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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yiapan Genel Ku
rulda Birinci beş yıllık (1963 - 1967) kalkınma 
plânı ile C. Senatosunca kahül edilen değiştir
gelere dair Plân Karma Komisyonu raporu üze
rinde bir süre görüşüldü. 

18 .11.1962 Pazar günü saat 10 da topla
rı rhmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanve'ki'li Ağrı 
Mekki Keskin Rıza Polat 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tınır 

ı 
I l ı 

B Î R I N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fernıh Bozbeyli 

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

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklaımla yapılacaktır. 
(Yoklama jyapıldı.) 

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) 

BAŞKAN -— Efendim, dün burada bulun
madıkları için lehfte mi, aleyhte mi, üzerinde 

(1) 1. S. Sayılı basmayazı ve ilgili ekleri 
16.11.1962 günlü 6 ncı Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakere
lere başlıyoruz. 

ini konuşacakları teslbüt edilemiyen bâzı arka,-
daşüar var, evvelâ onları tesbit edeceğiz. 

Arif Hikmet GKiner?.. («Yoik», sesleri) 
Mehmet Altınsoy? 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Ömer Eken? («Yok», sesleri) 
Kemal Sarıübrahimıoğlu? («Yok», sesleri) 
Ahmet Talhtakılıç? («Yok», sesleri) 
Ahmet „ Oğuz? 
AHMET OĞUZ (Istanlbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Şaban Keskin?.. («Yok» ses-

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Ilbnahîm Cemalcıiar?.. («Yok», sesleri) . 
Şâdi Binay?.. («Yok», sesleri) ı 
Reşit Ülker. j 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Lehinde ko- ! 

ımşacağım «fendim. 
BAŞKAN — Ahmet İhsan Kırımlı?.. («Yok», j 

sesleri) • | 
Maıhmut Alicanoğlu?.. («Yok», sesleri) i 
Şimdi, sırada plân tasarısının aleyhinde ko

nuşacak olan Mehmet Turgut vardır. Buyurun 
efendim. i 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — • 
Çok muhterem arkadaşlarım, esas konuşmama : 
başlamadan, iki nokta üzerinde dünkü müzake- i 
relere temas etmek istiyorum. 

Hükümet adına konuşan arkadaşımızdan plân 
üzerinde polemiğe girmemesini, bir dil sürç
mesinden, bir mebus arkadaşın şahsi sözlerin- , 
den hattâ Senatoda konuşan bir senatör ar- j 
kadaşımızın ne söylediği, nasıl söylediği ve han- I 
gi ölçüler içinde söylendiği Büyük Meclisimiz
ce bilinmiyen sözlerinden partilere cevap ver- , 
mek için örnek göstermemesini rica ederim. Par- ı 
tileri parti sözcüleri temsil ederler. Parti söz
cülerimizin konuşmaları üzerinde ise her zaman i 
ve her yerde tartışmaya hazırım* j 

Bu arada şunu söylemek isterim ki, Feyzi-
oğlu arkadaşımız bizleri maheulbetmek istiyorsa, ; 
bizlerin söylediklerinin hakikat olmadığını iddia i 
ediyorsa, elinde en büyük bir fırsat önümüzde
ki 1963 bütçesini plândaki esaslara uygun bir ) 
şekilde getirsin ve taiibik etsin. Bunu yapabil
diği takdirde kendisini en hararetli tebrik ede- j 
cek ve kendisine en samimî teşekkürlerini bil- j. 
direcek, herkesten evvel biz olacağız. ! 

Yatırım mevzuunda söylemediğimiz, .söyle- ; 
memize imkân olmıyan bir iddiayı ortaya atı- j 
yor ve cevap veriyor. Biz ne çimento fabrikası 
yapılmasın dedik, ne şeker fabrikası yapılmasın 
dedik. Bu memlekete en çok yatırım istiyen 
bir partinin böyle bir iddiada bulunmasına asla 
imkân yoktur. Hattâ sektörler kısmında söyli-
yeceğimiz gibi, bu mevzularda seçilen hedeflerin 
ve yapılan tahminlerin az olduğuna inanmakta
yız. Adalet Partisi olarak Yozgat'a da, Van'a 
da, Kars'a da, Hakkâri'ye de fabrika, yapılma
sını en büyük bahtiyarlık sayar ve bunu yapa
bilecek insanları başımızın üzerinde taşımaktan 
şeref duyar ve onlara kalbimizin en mutena kö
şelerinde taht kurmaktan çekinmeyiz, 
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Yalnız, plânda, «hususi teşebbüsün gerçek

leştiremediği yatırımların yatırılması» prensibi
nin açık olmadığını, katî bulunmadığını iddia 
ediyor ve buna sarahat verilmesini istiyoruz. Her 
hangi bir mevzuda hususi teşdbbüsün yatırım 
yapmadığını veya o mevzuda arzulanan husus
ları gerçekleştirmediğini hangi makam tâyin ede
cek, hangi elemanlar tâyin ve tesfoit edecek"? Bu 
mesele çok zor ve çok sübjektif kıymet hüküm
lerinin doğmasına sebebolacak bir keyfiyet de
ğil midir? Neden plân hususi teşebbüsün sa
hasını mümkün olduğu kadar kesin bir şekilde 
•ayırmamaktadır? Bugün hususi teşebbüsün mu
vaffak olduğu sahalara Devletin el attığına mi
saller verirsek onun da müdafaası pekâlâ ya
pılabilir. Ancak biz bu meseleyi kesin olarak 
halletmek istiyoruz. Meselâ neden Devlet sera
mik mevzuuna el atar, neden Beykoz Fabri
kasının yenilenmesine ve tevsiine gider, neden 
tekstil fabrikalarının peyderpey hususi teşeb
büse devri için plânda bir şey yok? 

Şimdi konuşmama başlıyorum. 
ikinci Cihan Harbinden sonra geri kalmış 

memleketlerin kalkınması meselesi büyük bir 
problem' olarak ortaya çıkmıştır. Bu dâvanın 
halli yolunda, kalkınmanın en kısa zamanda 
tahakkuk ettirilmesi ve milletlere en ucuz çekil-
de maledilebilmesi için birçok araştırmalar ya
pılmış ve çareler aranmıştır. Bu çarelerin ba
şında, milletlerin demokratik rejimle idaresi, mil
letlerde kalkınmaya karşı arzu ve iştiyakın uyan
dırılın ası, kalkınma için mevcut kaynaklann 
tesbiti ve seferber edilebilmesi1, stabil ve kuv
vetli hükümetlere sahilbolabilmek gibi hususlar 
melanettedir. Bu arada, plân fikri de kalkınma
yı kolaylaştıran vasıtalardan biri olarak gittik
çe ehemmiyet kazanmıya ve yayılmıya başlamış
tır. Yalnız, birçok memleketlerde plân fikri kal
kınmayı temin edecek diğer hususların, önüne 
geçirilmiş, hattâ üzerine çıkarılmış ve bu su
retle plân vasıta olmaktan ziyade gaye haline 
getirilmiştir. Bu gilbi hallerde plân; bütün 
esprisini kaybederek, teşebbüs sahiplerinin şevk 
ve heyecanını ortadan kaldıran iktisadi ve sos
yal hayatı bürokrasinin emrine veren ve iktisa
di faaliyetlerin bütün rizikosunu vergi mükel
lefinin sırtına yüklemeye çalışan bir vasıta ha
line gelmektedir. Buna ait, pek çok misal ver
mek mümkündür. Ancak burada fazla teferru
ata girmek ve vaktinizi almak istemiyorum. 

— »1 — 



M. Meclisi B : 8 
Bu arada bir hususu belirtmek ve açıkça or

taya koymakta fayda vardır. O da, Batı memle
ketlerinden hiçbirisinin, umumi koordinasyonun 
dışında mütalâa edilebilecek, topyekûn bir plân 
tatbik ederek kalkmmadığı hakikatinin bilinme
sidir. Zaten dirije bir ekonominin ve totaliter 
bir rejimin anladığı mâna ve şümulde bir plâ
nın, demokratik, bir rejimle bağdaşmasına asla 
imkân yoktur. Diğer taraftan plânlı kalkınmanın 
âdeta moda haline getirildiği birçok memleketler
de, plândan alman neticeler de pek o kadar par
lak ve cesaret verici değildir. Bunlar hakkında 
uzun münakaşalara girişmeden, sadece fikir ver
mek bakımından bir memleketin üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. Bu memleket Hindistan'dır. 
Hindicıtan, geçen o yılın, hemen hemen yedisini 
plân yapmayı öğrenmekle geçirmiştir. Bu on yıl 
sonunda alman neticelerden ise nikbin olmak için 
hiejb'ir sdbep yoktur. Tâyin edilen hedeflerden en 
(başta gelenler gerçekleştirilememiştir. Meselâ 
gıda istihsalinde hedef olarak seçilen 80 milyon 
ton yerine, ancak 75 milyon ton elde edilebilmiş
tir. Dört buçuk milyon ton çelik istihsalinin he
def olarak seçilmesi yanında, nihai istihsal an
cak 2,6 milyon ton olabilmiştir. 

îk inci beş yıllık devrede millî gelirin yüzde 25 
artacağı derpiş edildiği halde, bu artış yüzde 20 
ye bile varamamıştır. Beş yıllık plânlara rağmen 
1958 yılında Hindistan hakkında rapor hazırlı-
yan bir iktisatçılar heyeti Hindistan'ın durumu
nu «Kalkman bir ekonomi» den ziyade «Statik 
bir ekonomi» olarak vasıflandınmıştır. Ayrıca, iş
sizlik dâvasının halledilemediği, yeter iş imkân
larının yaratılamadığı, zirai istihsalin üzerinde 
ısrarla durulduğu halde artışın fazla miktarda 
temin edilemediği ve tediye muvazenesinin için
de bulunduğu kötü şartlardan kurtarılamadığı 
Ibirer realite olarak ortada durmaktadır. 

Plân mevzuunda üzerinde ehemmiyetle durul
ması icabeden hususlardan biri de, plânın her 
memleketin kendi şartlarına ve bünyesine uygun 
olması mecburiyetidir. Bu bakımdan Avrupa ve 
Amerika'daki üniversitelerde, geri kalmış bâzı 
Asya ve Afrika memleketleri için hazırlanan 
esaslar ve usuller, her memlekete tatbik edilemez
ler. Bunu, Avrupa'nın tanınmış iktisatçılarından 
Myrdall (Mirdal) şöyle anlatmaktadır : «Her 
memleketin iktisadi meselelerinin ayrı vecibeleri 
vardır. Bilhassa kalkınmamış memleketlerin 
problemlerinin klâsik iktisat nazariyeleriyle hal-
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ledilmesine imkân yoktur. Bu bakımdan, bu 
memleketler kendi meselelerini çözecek insanlar 
yetiştirmeli ve yollar bulmalıdırlar». Bu görüşün 
doğruluğu, üzerinde hiçbir münakaşaya meydan 
vermiyecek derecede açıktır. 

, Muhterem milletvekilleri, 
Umumi mânada plân mevzuundaki söyledik

lerimizin ışığı altında ve Türkiye şartları içeri
sinde tatbik edilebilecek bir plânın üzerinde bir 
miktar durmakta ve bu mevzuda bâzı esasları 
ortaya koymakta fayda vardır. 

Türkiye şartlarına uygun olacak bir plânın, 
'her şeyden evvel, Türkiye'nin istikbaline kay
naklarının zenginliğine ve insanlarının terakki 
edeOilme kudretine inanması, Batı medeniyeti 
esaslarına uygun, medeni hayatın nimetlerinden 
mahrumiyeti asla kabul etmiyen ve bu nimetle
re kavuşabilmek için lüzumlu enerji, cesaret ve 
azmi muhtevi bir iddiaya sahip bulunması gere
kir. Yani kısaca pesimist olmaması iealbeder. 

ikinci olarak, klâsik, dar ve kısır fikirler ve 
birtakım yanlış ve politik düşüncelerle ortaya 
atılan sloganlar yerine, Türkiye şartlarına uy
gun ve Türkiye'nin ana dâvalarını halledebilecek 
kabiliyette dinamik bir espriye sahip bulunması 
ve realist tedbirler ihtiva etmesi şarttır. 

Üçüncü olarak, halkın kalkınma ve daha iyi 
yaşama iştiyakını teşvik edici mahiyette olması 
ve hususi teşebbüsün enerji, yaratıcı kudret, zekâ 
ve finansman gücünden âzami faydayı sağlıya-
cak yolları bulması lâzımdır. 

Dördüncü olarak, Türkiye nüfusunun büyük 
bir ekseriyetini teşkil eden köylü ve kasabalıya, 
coğrafi üstünlükler tanımadan asgari hayat şart
larının icabettirdiği lüzumlu nimetleri götürebi
lecek ve vatandaşa bu nimetlerden faydalanabi
lecek gücü sağlamak üzere enfranstrüktür, temel 
mallar ve ana istihsali artırmak için teşvik edici 
santiarı getirebilecek mahiyette olması ica/beder. 

Beşinci olarak, Türkiye'nin zirai ve sınai sa
hadaki faaliyetlerine açık ve kesin istikametler 
verebilecek, yeni iş ve yatırım sahalarının açılma
sını temin edebilecek kudrette bulunması ve ileri 
sürdüğü tedbir ve tavsiyeler manzumesinde pro
jelere müstenit rüçhan hakkı ve muvazene mef
humlarını muhtevi çeşitli alternatifleri etüt ede
bilmiş olması gerekir. 

Son olarak böyle bir plân, doğru bir kalkın
ma ve iktisadi politika ortaya atabilmelidlr, Bu 

» 
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son husus üzerinde biraz durmakta fayda vardır. 
Aynı mevzuda, Profesör Tiribergen, «kalkınma 
projesi» isimli kitabında, kalkınma politikasının 
dört ana unsurunun bulunduğunu ifade etmekte
dir. Bunları hulâsa olarak şu şekilde sıralamak 
mümkündür : 

1. Kalkınmaya müsait umumi şartların ve 
atmosferin yaratılması, her türlü kalkınma ve 
inkişafın temel unsuru olan fertlerin mal ve can 
emniyetinin korunması ve nizamın muhafazası. 

2. Hükümetin, Devlet teşekküllerinin ve hu
susi teşebbüsün, kalkınmanın imkân ve avantaj
larını müdrik olması, bu maksatla elde kâfi mik
tarda istatistik, araştırma ve diğer malûmatın 
hazır 'bulunması. 

3. Ulaştırma, muhabere, enerji, su, sulama, 
toprak ıslahı ve iskân gibi temel yatırımların 
Devlet tarafından yapılması. 

4. Hususi teşebbüsün inkişafını sağlıyacak 
ve yatırımlarını artıracak bütün tedbirlerin alın
mış olması. 

Bu dört maddenin tetkikinden, kalkınmanın 
tahakkuk ettirildbilmesi için lüzumlu şartların ne 
olduğunu kolayca anlamak mümkündür. Ancak 
aşağıda göreceğimiz gilbi Tinlberge'nin plânı, Tin-
berge'nin prensiplerine uymamaktadır. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Konuş

mamın kalanını tekrar söz alıp arz edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Lehinde, Sayın Arif Ertunga. 
ARİF ERTUNGA (izmir) — Sayın Balkan, 

Millet Meclislinin Sayın üyeleri. 
Bugün plânlı kalkınma fikri üzerinde ge

niş ilerlemeler olmuş, bilhassa demokratik dü
zen içinde hürriyet nizamı içinde plânlı kal
kınma mevzuunda önemli gelişmelere şahidol-
muşuzdur. îki gündür bu kürsüden yarı açık 
yarı kapalı tarzda ifade edildiğinin aksine, 
plân fikri sadece Sovyet memleketlerine veya 
diktatörlükle idare edilen memleketlere has, 
b'ir görüş olmayıp birçok demokrat memleket
lerde hürriyet nizamı içinde tatbikat bulan ile
ri bir konu olmuştur. Dün Sayın Adalet Par
tisi Sözcüsünün ifade ettiği gibi plân tatbika
tı Birinci ve îkinoi Dünya Harbi arasında 
Garp memleketlerinde de görüldü, fakat o za
man bu memleketler diktatörlüğün tesiri altın
da idi.» demişlerdi. Halbuki muayyen konuları 
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veya muayyen bölgeleri içine alan mevziî plân
lamalar bakımından meselâ i talya'da plân ça
lışmaları daha 1945 den itibaren başlamıştır. 
Meselâ 7 yılda bir milyon meskeni içine alan 
Fantamini plânı, Vanoni plânı, Sardunya'nın 
kalkınması plânı, ikinci Dünya Harbinden son
ra olmuş ve ilerlemiştir, ingiltere'de iktisadi 
Bilgi Verme Dairesi daha 1947 yılında kurul
muştur. 1957 çalışmaları ve Avam Kamara
sında kabul edilen «özel encümenlerin» hepsi 
bu plân çalışmalarının güzel bir örneğidir. 
Halânda'da.. Hep bunlar ikinci Dünya Harbin
den sonra gelişen plân çalışmalarıdır. Merkezi 
Plân Komitesi, «Kontrol Plân Büro» dedikleri 
bu komite, 1945 yılında kurulmuş, bundan son
ra 1950 - 19'56 da geniş çalışmalar takibetmiş-
tir. Fransa'da yine ikinci Dünya Harbinden 
sonra 1945 den sonra Mannet Plânı, 1948 de 
MarşhaJ Plânı geniş bir değişiklik getirmiş ar
kadan 1952 de E. Hirsh Plânı yine geniş bir 
plânlamayı içine almış bulunmaktadır. 

Hindistan'da da böyledir. Bunun dışında 
birçok memleketlerde meselâ iktisadi bakım
dan liberal usullerden en az uzaklaştığı söyle
nen Amerika'da bile, Amerika Birleşik Devlet
lerinin Reisi Truman'ın 19'53 ve 1954 yılında 
vermiş olduğu bir kongre nutkunda şöyle de
miştir! Hükümetin malî programını bir yıllık 
süreler içinde plânlamaya imkân yoktur. Gü
venlik, iktisadi hayat ve bütçe sahalarındaki 
hedeflerin ışığında yapılacak olan böyle bir 
plânlamanın sadece bir tekini değil, üç ve hat
tâ dört yıllık bir devreyi iç'ine alması gere'ikir 
demiştir. Bizde plân fikri Cumhuriyetin ilk 
yarısında önemli sonuçlara âmil olmuştur. Bu
günkü zirai, iktisadi ve kültürel hayatımızın 
gelişmesinde o yıllarda temelleri atılan mües
seselerin derin izleri olmuştur. Bıilâhara plân
sız ve başıboş bir gidişin iktisadi ve sosyal ha
yatımızda sebebölduğu acı neticeler plân fik
rini halkın gönlüne bihakkın yerleştirmiştir. 
Böylece 27 Mayıs sonrası kurulan Devlet Plân
lama Teşkilâtı neticede Anayasa'da da yer ala
rak milletçe kabul edilmiştir. Yine dün bu 
Mecliste, bu kürsüde gere'k Adalet Partisi Sö'z-
cüsünün ve gerekse Hükümetin, hattâ bütün 
partilerin de ifade ettiği gibi, bu mevzu bura
da tescil ve teyidedilmiştir. «Plân hedefleri ve 
stratejisinde»'şu esasları dikkatinize arz. etmek 
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isterim. Türk toplumunun seçtiği yaşayış şek
li 'olan demokratik düzeni içinde •en yüksek 
kalkınma hızını sağlıyaicak, devam ettirecek ve 
sosyal adaleti gerçekleştirecek bir kalkınma 
plânı yapılacaktır. 16 yıllık 'bir perspektif için
de beşer yıllık dönemleri kavramak üzere kal
kınma plânlan, hazırlanacak ve bu çerçeve 
içinde plânlar her yıl gözden geçirilecek, ayrı
ca önümüzdeki plân devresinde nüfusun şimdi
ki artış hızı göz önünde tutularak, % 7 civa
rında bir kalkınma hızına ulaşmak hedef ola
rak tesbit edilmiştir. Yapılan ilk hesaplara 
göre bunun gerçekleştirilmesi % "14 'kadarı iç 
% 4 ü dış kaynaklardan sağlanmak suretiyle 
gayrisâfi millî hasılanın % 18 civarında bir 
yatırım yapılmasına bağlıdır. Bu bütün par
tiler tarafından kabul edilmiş variyettedir. 

Arkadaşlar, plânı zayıflatmak için 'türlü 
türlü tenkitlerde bulunanlar oluyor. .'Bâzıları 
istatistiklere dayanmanın yetersiz olduğunu 
söylüyorlar ve bu istatistiklerin pek sıhhatli 
olmadığını da ifade ediyorlar. Böylece plâna 
biraz gölge, biraz şüphe düşürmek istiyorlar. 
Halbuki şunu ifade edeyim 'ki, bizim memleke
timizde plân yapmak bu haliyle dahî mühim 
bir meseledir. Çünkü memleketimizin halâ, ha
kikaten yüre'kler acısıdır. Bakınız elimizdeki ta
sarının 20 nci sayfasının çözüm bekliyen mese
leler kısımmı beraber okuyalım. «Türkiye'de 
okuma yaşındaki ve üstündeki nüfusun % '60 ı 
okuma - yazma bilmemektedir. Köylerin % 
53 ü 'belediyelerin % '55 i içme suyundan yok
sun ve yeteri kadar içme suyu bulamıyaca'k 
durumdadır. Nüfusun % '69 u elektrikten fay
dalanamamaktadır. Doğan her bin çocukdan 
% 65 i bir yıl içinde ölmektedir. Nüfusun % 
2,5 u verimlidir. 4 000 kişiye bir doktor ve has
tanelere bir hemşireye 111 yatak düşmektedir. 
Meslekten her ilkokul öğretmenine 60 öğrenci 
ve her eğitici tarım teknisyenine de 25 - 30 köy 
düşmektedir. Şehirlerde ortalama 2,7 kişi, 
feöylerde 2,1 'kişi bir odada ofturmakta, şehir 
konutlarının % '30 u ise oturulamıyacak hir du
rumdadır. Bn büyük üç şehirdeki nüfusun 
% 30 u tek odalı evlerde yaşamaktadır. Gece
kondularda yaşayan insan sayısı ise 1,2 mil
yondur. Ayn'ca bir ziraat memleketi olduğu
muz halde bir noktayı da dikkatinize arz et
mek istiyeceğim: 1959 da yapılan bir istatisti
ğe göre ilkokulu 'bitirenler bizde 226 bin 583 kv 
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sidir. Bu mezun olan ilkokulu bitirenlerin aka
demik ortaokula gidenleri 88 308, meslekî tek
nik okula gidenlerin de 14 bin 491, tarım okul
larına gidenlerin adedi de 464 dür. Bu mem-
le'ketdn mühim, bir millî geliri tarımdan sağ
lanmakta ve memleketin % 80 i ise köylerde 
yaşamakta, ziraatle uğraşmaktadır. Böyle bir 
memlekette elbette'ki plân yapmak fikri yerin
de bir fikirdir ve buna göllge düşürmek bence 
doğru bir şey değildir. Kaldı ki yapılan istatis
tiklere ve bu istatistiklerden elde edilen neti
celere göre yapılan hu taşandaki tahminlerin de 
hes&bedilen hızların ve ulaşılacak neticelerin de 
bâzı zaman çok daha fazla üstüne çıkılacağını 
kabul etme'k lâzımdır. Meselâ birkaç mevzuu 
dikkatinize arz edeceğim. O mevzularda şun
lardır arkadaşlarım: Eğer bu mevzulara biraz 
daha, dikkatli eğilinecek olursa plân çerçeve
sinde muayyen hızı ve 'hedefleri dikkate alan 

've bu çerçeve içinde daha iyi çalışma ile yıl
lık programlarda biraz daha dikkatle üzerine 
eğilmekle daha hızlı ve daha geniş verimli bir 
netice elde etmek mümkündür arkadaşlarım. 
Bu noktalardan birkaç tanesini dikkatinize arz 

etmek istiyeceğim. 
IMeselâ arkadaşlarım, bu tasarının 128 nci 

maddesinde çiftçinin teşkilâtlandırılması mev
zuunda şöyle bir ibare vardır: «b) Üreticile
rin kendi aralarında birlikler kurmaları des
teklenecek. 'Tarım odalarının bütün yurtta, bir
den kurulmaları, mümkün olmazsa belirli böl
gelerden başlanarak yavaş, yavaş kurulmaları 
sağlanacaktır. Üretim artışının elde edilmesi
ne toplum kalkınması çerçevesi içinde çiftçile
rin organize edilmelerinden de yaranırması dü
şünülmektedir.» 

Arkadaşlarım bu konu eğer dikkatle işle
necek olursa görülecektir ki, bu plân içinde 
umulan hızdan daha fazla, umulan verimden 
çok daha fazla verim elde etmek mümkündür. 
Yalnız dikkatinize arz edeceğim, bu mevzuda 
yapılmış olan bir kanun vardır, 1957 tarihini 
taşımaktadır. 6964 sayılı Kanun ziraat adaları
nın kurulmasını âmirdir. Beş yıldır bu kanun 
hayatiyet bulmamıştır. Umanm ki bu devrede 
1963 senesi bütçesinde, bu kanunun hayatiyet 
bulnrası için ziraat1 odalarının kurulması mev
zuunda istenilen 5 milyon lira gibi bir para bir 
defaya mahsus olmak üzere bütçeye konulacak
tır. Şimdi geçen gün C.H.P. Meclis Grupu îdare 
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Kurulunda Sayın Başvekile arz ettim, kendileri 
de kabul ettiler, bu hal Maliye Vekiliyle Dev
let Plânlama Teşkilâtı arasında paslaşılan bir 
meşin top durumundan kurtarılsın, yalnız ibu 
odalar kurulacak olursa bizim ziraat hayatımı
za çok geniş tesirleri olacaktır, arkadaşlarım. 
Meseleyi kısaca size ifade edeyim, İbu kanun 
kabul edildiği ve hayatiyet ibuldüğu takdirde 
bizim zirai hayatımıza geniş yardımları ola
caktır. Bu kanuna göre memleketteki bütün 
ziraat mevzuu, istihsal mevzuu [bütün bu saha
lardaki umum menfaatlere uygun surette ge
lişmeler alacak mahsul kalitesinin iyileşmesi, 
müstahsilin kalkınması, Devletin ziraat prog
ram ve politikasının gerçekleşmesine mühim 

, faydası olacak, ziraatteiş ve meslek ahlâk tesa- • 
nüdü kurulacak, her türlü ziraatle iştigal eden
lerin hak ve menfaatleri korunacaktır. Arka
daşlarım, umuyorum ki, bu kanun da faaliyet 
geçtikten sonra ziraat sahasında birçok nok
sanlarımız telâfi edilmiş olacaktır. Yalnız ben 
bu plânın bir tek noksanını görüyorum : Aşa
ğı - yukarı her sektörden fikir alınmıştır, her 
sektörün az - çok fikri buraya geçmiştir, ama 
ziraat sektörü en az fikri geçen sektördür ar
kadaşlarım. Bunun da küçük birer yıllık plân
larda dikkate alınacağını göz önünde tutarak 
plânın bu kısmında da muvaffak olunacağına 
kaanüm. 

Bunun dışında arkadaşlarım , mühim bir 
mevzu da, plânm Karma Komisyonda görüşül
düğü sırada îzmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu arkadaşımızın ortaya attığı bir teklif
le yine plân çerçevesine girmiş olan bir mevzu
dur, o da Türkiye'de bulunan orman, mera kül
tür arazilerinin, arazi kullanma kabiliyet hari
taları çıkarılmak suretiyle arazi klasifikasyonu 
yapılması ve buraların tesbit edilmesidir; Bu 
tesbit edildikten sonra yani bu plân çerçevesin
de bu iş de halledildikten sonra size, Ibüyük 
iddiayla çıkmıyayım karşınıza ama, ifade ede
bilirim ki, bu iş yapıldıktan sonra memleketin 
müzmin bir derdi haline gelen orman dâvaları 
kökünden halledilecektir. Bunun dışında geniş 
•bir zirai istihsal sahası meydana çıkacaktır ve 
bütün Türkiye'nin Karadeniz sahillerini, Mar-, 
mara havzasını, Ege sahillerini yalıyan bütün 
bu kalın arazi şeridi içinde milyonlarca dönüm 
arazi ziraate açılacak ve buralarda hiç olmazsa 5 
milyondan, hattâ 8-10 milyondan fazla insan I 

18 .11.1962 Ö : İ 
barınmak ve ziraat yapmak imkânını! bulacak
tır arkadaşlarım. Büyük iddiayla çıkmıyorum 
ama bunun üzerine biraz daha Devlet Plânla
ma Teşkilıtı, Hükümet eğilecek olursa görüle
cektir ki bu sahalarda kültür arazisiyle orman 
sahaları ayrıldıktan sonra hem hakiki ormanlar 
meydana çıkacak, bunlar korunacak, hem de 
bugün fundalık, makilik olan orman, bugünkü 
Orman Kanununun kıskanç ve katı mevzuatı 
arasında heder olmuş bulunan milyonlarca dö
nüm makilikler, fundalıklar, bozuk ormanlık
lar temizlenecek ve buralarda bağ, bahçe, zey
tinlik, fıstıklık, harnuplük ve incir bahçeleri 
zümrüt gibi her tarafı alıp yürüyecektir, arka
daşlarım. Buna kuvvetle el atmak lâzım ve bu 
şekilde Karma Komisyonda yapılan çalışma ile 
buraya alman bu mevzuat da elde edildikten 
sonra geniş bir saha açılmış olacaktır. 

Ben buna misal olmak üzere bir iki noktayı 
daha ortaya koymak istiyorum : Yine tasarı
nın 156 nci sayfasında zeytincilikle ilgili olan 
konularda gayet kısır rakamlar ortaya dökül
müştür. Yapılan çalışmalar çok dikkatle yapıl
mış teenniyle hazırlanmıştır belki, ama haki
kat bunlardan çok daha fazladır arkadaşlarım. 
Meselâ 101 nci tabloda 1962 yılında 80 bin ton 
zeytin yağı istihsal ettiğimiz dikkate alınarak 
1967 yılında bunun 98 bin ton olduğu söylen
mektedir ve bu beş yıl zarfında ft5 bin ton yağ 
ihraç edeceğimiz ifade edilmekte, buna muka
bil de beş yılda 151 milyon gelir elde edeceği
miz hesabedilmektedir. Halbuki arkadaşlarım, 
biz sadece bu yıl 90 bin ton zeytinyağı istih
sal etmiş vaziyetteyiz ve yalnız bu yıl Türkiye'
de ilk defa olmak üzere 25 milyon kilo zeytin-
vağı ihracetmiş durumdayız arkadaşlarım. 
Bunun parası aşağı - yukarı 125 milyon T.L. 
^der. Yani Devlet Plânlama Teşkilâtının beş 
vılda elde edeceği dövizin bir yılda elde edil
diğini ifade etmek isterim arkadaşlarım. Eğer 
biz 8-10 yıl zarfında... 

BAŞKAN — Sayın Ertunga üç dakikanız 
kaldı. 

ARİF ERTUNGA (Devamla) — 8-10 yıl 
zarfında bu işte ehemmiyetle duracak olursak 
dikkatimizi çekecek olursak 8 yıl sonra veya 
10 yıl sonra 200 bin ton zeytinyağı istihsal et
mek ve İspanya gibi bugün yılda 100 milyon 
dolarlık döviz elde etmek imkânımız vardır. 
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Arkadaşlarım, onun için ben plânın bu kısım
larını biraz daha az toparlanmış olduğunu ve 
az dikkat edilmiş olduğunu görüyorum, Elde 
edeceğimiz netice çok büyük olacaktır. Yeter 
ki biraz daha dikkat edilsin, biraz daha' gay
ret sarf edilsin. Bu haliyle plân memlekete ha
yır ve uğur getirecektir. 

Arkadaşlarım, hürmetlerimle sizleri selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — üzerinde Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Millet Mec

lisinin muhterem üyeleri, plân giıbi milletimizin 
ve memleketimizin yüksek menfaatlerini ilgi
lendiren bir konu üzerinde fikirlerimi serd et
mek ve büyük milletime ettiğim yemine sadık 
kalarak kanaatlerimi ifade etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Plân tasarısının 
üzerinde serd edeceğim fikirler bu tasarıyı men-
snJbu olduğum partinin iştirak ettiği birinci ko
alisyonda bulunduğu sırada, esasları teslbit edil
miş olması ve hattâ imza edilmiş bulunması be
ni bağlamıyaoağı için Hükümetin hem Senato
da hem Meclisimizde bu kalkanın arkasına geç
mesini doğru bulmadım. Tasarıları bırakınız, 
Koalisyon Hükümetlerini tek parti Hükümetle
rinde de meclislerde tenkide uğrıyacağı, hattâ 
reddedileceği hesaba.'katılmalıdır. Nitekim büt
çe kanunları bir güven oyu misalidir. Biz Ana
yasanın âmir hükümlerine göre plânın yapıla
cağını meclislerimizin kayıtlayıcı kanunlar ol
madan, yapılan plânı ince'liyeceğini bu memle
keti plânla kalkındıracağımızı bu şartlarla plâ
nın karşısında olmadığımızı ifade etmekten 
zevk duyarız. 

Sayın Milletvekilleri, 91 numaralı Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Kanununun 4 ncü madde
sindeki Yüksek Plân Kurulunun teşekkülü tıp
kı Hindistıan plânı gilbi bizim plânımızı da Dev
let sosyalizmi gayesine giden bir plân olarak 
(huzurunuza getirmiştir. Fransa plânı gibi bizim 
plânımız halka izah edilmemiş ve halk rızasiy-
le gerçekleşme gayesine tevcih olunamamıştır. 

Bu nasıl olur? Plânların altına hükümetle
rin imza kqymaısı ile değil, Yüksek Plânlama 
Kuruluna her partinin vereceği birer mümessi
lin iştiraki ve böylece plânın Türk Milletinin 
fikrini taşımasiyle mümkün olur. Bu yapılmış 
olsaydı, devletçiliğin aleyhinde bulunan parti
miz sözcüsüne Hükümet dünkü sualleri sormak 
zahmetine düşmezdi. 
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Sayın Milletvekilleri, bu memleketin ana me

seleleri plânda tesbit edilmiştir. Bu tesbite iş
tirak ediyorum, ancak yazılan reçeteleri hasta
ya uygun bulmuyorum. Bünyemiz devletçilik 
reçetesine muafiyet kesibetmiştir. Artık Devlet 
'kendi iktisadi sınırlarını çizmek mecburiyetin
dedir. Bu plânda özel teşebbüs arzuladığı lü
zumlu garantiyi bulamamaktadır. Plânda Dev
let âmme menfaatine uygun gördüğü özel tesis
lere el kaymak hakkını da almış bulunmakta
dır. Yarın âmme namına fırınlara el konur, su
ları birer idare meclisi ile tevzie başlanırsa, plâ
na, uygundur, Mecliste kabul ettiniz denecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, dün Hükü
metin partimiz sözcüsüne vermiş olduğu cevap
ta devletçilik anlayışımızda farklar olduğunu 
hissettim. 

Sayın Feyzioğlu sordular; Devlet okul yap
masın mı? Dağlan delip tünel açmasın mı? 
Yollar açmasın mı? Fabrikalar kurmasın mı? 
Arkadaşlar eğer (bunları yapmıyacaklarsa o 
fcoltuklarda niçin oturacaklardır? Devletin esas 
vazifeleri ile özel teşebbüsün hayat sahasını ka-
rıştırmıyalım. Ben de Sayın Feyzioğlu'na soru
yorum, Devlet tavukçuluk, yumurtacılık yap
sın mı? Devlet balıkçılık, kasaplık yapsın mı? 
Devlet mezbaha işletsin mi? Devlet sebzecilik 
ayakkabıcılık yapsın mı? Devlet nakliyecilik 
yapsın mı? 

Bu sonuna karşı şimdi diyeceklerdir ki, ge
çen on senede bunlar yapıldı. 1950 de iş başı
na gelen Hükümet vaadlerine rağmen hangi ik
na gelen Hükümet vaadlerine rağmen hangi İk
tisadi Devlet Teşebbüsünü özel teşebbüse dev
retti? Her yıl yeni bir Devlet kuruluşuna gidil
medi mi? Dün bu soruyu sordular. 1950 den 
sonraki icraatların kötü »tasarruflarını siz çe
kinmeden söylüyorsunuz, müspet bir cephesi
ni biz ele alınca da dünün hasretini çekiyorsu
nuz, O iktidarı methediyorsunuz diyorsunuz. O 
da olmazsa Tedbirler Kanunu paçamıza yapışı
yor. Fakat dün Feyzioğlu arkadaşımız sorduğu 
için arz edeceğim. 1950 de devralman İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri, altından kalkılmaz borçlar 
içerisinde olduğu için, devir edilememiştir. Te
sisler önce zarardan çıkarılma yollarına sokul
muş zararları azalmış bir kısmı da kâra geçmiş
tir. 1950 den sonra kurulan Devlet teşebbüsleri
ne özel teşebbüsün biiyük çapta iştirâi olmuş, 
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yavaş yavaş devletçiliğin terki hususunda ham
leler yapılmıştır. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Sizlere bir misal arz edeceğim: Vehbi Koç 

Türkiye'nin öteden beri büyük iş adamıdır. Ni
çin bu firma 1955 yılma kadar bir sanayi te
şebbüsüne geçememiştir. 1955 ten sonra Koç 
firmasını Türk sanayiinin güzel örnekleri ara
şma katan, buz dolapları, çamaşır makina-
ları imal eden, oto monte fabrikaları kurduran 
kuvvet nedir? Devlet buz dolabı fabrikası da 
kurabilir. Bakan gelir yemeklerimizi bozulmak
tan kurtaran, yazın sıcak günlerimizde imdada 
yetişen dolap imal eden bu fabrikayı Devlet 
kurmasın mı, diye sorabilir. İşte aziz milletve
killeri Devletin vazifesi tesis kurup çalıştır
maktan ziyade, tesislerin istihsalini istihlâk ede
cek seviyede müstehlik yaratabilmektir. Vehbi 
Koç bu büyük müstehlike cevap veren özel te
şebbüs olmuştur. Devlet vatandaşın alım gücü
nü artırdığı ve özel teşebbüsle rekabeti bırak
tığı gün teminat altmda olduğunu hisseden 
özel teşebbüs Devlete Yozgat'ta fabrika kurma 
zahmeti bırakmıyacaktır. Yabancı Sermaye Ka
nunu çıkarken memleket satılıyor, demiştiniz, 
o kanunun teminatı altında özel teşebbüsler 
ilâç sanayiini nasıl başarı ile kurduğumuzu dik
katinize arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, bu esbabı mucibe ile
dir ki, plânın demokratik devletlerin plânların-
daki yol gösterici (Endikatif) plânlama ile 
totaliter devletlerin (Emperatif) emir verici 
plânlarından farklı olduğunun iyice tasrih edil
mesini istemek hakkımızdır. Zira, bâzı yerle
rinde yol göstericidir, bâzı yerlerinde emir ve
ricidir. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
Millî gelir; plânm kuruluş temelleri son on 

yılın üzerine bina edilmiştir. Bu bakımdan te
mellerin çok sağlam olduğuna inanıyorum. Zi
ra memlekette hesaba dayanan ölçülü ve istatis
tik ilminin memleketimizde, dış uzmanlarında 
irşadı ile, realitelerin tesbiti bu on yıl içerisin
de almıştır. Millî gelir ilk defa 1951 İngiliz 
millî gelir uzmanı (Milletin Gilbert) in idare
sinde tesbite başlanmıştır. Sektör kollarında 
bütün hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğünün 
verimli çalışmaları sonunda tesbit edilmiş, ha
kiki plânın temelleri bu suretle atılmıştır. Fa
kat nedense Plânlama Yüksek Kuruluna tsta-

I 
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tistik Umum Müdürü dâhil değildir ve plânla
ma istatistikle koordine çalışamamaktadır. İs
tatistiğin rakamları ile plânlama rakamları 
arasında fark bulunmaktadır. Zirai millî geli
rin 1958 tahmini istatistikçe yapılmış ve müta-
addit defalar kontrol edilmiştir. Millî gelirde 
görülen büyük yükseliş nedense plânlamaca 
% 15 düşürülmüştür. Bir memleketin istatis
tik enstitüsünün istatistiklerini yetkisiz olarak 
plânlamanın, değiştirme hakkı yoktur, hamle
leri kafalarımız almasa dahi ilme ve hesaba 
istinadettiği için kabul etmek zorundayız. 

