

Sayın Rahmi İnceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, plânlı ve programlı kalkınma pren
sibine inandığımız içindir ki, uzun yıllar fırsat 
buldukça, aklımızın erdiği ve dilimizin döndü
ğü kadar müdafaa etmiş çevremizde plân fik
rine inandırma için gayret etmiş biri olarak, 
bugün Türk Devletinin bir numaralı dâvası olan 
plân, bendenizi şahsan çok sevindirmektedir. 
Anayasasına girmiş bu itibarla, plânın Büyük 
Milletimize hayırlı ve müreffeh yarınlar temin 
etmesini Allah'tan dilerim. 

Arkadaşlar : Yıllardır beklediğim plânda 
umduğumu bulamadığımı arz edeyim. Gönül 
arzu ederdi ki, plânı hazırlıyan muhterem ilim 
adamlarımız. Büyük Milletimizin, binbir türlü 
hâdiselerin tesiriyle cam kırıkları gibi gelişigü
zel serpilmiş olan 65 bin meskûn yerde iskân 
eden 20 milyon Türk köylüsünün; 379 sayfalık 
beş yıllık plânın 70, 71, 72 ve 73 ncü sayfala
rındaki toplum kalkınması köylü kalkınması, 
bahsinde 13 kere köy ve köylü isminden başka 
sadra şifa verecek bir şeye rastlamadığım için
dir ki, üzüntüm büyüktür. Arkadaşlar, bu 20 
milyonun, hiç değilse 20 defa olsun adı geçme
mektedir. Bu da ispat ediyor ki, bizim ilim 
adamlarımız münevverlerimiz. Bu milletin 
unsur aslisi hakkında lâyıkı ile malûmata 
sahibolmadığım plânda : İsterdik ki, her 
şeyden önce Türkiye Köy ve Köylüyü Tet
kik Akademisi kurulsun, her yönü ile bu azim 
kütleyi tetkik ederek, modern ilmin süzgecin
den geçirdikten sonradır ki, maddi, mânevi 
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eksik olan tarafların takviye ve teçhiz yollarını 
bulsun isterdik. Ümidederim ki, önümüzdeki 
yıllık tatbik plânında arzularımız tahakkuk et
sin! Arkadaşlar : Bu yoldan geçmiş ve dünya
mızın en kudretli milleti olan Almanya 150 yıl 
önce bu yoldan hareket ederek, bugünkü mer
haleye ulaşmıştır. 

Arkadaşlar : Her şeye rağmen plânın mu
vaffak olmasını canı gönülden temenni etmek
teyim. Ancak : Bugünkü laçkalaşmış ve köhne-
miş tamamen âtıl, işlemiyen brokrasi ile bu plâ
nın tatbik edilemiyeceği endişesi içerisindeyim. 
Bugünkü nemelazımcı, bugün git, yarın gel, 
zihniyetini ebediyen tarihe gömmedikçe ve bu
günkü teşkilâtı A - Z ye kadar plândan daha 
önce plâna göre tatbikat kadrosu hazırlanma

dıkça, plân fikrinin iflâs etmesinden endişe et
mekteyim. 

Arkadaşlar! Plân cemiyetimizden, fert be-
fert fedakârlık, azim, irade sabır istiyen bir iş
tir. Finansmanı! Millî plânın finansmanı için 
dış kaynaklara güvenmemeliyiz. Atalarımız el
den gelen övün olmaz, olsa da vaktinde bulun
maz, demişlerdir, doğrudur. O halde milletçe 
fedakârlığa ve çok çalışmaya mecburuz. Bu
nunla beraber meşhur söz, kemerleri sıkacağız. 
Bu kemerleri kim sıkacak! Köylü, işçi, dar ge
lirli kemerleri zaten sümuş, beller büzülmüştür. 
Belde kemer durmuyor, kemelerin sıkılma sı
rası, bu memlekette lüksü, fantaziyi ve israfı 
yaşatan köhne zihniyete kalıyor, bu da başta 
Devlet teşkilâtmdadır. 15 - 20 bin lira aylık 
alanlar ve çivisini yapamadığımız lüks otomo
biller ve en son model mefruşat işte kemerlerin 
sıkılacağı yerler. 

Arkadaşlar! Millî bütçenin % 80 i maaşlar, 
yolluklar, ödenekler, % 20 si yatırımlar, bu an
layışla plân muvaffak olur mu? İktisadi Dev
let Teşekkülleri israfın, lüksün şaheseridir. 
Birkaç gün önce şeker fabrikasına uğradık 
henüz istihsal başlamamış, fakat gelin görün 
ki, bir israflar âbidesi şeker şirketi, pancarın 
kilosunu 9 kuruştan köylüden alır, 250 kuruşa 
şeker satar ve milyonlarca lira borçludur. Sırrı 
nedir arkadaşlar? Tâbirimi mazur görmenizi 
rica ederim, hovardaca israftır. Arkadaşlar, 
bize Meclis ve Hükümetine düşen parola : İs
rafa paydos, fantaziye paydos, adam kayırma
ya paydos, deyip günde 16 saat çalışmak mü
eyyidelerini vaz'edip murakabe etmek, aksi hal-

256 — 
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daha devam ederiz. (Ekseriyet, kalmadı, ses
leri) 18 . 11 . 1962 Pazar günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Arkadaşlarımızın tam saatinde burada bu
lunmaları mercudur. 

Kapanma saati: 18,55 

7 nci Birleşime düzeltiş 

Başbakanlık Müsteşarlığına 
21 Kasım 1962 tarih ve 11262 sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanan, 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki 120 sayılı Kanuna bağlı, 7 sayılı cetvelin 
Yüksek Öğretmen okullun kısmında (Resmî 
Gazete, sayfa 9228 satır 15) (10 asistan 6 
500) (10 memur 6 500) olarak; 

Aynı cetvelin, Ortaöğretim Genel Müdürlü
ğü, Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığına 
bağlı okullar imam - Hatip okullun ilk öğret
men okullan idarecileri kısmındaki (Resmî Ga
zete sayfa 9229 satır 16) (Müdür Yardımcısı 
100 170) (Müdür Yardımcısı 10 170) 
olarak düzeltilmesi için gereken işlemin yapıl
masına müsaadelerinizi saygıyla rica ederim. 

Mehmet Ali Oker 
T.B.M.M. 

Genel Sekreteri 
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de akıbetimiz hüsran olur. inşallah muvaffak 
oluruz. Hepimizin yardımcısı Allah ve basiret 
olsun. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; dünkü 
birleşimde saat 19,00 a kadar çalışmak üzere 
karar alınmıştı. Fakat arzu buyurursanız, biraz 
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