Kalkınma hızı : Plânm tesbit edilen % 7 
kalkınma hızını sağlıyac ağını asla tahmin etmi
yorum. Bu lüzum için iyimserlikten başka bir 
şey değildir. Nitekim, Türk kalkınma plânı ko
nusunda Siyasal Bilgiler Fakültesinde 15 gün 
ders vermek için gelen Prof. Boutey Hindistan 
plânında bu hızın % 5, Türk plânında % 7, 
Fransa'da % 5, olarak kabul edildiğini, yapı
lan tecrübelerde Almanya'da % 6, Fran
sa'da % 5, İtalya'da % 7 sağlandığını, bu 
memleketlerin bize göre üstün şartları haiz 
olduğunu, İngiltere'de, Amerika'da % 3 - 4 ne
ticesi alındığını ders olarak anlatmış, iyimser
lik de iyidir, hiç olmazsa % 2 - 3 temin edersi
niz demiştir. Biz bu hızı sağlamak için ya yeni 
vergiler koyacağız, geliri artırmak için bir re
form yapacağız, veya İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinden ve sosyal sigorta fonlarından tasarruf
lar bekliyeeeğiz, veya dışardan beklenen yar
dımlara intizar edeceğiz. Bu kaynaklar her za
man müspet netice vermediğine göre neticeler 
aleyhe çıkarsa bu riske karşı ne gibi çareler 
düşünülmüştür. Bunun sarahate varmasını bek
liyoruz. 

Sosyal adalet konusu : 
Sayın milletvekilleri; sosyal adalet, net an

lamı ve memleket gerçekleri karşısında bâzı 
zümrelerin hüsnüniyetle kullandığı bir kelime 
delildir. Anavasamızın yapılışı sırasında bu 
kelime ile milliyetçi kelimelerinin Anayasaya 
girmesi şekli müzakere edilirken zamanın 
M. B. K. üyeleri ve Devlet Reisi milliyetçilik 
kelimesini savunurken, onlara direnen bir üye 
bugün mülkiyede genç dimağlara şöyle hitab-
etmektedir. «Bu memleketi kurtaracak olan sos
yalizmdir. Sosyalizmsiz demokrasi olamaz. Hü
kümet bana ekmek ver, ekmek veremiyorsan ne 
duruyorsun, bana ev ver, ev veremiyorsan çe-
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kil, defol» Sosyal adaleti savunanlardan birisi 
bu olunca, elbetteki ben gelir eşitliğinin nasıl 
sağlanacağında sarahat istiyeceğim. Yarın ge
liri çok olanlardan alıp az olanlara mı verecek
siniz, yoksa az olanları çok olanlara mı yetişti
receksiniz? Eğer böyle düşünüyorsanız bu ga
yeye nasıl, neyle varacaksınız, diyeceğim. 

Ben şahsan sosyal adaleti istiyen bir arka
daşınızım. Ama indirici olarak değil, yükseltici 
olarak istiyorum. 

Sayın üyeler; şimdi toplu kalkınma konusuna 
geliyorum. 

Merkeziyetçilikten kurtulma, eyalet sistemi
ne doğru bir gidiş, yetkili eyalet valileri ve ma
hallî vergi sistemine yönelmekle toplu kalkın
ma sağlanabilir. Vergi adaleti bu suretle de » 
sağlanmış olur. 

Vatandaş vereceği verginin kendi mmtaka-
smda harcandığını önemli yolların su dâvala
rının halledildiğini görünce vermiş olduğu ver
giden şikâyetçi olmaz. Kalkınmaya halk gö
nüllü katılır. Vatandaş camiye yardım ediyor, 
yola yardım etmiyor, diye tariz etmemek onu 
irşadetmek, güleryüz göstermek gerekir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bağlıyorum 

«fendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bölge kaMnnması 

mevzuunda üzerinde hassasiyetle durulacak 
olan ve plânlamanın yükünü tam mânası ile 
hafifleten bir Baade plânı vardır. Bu Baade 
plânı Türkiye'nin bölgelerinin gelişmesi için 
çok idealist bir şekilde hazırlanmıştır ve Baade 
plânında, denmektedir ki, «Türkiye Antalya 
ile Akdeniz arasındaki bölgeleri turistik ba
kımdan değerlendirirse, senede 300 - 400 
milyon dolar döviz şağlıyacaktır. Ve 15 sene 
sonra geride kalmış memleketlere kredi aç
mak durumuna gelmiş bulunacaktır. Türki
ye'nin bunun dışında bir şey düşünmemesi lâ
zım.» diye raporunu vermiş. Fakat bugün 
raporda zikredilen liman konusu ele alın
mamaktadır. Liman işinin ele 'alınmaması, 
bu bölgenin randıman verecek bir hale gel
memesi demektir. Plânda bu hususun da ek
sik olduğunu ifade eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyfhte Sayın Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Bize) — Sayın 
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Başkan ve Millet Meclisinin muhterem üye
leri ! 

önümüze gelmiş ve müzakeresine başlamış 
bulunduğumuz 5 yılık kalkınma plânının 
zamanın kısalığı sebebiyle derinliğine tetkiki
ne imkân bulamadığıma müteessirim. Esasen 
plân Senatoya gelinceye kadar büyük bir gizli
lik içinde hazırlandı. 

İmkân nisbetinde yapabildiğimiz tetkikler
den sonra, evvelâ plânın sıhhati ve tahakkuku 
üzerinde endişe ve şüphelerimiz bulunduğunu 
belirtmek isteriz. Bunları şöylece sıralıyabili-
riz. 

1. Türkiye'de mesnet ittihaz edilebilecek 
istatistikler yok denecek kadar azdır. Olanlar 
bizi salim, yola götürmekten mahrumdur. 

Buna bir misâl verirsek vaziyet daha iyi 
tavazzuh eder. 5 yıllık plânda sayfa 23 tablo 22 
deki millî gelir istatistikleri ile vergi reformu 
kitabındaki istatistikler arasında farklar var
dır. Meselâ 1957 yılına ait millî gelir istatis
tiklerinde fert başına düşen milî gelir; 

Türkiye'de 185 
Yunanistan 355 
İtalya 601 
Fransa 1 178, 

Halbuki 1960 yılına ait olup vergi reformu 
kitabında. 

Türkiye 200 
Yunanistan 354 
İtalya 550 
Fransa 1 490 olarak görülmek

tedir. Bu istatistiklerden çıkan netice 3 yıl 
içinde Yunanistan'ın hiç kalkmmadığı İtalya'
nın % 2,8 nisbetinde gerilediği, Fransa'nın ise 
% 8,8 nisbetinde kalkındığıdır. 

2. Plânda yapılan tahminlerin esası ve da
yanakları bizce bilinmemekte, sübjektif telâk
ki edilmektedir. 

3. Bilhassa dış ticaretimizin belkemiğini ve 
millî gelirimizin yüzde 42 gibi büyük bir kısmını 
teşkil eden tarım tamamen tabiî şartlara bağlı 
bulunmaktadır. Bilhassa bu konudaki istatis
tikler arazi kadastrolarının bulunmasına bağlı
dır. Halbuki Türkiye'de bunlar henüz yapılma
mıştır. 

4. İç finansmanın temin edileceği şüpheli
dir ve bu mesele henüz Hükümetçe bile saraha-



M. Meclisi B : Ö 
te kavuşturulmamıştır. Şöyle ki, 1962 yılı büt
çesi gelirleri 800 milyon noksanla 7 milyar lira 
olarak tahakkuk etmektedir. Demek oluyor ki 
geçen yılın bütçesi 800 milyon lira açık vermek
tedir. Bu açığı Hükümetin nasıl kapayabilece
ği düşünmeye değer bir konudur. Sonra 1962 
yılının tahakkuk eden* 7 milyar gelirine muka
bil plânın 1963 yılında muhtaç bulunduğu 9 mil
yar lira arasında iki milyarlık farkın sekizyüz 
milyonunun normal iktisadi inkişafın bir neti
cesi olduğu mütalâasında bulunan Hükümetle 
aynı kanaatte değiliz. Bizim müşahedelerimiz, 
gelirlerin henüz artma istikametinde yol almadı
ğı merkezindedir. Bu ümidin geçen 1962 yılı 
akıbetine uğraması çok muhtemeldir. Sekizyüz 
milyonun da vergilerle karşılanmasından sonra 
bakiye 400 milyonun ne suretle temin edileceği 
hakkında ne plânda ve ne de Hükümet beyan
larında her hangi bir ize rastlanamamıştır. 

5. Yardım konsorsiyumu kurulmuş olmakla 
beraber alabileceğimiz yardımın miktarı ve şart
ları bilinmemektedir. Bu hususların plânın tat
bik kalbiliyeti üzerindeki tesirleri aşikârdır. 

6. Küçük sermayeleri büyük şirketler kur
maya sevk edecek veya alıştıracak radikal teşeb
büsler ve malî kolaylıklar hazırlanmamıştır. 

7. özel yatırımlarla yabancı sermaye yatı
rımlarının, ihtiyaç duyduğu emniyet vasatının 
hazır olduğuna kaani bulunmuyoruz. 

8. Plân bütün vatandaşlarca ve teşekkül-
lerce benimsenecek bir münakaşa ve müzakere 
vasat ve zamanından mahrum olarak hazırlan
mış ve Meclise gelmiştir. 

9. Plânın hazırlanmasında üniversiteler, ti
caret ve sanayi odaları, meslekî teşekkül ve der
neklerle kifayetli bir teşriki mesaide bulunul
mamıştır. 

10. Millete mal edilmesi bakımından çok 
mühim telakki ettiğimiz siyasi partilerin müta-
lâları alınmamıştır. 

11. Muvaffak olmuş iş adamlariyle devamlı 
temas sağlanmamıştır. 

12. Hemen her iki - üç yılda bir rastlanan 
siyasi buhranlar ve" büyük grevler ve bunlarla 
birlikte tabiî şartların namüsait gitmesinin do
ğuracağı tesirleri giderebilecek bir karşılık kon
mamıştır. 

13. — Plânın tatlbikı bir kadro meselesidir, 
Bu kadronun mevcudolup olmadığı şüphelidir 
ve varsa daihi organizasyonu kâfi değildir. 
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14. — Yatırım sahalarının çoğunda projele 

rin henüz mevcudolmadığı söylenmektedir. 
15. Onibeş yıllık plân sonunda (Tam tatbik 

edilse bile) yedi, sekizyüz bin işsiz kalmakta
dır. Bunların nasıl iş sahibi edileceği bariz 
olarak görülmemektedir, toplum kalkınması sa
yesinde hal yoluna ümit bağlanmaktadır. Ay
rıca bu faraziyeler halen bir milyon insanın 
ziraatte işsiz olduğu tahminine dayanmaktadır. 
Halfbuki Çalışma Vekili işsizlik mevzuu Yüksek 
Mecliste müzakere edilirken ziraatte gizli işsiz
liğin üçbuçuk milyon olduğunu beyan etmişti. 
Bu rakam kabul edildiği takdirde 15 yıllık plâ
nın tatbikinden sonra iş imkânı temin edilemi-
yen miktar sekizyüz bin değil 3 200 olacaktır. 

Bu çok haklı endişelerimizin giderildiği ve 
plânın tatbik edilebildiği farz edilse bile plân 
bu haliyle dahi maksadı teminden çok uzaktır. 
Çünkü plânın hedefi yüzde yedi kalkınmadır. 
Bununla yüzde üçü nüfus artışından karşıladık
tan sonra geriye yüzde dört hızla ileri memle
ketlerin yüzde 3,3 kalkınma hızını karşılamak 
suretiyle aramızdaki mesafenin açılmaması ide
ali gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu hesaba 
göre ileri memleketlerle aramızdaki mesafenin 
kısaltılması değil, mevcut mesafenin nasıl mu
hafaza edileceğini anlamak imkânsızdır. Bilâkis 
bu nisbet aramızdaki mesafeyi korkunç bir hızla 
açacaktır. 

iddiamızı beş yıllık plândaki rakamlara da
yandıracağız. Sayfa 23, tablo 22 : 

1960 yılında adam başına gayrisâfi millî hâ
sıla : 

Türkiye 185 
Yunanistan 355 
italya 601 
Batı - Almanya 1.051 
Fransa 1.178 
ingiltere 1.236 
A. B. D. 2,717 $ dır. Türkiye'nin 

% 4 kalkınma hızıyla elde edebildiğini Yunanis
tan % 2 ile italya % 1,2 ile Fransa % 6 ile Ame
rika ise % 3 ile elde edebilmektedir. Bu rakam
ların sarahatinden de anlaşılacağı veçhile bu 
plânla hirçfbir zaman aramızdaki mesafeyi muha
faza etmemize imkân yoktur. Bilâkis gittikçe bu 
mesafe açılacaktır. Binnetice % 7 hızla hiçbir 
yılda onlarla bir seviyede bulunma refah ve saa
detine erişemiyeceğiz. Bu gidişle Yunanistan'ın 
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bugünkü seviyesine 23 yılda, Amerika'nın 
•bugünkü seviyesine ise takriben 340 yılda gelebi
leceğiz. Fransa'nın 134 yılda bugünkü seviyesine 
ulaşabileceğiz. Eğer bize verilen rakamlarda bir 
yanlışlık yoksa! O halde bu .plânla dünyadaki 
mevkiimizi ve hayatiyetimizi muhafazaya imkân 
yoktur. İstilhsal kaynaklarının istihsal yönünden 
seferber edilebildiği takdirde hiç olmazsa diğer 
milletlerle aramızdaki mesafeyi açmıyacağımıza 
kaani 'bulunuyoruz. 

Bu hususta iki konuya temas etmek bu bakım
dan bir fikir verdbilir : Bunlardan biri donmuş 
değerleri nasıl dönen bir istilhsal çarkı haline ge
tireceğini ve devleti bulunduğu müşkülden kur
taracağını göötereeek, diğeri Hükümeti elindeki 
imkânları dondurmaktan kurtaracak daimî işlek 
faydalı ve verimli bir çark haline getirecektir. 
Birincisi tasarruf bonoları ve Devlet fabrikaları
dır. 

Evvelâ tasarruf bonolarının bugünkü duru
muna bir göz atalım. Görülen manzara fecidir. 
Nâma muharrer olarak verilmesi gerekirken ve
rilmemiştir. Piyasada % 70 noksanına alınıp sa
tılmakta, bizzat borçhıısu olan Devlet tarafından 
dahi teminat olarak kabul edilmemek suretiyle 
onlara beslenen itimat zayıflamaktadır. Bu sebep
le bonolar müflis bir tüccarın borç senedi man
zarası arz etmekte ve böylece Hükümetin başına 
bir dert olarak görülmektedir. 

Devlet fabrikalarına gelince j bugüne kadar 
ne Devlete bir gelir kaynağı olabilmişler ve ne de 
kendi kârlariyle yeni yatırım imkânlarını temin 
edebilmişlerdir. Reorganizasyonlarmın mutlak 
zaruret haline almış olması bu fabrikaların duru
munu izaha kâfi bulunmaktadır. 

j 

Şimdi Devletin haysiyetini nasıl koruyabile
ceğimizi ve bono sahiplerini nasıl zarara uğratmı-
yacağımızı hattâ bonoların vatandaş tarafından 
nasıl arzu edilir hale getirilebileceğini ve nihayet 
bunları memleket hizmetinde kullanılır bir vası
ta haline ne suretle sokabileceğimizi araştıralım. 
Malûmları olduğu üzere, memleketimizde serma-

" ye piyasası arzu edilen şekilde teessüs etmemiştir. 
Mevcut tasarruflar : 

1. Bankalarda veya evlerde nakit olarak, 
2. Şahıs üzerlerinde veya evlerde ziynet eş

yası veya altın olarak, 
3. Spekülatif maksatlarla kullananlara yük

sek faizle borç verilmiş olarak muhafaza edilmek
tedir. Kalkınma plânı sahife 17, tablo 17 de 1960 
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yılında 1 708 .000 000 ticari 4 366 000 000 tasar
ruf mevduatı olmak üzere takriben altı milyar 
lira bankalarda mevduat bulunmaktadır. Bunun 
700 milyonu vadeli mevduattır. 

Evlerde nakit altın ve mücevherat olarak sak
lananları da hesaba katarsak mevcut tasarruf 
miktarını 10 milyarın üzerinde istatistik yokluğu 
dolayısiyle tahminen hesaplamak her halde hatalı 
sayılmaz. Mesele bu tasarrufların sermaye şir
ketleri vasıtaısiyle yatırıma yönelmesidir. 

Mülhim bir ata sözü vardır; (çocuğun süt iç
mesini arzu ediyorsanız ona sütü gösteriniz.) Biz 
de diyoruz ki, vatandaşın hisse senetlerini tale
bini arzu ediyorsanız ona tadını tattırınız. Bu 
yolda tasarruf bonolarını kullanmak her bakım
dan isabetli ve faydalı olacak ve bir üzüntü mev
zuu olan bu bonolar aranılır bir meta haline gele
cektir. 

Hükümete tavsiye ediyoruz; cazip olması ba
kımından en rantalbl fabrikalardan başlıyarak bü
tün tesislerini yeniden bir değerlendirmeye tabi 
tutsun ve bunları 500 Türk lirası değerinde hisse 
senetli müstakil anonim şirketler haline getirsin. 
Evvelâ her fabrikada çalışan işçi ve memurlara 
tasarruf bonoları miktarınca o fabrikanın hisse 
senedi verilsin. îstiyenlere ayrıca nakit vermek 
suretiyle yeni hisse senetleri almak hakkı tanın
sın. Hattâ tasarruflarını teşvik ma'ksadivle bir 
miktar hisse senedinde birkaç yılda ödemek 
suretiyle vadeli olabilsin. Kalan hisseleri her 
istiyen vatandaşa açık bulundursun. Bu su
retle şu faydalar doğacaktır : 

1. Çok üzücü bir mahiyet almış bulunan 
tasarruf bonoları cazip bir duruma gelecek, 
Devletlin haysiyetinin zedelenmesi önlenecektir. 

2. Bu bonoları Hükümet 10 yılda veya 
yeni beyanlara göre 5 yılda ödiyemiyeceğin-
den tutarlarını yeni yatırımlara tahsis etmek 
imkânını bulacaktır. 

3. İşçiler, memurlar ve diğer vatandaşla
rın tasarrufları bu sahalara akacak, tasarruf 
hevesleri ve gayretleri çoğalacaktır. 

4. Tasarruf bonoları dışında diğer satın-
alınan hisse senetleri Hükümetin yatırım im
kânlarını artıracaktır. 

5. Fabrikalara işçi ve memurların serma
yedar olarak iştirakleri, fabrikaların el de
ğiştirmiş bulunmaları hususiyle, özel sektöre 
geçmiş olmaları fabrikaların daha rantabl 
çalışmalarına yol açmış olacaktır. 
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6. Sermaye ve kârm geniş kütlelere mal-

edîlmiş bulunmasiyle plânın sosyal hedefine 
daha çok yaklaşılmış olacaktır. 

7. Nihayet sermaye piyasası kurulması yo
lunda mühim bir adım atılmış olacaktır. 

Burada fabrikaların el değiştirmiş olma
sından dolayı işçi ve memur kadrolarında ya- I 
pılacak değişiklik ve tasfiyelerden de fazla i 
endişeye mahal yoktur. Çünkü oralarda ça
lışan işçi ve memurlar da aynı fabrikalarda 
hisseleri ve söz hakları bulunmaktadır. Bu
nunla beraber elbette bâzı yeni rasyonalizasyon 
tedbirleri alınacak ve değişiklikler yapılacak
tır. Esasen bu durum Devlet İktisadi Teşeb
büslerinin reorganizasyonunda bir zaruret arz 
ekmektedir. 

Bu meselenin hallinin mümkün olup olma
dığı mevzuunda tarihde başarılı bir Japonya ; 
misali vardır. Japonya evvelce devletleştir-
diği_ tesisleri daha 1880 - 1887 yılları arasın
da hususi sektöre ve hem de 25 yılda öden- ! 
mek üzere devretti. Stoklar bile 16 yıl vâde 
ile verildi. 

Temas edeceğim husus ise bizce daha ca
zip görülmektedir. Meseleye girmeden önce 
şu noktayı belirtelim. Türkiye'de mesiken du
rumu ve şartları hakikaten kötüdür. Faıka't 
memleketimizin bütün iktisadi ve içtimai şart
larının bağlı bulunduğu bilhassa imalât sa
nayiinin durumu ve Türkiye için önemi, mes
ken propleminin önünde yürümesi lâzımge1-
lir kanaatindeyiz. Plânın sayfa 93 tablo 50 de 
görüleceği üzere 5 yıl için meskenlere ayrı
lan 12 116 000 000 T. L. na mukabil ima
lât sanayiine ise 10 089 200 000 T. L. ay
rılmasını nisbetsiz bir tevzi telâkki etmekte
yiz. Burada Hükümetin «Efendim, mesken 
yatırımlarının çoğu özel sektör tarafından ya
pılmaktadır.» şeklindeki cevabını da tatmin
kâr bulmamaktayız. Meskenlere yapılan ko
laylıklardan daha büyük kolaylıkların ve teş
viklerin iş ve imalât sahasında yapılmasını 
beklemek lâzımgelir. Devlet Bankası olan Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası 1,5 yılda 10 000 
lira kredi vermektedir. Fakat maalesef İm 
imkâna sanayi ve imalât malik bulunmamakta
dır. Ve bu imkânı verecek bir müessese de yok
tur. 

Türkiye, 'kendi içerisinde yaşama imkânı 
bulmak ve diğer memleketler arasında mev-
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cudiyetini muhafaza edebilmek için istihsâl gü
cünü âzami seviyeye çıkartmak zaruretindedir.. 

BAŞKAN — Sayın Güner zamanınız ta
mamdır, cümlenizi tamamlayınız. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Devamla) — 
Aaiz arkadaşlar, eğer müsaade buyurulursa, 
bu kısmı bitireyim hiç olmazsa... Bitiremedi
ğim takdirde yeniden söz alıp devam etmek 
zorunda kalacağım, («öyle yap» sesleri) 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin kararı var
dır, 15 dakika olarak karar verilmiştir. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Devamla) — 
Tekrar devam etmek üzere, söz alacağım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Halûk Nur Baki, 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, Türkiye'mizin bu 
mutlu Meclisinde ilk defa fevkalâde önemli b i r 
iktisadi konu ile karşı karşıya 'bulunmaktayız. 
Muvaffakiyetini temenni ettiğimiz bu plânın, 
başarısı, bütün faziletleri ile Âli Heyetinize râci 
olmaktadır. 

Plân mevzuu konuşulurken en başta Türki
ye'nin sosyal bünyesi ile plân fikrinin bağdaşıp 
bağdaşmadığı; veyahut plânın Türkiye'nin sos
yal bünyesi itibariyle zaruri olup olmadığının 
açık münakaşası gerekmektedir. Şimdiye kadar 
hu münakaşa açık olarak değil, suspekt olarak 
yapılmıştır. 

Bendeniz Türkiye'nin sosyal bünyesi ile plân 
fikri arasındaki mecburiyetlerin ana mutalarını 
bâzı esaslar içinde arz edeceğim. 

Türkiye'nin sosyal bünyesi, tek hücreli bir 
organdır. Yani, Türkiye'de kâfi derecede sosyal 
müessese olmadığı için, ilk sosyal dokulardan 
doğrudan doğruya tek hücreli organa geçiş gibi 
garip bir sosyal bünye vardır. Bu sosyal bün
yede, ekonomik saha çok geri kalmış olarak yer 
almıştır. Türkiye, şimdiye kadar geri kalmış 
memleketler arasında bulunduğundan, bunu cid
dî bir şekilde teferrüatiyle bilinip, realiteleri ol
duğu gibi kabul etmek yarı yarıya halletmenin 
adımını atmak demektir. Onun içindir ki, Ana
yasamız, hem Türkiye'nin sosyal bünyesini ön 
plânda tutarak, hem de devrin modern Devlet 
anlayışına uyarak sosyal Devlet düzeni içinde 
kurulmuştur. .Bir memleketin Anayasası sosyal 
Devlet düzeni içerisinde kurulduktan sonra, 
plân fikrinin karşısında bulunmanın imkânı 
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yoktur. Plân, sosyal Devletin bir zaruretidir. 
Türkiye gibi geri kalmış bir memlekette, plân
sız; özel teşebbüsün (tamamen geniş bir ekono
mik demokrasi havası içinde) bu memleketi 
kalkındıracağına, bu memleketi muasır medeni
yet seviyesine çıkaracağına inanmak hayal olur. 

Memleketimizde öyle il merkezleri vardır ki, 
belediye hudutları dâhilinde vatandaşların ma
ğarada oturdukları tesfoit edilmiştir. Böyle bir 
memlekette plânın karşısına çıkıp, açık, çok sert 
bir liberalizmi müdafaa etmek; karma ekonomik 
nin karşısına böyle bir liberalizmle çıkmak bü
tün dünya liberalistlerini güldürür. 

Memleketimizde, bence plân zaruretinin yanı 
başında en büyük problem, rejimimizin demok
ratik hudutlarını tesbit ve sağlam bir yolda na
sıl yürüyeceği konusudur. Dâvanın asıl mühim 
noktası budur. 

Bu Palâmento demokrasi inancını karşısında
ki siyasi anlayışa tolerans göstererek ispat ede
cektir. Bu plânın yaşaması, ayakta durabilmesi 
için gelişigüzel kanunlarla, parti taassubu altın
da politik yatırımlara gidilmekten vazgeçilmeli
dir. Ancak o zaman demokratik rejim içerisinde 
bu plânın yürümesi mümkün olur. Asılında her 
plânda demokrasiden tâviz alır gibi bir görünüş 
vardır. Bu zahiridir ve sebebi modern Devlet 
anlayışı, sosyal Devlet anlayışı ve neoliberaliz-
min müşterek anhenginden doğar. Memleketle
rin sosyal reformlar yapmaları, ne ekonomik 
ve ne siyasi hürriyetleri tahdit mânasını taşı
maz. Demokrasinin ayakta durabilmesi için, eko
nomik ve politik tahdittler zaruridir. Bugün, 
özel sermayenin, özel teşebbüs sahiplerinin, da
ha Türkçe mânasiyle zenginlerin yegâne temina
t ı sosyal reformlardır. Bilhassa bizim gibi geri 
kalmış bir memlekette, mutedil bir Devletçilik 
içinde, sosyal reformlar gerçekleşmedikçe özel 
teşebbüs sahiplerinin istikbali yoktur. Mutlaka, 
korkunç sol temayül günün birinde gelir, onu 
yakalar. 

Plânda, Devletçilik ve özel teşebbüs müna
sebetleri o kadar açık olarak ifade edilmiştir ki, 
özel teşebbüs karşısında hiç kimse bunun aksi
ni düşünernez. Esasen, şimdiye kadar Türkiye'
deki Devletçiliğin ne şekilde anlaşıldığını ben
deniz burada yapılan konuşmalar karşısında 
hayretle karşıladım. Çünkü Türkiye'de ciddî 
bir devletçiliğin, sent bir devletçiliğin 1923 ten 
beri bulunduğunu iddia etmek, bence abes olur. 

Türkiye'de devletçilik, Atatürk'ün devletçi
liği, İnönü'nün ilk yıllardan itibaren alıp mute
dil bir şekilde yürüttüğü devletçilik, sol tema-
yüllü bir devletçilik değildir. Türkiye'de bütçe 
gayrisâifi millî hâsılanın Ibeşte biri, altıda biri, 
yedide biri seviyelerde tutulmaktadır. Devlet
çilik anlamını iyice bilmek, anlamak lâzımdır. 
Devletçiliğin karşısında lolan arkadaşların bu 
noktayı iyice bilmeleri gerekir. Devletçi bir 
memleketin bütçesi gayrisâfi .millî hâsılanın ya
rısı kadar olması lâzılmdır. Halbuki Türkiye'nin 
bütçesi en liberal memleketlerin bütçeleri gibi 
daima gayrisâf i millî hâsılanın çok aşağısında bu
lunmaktadır. Şu halde bizdeki devletçilik nedir? 
Bizde devletçilik, özel teşebbüsün himayesinde 
bir kadro meselesidir. Türkiye'de devletçiliğin 
en «ağlam organları iktisadi Devlet Teşekkülle
ridir k i ; bu anonim şirketlerin, Devlet kanaliy-
le birtakım yatırımlar yapmaları sağlanmıştır. 
Sümerbank, Şeker Anonim Şirketi, Çimento 
Umum Sanayii gibd bütün anonim şirketler, Dev
letle ortak 'oldukları cihetle bankalar kanaliyle 

yatırımlar yapan müesseselerdir ve en iyi dev
letçilik bu şekildir. Türkiye'de sol bir devlet
çilik nerededir? Eğer, devletçilik âmme hizmeti 
olarak Türkiye'de tenkidedilmekte ise bu daha 
gülünç olur. Türkiye'nin bilhassa cid,dî bjr ik
tisadi buhran içerisinde bulunan Doğu bölgesi
ne, hangi özel teşebbüs kalkar da bir tek otel 
yaptırır. Türkiye'de devletçiliğin ve özel teşeb-
ıbüsün hududunu kesin olarak çizsinler, diyor
lar. Türkiye'de özel teşebbüs ile devletçiliğin 
hududu o kadar çizilemez ki, icabında bir vilâ
yetteki bir tek binayı Devletin yapması lâzım-
gelir. Başka bir bölgede en ciddî yatırımı da özel 
teşebbüs yapabilir. Şu halde, iaslında bizim dev
letçiliğimiz âmme hizmetini, medeniyetin en 
ufak nüvesini, vatandaşın ayağına götürmeyi 
ihtiyar etmek mecburiyetinden ibarettir. Dev
letin bir hizmetidir. Bütün partiler, şimdiye 
kadar Türkiye'de bu şekilde bir devletçiliği çok 
sağlam olarak tatbik etmişlerdir. Bizde parti 
tüzükleri ne olursa olsun, daima parti mensup
ları ve politikacılar, şimdiye ikadar vatandaşın 
karşısına devletçi hüviyetiyle çıkmışlardır. Ya
tırımcının rahat rahat yatırım yapabilmesi için, 
Türkiye'deki politik şartların çok ımüsaidoldu-
ğu gerekçesiyle plânın za'fa ıığrıyacağmı ifade 
edenler vardır. 
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Arkadaşlar, Türkiye'de politik şartlar nasıl

dır? Biraz insaf sahilbi olalım. Üç millet (bizim
le beraber bir ihtilal geçirdi. Görüyorsunuz; 
onlar hâlâ düştükleri çukurdan çıkamıyorlar. 
Biz ise rahat rahat, eskisinden çok daha sağ
lam tam demokratik bir rejime geçtik. Bunun 
(teminatını bizzat kendimiz olmamız lâzımgelir-
ken, demokrasi rejiminin istikbaline vatandaş
ları bizzat parlâmento üyelerinin inandırması 
icabederken; maalesef bu hususta zayıf davra
nışlarımız oluyor, özel teşebbüs bu (memlekette 
demokrasinin tam mânasiyle ve köklü olarak ku
rulduğuna inanacaktır ki, yatırımlarını rahat
lıkla yapabilsin, inanmazsa, tehlikeler sezerse 
yatırım yapmakta tereddüt eder. Biz demokra
si rejimini bu memlekette mutlaka muvaffak kı
lacağız, istikbalini koruyacağız ki, Türkiye 
(hu suretle var olma, yok olma dâvasını hallet
miş olsun. 

Arkadaşlarım, plânın muvaffak olması, bu 
parlâmentodan çıkacak olan sosyal reform ka-
nunlariyle mümkün olacaktır. Yarın yüksek hu
zurlarımızla, Vergi Reformu Kanunu, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ıslahına ait Kanun, Ya
tırım Bankasının kurulması hakkında Kanun 
ve Toprak Reformu Kanunu gelecektir. Biz bü
tün bu kanunları en mükemmel bir şekilde, par
ti taassubundan uzak, vatandaşlara siyasi ya
tırım yapmak endişesinden uzak olarak çıkarır
sak, bu plân anoak bu şekilde muvaffak olur. 
Plân Kanunu aslında önümüze gelecek olan bu 
kanunların müşterek mulhassalasmın bir bütü
nümü teşkil edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Halûk Bey, konuşma 
müddetinizin bitmesine üç dakikanız kalmıştır, 
vaktimizi ona göre ayarlayınız. 

HALÛK NUR BAKÎ (Devamla) — Peki 
efendim, 

Arkadaşlar, kalkınma plânının en büyüık va
sıflarından birisi de, geri kalmış bölgelere ya
tırım avantajının tanınmasıdır. Bu avantajı sağ
lamak demek, Türkiye'nin yıllarca, ihmal edil
miş, hayat şartları tesadüflerden ibaret kalmış 
bölgelerini, az çok bugünkü zamanın seviyesin
de bulunan daha medeni bölgelere yaklaştır
mak .gayretleridir. 

Plânın hedefleri açıktır. Sosyal Devlet anla
yışı farklarından meydana gelen işçi ve köylü
ye düşmiyem vergi icaplarını, biz bu parlâmen-
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»tonun üyeleri olaraktan, sosyal Devlet anlamı 
mânasında yemin etmiş melbuslar olaraktan bun
ları rahat rahat çıkartıp -ve rahat rahat kenjii iç 
imkânlarımızdan bulacağız. Dış finansman imkân
ları, JBEükümetin ve Hükümet şahsiyetinin dış 
memleketlerdeki' kredisi, politikasına, haysiyeti
ne, davranışına bağlı olarak, şimdiye kadar 
Türkiye tarihhîde görülmemiş şekilde mevcut
tur. Buna kim karşı durursa dursun, kipıler 
hasedederse etsin, bu plâna büyük yardım payı 
temin edilmiştir. 

Bir noktayı daha ilâve ederek sözlerime son 
vermek istiyorum. 

Artık modası geçmiş amprik metodlardan 
vazgeçerek plân tenkidlerini kendimizi zorlı-
yarak yapmıyalım. Ne diyorlar biliyor musu
nuz? «Plânı ismet Paşa getirmiştir. Plâna evet 
denirse îsmet Paşa desteklenmiş olacaktır.» 

Arkadaşlar bu kadar amprik ve gülünç bir 
iddia olamaz. Bu plânı sanki îsmet Paşa getir-
meseydi o zaman da Türkiye Devletçi olmaz ve 
bundan kurtulamaz, derlerdi. Bu realitelere eği
lelim. insaf sahibi olalım, arkadaşlar. Bu mem
leket bizden, parti taassubundan uzak olarak, 
hizmet bekliyor. Herkes iktisadi aman içerisin
de. Yazık, millete acıyın! Âdi politika oyunla
rından uzak olalım, vergiye zam olacak diye 
vaveyla koparmıyalım, özel teşebbüse vergi kül
feti yüklenecek diye figanı basmıyalım. Bijyle 
olmaz arkadaşlar. Madem Devlet kazanç imkân
ları siağlııyor, vergi almak da hakkıdır. Bu mem
leketin sosyal bünyesinin düzelmesi ve memle
ketin ayakta durması bu plânın tatibikme bağ
lıdır. Her zengin, her vatandaş seve seve, plân
da hissesine düşen vazifeye zorlanmadan iştirak 
edecektir. Bundan tabiî birşey yoktur. Hürmet
lerimle. («Bravıo», sesleri, al'lnşlar) 

BAŞKAN — Plânın üzerinde konuşmak üze
re, Sayın Ahmet Nihat Akay, buyurunuz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, toplum hayatımızı belli 
hedeflere götürmek ve müreffeh bir hayat se
viyesine yükselmek iddiasında olan ilk beş yıl
lık kalkınma plânının bizi milletçe özlediğimiz 
o hayat seviyesine, çağdaş medeniyet seviyesi
ne ulaştırmasını en halisane niyetlerle temenni 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Şahsi kanaatime göre, Batı medeniyetine 
dâhil olmak ve bu suretle iki yüz seneden beri 
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büyük bir hasretle karşıdan seyrettiğimiz ve 
fakat bir türlü ulaşamadığımız Batı milletleri 
seviyesine çıkmak, kalkınma dâvamızın esasını 
teşkil ötm.v3ktedir. 

Yüz elli, ik'iyüz seneden beri bu millet bu 
arayışın, bu çırpınışın ve hattâ bu heyecanın 
içindedir. 

Birinci Mallımud Devrinde başlıyan, İkinci 
Maihmud Devrinin Vak'ayı Hayriyesi ile devanı 
eden bu arayışı nihayet Tanzimat bir başika yo-
(la girerek tecrübe etmiş, 1908 Meşrutiyeti ile 
bu safha da sona ermiştir. 

Cumhuriyet Türkiyesinin yeni bir görüş ve 
anlayışla hedefini görerek ve gayesini bilerek 
yaptığı büyük atılış, memlekete yeni bir haya
tın kapılarını açmıştır, 

Görüldüğü gibi, 150 - 200 senelik hayat mü
cadelesi, bir şeye ulaşmak, yetişmek gayretleri 
bugün dahi devam etmektedir. O halde bizi 
milletçe o gayeye ulaşmaktan alıkoyan nedir? 
'Toplum hayatımızda görüş, düşünüş ve duyuş
larımızda, aile hayatımızda, meslekî faaliyetle
rimizde, şehir ve kasabalarımızda ve hattâ ba-
zan millî hükümlerimizde ibile birçok değişik
likler meydana geldiği halde bizi milletçe hâ
lâ Batı medeniyetinin uzağında 'tutan asıl se-
'bepler nelerdir? Bu hal okumuş sınıfımızın bir 
kısmında bir ümitsizliğin doğmasına bile sebeb-
olmuştur. Bir kısım kimselerimiz Batılaşmamı-
za imkân olmadığı kanaatini ifade etmeye baş
lamışlardır ve hattâ bu iddiaların içinde Müs
lümanlığı ve Türk Milletinin göçebe bir sosyal 
yapıdan gelmiş olmasını mâni bir sebebolarak 
ileri sürecek kadar ilmî görüşten ve iyi niyetten 
mahrum olanlar dahi çıkmıştır. Bu iddiaları bir 
tarafa bırakarak yukarda ifade ettiğimiz husu
sa avdet edelim. 

Bütün mütefekkirlerde müşterek bir kanaat 
olarak ifade edilen Batı medeniyetinin aslî un
surlarının ilim ve ilim zihniyeti olduğu husu
sudur. 

©atı medeniyetinin bizim gibi dışında kal
mış, onu uzaktan takibetmiş ye nihayet bu
günkü durumlariyle ona ulaşmış olan memle
ketleri bu seviyeye çıkaran sır işte budur. Her 
şeyden önce bu gerçeği görerek işe bu nokta
dan başlıyan ve bütün faaliyetlerini ilim adamı 
yetiştirmeye, ilmî zihniyeti yerleştirmeye çalı
şan memleketler ileri memleketler seviyesine 
çıkabilmekte, aksine bu gerçeği fark etmiyen, 
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etse bile faaliiyetlerini bu gayeye tevcih etmi
yen memleketler, şehirleri insanları görünüş 
bakımından öyle zannedilseler bile geri kalmış 
memleketler olmaktan kurtulamamaktadırlar. 
Türkiyemiz işte bu izaha uyan az gelişmiş bir 
memlekettir. O halde beş yıllık plâna bu kısa 
fakat zaruri açıklamadan sonra ıbu açıdan bak
mak meseleyi vuzuha kavuşturacak ve bizi da
ha salim bir neticeye götürecektir. 

Plânın, en nikbin Tjir görüşle 15 sene için
de tam ve kâmil bir tatbikat göreceğini kabul 
etsek bile acaba tiziz memleketimiz Batı ile 
arasındaki o büyük mesafeyi kapatmaya mu
vaffak olabilecek midir? Plânın 20 nci sayfasın
da : «Bugünkü durum ve başlıca meseleler» baş
lığı altındaki kısımda meselelerimizin ortaya 
konulusundan sonra 25 nci sayfasında: «Plânlı 
kalkınmanın 15 yıllık hedefleri» gösterilmiş ve 
fakat meselenin esasını teşkil eden ve bizi ger
çek bir kalkınmaya sevk edecek, Batı medeni
yeti seviyesine ulaştıracak olan ne sayıda ilim 
adamına muhtacolduğumuz hususundan bah
sedilmemiştir. 

Her ne kadar plânın, Cumhuriyet Senato
sunda müzakeresi sırasında îzmir Senatörü Sa
vın Cahit Okurer'in tadil teklifi, Hükümet ve 
Plân Karma Komisyonunca kabul edilerek 
plânın 15 yılda ulaşılacak hedefleri arasında: 
«Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan ye
ter sayı ve vasıfta birinci sınıf ilim adamı ve 
teknik mütehassısın yetiştirilmiş olması» iba
resinin ilâvesini memnuniyetle karşılar ve bu
nu nihayet bir hakikatin görülmüş olması ba
kımından yarınımız için tek yol olarak benim
sediğimizi ifade edersek de şu nokta üzerindeki 
tereddüdümüzü beyandan kendimizi alamamak
tayız. Plânın hazırlanmasında büyük emeği ge
çenlerin, plânı hazırlama safhasında bu görüş
ten mahrum oluşları yarınımızı, yeniden inşa 
edeceği iddiasiyle ortaya konan vesikanın, ben
denizi, bu görüş ışığı altında taazzuv etmemiş 
oldıiPTi kanaatine sevk etmektedir. 

îkinci nokta, eğer gerçek kalkınmanın ye
ter sayı ve vasıfta birinci sınıf ilim adamı 
ve teknik personel yetiştirmek, ilmî zihniyeti 
memlekete ve her türlü faaliyetlerimize yer
leştirmek suretiyle mümkün olacağına inanı
yorsak bu hususa plânda da'ha geniş yer ve
rilmeli, dünün geri 'kalmış ve bugünün ileri 
memleketleri seviyesine çıkmış olan memleket-
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lerin durumları tetkik edilerek neticelere ve 
hattâ nüfus ve sahamız göz önünde tutularak 
hesaplara, rakamlara gidilmeliydi. 

Çeşitli ilim sahalarında memleket gerçekle
rine göre muhtaç-olduğumuz birinci sınıf ilim 
adamı, yardımcıları, teknik mütehassıs ve yar
dımcıları hesaplanmalı, bunlar plânda yer al
malıydı. 

O halde ilim adamı yetiştirilmesinin, sadece 
hedefler arasına alınması 'kâfi gelmemekte bu
nun bütün kesimlerdeki ithiyaç hesaplarının 
yapılması ve yetiştirme yollarının aranması 
ieabetmektedir. Ancak bu yapıldıktan sonra 
da ilmin bir tatbikatı olan teknik sahada per
sonel İhtiyacı, buna muvazi olarak ele alınma
lıdır. 

Bendenizin kanaatine göre, ilmî zihniyeti 
memlekete yerleştirecek olan ilim adamı ye
tiştirmenin iki yoldan tahakkuku mümkündür. 
Bunlardan biri plânda ele alınmış olmasını 
memnuniyetle karşıladığımız, Avrupa ve Ame
rika'ya bol miktarda öğrenci göndermektir. 
Gönderilecek öğrencilerin ilmî testlerle ve ti
tizlikle seçilmeleri ve bütün tahsilleri buyunca 
mütehassıslar tarafından ve devamlı, şiddetli 
bir kontrola tabi tutulmalarına bilhassa dikkat' 
edilmesinin zaruretine inanma'ktayız. 

Uzun vadeli olan ve fakat muhakkak su
rette üzerine eğilmemiz icabeden ikinci yol, 
Türk Millî Eğitimidir. Binası, malzemesiyle 
modernleştiğini zannetiğimiz, hakikatte skolâs
tik zihniyetten ve amprik bilgiden ileri gide
memiş bu ahşap müesseseyi artık; ıslah etmek 
zamanıdır. Bu noktada, bunu bütün münev
verlerimizin ittifak halinde bulunduğu bir ka
naat ve bir hüküm olarak ortaya koyabiliriz. 
Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra şu hu
susu da cesaretle ifade ede'bilıiriz: Bu ıslahata 
başka bir söyleyişle bu yeniden kuruluşa başla
ma noktamız temel değil, çatıdır. Halbuki 
bizde eskiden beri alışılmış ve yerleşmiş bir 
kanaate göre millî eğitim dâvamız çok yanlış 
olarak bir ilköğretim dâvası halinde görülmüş 
ve vakit vakit artan, azalan 'hamlelerle bir se
ferberliğe girişilmiş, bu yolda milyarlar 'har
candığı halde varılan netice tatmin edici ol
mamıştır. Plânın bir hedef olarak gösterdiği 
nüfusu % 100 okur - yazar hale getirmek bir 
milletin kalkınmış olmasına 'bir delil olarak 
gösterilemiyecektir. Şu bir hakikattir ki, bu-
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gün medenî âlemin en ileri memleketleri dahi 
bu hedefe kalkınmalarından sonra ulaşmışlar
dır. Halkın % 100 okur - yazar (hale gelmesi 
kalkınmanın bir neticesidir. 

Bu hususu böylece ifade ettikten sonra, di
ğer bir noktadan hareketle de aynı görüşü, ıs
lahata üst kademeden başlama zaruretini, bir 
kere daha teyidetmemiz müm'kündür. 

Şu hakikat 'herkesçe kabul edilmelidir ki, 
öğretim ve eğitim demek, belirli ve seviyeli 
kaynaklardan gelen millî ve ilmî evsafa sahip 
öğretmen demektir. O halde, ilk öğretime öğ
retmen yetiştirmek için; orta öğretime; orta 
öğretime öğretmen yetiştirmek için de yüksek 
öğretime çıkmak zaruridir. Binaenaleyh bu 
da gösteriyor ki, millî eğitim dâvasının ve 
bilhassa memlekete ilmî zihniyeti yerleştirmek, 
yetersayı ve evsafta ilim adaımı yetiştirmek me
selesinin halli için işe yüksek öğrenimden baş
lanmalıdır. 

Bugün memleketimizde mevcut yüksek öğ
renim müesseseleri muhtaçolduğumuz ilim ada
mı yetiştirecek yolda, Batı benzerinin karak
terinden mahrum, üniversite olmaktan ço'k müs
tehlik bir kütle yetiştiren mektep kara'kterin-
dedir. Üzüntü ile ifade edelim 'ki, bu müesse-
selerimizdeki yetiştirici zümrenin bir kısmı, il
mî evsaf bakımından yetersizdir. (Bravo ses
leri) Üniversite 'her şeyden önce araştırmaya, 
aramaya, ilmî tecessüse dayanan ilmî görüş ve 
buluşların bir mihrakıdır. îlmî zihniyet bura
dan doğar ve yayılır. Bizdeki vaziyet maale
sef henüz bu noktaya ulaşamamıştır. Yarının 
Türkive'sinin mimarıı olarak görmek istediği
miz, iktisadi içtimai ve kültür hayatımıza is
tikamet verecek onu gün ışığına çıkaracak kâ
fi sayıda yetiştiricilere * sahip değiliz, 

Burada, ilim adamlarımızdan sadece siyasi 
irşatlar değil, ilmî buluşlar, 'tebliğler bekledi
ğimizi de kaydedelim. 

Üniversitelerimiz bir reforma 'gitmedikçe, 
bugünkü durum devam ettikçe, sadece diplo
malı yetersiz kişiler yetiştirmekten, memur 
yetiştirmekten ve daha acısı bütün maarif sis
temimizden geçip hayata atıldıktan sonra halik
la arası açılan bir kütle yetiştirme'k'ten kurtu-
lamıya çaktır. 

Plânda yüksek öğrenim '3 madde halinde 
'kısa ve yetersiz olaralk ortaya ''konmuştur. Sa-
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dece bir maddesinde öğretim yanında araştır
ma fonksiyonuna da öncelik verilmesi husu
sunun zikredilmesini memnuniyetle karşıladığı
mızı ifade etmekle beraber yukarda izaha ça
lıştığımız noktaları ihtiva etmeyişini bir nok
san olarak karşılıyoruz. 

Yüksek öğrenime en yakın bir öğrenim mü
essesesi olarak gördüğümüz liselerimizin bu
günkü düşük seviyelerinden kurtulmaları ger
çek mânada bir lise haline gelmeleri, bilhassa 
şu şartlara bağlıdır: Bunlardan ilk akla geleni 
öğretmen meselesidir. 

Artık şu iptidai görüşten kurtulmalıyız, se
viyesine, evsafına ve ahlâkî durumuna bakma
dan kahvelerden kongrelere adam toplar gibi 
bulduğumuza, «gel bu dersi okut» demekten 
sureti kâtiyede kaçınmalıyız. Ve artık bilme
liyiz ki, öğretmenlik; kültür istiyen, bilgi is-
tiyen, ahlâk istiyen, millî değer hükümlerine 
bağlılık istiyen, şefkat istiyen, pedeğojik for
masyon istiyen, belirli menşeden ve seviyeden 
gelmiş olmayı arayan bir meslek ve hattâ bir 
sanattır. Bir nesli, bütün bu evsaftan mahrum 
yetiştiricilere teslim ediniz, çeyrek asır son
ra karşılaşacağınız manzara çok acı olacaktır. 

BAŞKAN —• Vaktiniz tamamdır efendim. 
AHMET NÎHAT AKAY (Devamla) — Bir 

dakika müsaade buyurun da tamamlıyayım 
efendim. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız. 
AHMET NÎHAT AKAY (Devamla) — Plâ

nın 329 ncu sayfasında «Liseler» başlığı altın
da ifade edilen kısımları da yetersiz buluyo
rum. Bu kısımları atlıyarak bir noktaya daha 
temas edip sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Plânın diliyle ilgili görüşlerimi de arz ede
rek konuşmamı bitirmek istiyorum, öyle anla
şılıyor ki plânın muhtelif kısımları aralarında 
yaş farkı bulunan, dildeki cereyanlar karşısın
daki durumu değişik olan kimseler tarafından 
kaleme alınmış ve bu hal gayri mütecanis bir 
dil meydana getirmiştir. Bâzı kısımlarda aşırı 
bir özleştirmeye mukabil bâzı kısımlarda da 
menşei Batı dilleri olan kelimelere fazlaca yer 
verilmiştir. Gelecek 15 senelik hayatımızda 
plânla ilgili meselelerimizde bir yazışma kay
nağı haline gelecek olan bu vesikanın yaşıyan 
dille kaleme alınmasında her bakımdan zaruret 
vardır. Meselelerimizi plânlaştıran ve ilmi 
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esaslara bağladığını ifade eden bir kurulun il
me, ihtisasa hürmeten kendisinde dile böyle 
bir tasarruf hakkı görmemesi lâzımdı. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimi, Türk kalkınmasının hepimize va

zifeler yüklediğini onları yerine getirmenin bi
zim için şeref olacağını ifade ederek; toplum 
hayatımızı istenilen hedefe ulaştırmak için ha
yatlarını istihkar edercesine çalışmış olanları 
hayırla ve şükranla anarak bitiriyor, Ulu Tan
rının bu plânın tahakkuku t akımından bize yar
dımlarını esirgememesini diliyoruz. (Soldan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde sayın Kadri Erogan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 

Başkan, Millet Meclisinin muıhterem üyeleri; 
Ben sözlerime ingiliz Parlâmentosuna atfedi

len bir tek misal ile başlıyacağım. Derler ki; 
«Parlâmento her şeyi yapmak kudretindedir. 
Yalnız dişiyi erkek, erkeği dişi, yapamaz!» Dün 
bunun çok enteresan bir .örneğini görmekle bu 
'hikâyeyi haltırladım. 

Memleketin onbeş yıllık bir görünıge içinde 
kalkınması görüşülüyor. Beş yıllığı programa 
(bağlanmıştır. 400 milletvekilinden, 40 kişiden da
ha az, yani % 10 undan dalha az arkadaşlar söz 
almış, buna mukalbil her yılı bir dakikaya sığdır
mak suretiyle ittihaz edilen bu karar, bu dartbı 
meseli çok kıymetlendirdi. Korkuyorum ki, bu 
'böyle giderse günün birinde her ötecek horozun 
ağzını her gün kapatmak suretiyle erkeği de dişi 
yapacaksınız ve o zaman ingiliz danbımeseli de 
hasedinden çatlıyacaJktır muhterem arkadaşlarım. 
(Ortadan «Esasa gel» sesleri) 

Esasın tâ kendisidir, bissGttiniz'se! 
Muhterem arkadaşlarım; biz bu milletin beş 

yıllık işini görüşmüyoruz; 600 senelik ıstırabını 
konuşuyoruz. Ve önümüze kalttığıımız bu 15 sene
lik kısmın beş senelik kısmını ay ışığına çıkar
mak istiyoruz. Bu kadar ehemmiyetli bir mevzu 
konuşulurken, şuraya çıkan hatiplerin, o muhte
rem arkadaşların, nasıl gülünç hallere düştükle
rini gördünüz. Ben de 60 sayfalık olarak ve bil
diğim kısımlarda bir şeyler hazırlamıştım. Bura
ya çıkıp alelacaip bir duruma düşmektense bu 
acaipliğin izahını daiha doğru buldum. Neresin
den başlıyayım? Hepiniz hayatınızda birş eyler 
Öğrenmişsiniz, hürmet ederim, kiminiz kimya, ki
miniz simya... Ama bu milletin derdini bilen 
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mumla aranacak kadar az. ömrü köylülerin için
de geçmemiş, şanslı insanlarsınız. («Ne biliyor
sun!» sesleri) Ama bu dünyanın bir de öteki dün
yası var. 22 milyon insan ıstırap çekiyor. Kosko
caman plânda, liüA nm tesfbit ettiği üç kilo 300 
gramlık plânda, milletin aslını teşkil eden 22 mil
yonun dertleri, Allalh rızası için 22 kelime ile de
ğil, 2 - 3 kelime ile geçiştirilmiş; Bu köylerden 
kopup gelen, gecekondu adı akında büyük şehir
lerin etrafında toplanan, yekûnu bir milyona 
varmıyan gecekonduculardan, ve yine yekûnu iki 
milyonu bulmıyan işçilerden Hükümet tiril tiril 
titriyor. Adına bakanlıklar kuruluyor, türlü yar
dımlar yapılıyor, hastaneler kuruluyor. Kıskan
mıyorum, yapalım. Ama sebep? Çünkü işçilerin 
ağzı lâf etmeye başladı, organize hale geldi, hak
kını işitiyor. Ama benim zavallı iki milyon insa
nım sessiz, sedasız vâkariyle, gelmiş geçmiş, hü
kümetlerin ciddiyetle üzerine eğilmesini bekliyor. 
Kalkacak Muhterem Barbakan Yardımcısı Feyzi-
oğlu diyecek ki; «Eroğan, bütün bu imkânlar 
köylere sağlanıyor, işte su, işte köprü, işte okul, 
hastane v.s.» Hakikaten bir kısmı var. Ama daha 
evvel yapılacak iş var, bu plânın ana unsuru, 
esası, temeli var. Ne diyoruz? Yüzde 7 kalkınma 
hızı içerisinde içtimai adaleti sağlamak... İçtimai 
adalet, 22 milyondan başlar. Kalkar bir köye gi
dersiniz, biri çıkar der ki : Damım tepeme yıkı
lacak, bana mertek verin. Kereste değil, mertek 
istiyor. Bozkırların ortasındaki Sivas'ta orman 
müdürüne çıkarsınız, bir çare bul efendim, dersi
niz. Orman müdürü size; efendim, 10 km. lifc bir 
saiha içinde değil, orman bakımından hiçbir şey 
yapamayız, der. Bir köylü çıkar karşınıza, «ökü
züm öldü, çift süremiyorum, maişetimi bulamıyo
rum.» der. Çağırırsınız Ziraat Bankası Müdürü
nü, buna kredi veriniz, dersinte. Ziraat Bankası 
Müdürü, tarlası yok, tapanı yok, baldırı çıplağın 
birisi; ben buna nasıl kredi vereyim, der. 

Bakarsınız, bir köylü vatandaş, hem de Ka
radeniz mmtakasımn dağ köylerinden, sırtına 40 
kilo yük almış gidiyor. Nereye gidiyorsun ha
nım! Köyüme... Nerede köyün? 40 km. ötede. Sır
tındaki ne! Buğday, arpa, mısır... Ak darı yiyeni 
de çıkar. 

Düşününüz, 40 kilo ile 40 km. yalçın dağlar
dan, tepelerden giden insan ekmeğini tıka basa 
yiyor mu, yoksa çoluk çocuğuna az ekmek ye mi 

diyor!. ' I 
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Aziz arkadaşlarım, bu milletin bir numaralı 

derdini, Büyük Meclisin büyük azaları, evvelâ 
akşamdan akşama çoluğunun, çocuğunun nef
sini körletmek için kuru ekmek peşinde ko
şanları ele alalım. Bir kere daha tekrar ediyo
rum; bu milletin büyük bir kısmı sanırsınız 
ki, dağ başlarında avucunu yalamakla her çe
şit imkândan mahrum bir şekilde yaşıyor. 
içimi yakan budur arkadaşlar. Bu çeşit in
sanlara, al sana şu kadar sermaye, bununla 
tiyatroya, sinemaya gidemezsin, bu senin .çolu
ğunun çocuğunun rızkıdır, demeli ve sağlam 
teminata bağlamalı. Yani biz milyonların ve 
milyonların karnını doyurduğumuz zaman 
ciddî bir içtimai adaletin peşinde olduğumuzu 
göstermiş oluruz. Ama gâvuristandan kalkıp 
gelen bu büyük adamlar, benim Hakkari'min 
köylerini, mağaralarını mesken olarak kulla
nıldığını, Urfa'nm izbelerinde yaşıyanlarm ha
lini bilemezler. Memur, âmirine söyliyemez. 
Bu memleketin bütün çektiği ve çekmekte ol
duğu çileler alt kademelerde hakikatleri bilen 
insanların, üst kademelerde bulunanlara, bil
diklerini cesaretle söylememesinden ileri gel
mektedir. Mesuliyet taşıyan bu insanlara hâ
diseleri olduğu gibi değil de, acaba nasıl söy
lesem hoşuna gider, şeklinde söyleriz. Onun 
için de hiçbir zaman iki yakamız bir -araya gel
mez. 

Plân, bana göre Devletin, milletin işini o 
kadar az bilen zatlar tarafından hazırlanmıştır 
ki, oturup ağlamak lâzımdır. Bu memleketin, 
bir iç iskân dâvasını, toprak reformunu, or
man içindeki köylerin orman dışına çıkarıl
masını ve dünyada yalnız bu sahada birinci 
olduğumuz ve bizi veba mikrobu gibi sömü
ren 30 milyon kıl keçisi dâvasını ele alıp 
ciddî bir programla ortaya koyup halletme
dikçe, bu milletin yüzü gülmez. 

Uzun uzun her sektör üzerinde konuşaca
ğım. Her çeşitli mevzular üzerinde belki 40 
defa huzurunuza çıkacağım. 

Mezopotamya gibi verimli bir yerimiz var. 
Amerikalı Türkiye'yi iyi tanımıyor ama Me-
zepotomyayı tanıyor. 25 milyon dönüm yeri
miz var. Bire 60, 70, 80 veriyor. Yalnız bu
günkü nüfusumuzu değil, 80 milyon nüfusu 
da besliyecek. Ama gelmiş ve geçmiş hükümet
lerde ele almak için yürek yok; dedi ki, dedim 
ki, ile vakit geçirmiş ve geçiriyor. Keçiler 
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ormanı mahvediyor. Yerli ve yabancı mütehas
sısla;', bir zaman gelecek Türkiye'de orman 
bulamayacaksınız, diyor, öbür taraftan, şimdi 
kalkacak Sayın Feyzioğlu diyecektir ki, 
800 - 900 milyon lira koyduk. Tetkik ettim; 17 
milyon lira konmuş. Lütfen Başbakan Yardım
cısı Yüksek Heyete açık malûmat arz etsinler. 

Binanealeyb. arkadaşlarım, ben plânı nere
sinden alayım, neresinden tutayım? 600 sene
lik dert, 15 senelik dert, 5 senelik dert. Bir 
Bütçe Kanunu üç ay görüşülürken, bu illâ 8 
günde olacak diye ne mecburiyet var? Belki 
bir çiftçi arkadaşımız yüksek ziraat mezunu-
.-nurı aklına gelmiyen bir noktayı bilir ve söy
ler. Asıl olan Türk milletinin refahıdır. Türk 
milletinin refahı ve saadeti bakımından zaman 
zaman heyecanlı hâdiseler ortaya, seriliyorsa, 
bu, içte yaşıyan vatanperverlik duygularının 
bir -reaksiyonudur. Ben, nasıl kalkar da bu 
plâna müspet oy veririm; 22 milyon Türkün 
yaşadığı köy ve köylü ortada iken. 

Çok ibret verici bir rakam arz edeyim... 
BAŞKAN — Sayın Eroğaıı, üç dakikanız 

kaldı. 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Evet, bili

yorum efendim. 
Aziz arkadaşlarım 10 milyon insan, plâna 

göre her gün çakşır, her insan, günde bir lira 
kazanırsa, her gün 10 milyon lira; 5 lira gelir 
sağlasa, 50 milyon lira; ayda 1 500 000 000 li
ra, 360 günde 18 milyar lira gelir sağlar, bu
nun da üç milyarını biriktirebilir. 

İşte rakam, üzerinde cesaretle eğileceğiniz 
rakam!. özünü bulmak lâzım, sanayileşmek şart. 
Buna asla mâni olamayız; ama içtimai adaleti 
sağlayıp evvelâ açları doyurmak lâzım. Bu da 22 
milyondan başlar. Gariptir ki, bu 22 milyon ku
ru ekmeği bulamamasına rağmen vekar içinde
dir. Hükümetine, Milletine, Devletine saygılı
dır, kanunlara karşı itaatkârdır. Şehirdeki insanlar 
gibi vaveyla koparmaz. Çok az sayıda, yüzde 
biri geçmiyen bu azınlık müreffeh bir hayat ya
şarken, insanlık ve bütün bir millet bizar olmak
tadır. Ama biz büyük kısma gidelim, adaleti 
elden bırakmıyalım. O zaman Tanrı da bizim 
yardımcımızdır. Birbirimizi desteklivelim. Bu 
vatanın çocuğu olarak 'başka türlü düşünen kim
senin burada işi yoktur. Hepimiz bu milletin 
refahını, saadetini istiyor ve temenni ediyoruz 

Diğer hususlardaki görüşlerimiz, sırası gel-
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dilekçe arz edeceğim. Sektörler hakkında dili
min döndüğü kadar 25 senedir içimi yakan olay
ları anlatmaya çalıştım. Ben de vaktiyle 'bir fa
külte bitirdim. 25 sene kitap açamadım, kitap 
okuyamadım. Fakat hiç olmazsa bu milleti oku
dum. Benim de 'bildiklerim vardır. Zaman za
man sizleri rahatsız edersem kusuruma bakma
yın; içimin yanıklığı ndandır. Hürmetlerimle. 
(Sağdan ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Lehte Sayın Fahir (liritlioğlu. 
• FAHİR ( M R İ T L İ O Ğ L U (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli üyelıer; Bugün Meclis olarak bir 
Anayaısa hükmünü yenine ıgetirmek ödevi ile kar
şı karşıya bul umuyoruz. 

Kalkınma plânımızın, milletçe benimsenen 
eser olması temennisiyle «özlerime başlıyacağım. 

Ekonomimizi «istemli bir görüş çerçevesi 
içinde yürütmek mecburiyeti memleketimizde, 
Oumıu'iyetirı ilânından beri kendini hissettirmiş, 
fakat bu hissettiriş hâli, kırk sene sonra bugün 
hâd safhaya gelmiştir. 

Bugün yapılacak işlerin öncelik ve ivedilik 
esaslarına göre sıraya konulması, ve işin ehem
miyetine göre, diğerine rüçhaniyet verilmesi 
neticesinde; plân böyle bir düşüncenin mahsulü 
ve bu düşünceden hareket eden millî çabanın bir 
eseri olmuştur. 

Plân, geniş mânasiyle ve tarifi ile, iktisadi 
hayatta uzağı 'görebilmek ve hedef tâyin edebil
mek sanatıdır. 

1962 de nüfusumuz 30 milyon ve gayrisâfi 
miMî. hâsılamız 52 milyar iken; onbeş sene son
ra 53 milyona yükselecek nüfusumuzu hem bes-
liyebilmek ve hem de her güne nazaran bir mis
li daha refah seviyesine yükseltebilmek için, 145 
milyarlık gayrisâfi millî hâsılaya memleketin 
ulaştırılması, plânın başlıca hedefi olmuştur. 

Plânın aleyhinde olanlar tarafından söyle
nildiği üzere, uzun vadeli plânı memlekete geti
rişimizde, asla ve kafa doktriner sebepler racv-
zuubahis değildir. 

İktisadi rejimimizi bir model kalıba sokmak 
gibi bir siyasi gaye ve siyasi özenti, katî surette 
bahis konusu olmamıştır. Sadece plânsız dav
ranışların ve hesapsız harcamaların acı sonuçla-
rı, bugün plânlamayı kalkınmamızın vazgeçil
mez bir unsuru haline getirmiş ve benimsetmiş-
tir. Plânlamanın ve plânlama ile' ilgili kuruluşun 
Anayasamız içinde yer alışı, sözlerimin en açık 
delilini teşkil eder, kanaatindeyim. 
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Muhterem arkadaşlarım, siyasi maksatlarla 

yapılan, fakat, suni ve zoraki olarak yaratılan 
münakaşlarımızdan, bir an için kendimizi sıyır
dığımızı farzedelim : 

Parti programımız üzerinde yaptığı bağlayı
cı telkinlerden bir an için uzaklaşarak, memle
ket ekonomisini realist bir görüşle tetkik etme
ye çalışalım. O takdirde göreceğimiz manzara 
şu olacaktır : Memleket ekonomisinin iki sağ
lam temel üzerine bina edildiğidir. 

Sağlam temellerden birisi, özel sektördür. 
Sağlam temellerden diğeri de, Devlet sektörü
dür. Memleketimizde her iki sektör de sağlam
dır. Çünkü, iki sektör 40 seneden bu yana aynı 
haklara sahip olarak yasıyageimişlcrdir. Zaman 
zaman biri diğerine kayrılsa dahi, ikisi de yek
diğerini zayıflatmamış/tır. Bilâkis, her iki ekono
mi sistemi de kendi istikametlerinde ilerlemeye 
devam etmişlerdir. Şu halde, çeşitli siyasi par
tiler suni bir gayret içinde, hangi istikamette 
konuşurlarsa konuşsunlar memleketimizde bu 
iki ekonomi sistemi yan yana ve elele yaşıya-
gelmiştir. Bugün mevcutturlar. Ve mevcudiyet
lerini yarın da devam ettirmek kudretini göster
mektedirler. 

Meselenin esas noktasını, bu şekilde vaz'et
tikten sonra, kalkınma plânımızdaki önemli bir 
hususa dikkatinizi çekmek isterini; plân, kar
ma ekonomi sistemi ismi altında, yeni bir eko
nomi sistemi getirmiş olmamaktadır. Sadece, 
ikiz kardeş gibi mevcudolan bir ekonomimize 
«Karma ekonomi» ismini vermiş bulunmaktadır 
ve plânlaştırma tekniği içerisinde bu iki eko
nomi sisteminin mevkilerini tesbite çalışmıştır. 
Acalba plânda bu iki temel ekonomimizin mev
kileri nedir? 

Ben, şahsan iktisadi alanda Devletin rolünün 
ehemmiyetine, şümulüne ve lüzumuna manan 
bir partiye mensubum. Partimin görüşü ile gö
rüş birliğim vardır. 

Ben plânda, Devlet sektörüne verilen ehem
miyeti az görüyorum ve aşağıda sebebini izaha 
çalışacağım. 

Bundan dolayı şikâyetçiyim. Lâkin unut
mamak lâzımgel'ir ki, benim şikâyetimde hissîlik 
tarafımın rolü olabilir. Zira; herkes kendine mal 
ettiği fikirleri, daha çok hâkim kılmak tenıayü-
lündedir. 

Lâkin Sayın Alican, şikâyetçi değildir. Şi
kâyetçi olmamaları da gösteriyor ki; benimse-
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dikleri fikri, plânda daiha çok hâkim kılabilmiş 
lerdir. 

Sayın Alican 4 Ekim tarihli bir toplantıda 
aynen şu cümleleri kullanmıştır : 

«Türkiye elkonomisi özel şartları d'Oİayısdy-
lo, karma ekonomi olmak meıcburfiyethıdediı 
Bu ekonomiye temel unsur özel sektördü.».. 
Plânda, Devlet .sektörünün, özel sektör© yar< 
dımcı olması düşüncesi hâkimdir.» 

Değerdi arkadaşlarım; 
Bizzat Başbakanını ağzından yeni olarak 

öğreniyoruz ki; bize yardım edecek dost devlet
ler, millî kaynaklarımızın yüzde 7 bir kalkınma 
hızma elverişli olmadığını ileri sürmüşler, yüz
de dört kalkınma ölçüsünde iktifa etmemizi tav
siye etmişlerdir. Bu tavsiyeler karşısında bir yıl 
mücadele ederek yüzde 7 kalkınma hızını yap
maya mecbur olduğumuzu, kaynaklarımı tasar
rufla ve iyice kullandığımız takdirde, başar
mamızın kabil olabileceğini söylemişiz ve neti
cede fikrimizi kabul ettirebilmişiz. 

Hazırlanan plânla Türkiye'nin meseleleri te
ker teker incelenmiş yıllardan bu yana yazılıp 
raflarda bekliyen 1 300 aded raporlar okunmuş, 
bütün Devlet kadrosu seferber edilmiş plânlama 
teşkilâtında 600 uzman çalıştırılmış ve neticede 
mümkün olanın en âzamisi yapılarak plân Mec
lise getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, 
Hakikat şudur ki; iktisadi kalkınmayı yalnız-

başma özel sektörün gerçekleştirmesinin trıiim-
künlüğü şeklindeki telâkkiyi, tngiltere dahi, 
terk etmiş bulunuyor. 

Bilhassa az gelişmiş bir memleketin, ileri ve 
dinamik bir bünyeye sıçrayış devrelerinde, mer
kezî otoritenin sistemli ve rasyonel tedbirler al
ması zarureti aşikârdır. 

Türkiye'miz bu zarureti Cumhuriyetin ilânı 
ile birlikte duydu. Ve devletçilik politikası böy
le bir zaruretin ifadesi olarak vücut buldu. 

Türkiye'deki devletçiliğin meVkii» mutedil 
ve mutavassıt durumda görmeyip, daha çok so
la temayül etmiş bir davranışın ifadesi şeklinde 
vasıflandıranlar olmuştur, olmaktadır. 

Bu fikirde olanlar, memleketimiz devletçili
ğini, iktisadi alanda sosyalizmin tezahürü olarak 
ilân etmişlerdir. 

Peşinen ifade edelim ki; bir iktisadi politika 
olarak tatbikine koyulunan. Devlet işletmeciliği, 
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hiçbir zaman doktrinci bir sosyalizmin ifadesi 
olmamıştır. 

Sosyalizm, hususi sermaye ve teşebbüs nizamı
na karşı, mücadele açanların, bağlandıkları 
doktrinlere verilen umumi bir isimdir. 

Bizim devletçiliğimiz böyle bir doktrinci ma
hiyet taşımaz. 

Bilâkis devletçiliğimiz, liberal memleketlerde 
ve ancak muayyen şartlarda başvurulan iktisadi 
icabolarak tecelli eder. 

İktisadi icap kaidesini, ilk defa olarak Ata
türk buldu. 

Aynı iktisadi icap kaidesini, en realist ölçü
lerine vurmak suretiyle, bugün plâncılar tat
bik kararındadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, ne garip tecellidir k i ; ik
tisadi alanda devletçilik aleyhine açtığı bayrak
la rey toplıyan 1950 de iş başına gelen bir parti 
devletçiliği terk edemedi. Devlet işletmelerini 
halka devredeceğini vâdettiği halde bunu im
kân dâhiline sokamadı. 

Dahası var: Mevcutları eksiltmek şöyle 
dursun, on yıl zarfında hiçbir sene mevcutlara 
ilâve yapmaktan geri kalmadı. 

Gene ne garip tecellidir ki ; Devletçilik po
litikası takip eden bundan dolayı tenkid edilip, 
1950 de iktidardan uzaklaştırılan diğer bir parti 
hakkında da, bu parti aleyhinde oy verenlerin 
şikayet konularından birisi, mmtikalarmda dev
let işletmeciliğinin yapılmamış olması keyfiyeti
dir. 

Bu konuda : Plânlama raporunda belirtilen 
bir misali tekrarlamakla yetineceğiz. 

Türkiye'de tarım, umumiyetle ve geniş çap
ta özel teşebbüse bırakılan bir iktisadi faaliyet 
sahasıdır. 

Eğer, Devlet önderlik etmez ve bâzı tedbir
leri almazsa bu sektörde gelişme olmaz veya 
çok zor olur. 

Devletin, tarım sahasında sulama tesisi yap
ması, mahsule pazar bulması, kredi sağlaması, 
tohum tedarik etmesi, fiyat düşmesini önleyici 
tedbirler alması elzemdir. 

Millî eğitim, sağlık, ulaştırma, bayındırlık 
gibi hizmetler, zamanımızda artık Devletin 
yapmaya mecbur olduğu ve hükümranlık vazi
fesiyle doğrudan doğruya ilgili hizmetler şek
linde görülmektedir. 

Kalkınma plânımız bu hizmetleri, temel ya
tırımlar şeklinde adlandırmış bulunuyor. 
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Fakat, âmme hizmeti addedilen bu nevi ha

reketlerin dışında kalan ve halkın refahı ile 1 
nci derecede olan, fertlere bırakılan sahada da, 
Devletin bigâne kalması kaabil midir? Meselâ, 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının inşaat masra
fı hesabı 130 milyon dolardır. 1 milyar 300 mil
yon T. L. yi fertler vermiyeceklerine göre, böy
le bir tesisi, Devlet işletmesi olarak yapmıya-
lım mı? 

Hülâsa : Devlet teşvikçi olmıyacak mı? Dev
let, işsizlik için, iş yerleri icatçısı olmıyacak mı? 
Devlet, halkı sömürmek kastiyle kurulan tröst
lere karşı rekabetçi olmıyacak mı? Bunlara kar
şı verilecek olan cevaplar elbette müsbet ola
caktır. Ve iddia ile ifade edeyim ki, yolları ile, 
demiryolları ile, köprüleri ve fabrikaları ile Tür
kiye'nin medeniyet haritası, devletçilik politika
sı ile çizilmiştir. 

Fikirlerimi şöyle bir sonuçla toplayayım : 
Plânın elbette tenkide müsaidolan pek çok ta
rafı vardır. Rakamların isabetinden endişem var. 
istatistiklerin sihhatinden şüphem var. 

Meselâ, plân raporunda, rakam olarak şu 
gösteriliyor: Trakya'nın 3 vilâyetinde mevcut 
726 aded köyün, sadece 90 tanesinde su vardır, 
636 tanesinde su yoktur, deniliyor. 

Ben de, cevaben derim k i : Olmadı plâncı
lar ; zira, ben sadece Edirne vilâyetinde 106 ta
ne köyün suyu olduğunu sayarak bilmekteyim. 

Yine meselâ, plânda mevcut öğretmen adedi 
ve ıher sene yetişecek öğrenciler adedi, hesab-
odilerek 1972 yılına kadar okullarımızın öğ
retmen ihtiyacının 'karşılanmış olacağı hesap
lanmıştır. Fakat bu hesap yapılırken öğretmen 
'kadrosu içindeki 13 500 yedek subay öğretmen 
de, öğretmen sayılmış, bunların bir gün meslek
ten ayrılıp gidecekleri ve 13 500 münhal bıra
kacakları düşünülmemiştir. Fakat buna rağ
men; plândaki mahzurlar, yıllık tatbikat plân
ları ile giderilebilir mahiyettedir. 

Plân fikri ile polis devleti teşkilâtını aşmış 
oluyoruz. Sosyal hedefimiz, geniş halk toplu
luğunu, daha yüksek bir yaşama seviyesine 
ulaştırmak olacaktır. Siyasi iktidar konusunda 
âzami titizliği gösteren Yüksek Meclis kalkınma 
pimini kabul etmek suretiyle iktisadi istikrarı 
da, memlekete hâkim, kılmış olacaktır ve ni
hayet plân dostlarımız tarafından beğenilmiş
tir. Plânı tahakkuk ettirecek malî yardımı ver-
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•meye amadedirler. C.H.P. li olduğum için, be
ni müşkül duruma sokan, son bir konuya daha 
temas etmeden geçemiyeceğim. Bu 'konu eski 
muhalefet lideri Sayın Başbakanımızla ilgili bir 
talebime dairdir. İktisadi politikamızın hedef
lerinin dışardan çizilmesinde, ifrata varan bir 
durum mevcuttur. Konsorsiyomu bunun misali 
olarak gösterebiliriz. 1958 yılımda îngilltere, 
Almanya ve italya'dan 350 milyon dolar ortak 
yardım sağladığımız vakit, bu yarddımm kon
trole tâbi bir yardım mahiyetinde olması mucip 
sebebi ile ve muhalefet olarak, biz C.H.P. liler 
bunu bir şartlı yardım olarak ilân (ve eski Dü
yunu Umumiye alacakları mahiyetinde olduğunu 
ifade ile) tenkiddettik. Dünkü davranışımızı bu
günkü iktidar mesuliyet altında da, göz önün
de tutup, dış kontroller konusunda millî vaka
rımızın incitilmemesine dikkat edilmesini Hü
kümetimizden rica ederim. 

Memleketimizi selâmete çıkaracak tek çıkar 
yolun kalkınma plânı ile mümkün olacağına de
rin inanç besliyerek millî kaderimizi değiştire
cek olan plânın başarıya ulaşmasını gönülden 
dilerim. 

Plân çalışmalarında ilk çığırı açan Millî 
Birlik Komitesine, şu anda minnetlerimi ifa
deyi bir borç sayarım. Yeni iktisadi yapımızın 
mimarları arasına giren Plânlama Teşkilâtının 
sayın mensuplarına, emek ve eserlerinden do
layı huzurunuzda tebrik ve teşekkürlerimi su
narım. (C.H.P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu sabahki konuşma
larla ilgili bâzı noktaları tavzih etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Plân hakkında sitayiş-
kâr sözler söylemiş veya tenkitlerde bulunmuş 
bütün arkadaşlara teşekkür ederek söze başla
dıktan sonra bâzı noktaların tavzihine geçiyo
rum : 

Evvelâ, plânm ve plânlı kalkınmanın hara
retli bir taraftarı olarak güzel bir konuşma ya
pan Sayın Giritlioğlu'nun, içme suyu istatis
tikleri hakkındaki beyanlarına temas edeceğim. 
Plânda, içme suyu üniteleri dendiği zaman, sa
dece akar su, çeşme bulunması değil, hem sağ
lık şartları bakımından suyun elverişli olması, 
hem de o köyde yaşıyan nüfus miktarına göre 
muayyen standart üzerinden hesabedilen ve ye- | 
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ter metreküp sayısını arz eden bir suyun bulun
ması kasdedilmiştir. Hakikatte Türkiye'mizde 
hattâ İller Bankası tarafından yapılmış su te
sisleri vardır ki, miktar itibariyle bugün d 
köyde yaşıyan nüfusa göre kifayetsizdir. Ya 
gittiği. zaman kifayetsiz olmuştur veya nüfus 
artışiyle veya suyun azalmasiyle kifayetsiz hale1 

gelmiştir. Bu itibarla hiç su tesisi olmiyan köy 
sayısı değildir. Plânda verilen. Açıkça tasrih 
edildiği gibi, ki bunun gerekçesini bize uzun, 
uzun izah etmişlerdir; belki ben bu teferruatı 
plânın metninden değil Yüksek Plânlama Ku
rulu çalışmalarından hatırlıyorum, metreküp 
olarak, suyun vasfı olarak yeterliği de esas 
alınmış ve yeterli su olmıyan yerler de dâvası 
halledilecek köyler rakamına dâhil edilmiştir. 
Bir rakam farkı müşahede etmişlerse bundan
dır. 

Yedek subay öğretmenler hesaba dâhil edil
memiştir, dendi. Plânlama Teşkilâtının hesap
larında yedek subay öğretmenler meselesi na
zarı itibara alınmış ve ihmal edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, dün de bir nebze 
temas edilmiş olan Devletin iktisadi faaliyet
lerinin sınırı konusunda plân mümkün olduğu 
kadar sarahat getirmeye çalışmıştır. Plân he
defleri ve stratejisindeki temel cümlenin ana 
prensibi ışığı altında plânın bir sayfasında Dev
letin enfranstrüktür yatırımları olarak ne gibi 
yatırımlar yapacağı sayılmış, hemen onun al
tında Devletin prodüktif yatırım olarak hangi 
alanlarda yatırım yapacağı mümkün mertebe 
vuzuhla ifade edilmeye çalışılmıştır. Dün de arz 
ettiğim gilbi, bu ifade tarzı belki son derecede 
vazıh telâkki edilmiyebilir; bâzı arkadaşları
mız tarafından. Ama meselâ coğrafyayı değiş
tiren yatırımlar yapar, jeoenvestisman yapar, 
jeo olmıyan envestisman yapamaz; tarzındaki 
bir tefrika nazaran daha vazıhtır kanaatindeyiz. 
Veyahut da bir arkadaşımız biraz evvel teşrif 
ettiler, dediler ki ; Devlet bütün fabrikaları 
kursun. Her sahada fabrika kurabilir. Bir baş
ka arkadaşımız sual sordular; Devlet seramik 
fabrikası kursun mu? Devlet Beykoz Fabrika
sını ıslah ve tevsi etsin mi? Devlet tekstil fab
rikaları konusunda neden şöyle davranmıyor? 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuların her 
biri ayrı, ayrı incelenmeye değer konulardır. 
Seramik konusu, fayans konusu; bu sene inşa
at sektöründeki olağanüstü büyük hızlanma ve 
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büyük artış selbelbiyle, geçen yılın aynı dönemi
ne nazaran % 25 e varan büyük yatırım sebe
biyle, gerek âmme sektöründe, gerek hususi sek
törde büyük ölçüde bâzı inşaat malzemesi sı
kıntısı çekilmiştir. Tahminlerin üstünde bir ya
tırım olduğu çin, özel sektörde çimento istihsa-
lindeki artışa rağmen, demir istihsalindeki ar
tışa rağmen bâzı teknik güçlüklerin de inzima
mı ile sıkıntılar olmuştur. Fayans sıkıntısı çe
kilmiştir. Şimdi şu noıktada ezbere Hükümet 
olarak, Devlet seramik fabrikası işine karışır 
veya karışmaz diyecek durumda değilim. Esa
sen Devlet seramik sahasına bu plân yapıldığı 
için yatırım yapmış değildir. Bu plândan evvel 
plânsız devrede seramik sahasına el atmıştır. O 
halde Devletin seramik sahasına el atmış olma
sını plânın aleyhinde bir delil olarak kutlan
mak değil, belki plansızlığın bir kusuru olarak 
ileri sürmek mümkün olabilirdi; eğer bu sahaya 
el atmak yanlış ise. Fakat bu sahaya el atmak 
yanlış mıdır, değil midir konusunun da bura
da aj/ak üstü halledilecek bir mevzu olduğu 
inancında değilim. Bu, o sahadaki ihtiyaç, o sa
hada fiilî tekel bulunup bulunmadığı, o saha
da Devletin bir öncü yatırım yapmasına ihtiyaç 
bulunup bulunmadığı, ö'zel teşebbüsün yatırım 
kabiliyeti v. s. incelenmek suretiyle karar veri
lebilecek bir husustur, stratejideki temel pren
siplere ve plândaki kıstaslara göre. Bu itibar
la şunu yapsın, bunu yapmasın demiyoruz. Ben 
dünıki suallerimi sadece bu memlekete gelmiş 
ve geçmiş her iktidarın memleket hayrına ola
rak sanayi sabasına el attığını belirtmek için 
söylemiştim. Gelmiş, geçmiş her iktidar ve hep
sinde memleket hayrına, memlekete hizmet et
mek endişesiyle bu memlekette sanayi sahasına 
el atmıştır; atmaya mecbur olduğu için el at
mıştır. Binaenaleyh sanajyi sahasından Devlet 
tamamen elimi çeksin, ticaret sahasından tama
men elini çeksin demek .mümkün değildir. Dün 
de böyle ifade ettim. Bugün de böyle ifade edi
yorum. Karalbük Fabrikasını kurmak da hayır
lı olmuştur, tevsi etmek de. İlk şeker fabrika
larını kurmak da hayırlı olmuştur, daha sonra 
yenilerini kurmak da. î lk çimento fabrikalarını 
kurmak da hayırlı olmuştur; daha sonra yeni
lerini kurmak da hayırlı olmuştur. Şimdi plâ
nın bize getireceği şey, hangi sahalarda yatırmı 
yapmanın daha faydalı olacağını tâyin etmek, 
Devletin hangi sahalarda öncelikle yatırım yap-
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masının zaruri olduğunu görmek, hangi sahala
ra Devlet e] atmadığı takdirde özel teşebbüs 
rahat rahat oradaki ihtiyacı karşılar, bunu an
lamaktır. Bu bakımdan plân bize daha fazla ışık 
tutacaktır. Bu itibarla plânla bu memlekete 
Devlet yatırımcılığı geliyor, plânla bu memle
kete Devlet işletmeciliği geliyor, endişesi tama
men yersizdir. Plânın bu sahada Türkiye g e 
çeklerinden doğan zaruretlere ilâve ettiği yeni 
bir dogmatik görüş veya tercih mevcrKlolmadı-
ğını takdim konuşmaımdan başlıyarak bu kürsü
de mütaaddit defalar izah fırsatını buldum sa
nıyorum. Ve bu, mütaaddit defalar Senatoda 
Karma Komisyonda başka Hükümet üyesi ar
kadaşlarımız tarafından da açıkça ifade edil
miştir. Demek ki, bu sahada, özel teşebbüs ve
ya devletçilik sahasında bizim rehberimiz yur
dun gerçekleridir, yurdun ihtiyaçlarıdır, her 
hangi bir dogmatik tercih değildir. 

Sosyal adalet konusunda da sualler soruldu. 
Ne kasdediliyor sosyal adaletten1? 

Muhterem arkadaşlarım bir hatip arkadaşı
mız, en son konuşan 'arkadaşlardan biri, zan
net! erim Sayın Eroğan, aynen şöyle söylediler. 
«Evvelâ kuru ekmek peşinde olanları ele ala
lım. Evvelâ içtimai adaleti gerçekleştirelim. 
Evvelâ bundan başlıyalım.» 

Muhterem arkadaşlarım, plân takdim ko
nuşmamda arz ettiğim gibi plân evvelâ iktisa
di kalkınma, sonra içtimai adalet gelsin deme
diği -gibi, evvelâ içtimai adalet gelsin kalkın
mayı sonra düşünürüz de dememektedir. Bun
lardan birini ötekine takdir etmenin ne gibi 
neticeler doğuracağı plânın metninde yazılıdır. 
Bir taraftan millî istihsal 'hacmini artırmak ve 
genişletmek, bir taraftan bu millî hâsılanın da 
alımında daha fazla içtimai vasıl olmak, be
raber güdülmesi lâzımgelen, birbiriyle dikkat
le bağdaştırılarak 'güdülmesi lâzımgelen hedef
lerdir. 

Cazip sözdür; önce 'kuru ekmek peşinde 
olanları düşünelim, evvelâ bunların seviyesini 
yükseltelim. Yatırım yapmazsanız, istihsali ar-
tırmazsanız, millî servetin ve millî istihsalin 
yekûnu aynı olduğuna göre sadece bunları dü
şünelim demek, sadece tevzi politikasiyle, sa
dece yeniden dağıtım politikasiyle uğraşmak; 
yukardan alıp aşağıya vermek suretiyle mem
lekette refahı değil, belki sefaleti ortak tfıalde 
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paylaşmayı istemek demektir. Bunu plân 
metninde söylüyor. Ve bizim sosyal adalet 
anlayışımız. Sayın Ataöv'ün de sualini belki 
bu suretle cevaplandırmış 'oluyorum, önce ve 
yalnız içtimai adaletten bağlıyalım, 'kalkınma
yı sonra düşünürüz anlayışı değildir. Çünkü 
bizim sosyal adalet anlayışımız, sefaleti paylaş
mak değil, gitgide yükselen bir seviyede refa
hı paylaşmak anlayışıdır, (Alkışlar) 

Sefaleti yaygın ihale getiren sistemler kolay 
uygulanır; ama refahı yaygın hale getirmek 
marifettir ve refahı yaygın hale 'getirmenin yo
lu yatırımla, iktisadi kalkınma hedefiyle içti
mai adalet hedefini, plânda ifade edildiği gibi, 
herbirine gerekli ölçüde ağırlık vermeye dik
kat ederek bağdaştırmaya çalışmakla müm
kündür. Aksi 'halde bütün yatırılabilir kay
nakları dağıtmak suretiyle yatırımları sıfıra 
indirir ve 'kalkınmayı imkânsız hale getirirsi
niz, veyahut da yalnız iktisadi kalkınmayı dü
şünüp içtimai adalet mefhumunu tamamen bir 
tarafa atar iseniz memlekette bir refah artışı 
olur, ama bu refah artışının külfetini taşıyan 
başka olur, nimetinden istifade eden başka 
olur. Bu suretle memleketin umumi istihsal 
(hacminde artış olduğu 'halde sefalet koyulaşa-
bilir, açların sayısı, işsizlerin sayısı artabilir; 
bunu da önlemek lâzımdır. iBunu önlemek de
mek asla doktiriner müsavatçılık demek değil
dir. Asla birtakım dogmatik tercihlere sapla
narak bildiğimiz totaliter rejimlerin uygulaya
bilecekleri sert tedbirleri almak değildir. Bu
gün kendisine demokrasiyim diyen, 'Batılı mâ
nada hür fikre, hür münakaşaya dayanan de
mokrasiyim diyen her memleketin tatbika ken
disini mecbur ettiği ölçüde ve şekilde, Türki
ye'nin gerçeklerinin müsaade ettiği ölçüde ve 
şekilde sosyal adaleti iktisadi kalkınma ile el 
ele yürütmek demektir. Unutmamak lâzım
dır ki, içtimai adalet .sözü 've sosyal adalet sö
zü bu memlekette plânın icabettiği veya son 
Anayasanın getirdiği bir söz de değildir. Çok 
partili hayata geçmeden evvel kurulmuş olan 
partinin de, çok partili 'hayata geçtikten donra 
kurulmuş olan partinin de daha kurulduğu an
da programında içtimai adalet sözü hedefler
den biri olarak yer almıştır. Bu itibarla bu
nun plân veya plâncılar tarafından getirilen 
ve pasaportu sorulmak lâzımgelen, acaba 'han
gi huduttan giriyor bunun pasaportu nedir 
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diye şüphe ile bakılmak lâzımgelen bir mef
hum olmadığını bir defa daha kemali hürmet
le arz etmek isterim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Eroğan ar
kadaşımız, plân Devlet ve millet işini hiç bil-
miyen insanlar tarafından (hazırlanmıştır bu
yurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, el elden üstündür. 
Ben Sayın Eroğan'm yurt gerçekleri içinde 
yuğrula yuğrula, '25 sene idarecilik 'hayatı gö
rerek edindiği tecrübelere hürmet besliyorum. 
Fakat kendilerinden istirhamım, meselâ orman 
bahsi, kıl keçisi bahsi veya toprak reformu 
bahsini yazmış olan ve ömürlerinin 25 - 30 se
nesini bu sahada sarf etmiş olan mütehassısla
ra da vaynı derecede kendilerinin 'hürmet et
mesini rica etmekten ibarettir. Çünkü müta-
addit defalar arz ettiğimiz lgibi, plânın her bah
si o bahisle ilgili Devlet teşkilâtının en yetki
li uzmanlarının, en tecrübeli uzmanlarının el 
birliğiyle yazılmıştır. Noksansız mıdır; hayır. 
Kusursuz mu dur; hayır. Kul eseridir, İhatası 
alabilir, kusuru olabilir ve bunun içindir ki, 
kusuru ve İhatası olabileceği önceden düşünül
düğü içindir ki, daha Devlet Plânlama Teşki
lâtı kurulurken yapılan plânın zaman içinde 
tekemmül ettirilmesi için lüzumlu prosedür de 
tesbit edilmiştir. Bunu bir defa daha arza ve
sile bulmuştum. Danışma Kurulu toplantısı 
vesilesiyle, plân canlı bir uzviyet gibidir, za
man geçtikçe 'tekemmül ederek inkişaf ederek 
noksanları ikmal edilerek ilerliyecektir. önce
den tahmini .mümkün olmıyan elde olmıyan ta
biat şartlarının ve benzer şartların hiç elde 'ol
mıyan siyasi çalkantıların ortaya çıkarabilece
ği haller dahi plânın gözden geçirilmesi sure
tiyle tashih edilebileceği plânda derpiş edil* 
mistir. 

Muhterem arkadaşlarım, plân Devlet ve 
millet işini hilen insanlar tarafından 'hazırlan
mıştır. 'Bilen insanların mütalâasına başvuru
larak hazırlanmıştır. IBundan müsterih olmala
rını bir defa daha istirham ederim. 

Orman bahsinde 1.7 milyon yatırım ayrıldı
ğını söylediler. Fakat bu mevzua bilâhara temas 
edeceğim dedikleri için durmuyorum üzerinde. 
Her halde 17 milyondan ibaret değildir. Böyle 
olması mümkün ve muhtemel değildir. Orman 
yatırımlarından yalnız bir tanesinin miktarı bu-
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nun kat kat fevkinde olacağı şüphesizdir. Orman 
yollarına dâhil sarf edilecek paraya bakılacak 
olursa bunun üstünde olacağından şüplhe edile
mez;. 

Mulhterem arkadaşlarım, tekrar aldığım not
lara göre sırasiyle cevap arz ediyorum. 

Sayın Ataöv arkadaşımızın Devlet sosyalizmi 
sözünü, bu plâna takmak mümkün değildir. Ben
deniz yalnız bu kürsüde değil muhtelif vesileler
le umumi efkâr önünde, muihtelif vesilelerle ken
di partimin grupu önünde, kendi partimin kong
relerinde, basın önünde, umumi efkâr önünde, 
ziyaret ettiğim üniversitelerde mütemadiyen bi-
aim yurdumuzun gerçeklerinden mülhem prağ-
matik, pratik sebeplere dayanan Atatürk anlayı-
şlyle, iktisadi anlayışiyle muayyen bir izinden, 
doktrinden veya doğmadan mülhem olan anlayış 
arasındaki farkı işaret etmiş ve bizim anlayışı
mızın bundan tamamen uzak olduğunu bizim 
plân anlayışımızın dogmatik görüşlerden bu çeşit 
doktriner tercihlerden, peşin hükümlerden uzak 
olduğunu ifade etmişimdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Devletin balıkçılık 
yapması Devlet sosyalizmi ise, Devlete et ve balık 
sahasında vazife vermiş olan kurumun kuruluş 
tarihine baksınlar; mümkün değildir. Her halde 
Devlet sosyalizmi akidesini benimsemiş olan bir 
iktidar değildi. Et ve Balık Kurumunu kuran, 
Et ve Balık Kurumunun faaliyetlerini genişle
ten, değildi. Bir yurt gerçeğinden, balığım yen
miyor, deniz ürünlerim değerlenmiyor, Doğu'da 
ki hayvanlarım değerlenmiyor, orada yok paha
sına şehirlerde ateş palhasma diye düşünülerek 
.girişilmiş bir teşebbüs; başarılıdır veya değildir, 
misal olarak aklıma bunlar geldi. Bu sualler so
ruldu. Bunları yapmalı mıdır Devlet dendi. Nasıl 
onları yapmak muayyen bâzı pratik zaruretler
den mülhem olunarak düşünülmüş idi ise, bugün 
plânda Devlete bâzı vazifeler veriliyorsa bunlar
da sadece ondan mülhemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekkülleri konusunda dediler ki; bunlar tasviye 
edilecek idi, yenileri kuruldu. Bunun bir sebebi 
vardır. Bu Devlet Teşekkülleri borçluydular, 
bunları evvelâ borçtan, zarardan kurtarmak icab-
ettiği içindir ki, bunları borçtan kurtarmaya ça
lışıldığı içindir ki, bu tasviye ameliyesi yapıla
mamıştır. Rakamlar bunu göstermiyor muhterem 
arkadaşlarım; burada her hangi bir mazi muha
sebesi yapmaktan tevakki etmeye hep beraber ça-
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1 işiyoruz. Ve arz ettiğim gibi, iyi taraflariyle, 
tenkide değer taraf lariyle gelmiş geçmiş devrele
rin her biri bu plânın metninde tenkid edilmiş
tir. Şu partinin iktidarda, olduğu devirde, bu par
tinin iktidarda olduğu devirde. Burada da Hü
kümet adına konuştuğumuz zaman bir partiye 
mensubiyeti dahi bir tarafa bırakmak suretiyle 
objektif olarak pratik konular üzerinde durarak 
diyoruz ki, şu iş hayırlıdır, bu iş şudur. Fakat 
arkadaşımız İktisadi Devlet Teşekkülleri falan 
yılda çok borçluydular, bunları borçtan kurtar
mak için çalışıldı dediği için şimdi Plânlama 
Müsteşarlığının, Hazine Umum Müdürlüğünün 
rakamlarına dayanarak bâzı rakamları arz etmek 
zorundayım.. 611 milyon lira olan Hazine kefa
letini haiz bonoların miktarı bahis buyurdukları 
iğimde azalmamış 2 milyar 386 milyona çıkmış
tır. Ve Merkez Bankasına İktisadi Devlet Teşek
küllerinin borç yekûnu 5 milyarın üstüne çıktığı 
içindir ki, 154 sayılı Kanunda bunları konsolide 
etmek ve artık bunu Hazine üzerine alsın bu iş 
yürümüyor demek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

O halde muhterem arkadaşlarım, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin borçlanması veya zarar
dan kurtulması gibi mevzular şu devrin veya bu 
devrin hanesine yazılacak mevzular değildir. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin her devirde zarar 
edeni olmuştur, kâr edeni olmuştur. Her devirde 
bir borç yükü altında kalmıştır. Bunun birtakım 
sebepleri vardır. Organizasyon hatalarından baş-
lıyabilirsiniz siyasi müdahalelere kadar işin se
bebini götürebilirsiniz. Ve birtakım içtimai poli
tika zarureti eriyle, falan mahsulün veya falan 
hizmetin fiyatını maliyet fiyatının altında tâyin 
etmeye siyasi iktidarların bâzı teşebbüsleri mec
bur etmesini de sebepler arasında zikredebilirsi
niz. Bunların bâzıları faydalı olmuştur, bâzı
ları şu neticeyi doğurmuştur. Bütün bu mevzu
lar, İktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyon 
kanununu takdim etmiştir Meclise, bu kanun 
üzerinde konuşulurken ariz ve amik üzerinde du
rulacak ve kusurları varsa ıslah edilecek husus
lardır. 

Muhterem arkadaşlarım, «% 7 kalkınma hızı 
gerçekleşemez.» buyurdular. Fransa % 5 yapa
biliyor, Hindistan % 5 yapabiliyor. Ancak 
% 3 veya % 4 hız sağlayabilirsiniz demiş Siya
sal Bilgiler Faakültesinde bir zat, bir Fransız 
âmme idaresinde uzman olan bir zat galiba. 
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Muhterem arkadaşlarım, tanırım bahsedilen 

zatı, Mösyö Mute'yi- İktisadi plânlama, iktisadi 
kalkınma hızı bakımından bir uzman olduğunu 
zannetmiyorum, öbürü kadar, Mösyö Timber-
gen kadar. 

Türkiye'de yüzde dörtten fazla kalkınma 
hızı olamaz diyenler olmuştur. Muhterem ar
kadaşlarım Türkiye yüzde dörtten fazla kalkın
ma hızı yapamaz diye raporlar yazan olmuştur. 
Milletlerarası teşekküller yıkmıştır, bunu ya
pamazsınız diye bu hükümetler kurulduktan 
sonra bizim karşımıza, Adalet Partisi ile Kar
ma Hükümette bulunduğumuz günlerde mesu
liyet almış olan arkadaşlarımız çok iyi hatırlar
lar, Birinci Karma Hükümetin de karşısına, 
ikinci Karma Hükümetin de karşısına zaman za
man bâzı milletlerarası teşekküller ve uzmanlar 
çıkıp; vazgeçin bu kadar yatırımdan, vazgeçin 
(bu kadar dış yardım istemekten, daha az ya
tırım yapın, daha az yardım alın, daha az bir 
kalkınma hızına razı olun, ço'k iddialı bir iş pe
şindesiniz demişlerdir. Kendilerine daima verdi
ğimiz cevap şu olmuştur : Türkiye'nin şu ^rtan 
nüfusiyle ve Batı'nın % 3, 4 civarında olan or
talama ilerleme hıziyle, net ilerleme hıziyle 
Türkiye'ye % 7 den daha az kalkınma hızına 
razı olun demek, yıldan yıla Batı ile aramızda
ki mesafe açılmaya devam etsin demektir. Böyle 
bir şeyi bu toplumun kabul etmesine imkân 
yoktur. Türk toplumu için Batı ile arasındaki 
mesafenin günden güne açılmasına seyirci kal
mak demete, uzun vâdede iktisadi bakımdan Dün
yanın en geri kalmış bölgelerinden biri kaderi
ne razı olmak demektir. Buna razı olamayız. 
Yalnız iktisadi kalkınmamız değil, milletimizin 
kendisine uzun zamandan beri tâyin etmiş ol
duğu hedef çağdaş Batı medeniyetine ulaşma he
defi bizi asgari hız olarak bu hızı elde etmeye 
mecbur ediyor demişizdir. Ve bunun ilmî ba
kımdan yapılması mümkün olduğunu delille
riyle ve yabancı uzmanların da müspet raporla -
riyle, Türkiye'yi incelemiş uzmanların rapor] a-
riyle desteklemişizdir. Fransa % 5 yapıyormuş, 
falan memleket % 3 yapıyormuş, ileri memle
ketler içinde % 2,5 ileıiiyen de var; var ama 
onlar muayyen bir merhaleye ulaşmışlar. İstis
mar etmedikleri, kullanmadıkları tabiî kaynak 
kalmamış, yeraltı serveti, yer üstü kaynağı ne 
varsa kullanmaya başlamışlar, âtıl iş gücü bı
rakmamışlar. Âtıl iş gücünün tamamını kulla-
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nıyor. Deniz altı ürünündan yerine göre yosun 
parçasına kadar değerlendiren toplumlar var. 
Bu toplumlarda ilerleme hızını elbette Türkiye 
gibi henüz değerlendirilmemiş imkânları, henüz 
değerlendirilmemiş sanayi imkânları, değerlen
dirilmemiş yer altı, yer üstü servetleri ve tam 
mânasiyle kullanılamıyan, senenin her mevsimin
de hele hiç kullanılamıyan iş gücü bulunan bir 
memlekette gerçekleştirilmesi mümkündür. Aynı 
hız iktisaden gelişme halindeki bir memleketle 
gelişmiş bir memlekete uygulanamaz, delilini 
de serd etmişizdir ve kabul edilmiştir. Yalnız bu
nun gerektirdiği yatırım hacmi hesabedilmiştir; 
bu yatırım hacmma ulaşmak lâzımdır. Yoksa 
bu hızın altına düşeriz. Bir başka arkadaşımız 
% 7 hızı gerçekleştiremezsiniz tezinin tam kargı
sında olan başka bir tezi söylemiştir. Demiştir 
ki; bu bir şey ifade etmez; % 7 hız bizi hiçbir 
zaman Batı'ya nazaran ileri götürmez. 

Denmiştir ki; % 7 hız % 4 net artış demek
tir, % 3 nüfus artışına göre bizim bu hızla yıl
da elde ettiğimiz dolar artışı, dolar olarak fert 
başına düşen gelirdeki artış Almanya tarafın
dan binde yedi hızla elde edilebiliyor. Çünkü 
onun millî gelir rakamı 1 000 doların üstünde, 
biz 200 dolar civarındayız. Onun binde ye
disi şu rakamlı, şu neticeyi verir buyurdular. 
Rakamları aynen not edebildiğim gibi söylü
yorum. Bu binde yedi olmasın da binde ondört 
olsun, onbeş olsun. Amerika aynı hızı binde 
üçle elde eder dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu basit faiz he
sabına göre yapılan bir hesaptır. Eğer millî 
gelir artışları basit faiz hesabına göre yapıl
mış olsaydı, arkadaşımızın mütalâası doğru! 
olurdu ve iktisaden g;eri kalmış bir memleke
tin ileri bir memlekete yetişmesi, hiçbir za
man hayal dahi edilemiyecek olan, tamamen 
imkânsız, tamamen muhal bir keyfiyet olur 
idi. Fakat hamdolsun böyle değildir. Millî 
gelir artışları en azından mürekkep faiz esa
sına göre ve daha karışık hesaplar istiyen bir 
hesaba göre, hesap edilmek lâzımdır. Ve böy
le olduğu zaman görülür ki, % 7 kalkınma 
hıziyle bir memleket 12 senede kendi millî 
hâsılasını ila katma çıkardığı halde - iki Tür
kiye'nin hedefi budur - şimdi, binde üç değil, 
binde yedi değil, binde on, yani yüzde bir 
ilerliyen bir memleket bunu ancak ikiyüz otuz-
bir senede temin edebilmekte; yüzde bir iler-
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İiyen bir memleket mürekkep faiz hesabiyle I 
yetmiş küsur senede elde edebilmektedir. De
mek ki, yüzde bir ilerliyen dahi, (yüzde bir 
ilerlese dahi yetişemeyiz. Böyle değil, yüzde 
bir ilerliyen memleket yetmiş küsur senede iki 
kat yaptığı halde, yüzde yedi ilerliyen mem
leket 12 senede iki kat yaptığına göre, iki iğ-
rinin, riyazi tabiriyle iki grafik çizgisinin iler
leyişi yükseliş hızı aynı değildir. Birisi çok 
daha dik yükselen bir çizgidir, öteki bira,z 
daha yatık bir çizgidir ve 'bu iki çizginin bir
birine kavuşması ihtimali vardır. Ve bu kavuş
ma elbette ki yarın <olacak bir şey değildir. 
Fakat bu ilerleme hızı gerçekleştirilebildiği 
takdirde başarılı bir ilerleme hızıdır. Hin
distan gibi milyarlarca dolar dış yardım al
mış olan ve pek büyük kullanılmıyan (kay
nakları bulunan bir memleketin ne kadar hız
la ilerlediğini arkadaşımız ifade ettiler. Ni
hayet Türkiye'nin, bâzı bu işleri hiç düşün
memiş kimselerin söylediği gibi, yüzde yir
mi ilerlemesi de ıbahis mevzu delildir; yüzde 
üçe, dörde razı olması da mümkün değildir. 
Realist bir ş'ekilde düşünülmüştür. 

iki model değil, üç model hazırlanmıştır. 
Bunun için yüzde altıbuçuk olursa ne olur, 
yüzde -sekiz olursa ne olur, yüzde sekiz olur- j 
sa ne kadar vergi almalk lâzım, ne kadar ya
tırım yapmak lâzım, ne kadar istihlâkindem 
kısması lâzım Türk vatandaşının hesap edil
miştir. özel yatırım veya Devlet yatırımı 
hepsi tasarruf demektir. Hepsi istihlâkden kıs
mak demektir. İngiliz iktisatçısının dediği 
gibi, pastayı hem yemek hem de saklamak 
mümkün, değildir. Millî hâsılanın ne ' kadarını 
yerseniz geriye tasarruf olarak o kalır. Bi
naenaleyh yüzde sekiz kalkınma hızı demek... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bunlar bili
nen şeyler. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) 
— ihsan Bey bunlar iktisadın iptidai kaideleri, 
ö^ür dilerim tekrara mecbur olduğum için; 
fakat şunu tekrar için söylüyorum : % 8 hı
zı gerçekleştirmeyi istiyen, bu % 7 hız yet
mez diyen arkadaşıma vecap vermek için 
söylüyorum, size cevap değil. % 7 hız yet
mez, % 8 hız yapmak demek, bugün alın- I 
ması güç görünen vergi hedefinin çok üstünde I 
bir vergi hedefine, çok üstünde bilr özel ta- | 
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sarraf hedefine gitmek demektir. Türkiye'
de özel tasarrufun, Türkiye'de cebrî tasarru
fun nereye kadar varabileceği düşünülmüş 
ve bir tahdit bulunduğu içindir ki, bilr ri
yazi tahdit, toplum davranışından gelen bir 
tahdit olduğu içindir ki, rejimimizden bu re
jimin, reye dayanan demokratik rejim olu
şundan gelen tabiî ve şerefle taşıdığımız ve 
taşımaya devam edeceğimiz bâzı tahditler ol
duğu içindir ki, bu memlekeitde vatandaş
ları bir lokma bir hırkayla, kırbaçla esir 
kamplarına doldurarak çalıştırmak düşünül
mediği içindir ki, % 7 kalkınma hızı den
miştir. % 7 kalkınma hızının üstünde hız ya
pan memleketler vardır, denebilir. Hangi usul
le ve ne pahasına'? Daha evvel de ifade etti
ğimiz gibi, biz hürriyetlerimizi (kalkınmanın 
bedeli olarak ödemek istemiyoruz. Hürriyet
lerimizi kalkınmanın ,'bedeli olarak ödeme
yince, kalkınmamızın bedeli olarak tasarrufu, 
gönüllü veya vergi yoliyle tasarrufu ödemek 
isteyince, bunun bâzı hudutları vardır ve de
mokratik rejim içinde '% 7 kalkınma hızını 
başarmak büyük hızdır. Basanla bilirse... 

Muayyen noktalara teksif ederek, Antalya'da 
turizm olursa şöyle olur, falan mahsule ehem
miyet verilse böyle olur; bunlar kısmi görüş
ler olarak çok doğrudur. Plân bir külli ince
leme içinde bunların her birinin ne getirebile
ceğini tesbit etmiştir, muhterem arkadaşlarım. 
Turizm sahasına çok yatırım yapmayı dü
şünmüştür; mümkün olduğu kadar çok ya
tırım yapmayı düşnümüştür, birçok ar
kadaşlarımız iyimser bulmuşlardır. Bâzıları 
az bulmuşlardır. Fakat bu sahada ömür çü
rütmüş, bu sahayı bilen insanların tetkikle
rinin mahsulü olarak turizm sahasında bu ka
dar yatırım yapılabileceği hesabedilmiştir. 

Gizli işsizlik rakamından bahsettiler. Burada 
da bir rakam hatası, kaba rakam hatası yapmıya-
cak kadar dikkatli çalışan arkadaşlarımız ve uz
manlarımız bu raporu hazırlamışlardır. Üçbuçuk 
milyon gizli işsizlik, senenin en çok çalışılan ayın
da, istihdam seviyesinin en yüksek ayındaki 
işsizlik rakamı değil. Plânda kullanılan rakam 
meselâ hasat mevsiminde köyde en çok vatan
daşın iş gördüğü mevsimdeki işsizlik rakamı
dır ve doğru olanı incelenmiş ve Yüksek Plân
lama Kurulunda konuşulmuştur. Doğru olanı, 
senenin en yüksek istihdam mevsiminde Tür-
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kiye'de yine de işsiz kalan vatandaş sayısı
dır. Mühim olan budur. Yoksa Türkiye'de bir 
mevsim işsiz 'kalan, öbür mevsim çalışan in
sanların sayısını da işsizler listesine koyduğu
nuz zaman rakam çok daha fazla kabarmakta
dır. Vasatisini aldığımız zaman yine çok kaba
rık bir rakam çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtıma son 
vermeden evvel Sayın Kocamemi arkadaşımızın 
dün bahis buyurdukları, plânın toplum kalkın
masıyla ilgili bahsine de dokunmak isterini. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir yanlış 
anlamayı ortadan kaldırmak lâzım. Toplum 
kalkınması denen şey bugün yapılmakta olan 
bâzı faaliyetlerin koordine edilmesidir ve halk 
eğitimidir. Toplum kalkınması bir yeni fel
sefe, bir yeni toplum yapısı getirme, cemiyet 
nizamını altüst etme, israil'deki bilmem kibus-
lar gibi yeni köyler kurma falan filân... çün
kü bunların düşünüldüğü söylendi. Bunlarla il
gisi yoktur ve açıkça plân metninde bunlar 
ifade edilmiştir. Toplum kalkınması; bu
gün Plânlama Teşkilâtında çalışmakta olan 
bir İsveçli mütehassısın ve Hindistan'da tec
rübe görmüş olan bir başka mütehassısın, da
ha, evvel burada çalışmış olan Kanadalı ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından Tür
kiye'ye gönderilmiş bir Kanadalı mütehassısın 
üzerinde çalışarak yıllardan beri yaptıkları 
tavsiyelere göre, tesbit edilmiş bir program
dır. Her halde Kanadalı, isveçli mütehassıslar, 
Birleşmiş Milletlerin bize gönderdiği bizim. 
istediğimiz mütehassıslar demokratik rejim 
dışında bir şeyi bize tavsiye etmeyi düşün
memişlerdir. Nedir bu? Köy yapısını değiştir
mek1? hayır! Toplum yapısını altüst etmek? 
Havır! Yeni bir felsefe getirmek? Hayır! Ye
ni bir felsefe de değil. Bir metot ve demokratik 
bir metot. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün köylerimize 
giden, köyde vatandaşla temas halinde olan 70 
bine yalkın memur var. K^öy öğretmeni 
olarak, ziraat teknisyeni olarak, veteriner teş
kilâtı mensubu olarak, muhtelif şeker şirketi
nin memurları olarak v. s. dört K teşkilâtı, ev 
ekonomisi teşkilâtı v. s. Sağlık Bakanlığının 
teşkilâtı, Bayındırlığın, şunun, bunun halkla 
doğrudan doğruya temasları var. Bunlar halka 
bâzı hizmetleri götürmek, halkı eğitmek isti
yor. Biraz evvel Eroğan arkadaşım arıcılık 
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diyordu. Gümüşane'de bir vatandaş arıcılıktan 
kırk iki bin lira kazandı neden bu yapılmaz? 
işte muhterem arkadaşlarım arıcılıktan bir 
vatandaşın senede bu kadar para kazanabileceğini, 
arıcılığa müsaidolan sahada halka anlatacak 
insanlara ihtiyaç var ve bu insanlar bugün 
Türkiye'de var. Ziraatın bunun için kurul
muş teşkilâtı var; ama cipi yok. Buna mukabil 
belki öbür tarafta maarif memurunun da söy-
(liyeceği söz var. Fakat gidecek harcırahı yok. 
Bunlar arasında bir koordinasyon sağlamak 
için valiye vazife verelim ve diyelim ki; Tür
kiye'de köyü kalkındırmak için, falan köy
de dokum acılık el tezgâhını geliştirmek, falan 
yerde arıcılığı geliştirmek, falan yerde va
tandaşlarla beraber toplansanız, şurada Dev
let size yardım etse, plânını verse birtakım 
yardımlarını yapsa, kredisini verse bir fidan
lık kursak, bir kavaklık kursak demek için ön-
ayak olsa, bâzı vatandaşlar ve köylü vatandaş 
kendisinin kaderini ıslah etmek için sarf ede
ceği gayretlerle Devleti bir yabancı gibi. de
ğil, daima yanıbaşmda ona kredisiyle akıl gös
tererek, akıl öğreterek, yol göstererek, yar
dımcı olarak bulsa.. Bunu bulması için dünya 
kadar teşkilât kurmuşuz. Fakat o kadar da
ğınık, aralarında o derece az koordinasyon var 
ki, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak 
lâzım. Bu arada halkın kendi kaderini düzelt
mek için bâzı faaliyetler yapması, Devlet gel
sin fidan, kavaklık kuracağım ama grayderi 
getirsin bu sahayı düzeltsin, Devlet her yere 
grayder belki götüremıiyebilir. Vatandaşın şunu 
söylemeye hakkı var mıdır, yok mudur ve bu 
angarya mıdır? 

Vatandaş bunu kendiliğinden, Devlet ön ayak 
olmazsa kendiliğinden yapıyor, bâzı yerlerde 
yapmak istiyor. Belki vatandaşa, eğer siz bu
rada şu sahayı biraz ıslah ederseniz ve şura
dan 200 metre öteden bir su arkı açarsanız, 
size bedava fidan vereceğiz, teknisyen göndere
ceğiz başında duracak, etrafına bir tel çekmek 
isterseniz belki buna da yardım edeceğiz, her 
türlü yardımı yapacağız; siz birazını yapın, biz 
birazını yapalım, elimizdeki parayla bir köy
de değil iki köyde kavaklık tesis edelim, de
mek imkânına Devlet sahibolsun mu olmasın 
mı bu sualimin cevabıdır bu. Burada halkın iste
diği takdirde ve gönüllü olarak, kendi içinden 
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gelerek böyle bir kavaklığa köyünü kavuştur
mak için kazmasını küreğini eline alıp çalışma
ya gönülden ve hakikaten razı olduğu hallerde, 
ona Devletin yardımcı olması için, Devletin 
halka yakın olması için, bu gibi içten gelen gay
retleri destekliyecek bir gerçek teşkilâta, halk 
hizmetinde bir teşkilâta sahibolması için diyo
ruz ki ; valinin ve kaymakamın koordinasyonu 
altında bu darmadağanık hizmetleri biraz derli 
toplu hale getirelim. Ve merkezde Sağlık Bakan
lığının, Bayındırlık Bakanlığının, Tarım Bakan
lığının, Sanayi Bakanlığının, Millî Eğitim Ba-
kanlğımn çeşit, çeşit umum müdürlüklerde mil
yonlar sarf etmek suretiyle yaptıkları faaliyet
leri, merkezde bu umum müdürleri zaman zaman 
bir araya toplıyan bir genel sekreterlik kurmak 
suretiyle, ne yapıyorsunuz, ne para sarf edi
yorsunuz ve nasıl bunları değerlendiriyorsunuz 
demek ve değerlendirmek, takibetmek lâzım de
ğil midir? Ev ekonomisi demişiz, dört K demi
şiz; bir arkadaşa sorarsınız dört K. çalışmaları 
harukulâde güzel der. Bir başkasına sorarsınız, 
rozet takmaktan ve fantaziden ibarettir der. 
Doğru mu, değil mi? Dört K. çalışmaları, genç 
köylü çocuklarına hitabeden çalışma muvaffak 
oluyor mu? Ev ekonomisi çalışmaları mı 
daha çok muvaffak oluyor? Demircilik 
kursu mu, el tezgâhları mı, dokumacılık 
mı, hangisi daha çok muvaffak oluyor 
Türkiye'de? Bu gibi işleri takibetmiyoruz, 
değerlendiremiyoruz. Bunları değerlendirmek 
suretiyle bir merkezde, bir valinin, bir kayma
kamın Türkiye'nin bir yerinde sağladığı büyük 
bir başarıyı veya bir umum müdürlüğümüzün 
şu metodu kullanmak suretiyle sağladığı büyük 
başarıyı başka vilâyetlere ve başka teşkilâtımıza 
teşmil edebilmek için bu tecrübeleri bir merkez
de kıymetlendirmek, sarf edilen paranın karşı
sında sağlanan netice ne, çok para sarf ederek 
göze görünür şeyi elde etmek mümkün, ama nis-
beti, yapılan fedakârlıkla elde edilen sonuç ara
sındaki nisbeti nedir; bunları sağlamak için 
düşünülen bir şeydir. Angaryayla zerre kadar 
alâkası yoktur. Samimiyetle bir noktayı huzuru
nuzda ifade etmek isterim. Bu memleket de köy 
yapımıdır v. s. diye hakikaten idare âmirinin 
vatandaşı tazyik ettiği olmuştur, arkadaşlarım. 
Ama bunun sebebini şunda arayınız; ne zaman 
çok partili demokratik rejimi kaldırırsanız, ne 
zaman bir memlekette muhtelif partilere men-
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sup vatandaşlar karşı karşıya olmaz, muhtelif 
partilere mensup milletvekilleri burada rahat
lıkla kimi Hükümeti destekliyerek, kimi tenkit 
ederek hür münakaşayı bu kürsüye getiremezse, 
ne zaman bu imkân hür basından alınmış olur 
ise, idarenin halk ile münasebetlerinde hiç arzu 
edilmiyen, başdakilerin belki hiç hatır ve hayal
lerine getirmiyecekleri ve arzu etmiyecekleri 
haller görülür. Mümkün değildir bunu önlemek. 
Murakabenin kalktığı yerde vatandaş istekleri
ne ve ıstıraplarına karşı lâkaydi başlar. Alt ka
demede başlar; istediğiniz kadar çırpımrsmız, 
fakat alt kademe demokratik bir rejimden biraz 
farklı bir zihniyet içinde olur. Bunu bilmek lâ
zım. 

Muhterem arkadaşlarım, okul yapımına bu 
memlekette iştirak yok mudur? Vardır. Daha 
geçen gün Ege'nin bâzı illerine gittim. Köyün 
birinde çiçek gibi bir okul yapmışlar, muhtar 
orada, müdür orada. Müdür bir konuşma yaptı, 
gözlerimiz yaşardı. Muhtarı övdü, ne yardımlar 
yapmış o muhtar, muhtarı ben de tebrik ettim 
ve övdüm. Bu muhtar olmasa idi bu fiyata bu 
okulu yapamazdık dediler. Halk memnun, muh
tar memnun, genciyle, kadmiyle, erkeğiyle bay
ram içindeler. İlyas Seçkin arkadaşımla bu sene 
Kızılırmak etrafında bir gezi yaptık. Yuvalı kö
yü diye bir köy vardır. 800 bin liralık bir iş, 
köyü mamure yapacak, milyonlar kazandıracak. 
Muhtar başına geçmiş, demiş ki, ben hafriyatı
nı yaparım. Gitmiş Su işlerine «paramız yok» di
yorsunuz, ben bu işin bir kısmının yükünü üze
rime alacağım. Ama çimento lâzım, bir yerde 
Ibir geçit lâzım yapamıyorum, bunlarda bana 
yardım eder misiniz? Memnuniyetle demişler, 
Hiç haberimiz yok. Orada bölgeyle köylü ara
sında konuşulmuş, edilmiş. Biz gittiğimiz zaman 
gösterdiler, bizi köye davet ettiler. Köye âni ola
rak gittik. Devlet Su işleri Teşkilâtı davet etti, 
köye âni olarak girdik. Muhtar ve vatandaşlar 
sevinç içinde çalışıyorlardı; «Adana gibi yapaca
ğız burasını» diyorlardı. «Bu kadar emek sarf 
ediyoruz; ama bir defa bu su bu kadar dönüm 
araziyi suladığı zaman köyümüze senede milyo
nun üstünde para girecek, bunun şevkiyle çalı
şıyoruz» diyorlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gayretleri her 
devirde başarı ile ve halka sevdirerek yapabil
miş idare âmirleri vardır. Burada karşımda il-
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hami Bey var, Sabahattin Bey kardeşim var, 
Mülkiyeden arkadaşım. Kaymakamlık ettiler, 
valilik ettiler, vali muavinliği ettiler. Vali ve 
kaymakamın bu gibi hizmetlere vatandaşı gönül
lü olarak sevk etmekte başarı kazandığını teyit 
etmezler mi? (Soldan «ederiz» sesleri) Zaman 
zaman köy okulunun yapımında, köye içme suyu 
gelmesinde maliyeti azaltan ve tamamen gönül
lü olan, fakat zamanı da azaltan hizmetlerin ya
pılmasını idare teşkilâtının Türkiye'de başarıy
la sağlamaya muvaffak olduğunu söylemezler 
mi? Söylerler, yeter ki, burada gönüllülük vas
fı üzerinde bıkmadan duralım. Arkadaşımızın 
bu konuşmaısnı bu bakımdan şükranla karşılı
yorum. Bu tavzihi yapmaya imkân verdiği için 
şükranla karşılıyorum. Gönüllüdür, tamamen 
gönüllü olacaktır. Toplum kalkınması zihniye
ti içine zerre kadar zorlama ve angarya girdiği 
takdirde bu metot tamamen yanlıştır, yanlış tat
bik edilmiş ve iflâs etmiş demektir. Çünkü an
garyanın girdiği yerde eğitim unsura kalkar, 
gönüllülük ve aşk unsuru kalkar; zorun girdiği 
yerde aşk unsuru kalkar. Demişler ki, aşk un
suruyla olur, gönüllülük unsuriyle olur ve gö
nüllülük unsurunu yaratmaktır bu metodun zih
niyeti; eğitimdir. 

Evvelâ halkın içine girip konuşarak, onun 
derdini dinliyerek, Devlet bize yardım etmez 
diye şikâyetini dinliyerek, Devleti size yardı
ma getireceğim demesidir. Giden adamın, Dev
leti sizin ayağınıza getireceğim; ama sız dedi
ğinizi yapar mısınız, demesidir. Devletin ken
disine angarya yüklediği kanaatini değil, Dev
letin hızır giibi imdadına yetiştiği kanaatini o 
vatandaşa verebilecek başarılı idare âmirlerini 
(bu memleket görmüştür ve bu memlekette böy
le idare âmirleri vardır. Onlara biraz imkân, 
ibiraz koordinasyon imkânı vermek, biraz öde
nek vermek biraz, imkân sağlamak. 

Muhterem arkadaşlarım, ücret bakımından 
aynı ücret meselesine takılınmıştır. Aynı ücret 
meselesi hiçbir zaman, özür diliyerek arz ede
yim, asla totaliter veya hepimizin müşterek 
cephe halinde karşısında bulunduğumuz malûm 
görüşlerin eseri değildir, muhterem arkadaş
lar. 

Amerikalıların bir Surpluıs yardımları Ka
nunu vardır; P. L. 480 denilen Kanun. Bu ka
nunda, bu gibi toplum kalkınması çalışmaları 
yapan, demokratik usullerle bunu yapan mem-
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leketlere, halkın bu gibi çalışmalar yapmasın
da teşvik unsuru olmak üzere aynen kendileri
ne yiyecek maddesi dağıtılması için meccani ola
rak yardım yapılacağı zikredilmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri bunu niye yapıyor? Komi-
nizmle mücadele etmek için yapıyor. Mükelle
finden topladığı para ile buğday satmalıp mec-
canen olarak birtakım memleketlere, bu gibi 
işlerde çalışın, kaderinizi düzeltin, bedava ça
lışabilirsiniz, gönüllü olarak, ama Devlet biraz 
da böyle bir içme suyu kanalı açan vatandaşın 
ayağına kadar bâzı yiyecekleri falan dağıtırsa 
daha şevkle çalışır, daha gayretle çalışır diye, 
bıir munzam teşvik unsuru olsun diye Amerika 
Birleşik Devletleri oluk, oluk, bu programla
rı tatbik eden demokrat ülkelere bunları dağı
tıyor ise, her halde komünist ideolojisinin ya
yılması için değil, komünizmin halk gayretiyle 
Devlet gayretinin elele, yurt kaderini ve millet 
kaderini düzetmesi sayesinde tamamen mağlup 
hale getirilmesi, komünizmin orada yeşermeye 
imkân bulamaması için yapıyor. (Bravo, sesleri 
ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâtımla 
umarım ki, toplum kalkınmasiyle ilgili endi
şeleri izale etmiş oluyorum. Asla bir felsefe, bir 
yeni toplum yayışı kurmak v. s. değildir. Tür
kiye'nin geleneksel toplum yapısı var ; gelenek-
isel toplum yapısının içinde imece var, kendi 
kendine yardım var, komşusuna yardım var. Zor 
unsurunu bunun tamamen dışında tutarak, zor 
unsuruna asla gitmeden Devleti halkın hizmeti
ne götürmek ve halkı eğitmek, halka öğretmek, 
halka kendi kaderini düzeltebileceğini, kader 
çemberini kırabileceğini anlatmak ve bu halka 
yardımcı olmak... Dâva sadece bundan ibaret. 
Bununla, bu yapılarak toplum yapısında refaih 
husule gelecektir; bu yapılarak hakikaten koy 
vatandaş için daha rahat oturulur, sevilerek 
oturulur hale gelecektir. Bu yapılarak işsiz küt
lelerinin şehirlerimizi istilâ etmesi, bu yapıl
mak suretiyle şehirlerimizin etrafında bir teh
like çemberi halinde, toplum yapımız için teh
like çemberi halinde gecekondular teşekkülüne 
mâni olunabilecektir. Ama bunun yapılmasının 
şartı köydeki vatandaşın hayatını yaşadığı yer
de daha müreffeh ve daha cazip hale getirmek
tir. İşte bunun içindir ki, daha cazip hale ge
tirmek içindir ki, şehirleşmenin sıhhatli bir şe
kilde, köylerin i t im le değil, ama şehirdeki sa-
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nayinin çekişiyle vükıibulması içimdir ki, bu ! (sıhhatli şehirleşmeyi yaraıtmak için, .köyü içme 
tedbirlere ihtiyaç vardır. Türkiye'de şehirleşme ! suyu olmıyan, köyü geçim imkânı olmıyan yer 
oluyor, şehirleşme iyi şeydir denebilir. Medeni- ! halinden çıkarmak için halk ile Devletin el ele 
yet Medine kelimesinden geliyor; şehirden geli- j çalışıması yolları aranmaktadır. Maruzatım burı-
yor, sivilisation şehir kelimeısinden geliyor; ama ! dan ilbaretltir. Hürmetle hepinizi .selâmlarım. 
medeniyet, şehirleşme Türkiye'de yalnız şehir- ı (Alkışlar) 
lerin iş sahaları yaratıp çekmesiyle olmuyor. ! BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
Dikkat buyurursanız köylerin itişiyle de olu- \ 15,00 te görüşmelere devam etmek üzere Birle-
yor. Köyde iş bul.am.iyan adamın köyden gelişiy- , sime ara veriyorum. 
le de oluyor. Şehirlerin çekişiyle şehirleşmeyi, i Kapanma saati: 13,25 

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

BAŞKAN — Başkaavekili Ferruh Bozbeyli 

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

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 5 yıllık 
plân üzerinideîki müzakerelere devam ediyoruz. 

ıSöz, üzerinde konuşacak olan Sayın, ismail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nundur. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOULU (Kasta
monu) — Ooik muhterem arkadaşlarım, plân 
hakkındaki düşüncelerimıi arz etmeden önce, 
beş yıllık plânın Türk milletine hayırlı olması
nı diler, bu hususta uzun zamandan beıri emek 
sarf eden Plânlama Teşkilâtı uzmanlarına teşek
kür .ederim. 

Tasarının 99 ncu sayfasında tablo 54 te ta
rım sektörünün plânlaması bahsinde tarım sek
töründe hayvancılık üretim değerinin 1962 yılın
da toplam tarım üretim değeri nisbetinin 
% 026,5 hububat üretimi değerinde aynı nisbe-
tin % 023,1 olduğuna; üretim endeksinin 1962 
100 olduğuna göre 1967 de hayvancılık üretim 
değerinin 131, hububatın 115 olacağına işaret 
edilmektedir. (Tasarının 100 ncü sayfasında 
(nüfus başına besim tüketimi) başlığı altında 
'buğday tüketiminin 1962 de 195 kilo (nüfus ba
sma) et tüketiminin ise 14,7 olduğu 1967 de bu 
miktarların buğdayda 205 kiloya ette 17,7 kilo
ya çıkacağı kaydolunmaktadır. Bu noktai na
zar karşısında Türkiye halkının esas gıdasını 

ekmek teşkil ettiği hakikati meydandadır. Geri 
ekonomilerde bu böyledir ve iki sebebe dayanır: 

a) Ekmekten ucuz gıda bulunmaması, 
ib) Et ve süt (bilhassa et) mamullerinin pa

zarının bulunmaması sebebiyle istihlâkin çok 
düşük olması, sebze istihsali ve dolayısiyle is
tihlâkinin köy muhitlerinde örf ve âdetinin bu
lunmayışı. 

Bu durum karşısında seçilecek yol nüfus ba
şına 195 kilo olan buğday istihlâkinin beş yıl 
sonra 205 kiloya çıkarılması değil ye fakat her 
halde 190 kiloya indirilmesi olmalı İdi. Bunun 
iki mânası vardır : 

1. Bu mevzuda yapılan yüzlerce milyonluk 
yatırımlar daha prodüktif sahalara tahsis oluna
bilirdi. Zira, istihlâk fazlası 'buğdayın ve diğer 
hububatın dünya pazarlarında temin edeceği dö
viz mevzua yapılacak yatırımları çok uzun za
manda amorti edebilir. Şu halde, bu yatırımla
rın sebze ziraatinin inkişafına, pişirilmesinin öğ
retimine ve hayvani menşeli gıdaların köy 
muhitinde pazarının kurulmasına yatırılması 
pek çok bakımdan isabetli ve yerinde olurdu. 
Gerçi tasarının 4 ncü bölümünde tarım politika
sının amaçları meyanında (besleme seviyesini 
düzeltmek için diyette proteinli, özellikle hay-
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vani proteinli besinleri artırmak) amacı güdüle
ceği zikredilmekte ise de bunu gerçekleştirecek 
tedbirleri plânda vazıh olarak göremedik. 

a) Yukarıda tavsiye ettiğimiz son yatırım
lar daha kolay ve kestirme yıldan netice verir, 

b) Menşei hayvani gıdaların protein değeri 
ile insan organizmasında temin edeceği iş gücü 
artışı ekmeğe nisbetle çok daha fazladır. 

Et üretiminin 1963 te 543 000 ton olduğuna, 
1967 de bu miktarın 667 000 tona yükseleceğine 
işaret olunmaktadır. Tasarının 108 nci sayfa
sında hayvancılık başlığı altında plânın başlan
gıcında hayvan ürünleri üretiminin 1963 e göre 
1967 de yüzde 31 nisbetinde artacağı, 19'67 de 
toplam hayvan ürünlerinin 1/4 den fazlasını et, 
1/3 den fazlasını da sütün teşkil edeceği, tiftik, 
yerli merinos yapağısı üretiminde 1/5 nisbetin
de artış sağlanacağı kaydolunduktan sonra, 
1967 de 175 000 hektar kurak, 325 000 hek
tar kıyı tipi meraların ıslah edileceği, 2 568 000 
ton fazla kesif yem üretileceği hususları zikro-
lunmaktadır. Zikredilen rakamlar ilk bakışta 
tatminkâr gibi görünürse de tasarı içinde mev
zuun ehemmiyetine rağmen plânda işgal ettikle
ri yerin pek ehemmiyetli olmadığına işaret et
mek yerinde olur. Tarım sektörüne 5 yılda ya
pılacak yatırım toplamı 11 milyar 275,5 milyon
dur. Bunun 478 milyon lirası hayvancılığa tah
sis olunmuştur. Yukarıdan beri ehemmiyetini 
ve faydasını tebarüz ettirmeye çalıştığımız hay
vancılığa tahsis olunan yatırım nisbeti tarıma 
ayrılan yatırım içinde ancak yüzde 4,2 dir. Ka
lan yüzde 84,4 nispetindeki yatırım doğrudan 
doğruya ziraat sahalarına tahsis olunmuştur. 
Hayvancılığımız her yıl millî gelire zirai hâsıla 
içinde yüzde 30 - 35 nisbeti civarında gelir sağ
lar. Tasarıda bu nisbet yüzde 26,5 olarak hesap
lanmıştır. Millî gelirde zirai hâsıla içinde yüzde 
26,5 nisbetinde gelir temin eden bir kaynağa zi
rai sektöre tahsis olunan yatırımları içinde yüz
de 4,2 gibi nisbetsiz olan yatırım tahsis olunmuş
tur ki, bunun sebebini çözmek mümkün değil
dir. Türkiye hayvancılığında şu realiteleri gör
müş olsa idik, tasarıda tahsis olunan yatırım 
nlsbetlerine uygun nazarı ile bakabilirdik. 

A) Hayvancılık bütün dâvaları halledilmiş 
âzami randımanla çalışan bir sektör olsaydı ve 
hayvancılığın inkişafına mâni şartlar mevcut 
Ibuılunmasayıdı, 
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Ç) Bu sektöre yatırılacak yatırımların mil

lî hâsılaya aksi geç ve güç yatırım hâsıla nis-. 
'beti düşük olsaydı, bu nisbetler doğru addedi
lebilirdi, halbuki Türkiye hayvancılığı : 

a) Et yönünden koyunlarda vasati 16, sı
ğırlarda 80 kilogram gibi asgari et verimi, . 

b) İneklerde vasati 600 gram gibi asgari 
süt verimini haiz çok iptidai bir hal arz eder. 

c) Hayvan organizması kendisine verilecek 
besleme ve bakım yönünden en ufak ihtimamı 
et, yapağı ve süte çevirmek suretiyle yatırımları 
en kısa zamanda millî hâsılaya aksettirecek bir 
sektördür. 

d) Türkiye'de şartlar gerek iklim, gerek
se halkın alâkası yönünden hayvancılığın sürat
le inkişafını temin edecek durumdadır. 

e) Türkiye Avrupa gibi nüfusu çok kesif, 
sahası dar ve halkı menşei hayvani proteinlere 
şiddetle ihtiyaç gösteren bir pazarın yanı ba
şındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye coğrafi durumu itibariyle hayvan 

ürünlerini ihracetmek suretiyle dünyanın en 
zengin memleketleri arasına girebilir. Yalnız bu 
sektörden kazanacağı para ile diğer sahalarda 
da yatırım yapabilir. Görüşümüze göre; değil 
yalnız zirai yatırımların yüzde 4,2 sini, umumi 
yatırımların mühim bir kısmını bu sahaya ya
tırmak suretiyle temin edilecek döviz gelirleri 
diper sahalara bol bol tahsis edilebilirdi. Bu 
tabloyu bir sektöre yüzde 4,2 tahsis etmek ka
dar hatalı bir, yol olamaz diyebiliriz. Plânlama 
uzmanlarının bu sahada ohil olmıyan ve bilhas
sa ekonomi nosyonundan mahrum kimselerin 
verilerine istinaden bilm'iyerek bu hatayı yap
tıklarını kabul etmek zorundayız. 

Sayfa 145 teki 87 nci tabloyu tetkik ettiği
mizde, et istihlâkinin 462 000 tondan 1967 de 
660 bin tona çıkacağı zikrolunmaktadır. Nüfus 
başına istihlâkin 35,7 kilodan 19,7 kg. a çı
kacağı yazılmıştır. Üretilen et-miktarlarına mü
tedair olan kısımları doğrudur. Ancak, mezba
ha dışı kesimleri çok daha fazla tahmin etme
nin isabetsizliği üzerinde durmadan geçemiye-
ceğim. Misal olarak 1962 yılını alalım : Şehir 
nüfusu 9 605 115, köy nüfusu 19 876 373 tür. 

Et istihlâkinin yüzde 33 nü teşkil eden 
171 000 ton ©t şehir nüfusu tarafından istihlâk 
edilldiğine göre geri kalan ve nüfusun yüzde 67 
sini teşkil eden köy nüfusu tarafından 291 000 
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ton et istihlâk edilmektedir. Bu verilere göre 
şehirde nüfus başına düşen et istihlâki 17,8 köy
de işe 14,5 kg. olur ki, şehir ve köylerde nüfus 
başına düşen et istihlâki asla bu kadar birbiri
ne yakın olmamıştır. 

Buna göre köylerde nüfu'sa isabet eden et is
tihlâki çok düşük olmalıdır ve öyledir de. İs
tatistik Genel Müdürlüğümüz öteden beri köy 
nüfusu et istihlâkini Et ve Balık Kurumu ve 
mezbahalarda istihsal edilen et miktarına eşit 
olarak tahmin etmiştir ki bu tahmini hakikate 
daha yakın buluruz. 

Tasarının 148 nci sayfasında süt mamulleri
nin sanayi bölümünde süt üretiminin üç milyon 
ton olduğu ve süt üretiminin artırılacağı kaydo-
lunmuştur ki bu çok yerinde ve uygundur. Bir
kaç yıl önee Yeni Zelanda Başvekilinin müşa
viri süt ekonomisti Mr. Marşal, Birleşmiş Mil
letler namma gelmiş ve yalnız memleketimizin 
sütle zengin olacağını söylemiştir. Sütün hay
vandan temin edileceği unutulmamalıdır. 

Tasarının 112 nci sayfasında tarım kesim
leri tablosunda tesfbit edilen 11 milyar 277,5 
milyon liralık beş yıllık yatırımlar toplamının 
sadece 478,1 milyon lirası hayvancılık yatırım
larına ayrılmıştır ki bunun içinde yayım ve eği
tim için sarf edilecek olan ve hayvancılıkta en-
direkt tesiri 'bulunan 75 milyon lira da dâhil
dir. Plânlamada çalışan uzmanlara mesele iyi 
bir şekilde izah edilmiş olsaydı, muhakkak ki, 
memleketin zararına olan bu levha plânlama
da yer almazdı. 

Çok haklı olarak millî hâsılaya % 26,5 ge
lir temin eden bu sahaya hububata ayrılan tah
sisattan hiç olmazsa % 26,5 ayrılması şarttır ve 
elzemdir. Bu hususta Başkanlık Divanına suna
cağım değiştirge önergesini yüksek heyetiniz 
.kabul ve tasvip buyurursa çok hayırlı ve fay
dalı bir hizmet ifa etmiş olacaktır. 

Plân sanatının ayan bozulmadan % 4,2 nis-
bktinin % 24,5 a çıkarılmasını istirham eder 
Yüce Heyetinizi h{irmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Şimdi «öz &pa6ı aleyhte Sayın 
Muhiddin Güven. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Şaym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmama baş
lamadan evvel ufak bür izninizi rica edeceğim, 
heyetinizin kemdi hakkına ait usule mütedair
dir. 
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İkincisi; dün kendisiyle iş birliği yapmak

tan çok büyük haz duyduğumuz Koalisyonda, 
Sayın Feyzioğlu arkadaşımızın, plân hedef ve 
stratejisine ait konuşmalarına, eğer tanınan 
on beş dakikalık hakkın dışında bir hakkı he
yetiniz 'bana lütfederse, bu hakkı kullanaca
ğım. 

BAŞKAN — Bu hususta Meclisin bir kara
rı vardır. Bu sebeple konuşmanızın on beş daki
kaya münhasır olması lâzımdır. («Reye reye» 
sesleri) Arkadaşlar, reylerinize arz edeyim, fa
kat istisnai bir hal olacaktır, Yüksek Meclisin 
bu hususta umumi bir baran vandır. («Olmaz» 
sesleri) 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Vazgeç
tim efendim. Tanınmış olan on beş 'dakikalık 
haktan istifade edetrek fikirlerimi bir konuşma 
konusu halinde anlatmaya çalışacağım. 

Millet Meclisinin sayın milletvekilleri; 
Bir plânlı devreye 'geçiş düşüncesinin hâkim 

olduğu, uzun emekler harcanarak hazırlanan ve 
memlekete en hayırlı ve verimli neticelerin bu 
suretle sağlanacağı ıkatî iddiasının yer aldığı 
plân çalışmalannın kanunlaştırılmasında büyük 
Meclisiniz, öyle zannederim ki, Cumhuriyet dev
rinin en nasik teşriî fonîksiyonlanndan birini 
ifa etmektedir. 

Ben Büyüık Meclisin memleketin mukadde
ratına, iktisadi, içtimai, siyasi hayatına mües
sir bu derece ehemmiyetli bir meselede yükle
neceği ağır sorumluluğu ve gelecekteki Meclis 
çalışmalarını, Hükümet faaliyetlerini ve Meclis 
ve Hükümet münasebetleri yönünden hatırlat
mayı zaruri ve mecburi bir vazife telâkki etmek
teyim. 

Hükümetin, beş yıllık kalnmma plânı müza
keresinin muayyen bir ımüddet içinde bitirilme
sine ait zaruret iddiaları, bilhassa memleketi
mize yaırdım için kurulan (konsorsiyim) un plâ
nı beklediği hususu en kuvvetli, hattâ yegâne 
mucip sebebolarak ortaya atıldı. 

Bu suretle uzun zamandır millete vait ve ta
hakkuku mümikün hale geldiği takdirde, mem
leketi içinde bulunduğu iktisadi çıkmazdan kur-
tanp röfah kapılannı açacağı ilân edilen Kal
kınma Plânı geldi. Ve biz, gerisinde çok şey
ler olduğu söylenen, Türkiye'miz için ışıklı yol
lar ve dünyalar bulunduğu ifade edilen kapılar 
karşısında, bu kapılan açacak anahtarların ve-

— 292 — 
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rilmesinâ bekledik. Filhalkdka anahtarlar göste
rildi, fakat verilimedi, ve biz yalnız, kapılar 
üzerinde yazılı vaitkâr ifadeleri bunlara ait he
sap cetvellerini okumak zorunda bırakıldık. 

Şimdi Büyük Meclisimiz, bu şartlar altın-
da beş yıllık kalkınma plânını müzakere etmek 
mecburiyetindedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız bütçe j 
çalışmalarını ve buna ait müzakereleri çok ehem-
miyetli telâkki ve bu nispette müzakere müddet
leri ve usulleri vaz'etmiştir. Bir senelik bütçe, 
aslında bir senelik tatbikat plânıdır, icraya 
ait projeler, hazır ve açık tahsisat yerleri bel
li ve belirlidir ve realiteye en yakın halin ifa
desidir. 

Halbuki sayın milletvekilleri, bugün huzu
runuzda bulunan ve beş yılm kalkınma plânı, 
içine özel sektörü de alarak beş yılın bütçesi 
olarak takdim edilen bir kitap muhtevasında 
neticesi gösterilen mücerret ve umumi rakam
lar halinde kapalı olarak huzurunuza gelmiştir. 

Ayrıca tasavvur edilen % 7 kalkınmanın ta- I 
hakkuku için her sektörde, mesnet hazırlıkları, I 
meri mevzuat ve kanunların değiştirilmesine, I 
reform taşanlarına >ait /geniş tavsiye ve teklif- I 
leri ihtiva etmektedir. Yani, kalkınma plânı I 
5 yıllık bütçeden gayrı, Meclisimizin gelecek I 
teşriî faaliyetine ait kanun çalışmalarını içine I 
almış bulunmaktadır. I 

'Sayın milletvekilleri, işte biz, hududu ve sa- I 
hası bu kadar geniş meseleler silsilesini, ko- I 
misyonlar da dâhil, 37 günde dolaşmak, tanı- I 
inak, nüfuz etmek ve karar vermek durumun- I 
da bulunuyoruz. I 

Şunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki, I 
bu muhaldir. Fakat ne yazık ki muhal olan I 
bu vazifenin ifası, kabul edilen kanun muva- I 
çenesinde, zaruridir, mecburidir. IBiz de bu I 
mecburiyet karşısında, 12 Ekim 1962 günü ku- I 
tularımıza atılan kalkınma, plânı tasarısını I 
okuyup anlamaya, düşünce ve fikirlerimizi tes- I 
bite çalıştık. | 

Okuyup anlamaya dedim; hakikaten bura- I 
da karşılaştığımız diğer bir zorluk vardı. As- I 
lında plânın, bir milletin her türlü faaliyetin- I 
de devamlılık vasfını temine çalışan gayretini I 
za'fa uğratan, bir İnal ile karşı karşıya kaldık. I 
Oünkü, mühim bir kısmında öz Türkçeciliğin I 
aşırı tatbikatının plân içinde yer alması ve I 
cümle yapılarının bozuk olması dolayısiyle an- | 
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laşılması kolay hale getirilmesi zaruri olan 
kalkınma plânı kitabını, bir başka yönden an
laşılması güç bir bilmece şekline sokmuştur. ' 

Değerlik arkadaşlarım; bir plânlı kalkma 
ma fikri ile tamamiyle beraberim. Esasen dünr 
ya üzerinde her kalkınmanın kendine göre bir 
plânı vardır. Hele bir milletin umumi refahın» 
temin edecek plân, çalışmalardan elde edilecek 
neticeye, düzenli Trir şekilde varabilmek içini, 
fikirlerin, belirli bir program ve hedef çerçe^ 
vesinde, geliştirilmesi ve kaynakların bu isti
kamette harcanmasının temiaıinden başka bir 
şey tle&ildfr1. Demokratik rejim içinde, insan 
hak ve hürriyetlerine ve bu hak ve hürriyetle
rin en verimli vasıtası olan (özel sektör) e ve
rilen esas kıymet dahilindeki bir kalkınmada, 
Devletin anicak yardımcı ve yol gösterici, zaru
rette yük taşıyıcı rolünü kabul etmek icabeder. 
İhtisas elemanlarını dejenere ve israf etmeden, 
kalifiye sınıfların cemiyet (hizmetinde, her tür
lü imkânları ile daima verici olarak kullana
bilmesi ve seviyeyi bir çizgiye itiei ve sürük
leyici rolünü ifa edebilmesi hususunda, şartla
rın hazırlanmasını uygun bulurum. 

Anayasaya bağlı demokratik bîr rejimin, 
bizatihi kendi bünyesinde (sosyal adalet) var
dır. Fakat, rejimin Hükümet olarak tatbika
tında ve meclisler olarak murakabesinde, idari, 
siyasi davranışlarımızı ahlâki bir vasatta ince
lediğimiz takdirde en mühim meselenin (sosyal 
ve siyasi emniyet) in bulunmasında olduğunu 
görmekteyiz. 

Bir milletin sahibolduğu kültür muvacehe-. 
sinde maddi değer yanında, mâna değerlerinin 
en az o kadar ehemmiyetli telâkki edilmesi icab-
ettiği kanaatini taşıyorum. îşte "bu geniş açı
dan, plânlı bir kalkınma fikrini, emekler zin
cirinin tamamlanmasına hizmet etmesi bakı
mından tasvibetmekteyim. Ancak memleketi
mizin bünyesi, içinde bulunduğu hususiyetler 
ve şartlar da göz önünde tutulmak mecburi
yetindedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı, tasarısının bü

yük bir emek mahsulü cMuğu muhakkaktır. 
Hazırhy&njların, kendilerine göre seçmiş olduk
ları bir model, bu model için araştırılan temine 
çalışılan malzeme, memleketimize ait iktisadi 
meseleler ve değerleri üzerinde, öteden beri 
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söylenen dertler- derlenip toparlanmış ve bir 
tasnif tahtında, bu modele göre yerlerine ika
me edilmiştir. Bu ikamede kendilerine göre 
bir tahlil, bir teşhis ve arkasından bir terkibe 
varılmıştır. Fikir ve sistem yapısı bakımından, 
Hükümete sivri görünen taraflar törpülenmiş, 
'aykırı cümleler kaldırılmış ve demokratik ni
zâm 'belli bir doktrine (sosyalizme) 'kayan ka
tı taraflar yumuşatıldı denmiştir. Esas hedef; 
% 7 kalkınma (hızıdır. Bu hedefe göre neticeye 
varmak için, yalnız hazırlıyanlarca malûm bir 
sistem dâhilinde sektörlerin birbirleriyle olan 
münasebeti ayarlanmış, yatırımlar hesabedilmiş 
ve toplu rakamlar verilmiştir. ,: 

Mesnedolarak, plân kitabı mazideki faali
yeti, neticelerini, toplum gelişmesini millî gelir 
artışmı, nüfus hareketini ve diğer istatistik! 
bilgileri, 1950 ye kadar olanı bulabildiği ka
dar, 1960 a kadar olanı ise daha sarih tesbit 
•etmiştir. 

Kanaatimce Devlet Plânlama Teşkilâtının, 
bu yönden yaptığı ve plân 'kitabiyle tescil et
tiği çalışmalar şayanı şükrandır. Ben, bilhas
sa memle'ketimizin daima mahrum kaldığı, fa
kat şiddetle muhtaç bulunduğu (devamlılık) 
vasfının artık bir daha kopmama'k üzere, top
lumda iktisadi, içtimai ve siyasi hayatımızda 
yer alması icabettiği kanaatini taşıyorum. 

işte plân kitabı ilmî çalışmalar için tatbiki 
zaruri bir objektif görüşle hayatımızda idame
ye çalışılan kesintiyi ortadan kaldırarak 1950 -
1960 iktisadi devrinin muhasebesini de yap
mıştır. Ve gelecek beş yılların kalkınmasını 
da 1950 den evvelki ve bilhassa 1950 - 1960 
devresinde hazırlanan zeminden istifade ede
rek, temine gayret sarf etmiştir. 

Plânın bu suretle ifa ettiği hizmet, kanaa
timizce tebrike değer bir hizmettir. Kalkınma 
plânının hazırladığı bu fırsattan istifade ede
rek bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki, mem
leket için sarf edilmiş've edilecek her türlü 
mesaide en küçük bir iyiyi değerlendirmek ve 
gelecekteki iyiliklere mesnet, hazırlamak başlı
ca vazifemiz olmalı, bu hasleti siyasi görüşü
müzde hâkim kılmalı ve bir vedia gibi, nesil
den nesile intikal, ettirmeliyiz. 

. Tecrübeler bize ancak hataları tekrarlama
mak için yardımcı olmalıdır. Fakat asla (tfna) 
ya sebep teşkil etmemelidir. Memleketimizde ye-
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tişmiş ve hizmet edecek her insanı en küçük 
bir emeği ve buna ait zaman parçasını kayıp ve
ya yoketmek akla gelmemelidir. Bü bakımlar
dan plân, geçmiş devrelere ait kıymetli bir tes
bit ve irtibat vesikası mahiyetindedir. 

Plân kitabının bir diğer hizmeti, meseleleri
mizde mahdut bir açıdan olsa dahi, bakmasını 
bilmiş ve her vekâlete ait dertleri, eksikleri müm
kün olduğu kadar realist bir görüşle bir araya 
getirerek ifadeye çalışmış olmasıdır. 

Ancak : Kalkınma plânı kitabı, kalkınmanın 
başarısını, Devletin faaliyeti yanında vatanda
şın gönüllü hizmetlerinin katılmasında bulmak
tadır. Bunun için de halkın plânı sevmesi ve 
benimsemesi şarttır. Çok doğru. Fakat, Hükü
met memleket hesabına başarısını sağlıyacağmı 
düşündüğü kalkınma plânının benimsenmesini 
temin için Büyük Meclise karşı gereken gayreti 
sarf etmemiştir. Muhteva itibariyle kapalı ve 
toplu rakamlarla, cetvellerde ifade edilen sektör
lere ait yatırımların hangi hesaba müsteniden 
nasıl neticeye bağlandığı açıklanmamış, hangi 
istatistikî bilgilerden istifade edildiği, kaynakla
rın ne- olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Bu 
suretle mesnetleri, metotları, modelleri, hesap 
şekilleri ve usulleri yalnızca Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından bilinen ve iki senede hazır
landığı ifade edilen plânın, Büyük Meclisin de
rinliğine inemeden, nedenlerini araştıramadan 
bütün heyetiyle çok kısa bir zamanda müzake
resi ve kabulü istenmektedir. 

Bu takdirde Meclisin, beş yıllık kalkınma 
plânını, bilerek, anlıyarak benimsemesi nasıl 
mümkün olabilir? 

Ayrıca, her müşkülü halledecek bir tılsım 
gibi takdim edilen plânın (Bütünlüğünü) koru
mak için bu bütünlüğün ne olduğunu, nelere, 
hangi meselelere veya esaslara münhasır olduğu 
veya şümulü bulunduğu anlaşılmadan ve izah 
edilmeden kabulü ne dereceye kadar mümkün ve 
doğru olur? Plân tatbikatının başarıya ulaşması 
için istenilen halkın gönüllük iştiraki yanında, 
evvelâ Meclisin plâna bütün gönlü ile iştiraki
nin temini gerekmez mi? 

Ben, bize yardım için (plân) ı bekliyen (Kon-
sorsiyom) mucip sebebini de katiyen kuvvetli 
bulmuyorum. Demokratik idarelerde, elbetteki 
son söz meclislerindir. Fakat meclis kararları, 
bir emrivaki halinde tecelli etmemeli veya o te
siri bırakmamalıdır. Aksi takdirde (Konsorsi-

_£». .— .. 



M. Meclisi B rU 
yom) un aslında beklediği (Emniyet ve istikrar) 
hâsıl olabilir mi? 

Halbuki konsorsiyom karşısında, Hükümetin, 
demokratik rejimimizin en yüksek müessesesine 
karşı itibarını gösterir gerekli tavrın içinde bu
lunması, muhakkak ki, dış itibarımızı daha çok 
yükseltirdi. Bugünkü hal ise, arzu ettiğimiz ze
mini sağlıyamıyacaktır. 

Bir diğer husus da, kredilerin beş yıllık kal
kınma plânına değil, tatbikat projelerine veril
mesi hakikatidir. Ben bir kitap içinde yalnız 
tavsiyelerin ve telkinlerin dile getirildiğini gör
mekteyim. Tatbikata ait Keban'dan gayri hiçbir 
proje malûmumuz değildir. 

Memleketin geleceğini tâyin ve her kısmında 
millete büyük mükellefiyetler tahmil edeceği an
laşılan böyle bir plânın, tatbikata ait unsurları 
hakkında tam bir bilgiye sahibolmadan neyi, ne 
şekilde kabul edeceğimiz belli değildir. 

Hele böyle bir kabulün arkasında, (bütünlük) 
zırhına bürünmüş kanunların ardı ardına Mecli
simize şevki karşısında teşriî fonksiyonumuzu 
nasıl kullanacağız? 

Büyük Meclisinizin teşkil ettiği siyasi heyeti, 
bütün teknik heyetlerin fevkinde olarak teşriî 
faaliyetini ve yetkisini istimal eder. 

Meclisiniz öyle bir siyasi heyettir ki, bünye
sinde bütün teknik ihtisas elemanlarını da top
lamış bulunmaktadır. Yalnız bizim partimiz, ik
tisatçı, hukukçu, mimar, doktor, ziraat," orman, 
inşaat mühendisleriyle, tüccar ve sanayici, ida
reci, öğretim üyesi olarak geniş bir kadroya sa
hip bulunmaktadır. Diğer partiler de böyledir. 
O halde heyeti mecmuasiyle büyük siyasi heyet 
olan sizler, ayrıca teknik elemanlar mecmuu ha
lindesiniz. 

Yüksek plânlama tarafından hazırlanan bir 
plân fikri kimsenin moghulü değildir. Büyük bir 
emek mahsulü olarak takdir ettiğimiz bu çalış
mayı enine boyuna inceliyeock elemanlarımız da, 
yetkimiz de mevcuttur. Dolayısiyle memleket için 
en iyi neticelerin istihsali uğrunda Anayasamı
zın Meclisimize ve milletvekillerine bahşsttiği 
hakkın yerinde olarak kullanılması gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, kanaatimce, plân ve • 
plânlama,, millete ait mevcut ve gelecek, ihtiyaç- -
larm tesbiti, bunun karşılığında yer alacak kay
nakların tabiî, yer altı, yer üstü varlığını maddi 
cepheden, insan, kaynaklarını ..ise- maddi ye .mâner;. 
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vi eeplhoden mütalâa etmek ve bu kaynakların se
ferber edilmesini sağlıyacak programlar halinde 
yapılacak çalışmaları nizamlamaktan ibarettir. 

ELbettcki bu nizamlamada, (özel sektör) e ve
rilen esas kıymet dahilindeki bir kalkınmada, 
Devletin yalnız yardımcı ve yol gösterici, zaru
ret halinde yük taşıyıcı olacaktır. Fakat Dev
letin iktisadi ve içtimai hayata tahakkümü gibi 
bir plân fikri tervlçedilemez. Ve yine teşebbüs 
sahiplerinin vazifesini masa başında gördürmek, 
teşebbüs ve insiyatifi hükümlere bağlamak, ikti
sadi faaliyetlere bürokrasi zihniyetini, hâkim kıl
mak ve zarar ihtimalini vergi mükellefinin sırtiT 
na yüklemek için ortaya konmuş vasıta nazariyle 
'bakılmamak icabeder. 

İnandığımız ve ebedî olarak bağlı bulunduğu
muz demokratik rejim içinde bir plân fikrinin 
kıymetlendirilmesi zaruridir. Bundan dolayı plâ
nın tanziminde iktidarlarda hiçlbir değişiklik ol-
mıyacakmış giıbi, şimdi tesbit edilenin en iyisi ol
duğu, bundan başkasının mümkün bulunmadığı 
gibi, bir düşünce ile plânlar hazırlanması doğru 
değildir. Kalkınma plânları, kısa süreli ve bil
hassa (4) senelik seçim devrelerine ayarlı şekilde 
hazırlanmalıdır. Ve bu gayet tabiîdir. 

Ayrıca Anayasa ile fertlere ve müesseselere 
tanınmış hürriyetler garantisi de plânlarla ihlâl 
edilmemelidir. Bu hakların baş sahibi özel teşeb
büsün müdahaleden uzak, yalnız tavsiyeye inhi
sar eden bir davranışla karşılanması temin edil
melidir. 

Kalkınma plânı, büyük bir iddia ile önümüze 
gelmiştir. Daıha başlangıcında (En son tekniklere 
dayanan yeni ve ileri bir plânlama anlayışı 15 
yıllık bir yörünge içinde beş yıllık kalkınma plâ
nının) hazırlandığı ve büyük bir tefahürle (Kal
kınma plânı Türk idaresinin toplu çabasının bir 
ürünü, bir eseridir) cümlesiyle plân Meclislere 
mal edilmeden tescilinin yapılmak istendiği an
laşılmaktadır. Plân bu cephesinden aykırı bir te
sir yaratmaktadır. 

Plân aslında (Sevk edici, istikamet sağlayıcı) 
olmalıdır. Emredici, dokunulmaz bir halin içine 
giren plân fikri, iptidadan kendi kendini mah
kûm etmektedir. Bu şartlar içinde hepimizi de 
mahkûm edebilir. -

Plânın her şeyden evvel inandırıcı, nazari ol
maktan uzak, gerçekçi bir hüviyette olması lâ
zımdır. Pratiğin sağlıyacağı kolaylıkların ışığı 
altında yapılacak her türlü araştırmalarla nasıl 
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bir uygulama yapılacağının tesbiti esas ittihaz I 
edilmelidir..Plân ise adedi çalışmalarında ve ne
ticelerinde bile kitaptaki yer yer itiraflardan an
laşıldığına göre; sağlam mesnetlerden mahrum
dur. Kanaatimce bu maJhrumiy'et şuuraltı bir en- I 
dişe vermekte ve plânın kendilerine göre yerli 
yerine konmuş her kısmı üzerinde yapılacak de- I 
ğışikliklerin, bütünlüğü bozacağı mülâhazası üze
rine tatjbiikte otoriter bir gidişe yer vermeye ça
lışılmaktadır. Beri bu hâli tehlikeli buluyorum. 

Plâna ait bütünlüğü koruma Kanunu muza- I 
kere edilirken, bütünlüğün Meclisten çıktıktan 
.sonra teşekkül edeceğini müdafaa etmiştik. Çün
kü, plân üzerinde tadil teklifleri verilebiliyor, I 
gerekçelere istinaden geri 'çevrilebiliyor idiyse 
Meclise gelmeden evvel bir bütünlük bahis mev
zuu olamazdı. Maalesef bu görüş makbul telâkki I 
<\lilmedi. Şimdi plân bütünlük vasf iyi e karşımız
dadır. Aıma bir kalkan halinde ortaya atılan (Bü
tünlük) nedir? Plânın hangi kısımlarına, husu
siyetlerine, esaslarına şâmildir? Tarifi, tavsifi I 
yapılmamış, müessiriyet derecesinin ne olduğu 
hâlâ gösterilmemiş ve tatbik sahaları nedir anla- I 
şılamamıştır. Ben bu haliyle (bütünlüğü) plânı 
muhafaza eden dokunulmazlığın (kalesi) halin
de görüyorum. Plân kaibul edildikten sonra, Hü
kümetin bu plâna göre hazırladığını söylediği 
her kanunun, muhakkak ki bu (bütünlük) zır
hına bürünmüş olarak yüksek huzurunuza ge- I 
lecektir. I 

Memleketin her sahasında (Dengeli bir kalkın
ma) nın temini fikri alkışlanacak bir düşünce
dir. Fakat vasat ve şartlar hazırlanmadığı (iç-' 
tima'i, iktisadi, siyasi) sahada birbirine mües
sir zıt kutuplar izale edilmediği, itici kuvvet
leri (Itabiat, sermaye ve insan) kaymakları ola
rak harekete sevk edecek tedbîrler alınmadığı' 
müddetçe, yalnızca böyle bir fikrin mevcudi
yeti ve kitap üzerinde tesbiti, hiçbir netice 
vermez. I 

Aslllolaıı, topluma dinamizmi aşılamak, onsa I 
emniyet ve itimat telkin etmek ve istikamet I 
sağlamak olmalıdır. Yoksa (Hürriyet' düzeni I 
içinde % 7 Hık muvazeneli! büyüme hızını te- I 
mıin. ve bunun gerektirdiği fedakârlıklar so- I 
mında meydana gelecek nimefölerin âdilâne bir I 
s t i lde dağılımlını sağlamak) ve (Âdî'l bir gefliî4 I 
dağılı/mı, dengeli bir üretim bünyesi ancak I 
Davlıet otoritesinin müdalhaleslityle gerçekleşecek I 
bâzı şartlara bağlıdır.) ve yine (Merkezî bir « 
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'Otoritenin sistematik ve rasyonel tedbîrler al
ması gerekmektedir.)1 gibi sert, tek taraflı, 
peşin hükümlere istinadeden görüşlerle halli 
asla mümkün değildir. 

Ayrıca (Âmme sektörü ile özel sektörün ke
sin/ çizgilerle aynlamıyacağı ve bunun lüzum
suz ve imkânsız olduğu) mı da plân kitabı söy
lemektedir. Bu talkdirde özel sektörü okşayıcı 
ve teşvik edicii! ifadelerin muhtevası, ancak 
aldatıcı mânada kalmaktadır. Bu şartlar al
tımda (özel sektör) haıre'kete geçmedikçe yine 
plânın söylediği gibi (Plân hedeflerini tahak
kuk ettirmek için âmme sektörü harekete ge
çecek), neticede; yeniden vatandaşlara yük 
tiahmiM yoluna gidilecektir. 

(Karma ekonomi) yi1 bu açıdan tetkik eder
sek vaz'edilen prensibin1 felsefesi nedir? Bu
nun açık olarak b&Kmımesi lâzımdır. Bir Dev
let otoritesinin müdahalesi', bir merkezî otori
temin sistematik ve rasyonel tedbirler alacağı 
keyfiyeti, âmme sektörü ile özel1 sektör arasın
da kesin çizgilerin çizilmemeısi şeklindeki katî 
tesbitLer harekette, (Amme sektörünün hâki
miyetini), iktülsadi hayalt üzerinde (Devlet 
otoritesini} ön plâna almaktadır. 

Halbuki, Devlet İktisadi Teşekküllerinin zu
huru ve teşkili ancak zamanımın zaruretlerin-
denı doğmuştur. Yoksa, asla gaye ve hedef de
ğildir. (özel söktör) ün toplum iktisadi, sınai, 
ticari! hayatındaki dinamik itici kuvveti ya
nında, bugün vaktiyle Devlet eliyle kurulmuş, 
Devletten' beslenmiş sanayiimizin) hali nedir? 
Reorganizasyon düşünüldüğüne göre ortadadır. 

Plânın dikkatti çeken bir noktası üzerinde 
durmak icalbeder. Kalkınma için tâyin edilen 
hedef yüzde 7 oranıdır. Bunun için de 14,8 mil
yar iç finansman 3,5 milyar dı§ finansman şart 
olarak kaibul edilmektedir. Ve bu hususu (Hür
riyet düzeni içlinde hızlı kalkınma olarak) tav
sif edilmiştir. Hlbuki, plân geçmiş on sene için 
yapmış olduğu tesbdtlerde ortalama 9 - 11 iç, 
1 - 3 dış finansman olmak şartı ile yüzde 6,5 
bir kalkınma hızı sağladığını söylemektedir. Bu 
arada mulhtelif kesimlerde, meselâ: (Barajlar, 
elektrik enerjisi konusunda mevcudun ihtiyaca 
kifayet ettiği, hattâ âtıl kapasitenin mevcudol-
duğu, Keban Barajı hariç yalnız su isale hat
larının ve şeddelerin yapılacağı, büyük liman
ların yapılmış olduğu, önümüzdeki devrede ba-
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rmakİ&r ve iskeleler yapımı düşünüldüğü, Ka
rayollarında ona mihverlerin ihtiyaca kifayet 
ettiği, yalnız kaplama standartlarının uygun 
hale getirilmesi icabettiği ve ara yollarının ele 
alınacağı şeker fabrikalarının istihsal fazlası
nın normale indirileceği, ihtiyacı fazlası ile 
karşıladığı, çimento fabrikalarının Söke ve Bar
tın ikmal edilince ve yüzde 20 fazlası ile çalı
şarak üç sene için ihtiyacı karşılayabileceği, 
yalnız kuru ve yaş sistem tebdil ve tadilâtına 
veya tevsie ihtiıyacolduğu.) ifade edilmiştir. 
Diğer sanayi kollarında buna benzer kayıtlar 
bulunmaktadır. 

O halde geçmişte yapılan istikbale sâri bu 
faaliyet önümüzdeki devrede bizi ağır yatırım 
yükünden kurtarmakta olduğu görülmektedir. 
O halde; 14,8 iç, 3,5 dış finansman gîbi geniş
lemiş bir yatırımın yüzde yarım bir kalkınma 
hızı artışı sağlaması çok oüzi görünmektedir. 
Bu mevzuda açık tereddüdümüz vardır. 

Şimdi, plânın çok ehemmiyetli bir noksanı
na, hattâ büyük zaıfma işaret etmek istiyorum. 
Muhteva itibarı ile plân (maddeci) bir görüşe 
sahiptir. Hedeflerin tesbiti, insanların mesut 
ve müreffeh hale getirilmesi için yalnız başına 
istatistik rakamlarının tetkiki, bulunamıyanla-
rın tahminî, millî gelir, nüfus hareketi, tüketim, 
üretim, sanayi, ticaret sahalarındaki adedî ha
reketler ve buna ait zemini araştırmak asla kâ
fi değildir. Düşünülen bir, (iktisadi insan) ya
nında (para ile ölçülemiıyeceık) ve bir cemiyeti, 
medeni dünyada söz sahibi edecek kıymet un
surları üzerinde durulmamıştır. İçinde bulun
duğumuz fikrî ve ruhî seviye, umumi kültür za
fiyeti, fert - adle, fert cemiyet münasebetleri, 
içtimai bütün kriterleri ile meşgul olunmamış, 
gereken tetkikler yapılmamıştır. Sosyal adalet 
yalnız başına takdim edildiği çerçevede Devle
tin temin edeceği ve maddeye bağlanabilecek 
bir mefhum değildir. Asıl olan cemiyetteki ada
letin zihinlerde, ruhlarda mânevi değerleri ile 
ahlâki bünyede yerleşmesidlir. Her gün aileleri
mizde, mekteplerimizde acı ile müşahede etti
ğimiz irili ufaklı hâdiseler, ezasını duyduğumuz 
ahlâki buhran karşısında toplumun yalnız mad
di cephesi ile meşgul oluruz da bunu nasıl kâfi 
görürüz? Nasıl bir tedbirin içindeyiz? Maddi 
refahın tek başına bir Devleti ayakta tuttuğu 
tarihin hangi safhasında görülmüştür? Ben tek 
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başına bilginin, tek başına paranın, milletimizi 
istenilen saadete kavuşturacağına inanmıyorum. 
Halbuki tasarı bu mevzulara ait hiçbir hususu 
ihtiva etmemektedir. 

Saıyan milletvekilleri 
Bir diğer büyük eksikliğe geçeceğim. Plânın, 

haiz olduğu bu hüviyetle tatbikinde bir baş#n 
Bağlıyacağını kabul etmek bugünkü şartlar al
tında ne dereceye kadar mümkündür? Mesul 
Hükümetin memleket sathında vatandaşlara, 
müesseselere, iç siyasete ait mevcut endişeleri 
katî surette izalesi ve asayişi tahakkuk ettir
mesi lâzımgelmez mi? Tahrik edilen zümreler, 
neşredilen beyannameler, rejime karşı tereddüt 
uyandıracak yazılar, taarruzlar, tecavüzler, bas
kınlar v. s. ve 5 yıllık Kalkınma Plânının Özel 
sektörle, vatandaşın gönüllü yardımı ile tahak
kuk etıtirme düşünceleri, çok zıt kutuplar halin
de durmaktadır. 

Hükümetin kalkınma plânını tek açıdan ha-
•zırlıyıan teknik heyetin üstünde çok cepheli bir 
görüşün ve programın mümessili olarak karşı
mıza çıkması icabederdi. 

Şuna inanıyorum ki, bir memleketin kalkın
ması, Hükümet icraatının tamamına ve buna ait 
bütün cephelerine taallûk eder. Meselelerin bir
birinden tecridedilerek mütalâası mümkün de
ğildir. 

Bir maddi kalkınmanın, bir mânevi cöihatz-
lanmanm temini şarttır. 

Aksi halde, asla bir başarı beklenemez. Bun
dan dolayı ve yukardan beri sıraladığım mu
cip sebepler tahtında Hükümetin Meclisimiz hu
zuruna tatminkâr ve kifayetli bir (Kalkınma 
Plânı) getiremediğine kaniıyim. Hepinizi saygı
larımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sanifbrahimoğlu, 
lehte. 

KEMAL SARIİBRAHtMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, plân fikrini zafere 
ulaştırdığımdan dolayı Koalisyon partilerini ve 
Hükümeti evvelemirde tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet zaman 
zaman, plânın hazırlanmasına takaddüm eden 
günlerde özel sektör temsilcilerini, işçi temsil
cilerini ve çeşitli meslek grupları temsilcileri
ni davet etmiş, temaslarda bulunmuştur. Bu te
mas, elfbette lâzımdı, hattâ zaruri idi, hattâ da
ha geniş şekilde kütlelere inerek yapılması da
ha faydalı idi. 
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Yalnız muhterem arkadaşlarım, memleket 

nüfusunun üçte ikisini teşkil eden ve asırlar 
boyunca ihmal edilmiş bulunan köylü ve çiftçi 
zümresi ile temas edilmemiştir, dertleri dinlen
memiştir. Yalnız hatır kalmasın kabilinden son 
günlerde beş 'bölgeden beş temsilci istenmiş ve 
onlara da bir günlük mehil verilmek suretiyle 
•sümmettedarik bir rapor hazırlanması mümkün 
hâle getirilmiştir. Bu raporda çiftçi temsilcile
ri Hükümetin bu tutumundan acı acı bahsetmiş
ler, serzenişte bulunmuşlardır. 

Muhtererem arkadaşlarım, bugün memleket 
nüfusunun yüzde 71,3 ü köylerde yaşamaktadır. 
Bu, 19 milyon 845 bin insan demektir. Bu 19 
milyon küsur insanın yaşama şartları, yaşama 
seviyesi plânda açıkça vaz'edilmiştir. 

Bakınız 36 ncı sayfada ne denmektedir: 
«1952 yılından beri toprak mülkiyeti dağılımın
da büyük değeşiklikler olmadığı farz edilerek 
yapılan araştırmalar tarım kesimindeki gelir da
ğılımının bu kesimde çalışanların yüzde 90 ınm 
tarım gelirinin yüzde 48 ini ve geri kalan yük
sek gelirli yüzde 10 un ise gelirin yüzde elliikisi-
ni aldığı sonucunu vermektedir. Bu oranlar, iş
çi ve memurların kendi aralarındaki gelir dağı
lımından çok daha eşitsiz bir dağılımı göster
mektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım, acı bir gerçek ifade 
edilmiştir. Köylü nüfusunun % 90 mı teşkil eden 
ve zirai gelirin yüzde 48 ini alan, başka hiçbir 
geliri de bulunmıyan, miktarı 17 milyonu geqen 
köylü vatandaş, bugün sefalet içindedir. Plân
daki mevcut tablolardaki riyazi rakamlarla ya
pılan hesaplara göre bu nüfus 17 860 500 ka
dar olup millî gelirin ancak yüzde 48 ini alan 
bu vatandaşlar çok düşük 'bir hayat seviyesi 
içinde yaşamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, plândaki tablolar
dan öğrendiğimize göre millî gelirimizden ta
rımsal gelir miktarı 17 milyar yediyüz bin lira
dır. Ve bunun az bir miktarı % 90 ını teşkil 
eden fakir köylü vatandaşlara nasip olmaktadır. 
Bu talihsiz zümrede fert başına düşen millî ge
lirin miktarı senede 398 liradır. Arkadaşlarım, 
millî gelirde senede 398 lira temin edebilen bu 
vatandaşlarımız Devlet masraflarına iştirakte en 
başta gelmektedirler. Hakikaten bu kütleye yük
lenen vergi miktarı baş döndürücü rakamlara 
baliğ olmaktadır arkadaşlarım. Yine bu plân
da mevcut rakamlardan ve tablolardan öğrendi-
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ğimize göre 3 205 700 000 liralık Vasıtalı Ver
ginin, yine Maliye Bakanının C. H. P. Grupun-
daki ifadesinden anladığımıza göre % 70 ini 
köylü vatandaşlar ödemektedir. Bu köylü va
tandaşların da % 90 mı yılda 398 lira gelir te
min eden vatandaşlar teşkil etmektedir ki, işte 
bunlar bu verginin 2 343 900 000 lirasını öde
mektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa işaret et
mek isterim ki, bu verdiğim rakamlar üzerinde 
durduğum şahıslar köy nüfusunun % 10 nu teş
kil eden ve zirai istihsalden % 52 hisse alan kim
seler değildir, bunlar tetkiklerimin dışında
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 59 milyar millî hâ
sıladan 7 milyar lira gelir temin eden bu bed
baht vatandaşlar, gelirlerinden 2 milyar 3 yüz 
milyon küsur lirayı, Devlete Vasıtalı Vergi ola
rak ödemekte ve çeşitli yollarla daha birtakım 
vergilere iştirak etmekte olan ve senede 398 er 
lira gelirleri olan bu vatandaşlar, gelirlerinin 
üçte birinden daha fazla bir kısmını Devlete 
ödemektedirler. Sayın Maliye Vekilinin ifade
lerinden öğrendiğimize göre, Hükümetimiz, hu 
zümreye, yine en aşağı 4 yüz küsur milyon lira
lık bir Vasıtalı Vergi tahmil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Vekilinin 
beyanına göre, akar yakıttan, harçlardan, ve sa-
ireden ceman 650 milyon liralık Vasıtalı Vergi 
tahsil edilecektir. Bu miktardan yine % 90 a 
isabet eden miktar bilhesap 455 milyon liradır. 

Arkadaşlarım, bahsettiğim vergilerin kütle
lerin hayat şartlarına en direkt tesirini burada 
hesabetmiyorum. Sonra Maliye Vekili buyur
dular ki ; 1963, 1964 ve 1965 yıllarında Zirai Ge
lir Vergisi Mahalli İdareler Vergisiyle.de takvi
ye edilmek suretiyle 700 - 800 milyon liralık bir 
meblâğa yükselecektir. Bunun da bahsettiğim 
% 90 kısmına isabet eden miktarı 400 - 500 
milyon lira eder; buna göre Zirai Gelir Vergi
si olarak bu sene vergi mükellefiyetine girmi-
yen kimselerden de vergi tahsil edilecektir. Ya
ni şöyle yuvarlak hesap, iyimser bir ifade ile, 
asgari 5 yüz milyon liralık bir vergi ile daha 
'bu vatandaşlarımız Zirai Gelir Vergisi, Mahallî 
İdareler Vergisi namı altında vergilendirilecek
lerdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, bu zavallı vatandaş
larımız muzzam .bir vergi yükünün altına düş-
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müş olmaktadırlar ve bu yekûn 3 milyar 19 mil
yon 11 bin lirayı bulmaktadır. Bunu 7 milyar 
küsur liradan tenzil ettiğimiz takdirde 4 milyar 
98 milyon 717 bin 2 yüz lira kalır ki ; bu vatan
daşların imrarı hayat etmeleri için kendilerine 
millî hâsıladan düşen miktarın tamamını ifade 
eder. Şu hale göre fakir köylülerimizden her 
birine yılda yuvarlak rakam 200-220 lira kal
maktadır. Efendimiz dediğimiz köylümüze fert 
başına düşen miktar, 220 liradır. Bugün bu pa
ra ile biraz iyi cinsinden bir çift ayakkabı an
cak alınabilir. Yevmiyesi 60 kuruşa gelmekte
dir. Bugünkü halde yevmiye 80-100 kuruş dü
şen ve % 35 in üzerinde vergi ödiyen bu va
tandaşlara yeni vergi kanunları ile bilhassa va
sıtalı vergilerle büyük miktarda vergi tahmil. 
edeceğimiz gibi, çiftçi vergi vermiyor, gibi 
mesnetsiz bir sloganın ve nazari mütalâaların 
etkisi altında maalesef % 60 ı teşkil eden 19 
milyonluk bir kütlenin % 90 nmı teşkil eden 
17 milyonluk bir kısmı yeniden ağır vergilerin 
mükellefi olacaklardır. Belki de bunların bü
yük bir çoğunluğu yorganın dahi ne olduğunu 
bilmiyen .kimselerdir. Geçioğlu arkadaşım şa
hittir, Karaisalı dağlarında hâlâ yorgan nedir 
bilmiyen, keçi kılmdn dokunan çul içinde ya
tan vatandaşlarımız vardır. Bunlar vergilendi
rilmek istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın hiçbir ye
rinde, zannetmiyorum ki 200 lira ile geçinebi
len vatandaş bulunsun. Bu, ancak Türk köylüsü
ne has bir haslettir. Yokluk içerisinde varlık 
yaratmak!.. Nebatatın bitmediği, hattâ vahşi 
hayvanatın bile yaşamak imkânı bulamadığı 
steplerde, ancak Türk köylüsü yaşıyabilir. 
Evet, maalesef arkadaşlarım, kilometrelerce yol 
gidersiniz Ankara'dan Adana'ya, Adana'dan 
Konya'ya, bir tavşana, bir çakala ve bir tilkiye 
raslamazsınız. Ama, adım başında bir köylüye 
raslarsmız. Buna rağmen, gerçek böyleyken bu 
vatandaşlara yeni vergiler yüklemek istiyoruz. 
Eğer Maliye Bakanının beyanları tahakkuk 
ederse, bu husustaki tasarılar kanunlaşırsa ki, 
bunlardan bâzıları için kanun yapmaya da lü
zum yoktur, Hükümetin salâhiyeti vardır, Ka
rarname ile de bâzı vasıtalı vergileri artırabi
lir, eğer bunlar tahakkuk edecek olursa, köylü 
nüfusunun % 90 nmı, bütün nüfusun % 60 nı 
teşkil eden geniş kütleyi sefaletin kucağına bi
raz daha itmiş olacağız. Evet bunları sefaletin 
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kucağına itmek kolay; çünkü onlar dilsizdir, 
çün!kü onlar teşkilâtsızdır, çünıkü onlar maatte
essüf sahipsizdir arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı efendiim. 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Hayır efendim daha fazla vaktim var. Ben de 
saate bakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 15 senede zirai hâsıla 
bir misli yükselecektir deniyor. Fakat fert ba
şına aynı oranda bir artış olmıyacaktır. Bir 
misli artış olsa dahi buna rağmen bir fert 400 
lira ile de yaşıyamaz, geçinemez. Arkadaşlar, 
zirai sektör için % 4,7 kalkınma hızı kabul edil
miştir. Neden % 4,7 kabul edilmiştir? Bugün 
nüfus artışı göz önüne alınacak olursa, bilhassa 
köylü vatandaşlar tarafından daha çok bunun 
benimsendiği nazarı itibara alınacak olursa köy
lüler için netice sıfır demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, esefle ifade edeyim 
ki, bu plânın efkârı umumiyeye vaktinde arz 
"edilmeyişi, plâncıların istifalarının sebeplerinin 
açıklanmayışı, iktidar gruplarında meselelerin 
enine boyuna müzakere ve münakaşa edilmesi
ne imkân verilmeyişi bizi emrivakileri kabul 
gibi nahoş bir duruma düşürmüştür. Anayasa
mız, sosyal adalet prensibini kabul etmiş ol
masına rağmen geniş halk kütlelerini sefalete 
itecek bir yol seçilmiştir. (Soldan ve sağdan 
alkışlar) 

Sosyal addalet; varlıkları zümreleri sefa
lete ve yokluğa sürüklemeden, geniş halk küt
lelerinin, çeşitli ekonomik ve sosyal tedbirler
le yasama seviyelerinin yükseltilmesi, medeni 
ve insani ihtiyaçlarının tatmini, bir kelime 
ile sefaletten kurtarılması ile gerçekleştirilebi
lir. 

Biz ise Hükümet ve Meclis olarak sefalet 
içindeki geniş kütleyi sefaletin çukuruna biraz 
daha itecek yeni ve adaletsiz vergiler ihdası 
yolundayız. Bu hatalı, sosyal adalet ilkesine 
aykırı bir davranıştır. Kaldor sosyalist, diyor
lar. Sanki bizim Anayasamız, sosyal devleti ka
bul etmemiştir. Kaldor diyordu ki «serveti 
olanlardan, kazancı olandan vergi alınsın.» Biz 
ise, sefalet içindeki bu 17 milyondan vergi al
mak istiyoruz. 

Maliye Vekiline göre, 1,5 milyar civarında 
yeni vergi ihdas edilecektir, arkadaşlar. Bunun 
da 900 milyonu zavallı 17 milyonun sırtından 
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çıkacaktır. Dünyada böyle bir adaletsizlik gö
rülmemiştir arkadaşlar. (Orta sıralardan «yok 
öyle şey» sesleri) Maalesef öyle. Hesaplara da
yanarak, plândaki yazılı rakamlara dayanarak 
konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, plân sağ ve sol müf
rit cereyanlarının neşvünema bulabileceği bir or
tamı ortadan kaldırmak için hazırlandı denil
mekte efkârı umumiye ve Yüksek Meclis bu 
yolda ikna edilmeye çalışılmaktadır. Plân fikri 
aslında, hakikaten müfrit sağ ve sol cereyanı 
önleyici muhterem bir fikir olarak kabul edile
bilir. Ancak tasvir ettiğim, tamamiyle objektif 
kalarak plân içerisindeki hükümlere istinadede-
rek verdiğim rakamlar ve söylediğim sözler şu
nu ifade etmektedir : Maalesef çok yakm bir 
gelecekte bu plân tatbikatı sağ ve sol müfrit 
cereyanları bertaraf etmek şöyle dursun, sefa
leti artıracak, dolayısiyle müfrit cereyanlar için 
müsait bir iklim yaratacaktır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Muhalefet sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa

yın milletvekilleri, pilânın finansman mevzuun
da bütün arkadaşların konuşmasından sonra ar
zı cevap edecektim; fakat yine de izahatımı sı
rası geldiği zaman vermek üzere sonraya bıra
kıyorum. Benden sonra konuşacak arkadaşlar 
finansman konusuna çeşitli cephelerden temas 
edeceklerdir. Yalnız sayın arkadaşımın, bana at
fen, rakamlar vermiş olması sebebiyledir ki, hu
zurunuzu, birkaç cümle ile açıklama yapmak 
üzere, işgal etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşımın konuşmalarında vasıtalı vergi
lerin % 60 nm köylüye isabet edeceğinden bah-
sile 4,5 milyarlık bir vergi yükleneceğini bana 
atfen beyan buyurdular... 

KEMLA SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
% 60 - 70 vasıtalı vergilerin köylünün verdiği- I 
ni grupta siz söylediniz.... 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Grupta söylenmiş bir sözün burada 
tekrar edilmesi bilmem ne dereceye kadar doğ
ru olabilir; mamafih açıklanmasını arzu ediyor
sanız açıklıyayım : 

Oradaki izahatım sırasında dedim ki, vası
tasız vergilerin % 08 ni, yani % 1 inden azmi, 
bizde, ziraat sökteri vermektedir. Vasıtalı vergi-
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lerin ne kadarını ziraat sektörünün verdiğini 
hesaplamak mümkün değildir. Bir hesaba göre 
% 25 tir, bir hesaba göre % 40 tır. Zannediyo
rum, plânda da bu miktar % 25 olarak hesab-
edilmiştir. Şahsan bunu kabul etmiyorum. Bu-
nun biraz daha üstündedir. Ama % 40 m üs
tünde değildir, hele % 70 hiç değildir. Zira köy
lünün istihlâki mahdut olduğuna göre, bunu % 
70 olarak hesabetmek yanlış olur. Ama arkadaşı
mız böyle düşünebilir. Bunları bana atfen söy
ledikleri için tavzih ediyorum. Gene arkadaşımız 
1953 - 1954 - 1955 yıllarında getirilecek - her 
halde bu rakamlar geriye doğru değil ileri yıl
lara aidolmak lâzımgelir - vergilerle köylü va
tandaşlara 700 - 800 milyon liralık külfet yük
lenecektir dediler. Bunlar yanlış rakamlardır. 
Bu hususta Hükümet görüşünü etraflıca izah 
edeceğim, ancak şu kadarını söyliyeyim ki, ma
hallî idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
ve mahallî idarelerin vergileri üzerinde, Maliye 
Bakanlığında bir çalışma olduğunu, zirai sek
törden de bu yolla bir miktar verginin alınma
sının mümkün olabileceğini grupta ifade ettim; 
burada da açıklıyorum. Bu mevzu .tafsilâtlı ola
rak yüksek huzurunuza getirilecektir. Şimdilik 
bu tavzihle iktifa ediyorum. 

Tekrar ediyorum, bu konuda Yüksek Mec
lisin istediği bütün malûmat teferruatiyle arz 
edilecektir. 

BAŞKAN — üzerinde konuşmak üzere Sa
yın Mehmet Altmsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, yirminci asrın 
üçüncü nıb'unda dev adımlarla değil füze süra
tiyle medenî âleme ayak uydurmak mecburiye
tinde kalan cemiyetimiz, içinde bulunduğu sı
kıntıdan kurtulmak ve sosyal yaraları sarmak 
için elbetteki plânlı ve düzenli bir kalkınma 
yoluna girecektir. Zannederim ki, kurtulmak 
için de tek yol budur. Bu fikirden hareket ede
rek tetkik ve tasviplerinize arz edilmiş bulunan 
bu eseri hazırlıyanları ve onların mesailerini 
şükranla anmak zannediyorum ki, asgari mâna
da kadir bilirlik olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, plân hiçbir şey ge
tirmemiş olsa dahi, hiç olmazsa iktisadi kalkın
mamızda ve sosyal gelişmemizde plânlı hareket 
etme, plânlı gelişme terbiyesini vermiştir. Sa
dece bunun için dahi pîâm tebrik ve tebşir et-
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mek asgari mânada bir vatandaşlık borcudur ka
naatindeyim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, plân bir beşer 
eseridir. Her türlü beşer eseri gibi elbette hata
dan ve noksandan münezzeh değildir. Bu bakım
dan plânın tetkikinde, tenkidinde elbette hata
lar, noksanlar bir araya getirilecektir. Bunları 
ifade etmekten maksat mümkün olan en doğru
yu bulmak, mümkün olan en mükemmeli yap
maktır^ Bir başka yönden plân hatalardan ve 
noksanlardan münezzeh olsa'dahi, plân üzerin
de fikir serd eden muhterem her azanın fikir 
ve kanaatleri aynı olmıyabilir. Bu bakımdan 
zannediyorum ki, plân hakkındaki tenkit ve te
menniler, eseri inkâr etmek mânasına gelmez. 
Bendeniz 15 dakikalık bir zaman içine sığdır
maya çaılşacağım plân hakkındaki naçiz fikir
lerimde onları tenkit edersem, yapılanları in
kâr etmek, asgari mânada küçümsemek dahi is
temediğimin kabul edilmesini istirham ederim. 

Evvelâ plânın tekniği bakımından fikirleri
mi kısaca arz etmeye çalışacağım : 

Muhterem arkadaşlarım, iki günden beri 
pek kıymetli arkadaşlarımızın çok kıymetli fi
kirlerini dinledik. Kendilerini daha ziyade sola 
mütemayil iktisadi düzen içerisinde gören arka
daşlar plânı fazlaca liberalist buldular. Kendi
lerini daha ziyade iktisadi düzenin sağında mü
talâa eden arkadaşlar, plânı fazlaca sosyalizme 
kaçar buldular. 

Plânı müdafaa eden arkadaşlarımız ise, 
plânın ekonomik sisteminin karma ekonomi 
sistemi olduğunu, binaenaleyh, ikisi ortası 
olduğunu müdafaa ettiler. Şimdiye kadar ne
ticeye varıjmamış olmakla beraber, erbabı ih
tisas plân fikri üzerinde kanaatlerini söyle
diler, ciltler dolusu kitap yazdılar. Bu ka
naatler ikiye ayrılmaktadır. Plânist ve bir de 
plânifikasyon deniyor. Bu 'tasnife göre plân, 
mutlak mânada ekonomik ve hayatı, sosyal 
faaliyetler içinde Devleti mütalâa eder ve 
doğrudan doğruya tanzim ile hareket eden dü
zenler Demirperde gerisi memleketlerinde 
tatbik edilen sistemdir. 

Plânifikasyon da, Devletin daha ziyade 
tanzim edici, rehber olucu bir rol ıoynadığı 
Batı demokrasilerinin tatbik ettiği bir plân 
sistemidir. Plânımızı bu yönden de ele alırsak 
bu sistemlerden hangisinin ve acaba hangi 
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noktalarda tatbika yakın veya uzak olduğunu 
kısaca arz etmeye çalışacağım : 

Sanayi bölümüne bakarsak plânımız, son 
derece 'liberalist bir sistem içinde ele alın
maktadır. Hususi teşebbüse çok geniş miktar
da yer verilmekte, kredilerin hususi teşeb
büse kifayet edeceği iddia edilmektedir. 

Ama ulaştırma bölümüne gelince; burada 
da karayolları ile demiryolları arasındaki mü
nasebetleri tanzim eden nakliye tarifesi koy
mak gibi, marka tahdidi gibi bâzı hususlar 
serd etmektedir ki, bunlarla plânın libera
list yoldan ayrılmış olduğunu ifade etmek lâ
zımdır. 
*~ Hulâsa etmek lâzım gelirse : Plânın ifade 

ettiği karma ekonominin mahiyet ve şümulü 
tam bir vuzuhla ortaya çıkmamaktadır. Zan
nediyorum ki, arkadaşların buraya çıkıp üze
rinde ittifak ettikleri fikir de budur. Kana
atimce plân ne daha ziyade sosyalist, ne daha 
ziyade liberalist, plân her halükârda vuzuh
suzdur. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman çok dar. 
Burada teferruata inmek zaman bakımından 
mümkün değil. 15 dakika içinde bütün rakam
ları detayları ile izahdan sarfınazar etmek 
mecburiyetindeyim. Plânın tekniğine nüfuz 
etmek isterdim; geçiyorum. Asıl bendenizin 
dokunmak istediğim başka bir nokta var. 

Plân pek mükemmel olabilir. Ancak, plân 
beyaz kâğıtta siyah yazı olarak kalmamalıdır. 
Ne kadar mükemmel yapılırsa yapılsın, aslo-
lan plânın ruhu olmalıdır. Buna kim ruh ve
recektir? Bu plâna hayatiyet verecek olan
lar, tatbik edenler olacaktır. Plâna haya
tiyetini tatbik edenler verecek, plânın ru
hunu da büyük Türk Milleti verecektir. Bu 
ruhu, Türk Milletinden almıştır. Plâna haya
tiyet vermek mecburiyetinde olan plân tatbi
katçılarının, evvelemirde memleketimizde üze
rinde durulması lâzımgelen bir noktada dik
katlerini çekmek isterim. Plânı tatbik ede
cek olan müesseseler, topyekûn idari organ
dır. Vaktiyle her nasıl olmuşsa yanlış bir 
tatbikat üzerine bina edilmiş olan idari organ
la, bugünkü reorganizasyon gösteriyor ki, 
plânın tatbiki mümkün değildir. O halde tez
ekten idari bir reorganizasyon fikrini' esas al
mak l&zımgelir. Aksi halde, şu veya bu sis
teme istinadettirilmiş olan plân ne ıkadar mü-
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kemmel olursa olsun, kabiliyeti tatbikayesini 
bulamıyacalktır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânm hayatiyeti- ' 
ni bulması için, plânı tatbik edenlerin, plânın 
külfetlerini, plânm mesuliyetle r'ihi tevzi et
mekte adalet üzere hareket etmeleri esastır. 
Ayrıca plânın nimetlerinin tevziinde müsavat 
üzere hareket etmek de esas olmalıdır. Bun
dan inhiraf edildiği gün plân memlekete hayır 
değil, zarar getirir. Eğer plâna rağmen, ulufe 
dağıtılır gibi, vilâyetlere fabrika tevzi edilir
se bu plândan hayır gelrmez. Eğer vergi adale
t i memleketin sosyal bünyesi nazarı itibara 
alınarak tam bir adalet üzere tatbik edilmezse, 
korkarım ki, bu plân memlekete huzur yerine 
huzursuzluk getirir. 

Rakamlara girmek istemememe rağmen bu
rada birtakım rakamlar zikretmek mecburiye
tindeyim. 

Beş Yıllık Plân devresi içinde sarfına mec
bur olduğumuz yatırım yuvarlak bir rakamla 
60 milyar liradır. Bunun 1,5 milyar doları, 
yani 15 milyar Türk lirası dış yardımdan te
min edilecektir. 15 - 16 milyarı yatırım gelir
lerinden temim, edilecektir. Hepsini 31 milyar 
olarak kabul edersek, geriye kailan 29 - 30 mil
yarı, bu milletten, vasıtalı veya vasıtasız ver
giler adı ailtında, mutlak vergi olarak tahsil 
edilecektir, demektir. 29 milyarı 5 yıl içerisin
de bu fakir milletten tahsil ederken adaletten 
ayrıldığımız, isabetsiz bir hareket yaptığımız 
gün, plânın tahakkuk etmemesi için ilik adıımı 
atmış olurum, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, plânm ruhunu 
Büyük Türk Milletinden almış olduğunu ifade 
etmiştim. Eğer plân topyekûn olarak milletçe 
benimsenmemişse hiçbir kabiliyeti tatlbikıyesi 
olmaz. Plân, birçok yerlerde ve birçok husus
larda özel teşebbüsün kalkınmasında yardımcı 
•olduğundan bahseder, gönüllü mükellefiyetler 
kurulacağından bahseder ve plânlı yardımlar 
bekler. Bunları acaba kimden bekler? Bunla
rı halktan bekler. Bu plân, milletin eseri ola
rak milletçe kabul edilmezse, millet gönlünü 
bu plâna vermezse, onları gönüllü olarak çalış
tıramayız. Şu hale göre, şimdiye kadar alışı
lagelmiş olan bir metodu terk etmek mecburi
yetinde olduğumuz kanaatindeyim. 

Vaktiyle, milletin başına getirdiği bin mu
sibete rağmen bir tek hayırlı iş dahi olsa, Bağ-
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dad'a kadar demiryolunu götürmüş oian At-
dülham'it devrine sövdük. Demdkrat Parti dev
rinde de ondan evvelki devir inkâr edildi. 
27 Mayıstan sonra eski devir daima inkâr 
edildi, ömrümüz hep maziyi inkâr etmekle 
geçecekse bu plânı tatbik için milletin gönlün
de bir iz bırakamayız. 

Arkadaşlar, bu plânı millete maletmek, milleti 
seferber etmek mecburiyetindeyiz. Her halükâr
da, felsefesi kanaati ne olursa olsun, siyasi anla
yışı ne olunsa olsun, bu milletin bekâsını istiyor
sak; plânlı, düzenli kalkınmayı arzu ediyorsak, 
iktisadi ve sosyal faaliyetleri şu içinde bulundu
ğu hercümerçten kurtarmalıyız. Küçük parti he
saplarını bir yana bırakıp birbirimizi sevmeliyiz. 
Birbirimize kucaklarımızı açmak mecburiyetinde
yiz ve buna mahkûmuz, kanatindeyim. 

Bu plân ne kadar güzel tanzim edilirse edil
sin, mükemmel eserler yapmayı millete mal et
medikçe, millete benimsetmedikçe, plânı yürütme
mize imkân yoktur. Milleti ayırıcı gruplar halin
de düşünmemeli, bir araya toplamaya çalışmalı
yız. 

Benim bütün kalbimle iştirak ettiğim Kadri 
Eroğan ve Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşları
mın sözlerinden de anlaşıldığı üzere, 22 milyon 
fakir köylünün derdine ancak bu takdirde çare 
bulabiliriz. Yoksa istediğimiz kadar milyar lira 
koyalım veya o kadar milyar lira dışardan temin 
edelim; memlekete oluk oluk para getirelim, bu 
memlekette sosyal adaleti tecelli ettirmek ve plân
lı kalkınmayı temin etmek ancak ve ancak bir ve 
beraber olmakla mümkündür. Aksi takdirde, çe
şitli istikametlerde hareket edersek ve çeşitli ça
reler ararsak meselâ Amerika'dan vagon vagon 
altın dahi gelse kalkınma temin edilemez. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
.SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, bendenizin konuş
mamdan maksadım, plânm, mümkün olduğu ka
dar eksiksiz çıkması ve netice itibariyle millet 
hayatına tesir edeceği için, muvaffak olmasını te
menni etmektir. Yoksa tenkidlerimizle plânm 
karşısında değiliz. Plân, esas itibariyle Anaya
sanın hükümleri arasına girmiştir. Modern Dev
let telâkkisine tev'em içtimai Devlet telâkkisini 
benimsemiş olan bendenizin plân karşısında yer 
almasına imkân yoktur. Ancak bizim anladığımız 
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ve tahakkukuna çalıştığımız plânın eksiksiz ola
rak, memleket gerçeklerine uygun bir halde çık
ması gayreti içinde, cehdi içinde bulunuyoruz. 

Mulhterem arkadaşlar; plân, millî ekonomide 
istihsal edilenlerle istihlâk edilenlerin yatırım 
sağlıyacak şekilde düzenlenmesinden ibarettir. 
Gayesi, süratle kalkınma ve sosyal adalettir. 

Plân hedef ve stratejisinde «demokratik ve 
hürriyet nizamı» içinde karma ekonomi imkânla
rından istifade edilerek kalkınmanın tahakkuk 
ettirileceği ifade edilmektedir. 

Hemen belirtmek lâzımdır ki, karma ekonomi 
sağa ve sola esneyen bir düzeni ifade eddbilir. 
Plân hedef ve stratejisi istikametinde karma eko
nomi anlayışı «ıhlür teşebbüse» dayanan bir eko
nomiyi ifade eder. Hür teşebbüsün, özel teşebbü
sün tatbikattaki başarısı ka'bili münakaşa değil
dir. Sosyal adaleti gerçekleştirmede kaydettiği ir
tifa, başarısının en veciz delilidir. Plân hedef ve 
stratejisinin aksine plân tasarısı devletçi istika
mettedir. Karma ekonomiyi bu yönde anlamakta
dır. 

Plân İktisadi Devlet Teşebbüslerinin kurulu
şunu sağlıyan Kanunun eıfoabı hilâfına onları 
tahkime gitmektedir. Başarısız tatbikatı nazarı 
itilbara,. alınmadan reorganizasyonla işin halledi
leceği ifade edilmektedir. 36.8 milyar sermayeye 
hükmeden bu müesseseler kötü devletçiliğin tat
bikatı olarak dovam edeceğe benzemektedir. Açık
larını da milletten cdbren karşılamaya devam 
edecektir. Sosyalist ve Devletçi telâkkiler hayal
perestleri tatmin etmekten öteye geçememiştir. 
Tatbikat bu hayalperestleri hüsrana uğratmıştır. 
Bu istikamette İsrar edenleri de aynı âkibete 
malhıkûm edecektir. 

Devrimizin ünlü ekonomist ve Devlet adamı 
L. Etfhard, serbest teşdbbüsün başarısını kayde
derek Devletçiliğin bir isra' ve yağma olduğuna 
işaret etmektedir. Almanya'yı başarıya götüren 
sosyal ekonomi pazarı plânı özel teşeb'büse, hür 
teışcübüse dayanmaktadır. . ' . ' • • 

İtalya'da başarılan Vanoni Plânı özel teşeib-
(büse dayanmakta, Devlet, enerji, ağır sanayi, bü
yük sulama, ithalât ve ihraact işlerini üzerine 
almakta, bu kesin sınır dışında kalkınmayı özel 
teşebbüse tahmil etmiş bulunmaktadır. 

Japonya'nın ve Fransanm tatlbik ettikleri 
plânlar aynı espriyi aksettirmekte, hususi teşeb
büse dayanmakta, Devletin özel teşebbüs karşı-
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smdaki durumunu sınırlamakta, Devlet teşefhbiih 
lerinin devri kapısını açık bulundurmaktadır. 

Plânın Devletçi eğiliminin bir sonucu da 
müpihem sdbeplerle yapılabileceği derpiş edilen 
müdahalelerdir. Meselâ fiyat telâkkisi demokra
tik karına ekonomi taraftarlarınca ekonomik -
sosyal bir anlayışın ifadesi olmak lâzımdır. 

Plân tasarısı, tercihleri ve maliyetleri ifa^e 
etmiyen fiyatlara müdalhale edileceğine cevaz ver
mektedir. Bu müphem müdahale sebelbinin yu
karda arz ettiğim fiyatların serbest tekevvünü 
anlayışına tekaJbül etmediği anlaşılmaktadır. Eko
nomi kanunlarının hâkim olduğu bu dengeye sos
yalist fiyat anlayışına tev'em bir görüşün müda
halelere mesnet kılındığı görülmektedir. 

Yine mallarda fizik dengenin sağlanması 
ve spekülâsyonları önleyici müdahaleler, tica
ret - tüecar fonksiyonu bakımından şüpheler 
uyandırmaktadır. Müsta'hsıl ve müstehlik ara
sında ekonomik değeri inkâr edilmiyen ara 
fonksiyonunu, karma ekonomideki ehemmiyet
li mevkiine işaret etmek gere'klidir. Müdaha
le bu fonksiyonun suistimaline karşı istismar 
olarak düşünülebilir. Bu fonksiyonun plânda 
zikredilen kooperatifler marifetiyle ifasının 
mümkün olamıyacağı tatbikattaki tecrübelerle 
sabittir. Bu, sosyal bünye meselesiyle ilgili
dir. Milletin bünyesindeki tatbikattan ilha
mını almıyan bir plânın basan şansından şüp
he ederim. 

Plân tasarısı dengeli olarak yüzde 7 artışı 
sağlamak için 59,65 milyar yatırım yapılması
nı icabettirmektedir. Bunun gayrisâfi millî 
hasıla içindeki oranı 19.4 olup yüzde 8 özel 
sektör ve yüzde 11.4 kamu sektörü teşkil et
mektedir. 

Devlet yatırımları cebri tasarrufla (vergi 
yolu), tahvil, dış borçlanma yoliyle sağlana
cak. Durgun bir ekonominin el 'an hâkim ol
duğu memleketimizde bu yönde tertibedilen 
iyimser projeksiyonların tahakkukundan şüp
he etmekteyim. Daha mühim vergi yolunun 
her zaman tasarruf yaratmadığı, aksine tasar
rufu tahrıbettiği ihtimalini de gözden uzak tut
mamalıdır. Verginin teşvikkâr fonksiyonu ola
bileceği vakıasının Türkiye için terk edilemi-
yeceğini düşünmek lâzımdır, özel yatırım ola
rak iç yatırımla beraber, yabancı sermaye yatı
rımlarını da_ nazarı itibara almak ve bu yatı-
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nmların 'kârlılık ve emniyet şartlarına îhzar et-
mek ihmali caiz olmıyan bir keyfiyettir. Dev-
letçi ve spsyalist telâkkiler istikametinde plân-
da yer alan müdahaleler, veya istikbale ait en
dişeler sermaye yatırımının bahusus yabancı 
sermaye celbinin şartlarını tehlikeye düşürür. 
Yabancı sermayeye ihtiyacı olan memleketi
mizin millî plânında bu teminatlara saraöıaten 
yer verilmesi zaruretine kaani bulunmaktayım. 
Yabancı sermaye hangi memleketleri tercih et
mektedir1? Bu teemmül edilmeli idi. 

Plânda Müşterek.Pazara yer verilmemiş ol
ması sebepsiz değildir. Müşterek Pazar asrı
mızın en mühim iktisadi olayı olarak bütün 
dünyayı meşgul etmektedir. İktisadi, içtimai 
ve kültürel rabıtamızın devam ettiği ve edece
ği bu ekonomik entegrasyon hâdisesi ile ilgi
lenmemiz tabiîdir. Gerek ektonomik menfaatle
rimiz ve 'gerekse istikbale muzaf siyasi birleş
menin doğurduğu ve doğuracağı yeni durum
ların millî hayatımıza tesiri izahtan vareste
dir. 

'Hal böyle iken, plânda bu mühim olay ne
den lâyık olduğu yeri almamıştır? Müşterek 
Pazar memleketlerinde ilmî kalkınma plânlan 
yapılmakta ve başarı ile yürütülmektedir. Bu 
plânlar da karma ekonomi nizamı içinde de
mokratik kalkınma planlandır. 

Plânda yer verilmeme sebebini bendeniz 
plân anlayış ve davranışına! hamletmekteyim. 
Bir sıra iç ve dış müdahalelerin, bürokratik 
ve dinamizden mahrum devletçiliğe dayanan 
plân muhtevasının, Müşterek Pazar plân ve 
ekonomik anlayışını takibedememesi meselesi
nin siklet merkezini teşkil etmektedir. 

Bunun tabiî ve ehemmiyetli neticesi : Müş
terek Pazara girme talebimiz gecikecek ve hat
tâ bin güçlükle sağladığımız teması kaybetme 
tehlikesi ile de karşı ikarşıya geleceğiz. Daha 
fena neticesi, ticaretimizin bu serbest döviz 
bölgesinden kayması sonucunu doğuracağıdır. 
Kalkınma derken ekonomimizi bir çıkmaza ite
bileceği ihtimali üzerinde durarak, Millî Plân 
tasarısının bu yönden de gözden geçirilmesi ve 
gerekli tedbirlerin derpiş edilmesi lüzumuna 
kaani bulunmaktayım. (Şol ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, önümüze gelmiş bulunan beş yıllık 
plân esas itibariyle Türk Milletinin yüzyıllan 
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aşan mefkurelerinin tahakkuku bakımından ileri 
bir kademe manzarasını aksettirmektedir. Muh
telif arkadaşlanm plânın çeşitli teknik yönlerine 
ve umumi felsefesine temas ettiler. Ben de bu 15 
dakikanın içinde felsefî cephesine bilhassa temas 
ettikten sonra eğitim kısmı hakkında da birkaç 
kelime söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlanm, plânda ifade edildi
ği gibi plân, dogmatik değil, pragmatiktir. Plâ
nın Atatürk ilkeleri ile, Atatürkçülük ile tam 
bir bağdaşma halinde olduğunu ifade etmek iste
rim. Bu bakımdan plânı Atatürk ilkelerinin, 
felsefesinin devamı, olarak görmekteyiz. Plân ne 
sosyalizm, no onun karşısına geçen cereyanlar, 
ne de üzerine gelen organlardan ilham almıştır. 
Plân dogmatik, prensiplerle ilgili olarak tesbit 
edilmemiştir. Plâna, pragmatiktir. Atatürk'ün 
yaptığı gibi, Türk Milletinin hayatından, Türk 
topraklanndan ve Türk tarihinden fışkıran ger
çekler, ihtiyaçlar alınmıştır. Yani, muayyen bir 
prensip değil, Atatürkçülük bu plâna hâkim ol
muştur. Bu, plânın baş tarafında, plânın felse
fesi olarak ifade edilmiştir. Bunu canügönülden 
tasvibederim. Bu bakımdan plân hakikaten bize 
yeni ufuklar açacaktır. 

Bâzı arkadaşlanmız plânın ruhuna hâkim 
olan zihniyetin materyalist bir zihniyet olduğu
nu ifade etmişlerdir. Bugün gazetelerde Sayın 
Tahsin Demiray'm da bu yoldaki beyanı intişar 
etmiştir, öyle zannediyorum ki, Sayın Tahsin 
Demiray'm temas ettikleri noktaya tarihimizin 
bir devrinde gene Türk vatanını değil, o zamanki 
Osmanlı imparatorluğunu kurtarmak için çırpı
nan vatansever insanlardan biri olan, Garpçılar
dan biri olan, Jöntürklerden biri olan Prens 
Sabahattin'in ferdî teşebbüs ve ademimerkeziyet 
fikrine temas etmişlerdir. Sonra daha beriye gel
mişlerdir. Burada Prens Sabahattin; bir grup 
halinde çarpışan, muayyen bir noktada çarpışan, 
Osmanlılık için çırpınan Türkçülerdir, bunların 
en büyük lideri Ziya Gökalp'tır; Ziya Gökalp'-
ın fikrine Garpçılar karşı gelmişlerdir. Hattâ 
o zamanlarda, bu çarpışma sırasında, öbür ta
rafta Garpçıların içinde bulunan Türkçüler 
Türk Yurdu Mecmuasından Ahmet Agayef'in 
Türkçülüğü savunan yazılanna karşı, Ziya 
Gökalp'm yazılarına karşı, «Onlar Cengiz hasta
lığına tutulmuştur» diye yazılar yazılmıştır. 
Türkçü oldukları için, «Cengiz hastalığına» tu
tulmuştur, diye yazılar yazılan bir devre geç-
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mistir. Fakat arkadaşlar, bu münakaşalar so
nunda Türkçüler zaferi sağlamış, JZiya Gökalp'ı 
felsefî olarak temsil eden ekol bugünkü Türk 
Milliyetçiliğinin, Atatürk milliyetçiliğinin esas
larını teşkil etmiştir. 

Şimdi, Durkheim'in materyalist olup olma
dığı hakkında, bendeniz Ziya Gökalp'm 1923 te 
yazdığı bir makalesinden, Sayın Tahsin Demir-
ay'a Ziya Gökalp'm ağzından cevap vermek isti
yorum. Okuyorum. Başlığı : 

«Tarihî maddecilik ve içtimai mefkûrecilik.» 
tik paragrafı : 

«İçtimai hâdiselerin tefsir ve izahına biri-
birine hem yakın, hem de uzak olan iki sosyoloji 
sistemi vardır. Bunlar tarihî maddecilik ve içti
mai mefkûrecilik sistemleridir. Bu sistemlerden 
birincisi (Kari Mark) tarafından, ikincisi 
(Emil Durkheim) tarafından meydana atıldı.» 

Arkasını okumuyorum. Makalenin sonunda 
bizim yolumuzun içtimaa mefkûrecilik olduğu 
noktasında karar kılınmış ve bunun neticesin
de de her zaman bilinen kelime, mefkûrecilik 
ülkücülük kelimesi, Türk hayatına hâkim ol
muştur. Bugün plânda, eğer buyurdukları gibi 
Durküıeiim hâkim olmuşsa, içtimai mefkûrecili
ğin de bütün plâna hâkim olduğu kabul etmek 
iktiza eder. Sayın Demiray büyük bir hataya 
düşmüşlerdir. Ayrıca Ziya Gökalp, «iktisadi 
Mucize» adlı makalesinde devletçiliği savunmuş
tur. Ziya Gökalp'm o zaman Türk toplumuna 
getirdiği prensipler milliyetçilik, cumhuriyetçi
lik, halkçılik, devletçilik prensipleridir. Pren
sipler Atatürk ilkesi olarak bugüne kadar gel
miştir. Bunların ilmî değerleri bakımından, hiç
bir şüphemiz yoktur. Nitekim, bunlar o kadar 
benimsenmiş prensiplerdir ki, her iktidar, bu 
memlekete hizmet' etmek için başımıza gelmiş 
her iktidar, aksini söylemesine rağmen bunlar
dan asla feragat edememiştir. Bugünkü plânın 
felsefesi, hayattan doğmuş, Türk filozofları, 
Türk mütefekkirlerinin emeği ile yuğrulmuştur. 
Getirilen bu ilkelerin bir devamından ibaret
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; plânın bu nokta
sında, muhtelif arkadaşlarımın temas ettiği bir 
noktaya bendeniz de temas edeceğim. Plân tek
nik ve felsefe bakımından yerindedir. Bu plâ
nı gerçekleştirecek unsur yani Türk milleti, 
Cumhurbaşkanından bekçisine kadar, işçisinden 
fabrikatörüne kadar, eğer bu plânın ruhuna, 
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Atatürk ilkeleri içinde plânın varlığına, bu plâ
nın Türk toplumunu gerçekten kısa bir zaman
da ıftuasır medeniyet seviyesine, çağdaş uygar
lığa ulaştıracağına inanmazsa ve herkes bu aşk 
ve vecd içinde hareket etmezse bu plân zafere 
ulaşamaz, işte burada yine Ziya Gökalp'm ta
biriyle güzidelere, seçkinlere, aydınlara vazife 
düşüyor. Bir plânın felsefesini Devlet yapmaz. 
Dünyanın hiçbir yerinde - faşist memleketler 
-hariiç - plânın felsefesini Devlet yapmaz. Bunu 
Türk mütefekkiri, Türk aydını yapmak mevki
indedir. Türk seçkinlerini, aıydınlarını bu kür
süden vazifeye davet ediyorum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, plân felsefî olarak, 
hukuki olarak diğer bir prensibi ihtiva etmek
tedir. Plân hürriyet içinde kalkınma ilkesini ge
tirmiştir. Bunlar, bâzı memleketlerde, totaliter 
rejimlerde yapılan, Rusya'da yapılan, Alman
ya'da yapılan ve diğer rejimlerde yapılan plân
la, bizim plânımızın en ayırıcı, en farklı, en üs
tün noktasıdır. Bunun, plânın başlığına ve do-
layısiyle ruhuna geçirilmiş olmasını tebrik et
meyi bir borç sayarım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, eğitim kısmında da 
birkaç söz söylemek istiyorum. Bunlardan biri 
ilköğretimdir. Bu plânda ilköğretim on senelik 
bir süre içinde gerçekleşitirileeektir. Yukarda 
komisyonda da savundum; bugün Afrika meni* 
leketleri dahi bu noktada bizi geçmişlerdir. Bu 
noktada bizi geçmişlerdir, ki bizim özelliğimiz, 
bütün bu Afrika ve Asya milletlerine önder ol
mamızdır. Bu milletler, hürriyet ışığını, uygar
lığı, istiklâli bizden örnek almışlardır. Onların 
köylerinde de bizim köylerimizde olduğu gibi, 
Atatürk'ün resmi asılıdır. Onların millî zafer 
günlerinde başa geçen liderleri evvelâ Atatürk'
ten bahsetmektedir. İşte bu milletlerin bâzıları 
bizi geçmişlerdir. Asya ve Afrika memleketle
rinin ilköğretimde yaptıkları plân UNESCO ta
rafından neşredilmiştir. 

Ben 15 dakika içine sığmıyacağı için bu te
ferruata girmıiyorum. Fakat şunu demek isti
yorum ki, bugün bütün dünyada, Fransa'da, İn
giltere'de, Almanya'da her yerde kabul edilen 
bir kaide, bir düstur var: En verimli yatırım, 
en şaşmaz yatırım eğitime yapılan yatırımdır. 
Eğer biz, bu plân içerisinde bâzı şeyleri diğer 
şeylere, bâzı meseleleri diğer meselelere tercih 
etmek istiyorsak, ilköğretim meselesini diğerle
rine terctih edip bu 10 senelik mesafeyi kısalt-
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mak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz bu işe 1920 
de başladık, bugün 1962 deyiz. 

O örnek diye gösterdiğimiz memleketlerde 
bu işin başlama noktası ancak on, onbeş sene
lik bir geçmişe dayanmaktadır. Bendeniz bir 
takrir vererek sizlerden de rica ediyorum, 
bunu Şûra on sene kabul etmiştir. 223 sayılı 
Kanun on sene olarak kabul etmiştir. Fakat 223 
sayılı Kanunun çıkmasından bu yana, aşağı - yu
karı 1,5 - 2 seneye yakın bir zaman geçmiştir. 
Bu müddetin beş seneye indirilmesi gerekmek
tedir. Biliyorum, plânın tümünü bozacak bu 
para nereden bulunacak denecek, hepsini bi
liyorum. Ancak bu üç senede eğitime ayrılan 
paranın hepsi, bundan evvelki onbeş seneye 
nazaran fevkalâde yüksektir. Bunu da biliyo
rum. Bütün bu rakamları bilmeme rağmen, 
ilk öğretimde müddetin beş seneye idirilmesi 
için bir değişiklik teklif etmekteyim. Bu de
ğişiklik teklifim reddedilse bile, Türk milleti
nin bu n oktaki arzusunu • ifade etmek bakımın
dan, sembolik bir hâtıra olarak Meclis tuta
naklarında kalır. 

ikinci bir nokta, yüksek öğretim meselesi
dir. Yüksek, orta ve ilköğretim toplumun en 
kabiliyetli elemanlarına açık tutulacaktır, di
ye kaide konuyor ve bunun için de yeterlilik 
esası aranacaktır, deniyor. Anayasamızın 21, 
50 ve 120 nci maddelerinde kaideler var. Bun
lardan birincisi Devletin eğitimi sağlamak mü
kellefiyetinde olduğudur. İkincisi, Devletin 
ancak üniversite kurabi'eceği yolunda bir kaide 
var. Ancak Devlet üniversite kurabilir. Üçün
cüsü de, öğrenim herkesin sarih hakkıdır. 

Bu üç kaide içerisinde, bugün bu yeterlik 
prensibi, esas itibariyle iyi düşünülmüş, man
tıki bir prensiptir. Bendeniz, bu prensibin, 
bugün hiç olmazsa önümüzdeki 5 sene içinde 
prensibolarak plâna geçirilmem esini ve tatbi
katla ayarlamayı teklif ediyorum. Sebebi sr>-
dur : Bugün çocuklarımız - üniversiteyi misal 
olarak alıyorum, daha ziyade halkın gözü 
önünde bulunan misal budur - liseden mezun 
oluyorlar. Bunların hiçbirisinin kusurları yok
tur. Biri Galatasaray Lisesinden mezun ol
maktadır ve Galatasaray Lisesinin bütün öğ
retmen kadrosu tamamdır. Diğeri Van Lise
sinden mezun olmaktadır. Van Lisesinin öğ
retmen kadrosunun 15 olması gerekirken 
ancak 4 - 5 öğretmenle dersler okutulduğu 
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için biz bu iki Türk çocuğunu bir araya geti
rip imtihana tabi tutuyor ve birine kabiliyetli, 
diğerine ise kabiliyetsiz diyoruz. Arkadaşlar, 
bu adalete uygun değildir. Bu memlekette ce
reyan etmiş bir vakıadır. Böyle mecburiyetler 
vardır. Şunu kabul edelim ki, bu yaptığı
mız iş adalete uygun değildir. Okumak isti
yorum, diyor; hayır diyoruz, senin kabiliye
tini ölçtüm, seni dışarıda bıraktım. Binaena
leyh, bu noktada mutlaka üniversite olsun de
miyorum, birisine giremezse diğerine girer; 
ama, liseyi bitirmiş Türk çocukları bir yere 
girmek istedikleri zaman, fizik kısmında yer 
bulunmazsa bile, diğer bir yüksek okul, diğer 
bir üniversitede yer bulabilmelidir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, beyefendi. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bunun için 

de bir an evvel açılması kararlaştırılan üniver
sitelerin açılması; gece üniversiteleri kurulması 
ve kaidenin plânda yeır almamasını ve hâdi-
diseye göre, yerine göre şu fakülteye şöyle, 
başka bir fakülteye böyle tatbik edilerek Dev
let her lise mezununa yer bulma mükellefiye
tinde olduğunu hissetmelidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu. 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; konuşmamı 
maalesef 15 dakikanın içine sığdırmıyacak şe
kilde hazırlamış bulunmaktayım. Bu bakımdan 
huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Ancak 
bâzı değişiklikler ve ilâve maddeler istiyen 
önergelerim olacaktır. O zaman, müsaade eder
seniz bâzı mevzular üzerinde fikirlerimi açık
lamış olacağım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlar, sözlerime huzurunuzda 
bulunan plânın memlekete ve millete hayırlı ve 
uğurlu olması temenni ile girmek lüzumunu his
setmiş bulunmaktayım. Çünkü (Uzun vadeli plâ
nın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korun
ması hakkında kanun) hükümlerine göre mevcut 
plân üzerinde Meclisimizce her hangi bir değişik
lik yapılabileceğini bendeniz, koalisyon partileri
nin çalışma zihniyeti içinde pek değil, hiç müm
kün görmemekteyim. Nitekim bu mahzuru daha 

— 306 — 



M. Meclîsi B : 8 
önceden mütalâa eden partimiz bu kanunun an
cak plân çıktıktan sonra kabulünün icabedeceği-
ni beyan ve müdafaa etmiş, kanunun teklif sahip
lerinden olup, Anayasa sözcüsü olan arkadaşımız 
da, bu kanun plân kanunuyla beraber müzakere 
edileceğini beyan etmişlerdi. 

Fakat bugünkü realite hiçte öyle olmamış ko
runacak kanun çıkmadan önce kanunu değil ve 
fakat tasarıyı koruyan kanun meriyete girmiştir. 
Hiç lüzumu yok gilbi görünen bu hususu niye 
zikretmeye meöbur olduk. 

Çünkü 1 nci beş yıllık plânın 'daha birinci 
sahif esinde aynen. (Kalkınmamız iktisadi ve top
lumsal hayatın bütününü göz önünde bulundu
ran ve en son tekniklere dayanan yeni ve ileri 
bir plânlama anlayışı içinde gerçekleştirilecektir) 
demektedir. 

Bu samimî ve iyi niyetli vâde ve görüşe rağ
men bu husus ne derecede tahakkuk imkânı bul
muş ve bulabilecektir?. 

'Bunu iyi anlıyabilmek için ister istemez bu
gün bilhassa Avrupa'da plancılık hakkındaki gö
rüşleri ve plancılık sahasındaki tatbikatı tetkik 
etmek ve izah etmek icalbetmektedir. 11 Ekim 
1962 tarilhli Türkiye İktisat gazetesinde de belir
tildiği gi'bi bugün plancılık sahasında iki cere
yan ve iki doktrin mevcut bulunmaktadır. Birin
ci totaliter devletlerde tatbik edilen plancılık gö
rüşü ikincisi de demokratik rejimlerlede idare 
edilen memleketlerde tatbik sahası bulan plân
lamadır. * 

Totaliter devletlerdeki tatbikatında plân, bir 
nevi Devlet kanunudur ve onun için her kim 
olursa olsun plânm dışına çıkmasına müsaade 
edilmez uzmanlar tarafından hazırlanan bu tasa
rıya ne teşrii organlar ve ne de plânın tatbikatına 
hedef tutulacak olan sektörler karışamaz ve mü
dahale edemez. Nitekim Rusya'daki ilk plân dev
relerinde ister siyasi organlara ister idari, teşki
lâta mensup bulunsunlar plânın hilâfına düşün
ce besliyenler derhal tasfiye edilmişlerdir. 

Buna mukdbil demokratik rejimle idare edilen 
memleketlerde plancılık doktrin ve görüşmeleri 
bundan tamamen farklıdır. Zira demokratik dev
letlerde uzmanlar tarafından hazırlanan plân 
üzerinde muhtelif sektörler fikirleri alınmakta 
ve onlarla görüş birliğine varılmaktadır. Nitekim 
bizde de Hükümet hazırlık safihasında hususi 
sektörle muhtelif müşterek oturumlar yapmıştır. 
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Fakat demokratik devletlerde geniş halk küt

lelerinin temsilcisi bulunan parlâmentoya yetki
ler tanınmasına rağmen, bizde yukarda zikri ge
çen kanun dolayısiyle plân üzerinde halk kütle
lerinin temsilcisi olan Yüce Meclisimize arz edi
len değişiklikleri lâzımgelen kolaylıkla yapmasına 
âdeta mâni olunmuştur. 

Halbuki düşünülmemiştir ki, Fransız Maliye 
Vekilinin dediği gi'bi, (Plânm dokunulmaz bir 
bütün sayılması ve alâkalı organlarla çeşitli sek
törlerin ve halk efkârının düşünce ve temayülle
rine uygun olmıyan bir plâna mutlak şekilde 
uyulmasının istenmesi o plânı derhal mânâsız ve 
akamete uğramaya mahkûm bir plân haline geti
recektir. 

Şimdi burada, bizde ilk defa tat/bik sahası bu
lan bu şekildeki bir plân içinde, bilhassa plânla
ma teşkilatındaki uzmanların istifası ile bâzı ba
sında yaratılmak istenen hayaya bundan sonraki 
hataları önlemek için temas etmeden geçemiyece-
ğim. 

Anayasamız demokratik düzen içinde plânlı 
kalkınmayı kaJbul etmiş bulunmasına göre, demek 
ki, daha tasarı Hükümette iken sektörlerle yapı
lan temaslarda, Hükümet içi müzakerelerde ve 
nihayet geniş halk kütlelerinin temsilcisi bulunan 
parlâmentoda müzakeresi esnasında, demokratik 
memleketlerdeki parlâmento anlayışına göre pek
ala değişiklik yapılabilir. Aksi halde o plân mâ
nâsız ve akamete uğramaya mahkûm bir piân 
haline gelir. 

işte arkadaşlarım, maalesef huzurunuzda mü
zakeresi yapılan bu plân evvel emirde uzun va
deli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün 
korunması hakkındaki kanun hükümleri dolayı
siyle plânın birinci sayfasında ifadesini bulan 
«Yeni ve ileri bir plân anlayışı içinde gerçekleş
tirmek» imkânından mahrum bırakılmıştır. 

Saniyen : Plânda kalkınma hızının hesaplan
masında ileri bir plân anlayışı içinde hareket 
eden devletlerin harekete getirdiği bütün kaynak
lar nazara alınmamıştır. Diğer bir ifade ile, fi
nansmanın temininde bâzı kaynaklardan fayda
lanma hususu plânda yer almamıştır. 

İkinci sayfanın son paragrafında aynen «Kal
kınma hızının hesaplanmasında harekete geçirile
bilecek iç kaynaklar yanında, uluslararası iş .bir
liği çerçevesinde sağlanaJbilecek dış kaynaklarda 
göz önünde-tutulmuştur,» denilmektedir. 
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Girişteki ıbu umumi hüküm bendenizi endişe

ye düşürmüş bulunmaktadır. Zira, açıkça belirti
len ifadeye göre, dış kaynak olarak sadece ulus
lararası iş birliği çerçevesinde sağlanacak imkân
lar nazara alınmış, fertlere ait yaibancı sermaye 
hiç nazara alınmamıştır. 

Her ne kadar ileri sahifelerde dış kaynaklar 
meyanmda yabancı sermayeden şöyle bir bah-
sediümişise de bu hiçbir zaman bu mevzua ve
rilmesi lâzımgelen önıemle mütenasip değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yabancı sermayenizi bir memleketin kalkın

masında ne mühim ve me< hayati roll oynayabi
leceğinin Yunanistan'ın kalkınmasınını tetkiki 
ile kolayca anlaşılabilir. Bu mevzuda alâkadar
lara Maliye bültenlerinin Şubat 1962 tarih ve 
537 - 540 sayılı nüshalarına bit* göz atmalarını 
rica edeceğim. 

Yine bu mevzuda yabancı memleketlerin 
büyük sermiayedardıaırından bir kısmının millıet-
leraraısı teşekküllerden ayrı olarak «Hindistan'a 
Yardım Kulübü» nama altında bir kulüp kura
rak Hindistan'a yapılacak krediler hususunda' 
incelemeler yapmaları, illeri: ve her türlü im-
(kânlardan faydalanmak isıt'iyıenlıer için şayanı 
dikkat olm'ak icab ederdi. 

Ama, diyeceksiniz ki, ecnelbi sermaye her 
şeyden önıce emniyet, güven ve huzur ister. 
Doğu'da petrol anyan birçok ecneibi sermaye
nin raıhat çalışma imkânı bulamaması bil* yana, 
Yaibancı sermıayeyi teşvik Kanununda bâzı1 ta
dilâtlarla gidiltmesi de şarttır. 

Yukarda arz optiğimiz gibi, koalisyon par
tililerinin çalh'şma zihniyetleri muvacehesinde, 
plânda önergelerle bir değişiklik yapmak im
kânı yoktur. Fakat, şu konuşmamız Hüküme
tin ilerde plânın tatbikatı1 cümlesinde getireceği 
'kanunlar meyanmda, Ecnebi sermayeyi teşvik 
Kanununda cesur kararlarla yeni' tadilâtlar ge
tirebilirse vazifesini yapmış olacaktır. 

Bu aradaı, bilhassa petrolı yataHda,rı bakı
mından zengin damarları sinesinde bulundurdu
ğu bir vakıa olan Doğu'nun emniyet ve asayişi 
işinin de süratle düzenlenmesinde en az birinci
si kadar önemli bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mevcut plânın en yeni ve eni ileri bir plân

lama anlayışı içerisinde bulunmadığını ortaya 
koyan üçüncü nokta, hiç şüphesiz sektörillere 
laltfediflıen ehemmiyet ve öncelikten gelmektedir. 
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Devlet Bakanı ve B'aşlbakan Yardımcısı Sa*-

yın Ekrem Alican'ın Senatoda plânı takdim 
Ikonıuşim'asmda; (Âmme sektörü için hedefle
rin seçilmesinde özel sektörün gelişme imkân
ları, özel sektörün gelişmesi için Devletçe sağ
lanacak imkânlarda da plân hedeflerinin ger-
çekleştirfilmesi esaıs tutulmuştur.) diyerek plâ
nını özeli teşebbüsü köstekleyici vasıfta bir plân 
'olmadığını söylem'işse de, Hükümetin (Uzun 
vâdeM plânım yürürlüğe konmalsı ve bütünlü
ğünün korunması hakkında Kanuna) taraftar 
'olanak müzâkereleri totaliter bir zihniyetle ka
yıtlamak yoluna gitmesi ve koalisyon ortakla
rından en kuvvetlisinin ileri' bir devletçilik 
'anlayışı içinde gazoz satmaya kadar giden geç
miş icraatının bulunmıası bizi ister istemez en
dişeye sürüklemektedir. 

Biz isterdik ki, bugün pllân tatbikatı ile 
kalkman milletler içinde en geniş kalkınma 
limkâmnı sağlamış bulunan Japonya ve Batı -
Almanya g^bi plânın e&asında serbest rekabet 
ve hususi teşebbüse ön plânda ye'r verilsin ve 
bu husus plânda sarahaten ifade olunsun. 

•Sizlere bir makaleden aldığım §u pasajı 
okuduğum zaman hakikati daha iyi anlıyacağı-
nıza kaniim. 

«Batı - Almanya'da refaha erişmede ser-
best teşebbüs sisteminin tatbiki ve işlerin plân
lı oliaırak yürütülmesi en mühim iki âmildir.» 

Bu iki e'sais prens'itpten ve bilhassa ferdî te
şebbüs ille serbest rekabet usuillermden hiçbir 
fedakârlık yapılmamıştır. Batı - Almanya'da'Mı 
sosyalistler bile gözle görülen hakikatler kar
şısında siyasetlerinde değişiklik yapmaya m'ec-
Ibul olmuşlardır. 

Batı - Almanya idarecilerinin dikkatten 
uzak tutmadıkları nokta, iktisadi kalkınmayı 
Devletin emretmesi ile değil, halka lüzumlu 
yardım ve serlbestiyü tem1!!! ederek tahakkuk 
ettirmek prensibidir.» 

Aziz arkadaşlarını, 
Şimdi pllânm fayda ve zaruretine mutlak 

olarak inanmış bir arkadaşımız olarak mevcut 
plân içlin duyduğunu endişelleri kısaca arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğiu bir dakika
nız kaildi. 

'SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Hiçbirinizin! dikkatinden) kaçmadığına emi-
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nÖ)m. Plânm esası, bâzı Mat'istikî malûmatla
ra istinaden' meydana getirilmiştir. 

Hep hatırlıyacaksınız, İstatistik Umum Mü
dürlüğünün Teşkilât Kanununun muhterem 
Meclisinizde müzakeresi esnasında Devlet Baka
nı Sayın Turhan Feyzioğlu o kanunun ehemmi
yet ve lüzumunu izah ederken uzun uzun bizde
ki istatistiklerin hatalı olduğunu, hakikatleri 
ifade etmediğini beyan etmişlerdi. 

İşte şimdi huzurunuzdaki plân bu hatalı ve
ya sahih olmıyan istatistiklerden malûmat ala
rak bina edildiği için ileride bizi hüsranla karşı 
karşıya bırakması melhuzdur. 

İkinci olarak kalkınmayı temin için bütün 
kaynaklardan lâyıkı ile istifade düşünülmemiş
tir. 

Üçüncü ve son olarak da, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin senelerden beri devam eden açık 
bütçeleri gözler önünde iken ve onlar hakkın
da alınması düşünülen reorganizasyon tedbirle
rinin ne neticeler verip, konjonktürde ne gibi 
dalgalanmalar yapacağı meçhulken ve fakat hu
susi sektörün başarısı gerek 'bizde ve gerekse 
hususi sektörü plânlamada ön plâna alan mem
leketlerin kalkınmaları gözler önünde iken hu- . 
susi sektöre gereken ehemmiyetin, verilmemiş 
olması bendenizi endişeye ve üzüntüye düşür
mektedir. 

Memleketimin ve milletimin bir an önce yü
zünün gülmesi için bu noktada yanılmış olmamı 
bütün kalbimle dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç... Yoklar. 
'Sayın Nihat Erim... Yoklar. 
iSayın Bahtiyar Vural, burada... Sayın Bah

tiyar Vural, söz sırasını Sayın Kemal Okyay'a 
vermişlerdir. Sayın Okyay, buyurun. 

KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım ; memleketimizin malî ve iktisadi 
durumu hepimizin malûmudur. Senede 2 yüz 
milyon dolara yakın dış borçlar ödüyoruz. İh
racatımız her sene 150 - 200 milyon dolar kadar 
açık veriyor. İnsanlarımızın, günlük ekmek 
ihtiyacını bir yıl içinde başabaş temin ede
bilmeleri için Amerika'dan bir milyar liraya ya
kın buğday getirmek zorundayız. Bütçemiz en 
iyi niyetlerle yapılmış olduğu halde, büyük açık
lar vermektedir. Tabiî kaynaklarımız bu mem-
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lekette henüz arzu edilir ştekilde keşfedilip kul
lanılamamaktadır. Üstelik maalesef halkımız 
tembeldir, çalışmıyoruz, insan gücünü, organize 
edememişiz. İdare edenler; nemelâzımcılık için^ 
de çalkanıp gitmektedir. Üstelik yatırımlarda 
iktisadi adaletsizlik memlekette cereyan etmek
tedir. Bir tek kelime ile; fakir bir milletiz. 20 
nci asrın bu döneminde fakir milletler fakirlik
ten kurtulma çabası içindedir, Türkiye de bu 
çabanın içinde bulunmaktadır. İstiklâlimizin de
vamı ve ekonomik istiklâle kavuşabilmek için bu 
çabayı sarf etmek mecburiyetindeyiz. İnsan ol
manın haysiyet ve şerefi içinde yaşamak için 
fakirlikten kurtulmak yollarını bulmaya mecbu
ruz. Fakirlikten kurtulmak sadece yatırım ile 
mümkündür. Yatırımlar ise, tasarruflarla müm
kündür. Bir memleketin yatırımlar yapabilme
si için o memleketin 'bir tasarruf yapması lâ
zımdır. Fakir olan memleketimiz üstelik bir ta
sarruf imkânına da sahip değildir. Fasit bir 
daire içinde bulunuyoruz, bu fasit daireyi nasıl 
yıkacağız?.. Fakirliğimiz yüzünden istenilen öl
çüde tasarruf sağlanamaz, bu fasit daireden kur
tulmak mecburiyetindeyiz. Geçmiş 10 yıllık 
tecrübeler göstermiştir ki, bu fasit daireyi bir 
aralık enflâsyonist iktisat politikası ile yıkmaya 
kalkmışlardır. Bu pplitikanm acı neticelerini 
hepimiz müdrikiz, biliyoruz. Enflâsyona gide-
miyeceğimize göre bu fasit daireyi yıkmanın bir 
tek yolu kalıyor, o da yine tasarruf... Ne kadar 
fakir olursak olalım, kemerlerimizi ne kadar 
sıkarsak sıkalım, yine yatırıma ayrılması lâzım-
gelen sermayeyi ayırmak zorunda olduğumuzu 
bilmek zorundayız. Biz bu yolu, bu sağlam eko
nomik yolu tercih edip seçtiğimiz andadır ki, 
dış devletler bizim çabamızı destekliyecek yar
dımları yapabileceklerdir. Böyle bir mecburi
yet içinde olmamıza rağmen arkadaşlarım, maa
lesef, koalisyon ortaklarımızdan gelen bir zorla
ma ile biz, servet beyannamelerinin iadesini ka
bul etmek zorunda kalmışız. Tasarrufun kayna
ğı olan vergilerdeki büyük kaçırmalara rağmen, 
bu açığı, bu açık kapıyı kapatacak kapılardan 
birisi olan servet beyannamelerinin iadesini de 
kabul etmiş bulunuyoruz. Bu tasarruf ihtiyacı
mıza rağmen, Büyük Meclisimizin bir kanadı, 
«vatandaşlardan vergi alınmaması, vergi nisbet-
lerinde yeni zamların yapılmaması hususunu ile
ri sürmekte ve gerek Meclisi ve gerekse Hükü
meti bu işe zorlamaktadır.» 
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Her şeyden evvel bilhassa Meclisimizin, bu I 

memleketi fakirlikten kurtarmak için, Hüküme- I 
te cesaret vermesini ve meseleleri cesaretle ele I 
almasını temin etmesi lâzımdır. Bu memlekette I 
'bir nüfus meselesi vardır ki, birçok arkadaşlar 
cesaretle bu meseleye dokunmaktan kaçınmak
tadır. Hattâ bir profesör, bir iktisat profesörü 
arkadaşımız, nüfus tahditleri kaldırılırsa, ihtiyar
ların nüfus piramidinin tabanında yer alacağını, 
gençlerin ise bu piramidin üstünde olacaklarını 
burada iddia etmişlerdir. Arkadaşlarım, her no 
kadar teşebbüslerde emek, sermaye ve tabiat un
sura lazımsa da ve bunlar 'bir memleketin zen
ginliğini meydana getirirse de, unutmamalıyız 
ki, bunlar arasında bir oranı lâzımdır. Ekono
minin zayıf olduğu memleketlerde, emek ser
maye ve tabiat unsuru iyi organize «dilemez ise 
mevcut sermaye imkânlarını da bitirebilirler. 

Daha evvel konuşan arkadaşımız izah etti
ler, bizde yüzde üç nisbetinde'ki artış, dünya 
devletlerinin hiçbirinin nüfus grafiğinde görül
memiştir, görülmesine de imkân yoktur. 

Biz kalkınma hızını yüzde yedi olarak tes-
bit etmişiz. Bunun bir kısmını % 3 nüfus ar
tışı massedeceğine göre, hızı bir parça daha 
fazla temin etmek ve Avrupa ile aramızdaki 
mesafeyi kısaltmak için de nüfus artışını 
% ikiye indirmek (mecburiyetindeyiz. Onun 
için her şeyden evvel Meclisimizin buna cesa
retle karar vermesi lâzımdır. 

Bir noktaya daha dokunacağım arkadaşla
rım; 

Plânın başından sonuna kadar,' geri kalmış 
bölgelerin, .memlekette sosyal adalet zihniyetiy
le 'hareket edilerek ileri bölgeler seviyesine de
ğilse bile onun yakınına getirileceği işlenmiş 
bulunuyor. Bunu memnuniyetle kabul ediyo
ruz. Fakat maalesef, yine plânda görüyoruz 
ki yatırımlar yapılırken imkânlarımız dar ol
duğu için prodüktiviteye, verimliliğe öncelik 
verilecektir. Bu, şu demektir: Bir yere baraj 
yapılmıştır, bu baraj yapıldığı için sulama 
kanalları açılmak mecburiyeti vardır. Sulama 
kanalları için de yatırım yaptıktan sonra mah
sul fazlalaşacaktır. Bunun için de yine sana
yi tesisleri kurmak mecburiyeti vardır. Yani I 
bir yere yapılan yatırım, diğerlerini de çek- I 
mektedir. Geri kalmış bir bölgeye ekonomik I 
yatırımlar yapılması çok zor olacaktır. Ancak, I 
sosyal yatırımlarda, eğitim yatırımında, sağlık | 
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yatırımlarında, bayındırlık işlerinde belki bir 
dereceye kadar Hükümetin serbest hareketi 
imkânı olabilecektir. Ama, geri bölgelerde 
e'konomik ve iktisadi yatırımların olamıyacağı 
plânın ruhundan anlaşılmaktadır. Bunun ne
ticesi şu olacaktır: Nasıl ki, enflâsyonist para 
politikası zenginleri daha zengin fakirleri ise 
daha fakir yapıyorsa, ben endişe ediyorum ki, 
bu plân zengin bölgeleri daha çok zengin et
mekte, fakir bölgeleri de da'ha çok fakirleştir
mek yönündedir. Bu, Hükümetimizin tatbika
tında ortaya çıkacaktır, tahmin ediyo'rum. 
Arkadaşlarım, plân muhakkak ki, mütehassıs, 
insanlar tarafından meydana getirilmiştir. Nok
san tarafı yoktur diyemiyeeeğiz, ama, bâzı 
şeyler öğrenmiş bulunuyoruz ki, bunlar gide
rilebilirdi ve bu noksanlıklara meydan veril-
miyebllirdi. Meselâ sanayi bitkileri mevzuun
da, Plânlama Dairesi, mütehassıslar çağırmış
tır. Şeker sanayimden 30 yıllık, 20 yıllık tec
rübeli mütehassıs elemanlar çağırılmıştır. Den
miştir ki sınai bitkiler mevzuunda yatırımların 
nerelere yapılması icabeder; bize bilgi verin. 

Aldıkları cevap şu; biz yalnız pancar mü
tehassısıyız, şeker (mütehassısıyız, biz zirai ve: 
sınai mahsuller hakkında kâfi bilgileri vere
meyiz. Pamuk, keten, kendir v. s. mevzuunda,, 
sanayi mamulleri ve başka mevzularda size 
kâfi derecede bilgi verebilecek, bu sahalarda 
daha otorite olan şahıslar vardır, kendilerine 
müracaat edin, demişlerdir. Aldıkları cevap, 
efendim lüzumlu bilgileri vereceğiz, lüzumlu 
ra'kamları vereceğiz, siz işe devam edin, olmuş
tur. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kalmıştır. 
KEMAL OKYAY (Devamla) — Peki efen

dim. 

Arkadaşlarım, yine plân hazırlanırken, plân 
metninde de itiraf edildiği gibi, yatırım proje
lerinin tesbitinde yalnız 15 büyük vilâyet göz 
önünde bulundurulmuş ve buralarda tetkikat 
yapılmıştır. Şimdi bu onbeş vilâyet arasında 
katılamıyan bahtsız vilâyetlerde tetkikler ya
pılmamış demektir ki, bu vilâyetlerden proje 
teklifleri olmamıştır, mahallinde tetkikler ya
pılmamıştır. Bu vilâyetlerin dışında kalan yer
ler, pek bahtlı sayılmıyacaktır. Nitekim Karma 
Komisyonunda şahit olduğum bir vakayı arz et
mek istiyorum; 

— 310 — 



M. Meclisi B : 8 
Sayın Sabit Osman Avcı arkadaşımız, müza

kerelerde müdahale etmiş, orman artıklarının 
değerlendirilmesi için fevkalâde Verimli, eko
nomik, memleket ihtiyaçlarına cevap veren bir 
fabrikanın kurulmasını, esbabı mucibesiyle, pro
jesiyle mütalâa etmiş, plânın bütünlüğünü boz
masına rağmen plânın içine koydurabilmiştir. 
Bir Sabit Osman Avcı komisyonda bulunmasay-
dı, bu mevzu orada görüşülmiyecek ve memleke
te bu kadar faydalı olabilecek bir müessese plâ
nın' dışında kalacaktı. Şimdi, kim iddia edebi
lir ki, tetkikler yapılmadan vilâyetlerde böyle 
memleketin ekonomik hayatına sanayide, ziraat-
te ve diğer sahalara da çok büyük tesirler ya
pacak olan âmiller plânın dışında kalmamıştır. 
Bunları ben bir noksanlık addediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız vu
kufla memleketin hayvancılık mevzuunu işledir
ler, bir teklif de verdiler. Bu mevzua ben de 
şöyle bir dokunmak istiyorum : Plânda hayvan
cılığımızın 5 yıl sonunda millî gelirimize kataca-
cağı gelir 12 milyar olarak - gösterilmektedir. 
Bunun yanında balıkçılığa yapılacak yatırımlar-' 
'la 560 milyon lira ilâve edilecek deniyor. Orman
cılığın millî gelire 1,5 milyar lira katacağı söy
leniyor. 

Bu sahada yapılacak yatırımlara .bakınız. 
Hayvancılığa, zirai sektöre yapılacak yatırımın 
4,2 si yatırılıyor ve millî servete 12 milyar ilâ
ve ettirebiliyor, ötede, ormancılıkta ise 8,8 ya
tırım yapıldığı halde ancak 1,5 milyar millî ser
vete ilâve yapabiliyor. Balıkçılıkta ise 560 mil
yon millî servete ilâve yatırabilmek için 2,6 ya
ni, 300 milyon yatırım yapılıyor. Şu vaziyete 
göre demek ki, kısa zamanda büyük verim elde 
edilecek olan ve aynı zamanda döviz kaynağı 
olan havacılığa lâyık olduğu nisbette bir yatı
rım yapılmamaktadır. 

Arkadaşlar, bir müşahedemi esefle huzuru
nuzda kaydetmek isterim. Hayvancılık mevzuun
da, bilhassa hayvan mahsullerinden süt sanayii 
mevzuunda 66 milyon liralık bir yatırım görül
mektedir. 

Arkadaşlarım, plân hazırlanırken yapılan tet
kiklerin noksanlığına bir delil de sayabilirsiniz. 
Eğer Kars milletvekilleri ile senatörleri bir pro
je hazırlamamış ve süt endüstrisinin kurulması 
hakkında bir proje hazırlayıp Plânlama Daire
sine vermemiş olsalardı, bu 66 milyon liralık 
yatırım' plâna dâhil edilmiyecekti. Bu kadar 
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verimli bir saha bu kadar insafsızca ihmal edil
miş durumdadır. Nitekim hayvancılığa yapılan 
yatırım oranı ortadadır : 4,2. 

Yine bütçe müzakerelerinde şahit olduğum 
bir olayı arz edeyim. Hayvancılık mevzuunda 
bir kösele ve deri sanayiinin kurulması, plânın 
içinde yer almamıştır. Hayvan mahsullerinden 
yalnız ve yalnız peynir ihracatına müsaade edil
mekte, diğer mahsullerin ihracatına müsaade 
edilmemektedir. Halbuki, peynirin yanında tere
yağı mükemmel ihraçedilecek durumdadır. Eğer, 
bu memlekette bir süt endüstrisini kurabilirsek, 
büyük bir derde çare bulmuş oluruz. Bir tarafta 
memlekette 180 - 200 kuruşa süt istihlâk edil
mekte ve bulunamamakta; diğer taraftan da sü
tünü 40 kuruştan satmayı düşünenler piyasa 
bulamamaktadır. Memleketin durumu budur. 

BAŞKAN — Efendim, zamanınız tamamdır. 
KEMAL OKYAY (Devamla) — Arkadaşla

rım, ben bütün bunlara rağmen iktisadi hayatı
mızın program ve plân içine sokulması dolayı-
siyle iyi günlerin yakın olduğuna inanıyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Orta sıralardan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Babaç. 
CEMAL BABAÇ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bugün kendimizi tanımak, 
neleri yapmaya mecbur bulunduğumuzu anla
mak, hürriyet içinde hızlı kalkınma yolunda va
tandaşlarımızı ilmî metotlarla toplu ve detaya, 
dengeli prensiplere bağlıyacak ilk beş yıllıifc 
Kalkınma Plânımızın yapısında kesin kararlama 
varmak azmindeyiz. 

Bu anlayış içinde yüksek huzurlarınıza su
nulan plân tasarısının bütünlüğünü koruyarak, 
kusurlarını düzeltici, yanlışlıklarını doğrulayıcı, 
noksanlarını tamamlayıcı ve uygulanmasını ko
laylaştırıcı bit çabanın içindeyiz. Bu maksatla 
bendeniz de Yüksek Heyetinizin mütevazi bir 
üyesi olarak aklının erdiği, dilinin döndüğü ka
dar düşüncelerimi ve tekliflerimi müsaadenize 
sığınarak arz etmeye çalışacağım. 

Plânın bütünlüğü anlamında, plân yapıcıla
rı ve plânın yürütülmesinden sorumlu Hükümet 
yersiz bir korku içindedir. 

Artık şu bilinmelidir k i ; ne Büyük Türk mil
leti, ne Büyük Millet Meclisi, ne de onların Hü
kümeti geriye dönmek şöyle dursun en kısa za
manda hedefe varmak kararındadır. 
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Bu müşterek ve kesin kararımızdır ki, kor

kuyu bir yana iterek daha iyi, daha doğru, da
ha çabuk hedefe varmanın imanı içinde yapıl
mış hesapların, varılmış kararların, çizilmiş yol
ların doğruluğunu araştırmada hepimizi zorla
maktadır. Plân tatbikatında yol aldıktan sonra 
geriye dönmektense bugünden hesaplarımızı ve 
kararlarımızı doğrulama ve yol boyunca pusu-
lamızdaki yanlışlıkları düzelte, düzelte zaman 
kaybetmeden, hızımızı kesmeden, acı frenler yap
madan ilerlemeye mecburuz. 

Şu halde, plân yapısında ve uygulanmasında 
tolerans ve elastikiyet basiretli hamlenin şart-
larındandır. 

Tenkit etmek kolaydır. Güç olan hak ver
mek, gerçek ve doğru yolu gösterebilmektir. 
Eserini korumak duygusunun ve kaygısının asıl 
heyacanı haklı ve mübarektir. Ancak; tam ak
im ve kâmil ahlâkın emrettiği cesaretle tehlike
leri görmek, tedbirleri almak da vicdanın ve fa
ziletin kesin emridir. 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuz anormal ik
limi sebebiyle; kuraklığın, donların, dolu ve 
sağnakla,rm, sellerin; tektonik bir alanda bu
lunduğundan şiddetli depremlerin zâlim etkileri 
altındadır. 

Sosyal bünyemizde siyasi çalışmaların, reji
mi tehdideden teşebbüslerin yaratmakta bulun
duğu huzursuzluklara bağlı ekonomik krizler 
de tabiî âfetlerden aşağı kalınıyor. 

Hele iki hasım kampa ayrılış, dünyamızın 
jeopolitik stratejik dengesindeki sarsıntılar, ba-
zan bir kıyamet tehlikesi arz etmektedir. Böy
lesine zalim âfetlere, krizlere karşı kalkınma 
plânımızın sigortası Tanrının lûtfuna bırakılmış 
gibidir. Bu sebeple yatırım projelerinde bir si
gorta payının teknik metotlara göre hesaplana
rak topluca bir fonda ihtiyata alınması lâzımdır. 
Bu tedbirin özel sektör ve yabancı sermaye ya
tırımlarına da teşmili faydalı olacaktır ve emni
yet sağlanacaktır. 

Arkadaşlar; düşünceme ve edindiğim bilgi
lere göre, bir kalkınma plânında iki temel un
sur vardır. 

Birinci unsur; Türk milletinin yapı brimi 
yaratanların, denetenlerin, yönetenlerin ve çalı
şanların kökü ve kaynağı olan gerçek kişi, Türk 
vatandaşıdır, ikinci unsur da; denizi, havası ve 
toprağiyle Türk yurdudur. Plânımız bu iki te
mel unsuru tanımak, değerlendirmek, koruyup 
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geliştirmek bakımlarından, gerçeklerden daha 
çok, jyarımyamalak, kısmen uydurma istatistik
lere kuşbakışı sübjektif görüşlere ve bunlardan 
doğan sezilere, tahminlere dayanmaktadır. 

Plân bu unsurlarla beslenen, kuvvetlenen ya-
şıyabilen bir organizma gibidir. Canlılığı, verim
liliği, hedefi yönündeki sürati bu unsurların et
kisine bağlıdır. Bu unsurlardaki aktiviteyi gö-
zetmiyen bir plân, müstecap olmıyacak istekler
den müteşekkil zavallı bir dua kitabı halinde 
millî bir yeis ve hüsran vesikası olarak tarihe 
intikal eder. 

Bu sebeple Türk vatandaşını ve onun teşkil 
ettiği Türk Milletini gerçek kişi olarak ayrı, si
yasal ve sosyal toplum olarak ayrı açılardan na
sıl tanıyacağımızı, ona neler verebileceğimizi, on
dan neler istiyebileceğimizi, hamlelere nasıl şah-
landırabileceğimizi kaplıyacak hazırlık çalışma
larına ait prensiplerden ve direktiflerden plânı
mız yoksundur. 

Türk vatandaşını tek tek, kişi kişi tanımı
yoruz. Bir toplumun içinde bulunmak, kişiyi 
müşahede için, ilmî gerçeğin ta kendisini bulmak 
için kâfi değildir. 

Bunun gibi, stepleri, dağları, yaylaları, yük
sek ovaları, sahil ovaları, turistik alanları, de
nizleri, teolojik özellikleri, tarihten önce ve ta
rih boyunca yaşamış ve yaşamakta bulunmuş 
olan uygarlık hazineleri, deniz içi, toprak altı ve 
toprak üstü servetleri, güzellikleri, bir yanda 
mağara adamları, bir yanda göçebe çadırları, 
gecekonduların yanıbaşmdaki şirin beldeleri ve 
daha türlü, türlü yönleriyle dünyanın küçültül
müş bir örneği olan Türk yurdunun gerçek bilgi 
açısından adım, adım fethine ait projelerin ana 
hatlarına, prensiplerine plânda yer vermemiz 
lâzımdır. 

Bu eksiklerine rağmen plân yürürlüğe girme 
ve yola başlama arefesindedir. Onu alıkoyacak 
değiliz. Bize düşen vazife, eserimizi yol boyunca 
ikmal etmek, beslemek ve hızlandırmak için şim
diden bir karara varmaktır. 

Arkadaşlar; 
Gerçek kişi olarak Türk vatandaşını tanı

mak nasıl bir iştir, nasıl yapılır? Bu matlaptan 
kastım nedir? Onu arz edeyim. 

Bugün Türk vatandaşının sağlığı hakkında, 
kişi olarak ne vatandaş bizzat, ne de onu idare 
edenler ve bir âmme hizmeti müessesesi olarak 
sağlık teşkilâtımız gerçek bilgiye sahiptir. 
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kir kişi hakkında ailesinden tevarüs ettiği 

ruh ve beden sağlığından tutalım da, doğduğu 
günden itibaren şu güne kadar sağlık durumu- j 
na ve macerasına ait ilmî müşahedeye dayanan 
mazbut kişisel bilgiler var mıdır? Hepsi hafıza- \ 
larda kalabilmiş yarım yamalak hâtıralardan j 
ibarettir. Askerlik yoklamalarında geçit resmi j 
kabilinden yapılan umumi muayene kayıtları, j 
hastanelerimizde, tabip muayenehanelerinde j 
kişi için defterlere yazılan müşahedeler, avcı
lık kabilinden, sıtma, verem, frengi, trahom ta^ 
ramalarından ele geçenlere ait tutulan kayıtlar 
ve kovalamalar; hâdiselerin zorladığı yetersiz 
tedbirlerden ibarettir. 

Artık her Türk vatandaşının ruh ve beden 
sağlığı bakımından özel bir sağlık serisi bulun
malı; bundan hem kendisi, hem de toplum fay
dalanmalı, zararlarından hem kendisi, hem aile
si, hem de toplum korunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız sâri ve müs
tevli hastalıklarda, yalnız suçluluk istidadı de
ğil, bu milletin Devlet idaresinde de birçok ruh 
hastalarından gördüğü zararlar telâfi edilemi-
yecek mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk vatandaşının kişi olarak karakter ve 

ahlâk durumu da belli değildir. Okullarda, 
Devlet daire ve müesseselerinde, özel müessese
lerde, bankalarda, polis ve jandarma defterle
rinde, adlî sicil dairelerinde ahlâka, karaktere 
ve itiyatlara ait birtakım kayıtlar yapılmakta
dır. 

Ancak, bu sicillerden ne kişiler, ne toplum, 
ne de tedbir ve karar ittihaziyle vazifeli âmme 
hizmeti organları gereği gibi faydalanıyorlar, 
koruma tedbirleri alıyorlar. 

Bugünkü mevzuat muvacehesinde iyi hal 
kâğıdı veren mahalle ve köy muhtarları Türk 
vatandaşının ahlâki sicil âmirleridir. Bir dolan
dırıcı, bir sahtekâr, bir liyakatsiz veya ehliyet
siz kişi saf bir vatandaşla noter huzurunda her 
hangi bir konu üzerinde iş veya ticaret akdi 
yapabilmektedir. Hukuk, ticaret ve ceza hâkim
lerimiz bu gibi akitlerin yürekler acısı neticele
rini hükme bağlarken vicdanen elem duymak
tadırlar. Ahlâk redaetinin böylesine kayıtsız 
bir hürriyet içinde bulunuşu, ahlâkın ve fazile
tin mahkûmiyeti, emniyet ve itimat istiyen ti
caretin gelişmesinde, özel yatırımlarda, ticari 
şirketlerin kurmuşunda ve plânda tahakkuku 
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istenilen sermaye piyasasının doğmasında en 
büyük engeli teşkil etmektedir. 

Her Türk vatandaşının ahlâk sicili tutul
mak suretiyle, ahlâkın ve faziletin korunması 
mümkün olacak, ahlâk redaetine gem vurula
cak, diğer taraftan karakter ve ahlâk za'fmın 
irsî, tıbbi ve sosyal sebepleri teşhis edilerek 
ıslahı çareleri bulunabilecektir. Kişi ahlâkının 
tescili toplumda faziletin, feragatle çalışmanın, 
helâl kazancın, vergi ödeme hazzmın revaç bul
masını temin edecektir. 

Dünya gençliğinin gösterdiği acayip tema
yüller, «Âsi gençlik» adı verilen tdhli'kelıi çığır
da, dinlere, kanunlara, ananelere karşı şuursuz 
davranışlar memleketimiz gençliğine, yarın biz
lerden nölbet devir alacak değerli evlâtlarımıza 
da sirayet etmektedir. 

Kalkınma plânlarının muvaffakiyeti onları 
taltbiik edecek kişilerin ve teşkil ettikleri top
lumun karakterine, gayrendiş fedakârlıklarına 
dayanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk vatandaşının kişi olarak iş ve ihtisası

na mütaallik sicili de yarım yamalak bırakıl
mıştır. Türkiye'de eline keser alan marangoz, 
malkas alan berlber veya terzidir. Okullarımızın 
yetiştirdiği diplomalı kimilerin hangisinden tat-
ibikat sahalarında ne derecede iş beklenileceği 
meçhuldür. 

Gerçek işçi, gerçek uzman ıztırap içindedir. 
Şarlatanlar millî servetii heder etmek pahasına 
faaliyet göıstermekte, şahısları için refah sağla
maktadırlar. Kalkınma plânlarının başarısı ka
lifiye işçi, değerli uzman (bulma bakımından 
Türk vatandaşının kişi olarak niteliğini tescil 
ve adım adım takibe bağlıdır. 

istihdam meselesini kötü körüne halletmek 
mümkün olaıriaz. Plân tatbike/isinin, kime ne 
g>ibd iş verebileceğini, muattal iş gücünün hangi 
sahalarda müsmlir olabileceğini bilmesi lâzım
dır. Böyle ciddî tedbirler şimdiden alınmadığı 
takdirde kırılmış kalplerden alacağımız hâsıla 
bu dualardan başka ne olur? 

Türk vatandaşının kişi olarak - aile olarak -
medeni hali de meçhulât içindedir. Yürekler 
acısıdır. 

Yaşamakta iken kaıyden ölü görülenlere, ölü 
iken kayden yaşamakta bulunanlar, evli iken 
bekâr görülenler, nüfus defterlerinin sürtüne-
rek yıpranmasından veya farelerin saıhife uç-

— 313 -



M. Meclisi B : 8 
larmı yemiş bulunmalarından, vuikuat ilmüha
berlerinin çürümesinden dolayı kayden yok farz 
edilenler' az değildir. Hele evlenme akitleri, 
«ağlık, ahlâk, iş ve ihtisas sicillerinin bulunma
yışından dolayı aile facialarına, boşanmalara, 
masum genç kızların ve erkeklerin hayal sükû
tuna uğramalarına ve doğan çocukların iyi bir 
vatandaş yetiştirilmesine mâni olacak bilgiler
den, islâm hukukunda tek kelime ile ifadesini 
:bulan, «küfür» anlamından mahrum bulunduğu 
için evlenme memurlarının hayır dualarından 
.başka aile saadetinin garantisi yoktur, mülki
yet hakkının tevarüsünde, aile huzurunda bü
yük önemi bulunan medenî hal sicillerinin hu
zur içıinde çalışmayı temin edecek mânevi ikli
mi yaratacağı aşikârdır. 

Askerlik muamelelerli de, iböylesine sakat 
olan medenî hal sicillerine dayanmakta ve son
radan yapılan yoklamalarda kişinin beden ka
biliyeti, sağlığı acele muayenelerle iş ve ihtisas 
nevileri ve dereceleri de kendi beyanlariyle tes-
bit edilmekte bu suretle malûl bir tescil sistemi 
vatan müdafaasında insan gücünün istihdamını 
ihatalara düşürmektedir. 

Artık vatan sathında bütün sosyal, ekono
mik ve teknik gücün seferber olacağı atom 
devri muharebelerimde asker alma, asker kul
lanma konularının da ciddî ve ilmî esaslara 
'bağlanması hayatî bir zarurettir. 

Bunun gllbi, bir Türk vatandaşının kişi ola
rak sahip bulunduğu gayıûmenkule kaydı, bir 
gayrimenkulun miras alım, satım suretiyle el 
değiiştirmesi öyle acayip bir sistemle akde bağ
lanmakta ve tescil edilmektedir ki, icabında bu 
kayıtları bulabilmek vatandaş tarafından za
fer telâkki edilmektedir. İstidalara eski bir iti
yatla tapu memurlarının, «kaydına zaferyabolu-
mamadı» diye yazdıkları şehleri, bu muameleler 
yüzünden ıstırap çekmiş vatandaşlar içlerini 
çekerek hatırlamaktadırlar.. 

Muhterem arkadaşlarım, şu mâruzâtımı mü
saadenizle hedefi olan sonuca bağlıtyayım. 

Birçok âmme hizmeti müesseseleri tarafın
dan ayrı ayrı maksatlarla büyük masraflar ihti
yarı ve geniş kadrolar istihdamı suretiyle Türk 
vatandaşının kişi olarafc tamnabilmesi için ya
pılmakta olan tescillerin iptidailiği, modern mâ-
nasiyle işe yaramadığı, bu bilgilerden yoksun 
kalacak plânın kişi için, toplum için gaye edin-
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diği huzur ve refahın tahakkukuna engel teşkil 
edeceği aşikârdır. 

Bütün bu hizmetleri, «Türkiye Medeni Si
ciller Dairesi» ünvaniyle Adalet Bakanlığına 
bağlı, mülki ta'kalmata uygun olarak kurulacak 
bir âmme hizmeti müessesesinde toplamak, sıh
hat ve ciddiyetle yürütmek kaçınılmaz bir zaru
rettir. 

Kalkınma plânı bugünlerde amacına doğru 
yola çıkarken sıkı bir hazırlık çalışmasiyle faa
liyete geçebileceğimiz bö,yle bir âmme müesse
sesi ona sürat ve emniyet sağlıyacaktır. Tekli
fimi hürmetle yüksek takdirlerinize arz eyle
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Eken. 
Ömer Eken söz sırasını Sayın Mehmet Tur

gut'a vermiştir. 
Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem milletvekilleri, şimdi öğleden 
evvel ortaya koyduğumuz esaslar muvacehesin
de mevcut beş yıllık plânın bütünü hakkındaki 
görüşlerimi izaha çalışacağım. Evvelâ şunu 
söylemek mecburiyetindeyim ki, plânda hakika
ten ciddî olduğundan bizi şüpheye düşüren bir
takım meseleler âdeta dramatize edilmiş, bir
takım dert ve ıstırapların edebiyatı yapılmış, 
fakat bunlara müessir hal çareleri açık ve ke
sin bir şekilde gösterilememiştir. Bu şekli ile 
plânın umumi havası son derece pesimisttir. Di
ğer taraftan plânda Türkiye'nin tabiî kaynak
ları ve insan kudreti potansiyeli hakkında tat
min edici, inandırıcı ve derli toplu malûmat 
bulunmadığından, bunların harekete geçirilme
si yolunda ortaya atılan tedbirler de tatmin 
edici olmaktan uzaktır. Bilhassa memleketin bü
tün kaynaklarının harekete geçirilmesinde en 
başta gelmesi icabeden enfrastrüktür hizmetler 
ve temel malların inkişafı için gösterilen he
defler, son derece kifayetsiz, hattâ millî geliş
meyi güçleştirecek mahiyette olup, dar ve kı
sır bir görüşün ifadesidir. Bunların rakam ola
rak değerleri sektörler kısmında sırası geldiği 
zaman verilecektir. 

Plânın en başta gelen eksikliklerinden birisi 
de, projelere sahip bulunmamasıdır. Plân fikri, 
mahdut miktardaki imkânları en faydalı şekil
de kullanmak ve en fazla verimi istihsal etmek 
ana prensipine dayanır. Elde mahiyetleri ve 
sağlıyabilecekleri faydalar, sıhhatle tâyin edil-
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miş avan projeler bulunmadan, birtakım indî 
görüşlere dayanılarak rüçhan hakları tanınma
sı, sektörler arasında keyfî tahsisler yapılması 
ve bâzı kabullerle neticeler alınmak istenmesi 
suretiyle mahddut imkânların faydalı şekilde 
kullanılmasının temin edilmesine imkân yoktur. 
Bilâkis böyle bir tutum, en mühim ve hayati 
mevzuların yerine, bu işle meşgul kimselerce 
mühim gibi görülen mevzuların ikame edilmesi
ni sağlar, plân tatbik eden memleketlerde bu
nun pek çok misali mevcuttur. Bizim plânın ise 
bu hatalardan kurtulmuş olduğu hiçbir delile 
dayanılarak müdafaa edilemez. Plânın tatbika
tı da proje hazırlığı ile son derece alâkalıdır. 
Bu husus, proje ile birlikte, plânı tatbik edecek 
idari kademelerin takat ve ehliyeti ve aynı za
manda halkın alışkanlık ve arzusu ile de çok 
yakından ilgilidir. Elde kâfi miktarda hazır 
proje bulunmadığı idari kadronun gayet çekin
gen ve ürkek olduğu ve mesuliyetten kaçar bir 
duruma düşürüldüğü, ve halkın plâna yabancı 
bırakıldığı hakikati karşısında plânın nasıl 
tatbik edilip nasıl netice vereceği hususu üze
rinde derin derin düşünmek icabeder. 

Bunlara ilâve olarak, plânı mütaakıp çok 
kısa zamanda çıkarılması derpiş edilen 40 i 
mütecaviz kanun ve reformların bir kısmı, da
ha proje halinde bile değildir. Bunların hazır
lanması için kaybedilecek seneleri plânın hazır
lanması için kaybedilen senelere ilâve edersek, 
kazancımızın ne olduğunu takdirlerinize bıra
kırım. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, Plânın 
hatalı diğer bir tarafı da Türkiye'nin istikbali
ni âdeta ve tamamen uzun vadeli, çok düşük 
faizli dış yardımlara bağlamış bulunmasıdır. 
Dış yardımın miktarı, vâdesi ve faizi Hüküme
tin ve plânı hazırlıyanların kontrol ve ihtiya
rında olmadığına göre acaba Türkiye'nin is
tikbalinden şüphe mi ediliyor? Bu görüş fev
kalâde yanlış ve plânı realitelerden uzaklaştır
maktadır. Kanaatimiz odur ki, biz, plânda or
taya atılan görüşlerin dışındaki şartlarla da, 
kredi temin etmeye çalışmaktan ve memleke
tin kalkınmasını bu yolla tahakkuk ettirmek
ten çekinmemeliyiz. Ayrıca, müstakil bir Tür
kiye'nin kendi problemlerini kendi imkânları 
ile halli yolları da aranmalıdır. Hükümetlerin 
ve plâncıların en başta gelen vazifesi bu olsa 
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gerek. Plânda, bu mevzuun nazarı itibara alın
maması büyük bir eksikliktir. 

Plânın hazırlanması ve taşıdığı politik hava 
bakımından da üzerinde durulması icabeden ta
raflar vardır. Plân, demokratik nizam içinde 
her türlü iktisadi ve sosyal inkişafın hayatiyeti 
olan siyasi kuvvetin yerine, teknik heyetlerin 
ikamesini derpiş eden bir hava ve vasat içinde 
hazırlanmış ve memleketin gerek siyasi, gerek 
iktisadi, gerekse kültürel teşekküllerinden âde
ta gizli tutulmuştur. Ayrıca plânda bir siyasi 
kanaatin ve bâzı sloganların desteklenmesi ve 
buna karşı olan bir siyasi kanaatin kötülenmesi 
gibi teknisyenlerin entellektüel entegritesi ile 
kabili telif olmıyan temayüllerin izlerini, yer 
yer görmek mümkündür. Bu bakımdan plân 
birtakım yanlış sloganların tesiri altında tahak
kuk ettiremiyeceği iddiaları taşımak hatasına 
da düşmüştür. «Sosyal adaletin tahakkuk etti
rileceği ve bölge kalkınması» iddiaları bunlar
dan iki tanesidir. 

Plânda toplum kalkınması ve nüfus tahdidi 
gibi gayri sarih, fantazi ve emsali olmıyan gay
ri ciddî diyebileceğimiz birtakım tedbir ve tav
siyeler de yer alınmış bulunmaktadır. Bunun 
yanında ziraat, sanayi ve ulaştırma sahalarında 
son derece kifayetsiz ve yanlış görüşler ileri 
sürülmektedir. Önümüzdeki yıllar için yapılan 
tahminler, hayali şarta bağlı ve kâğıt üzerinde 
kalmaya mahkûmdur. Plân 1962 Türkiye'sinin 
bulunduğu seviyeyi tedbit etmekten ve sahibol-
duğumuz birtakım varlıkları kabul etmekten 
uzaktır. Türkiye Odalar Birliğinin de iddia ettiği 
gibi bugünkü Türkiye 30 yıl evvelki Türkiye de
ğildir. Bugünkü Türkiye kalabalık, atılgan, mu
hayyile gücüne sahip, metotlu çalışan ve kabili
yetini her sahada ispat etmiş bulunan bir müte
şebbis kütlesine sahiptir. Temel yatırımların bü
yük bir kısmı artık hazır durumdadır. Bir kısmı 
da az bir emekle hazır duruma getirilecek vazi
yettedir. Diğer taraftan vasıflı, disiplinli ve ça
lışkan geniş bir işçi kütlesi teşekkül etmiştir. Hu
susi teşeJbbüs için başlangıç sermayesi teşkil ede
bilecek bir tasarruf hacmi Türk ekonomisinde 
mevcuttur. Bu sebeplerden dolayı plândaki dev
letçiliğe doğru kayan temayül yanlıştır. Bundan 
30 sene evvel ileri sürülen ve devletçiliği esas 
alan fikirler bugün ileri sürülemez. Ağırlığın hu
susi teşebbüse verilmesi şarttır. Plânda hususi 
teşobbüs aleyhinde olan hükümler yanlış bir k.a-
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hâaıtin neticesidir. Plânm bilhassa hususi teşeb
büsün yapacağı işler hakkında Türkiye şartlarını 
nazarı itilbara alarak açık ve kesin hükümler or
taya koyması gerekmektedir. 

Plânın en büyük eksiklerinden bir başkası da 
müşterek pazar mevzuunu nazarı itibara almamış 
(bulunmasıdır. Şunu bilmek gerektir ki, bugün sa
dece geri kalmış memleketler değil, bütün devlet
ler ekonomi siyasetinde .müşterek hareket etmek 
ve bölgeler arası birlikler kurmak ihtiyacını duy
maktadırlar. 

-Türkiye gibi siyasi ve iktisadi bakımdan Batı 
dünyası ile çok yakından alâkası ibulunan bir 
memleketin istikbali düşünülürken döviz hâsılatı
nın yükselmesi, ithalâtın genişlemesi, kredi temi
ni ve yabancı sermayenin gelmesi, gibi hususlarla 
son derece ilgili olan müşterek pa'zarm nazarı iti
lbara alınmaması hakikaten şaşılacak bir haldir. 
•Mevzuun ehemmiyeti bu kadar açık iken plânda 
dış ticaret şartlarının tatminkâr bir tahmini ya
pılmamış ve müşterek pazara girilip girilmiye-
ceği alternatiflerine göre muhtemel aksülâmeller 
esaslı bir incelemeye tâbi tutulmamıştır. Bir pro
fesörümüzün de dediği gibi plân, «Müşterek pa
zar meselesine adetâ penceresini kapamakta ve 
ayrıca Türk ekonomisinin daha himayeci ve daha 
kapalı bir rejime, icaJbmda dönmesi ihtimaline 
işaret etmektedir.» Bu görüşe ilâve edeoelk 'başka 
bir şey yoktur. 

Plânda diğer bir eksiklik, 1960 yılından son
ra Türk ekonomisinin içine girdiği buhran veya 
dungunluk diyebileceğimiz halin nazarı itilbara 
alınmamış olmasıdır. Halbuki 1960 dan sonraki 
yıllara bir göz atacak olursak tedavüldeki para
nın azımsanamıyacak bir nisibette arttığını, 1960 
yılı Mayıs ortalaması 3.888 milyon Türk lirası 
iken, 1962 yılı 9 ncu ayında 5.199 milyona çıktı
ğını, millî gelirde 1961 yılında oldukça ehemmi
yetli bir gerileme meydana geldiğini ve 1962 yılı
na ait millî gelir hakkındaki tahminlerin tahak
kuk edeceğinin de şüplheli bulunduğunu ayrıca 
1962 de aşağı - yuarı sabit kalan toptan eşya fi
yatlarında da 1962 yılının ilk 9 ayında yüzde 6,3 
gibi bir yükselmenin mevcudiyetini görmekteyiz. 
Bütün bunlar sıhhatli bir ekonominin işaretleri 
değildir. Bu durum karşısında evvelâ ekonominin 
sıhhatli bir duruma getirilmesi, omdan sonra tah
minler^ yapılması icabederdi. Devlet plânlama 
teşkilâtının bu hususu nazarı itibara almamasını 
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ciddiyetle ve ilmî bir görüşle bağdaştırmaya im
kân yoktur. 

Plânın hususi teşebbüs hakkında ihtiva ettiği 
bükümler üzerinde burada münakaşa etmekte 
fayda vardır. Bilhassa Anayasanın 39 ncu mad
desi muvacehesinde plân hususi teşebbüs mevzu
unda açıklıktan malhrumdur. Bu hususta plânın 
ve Hükümetin ifadelerine göre «hususi teşebbüs 
ve Devlet Teşelbbüsleri ile bir arada, eşit şartlara 
tâbi olarak çalışacaktır. Plân karma bir ekonomi 
esasına göre hazırlanmıştır.» Bu iddia bizi çok 
önemli iki mesele ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

1. Karma ekonomide hususi teşebbüsün, ve 
devlet teşebbüsünün hisseleri ne nislbette olacak
tır ve yerleri nedir? 

2. Devlet teşebbüslerinin devamlı genişleme
si temayülüne karşı, hususi teşöbbüsü himaye 
eden ne gilbi tedlbirler alınacaktır? Bu mevzuda 
yalnızca Anayasanın prensipleri kâfi gelecek mi
dir? 

Her iki haldede Anayasanın 39 ncu maddesi
nin üzerinde durmak icalbediyor. 

Anayasanın 39 ncu maddesine göre «Kamu 
ihizımeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu ya
rarının gerektirdiği hallerde gerçek karşılığı ka
nunda gösterilen şekilde ödenmek şartiyle Devlet-
leştirilebilirler.» 

Dikkat edilirse bu madde Devlete çok geniş 
bir salâhiyet vermekte ve tatlbik edilmesi için de 
kamu yararının gerekmesinden ve kamu niteli
ğinden başka şart aramamaktadır. Yani hususi 
teşebbüsün .mahiyeti, büyük ve küçük olması 
ehemmiyetli olmadığı gibi, umuma şamil veya bir 
kişiye aidolup, olmaması da mevzuulbabis değil
dir. 

Devlet bu maddeye göre istediği bir müessese
yi kamu hizmetine yarar diyerek devi eleştirebi
lecektir. Halbuki bugünkü ekonomik faaliyetler 
öylesine girift bir hal almıştır ki, hangi tesisin 
kamu hizmetine yaradığı ve hangi tesisin yara
madığı meselesini çözmek çok zor ve sübjektif hü
kümlere bağlıdır. Meselâ sinema ve tiyatro gibi 
teşebbüsler bile kamu hizmeti vasfını taşıyan ve 
kamu yararına hizmet eden teşebbüslerdir. Aca
ba Devlet icabında bunları devletleştirebilecek 
midir? O halde Anayasanın 39 ncu maddesinin 
«kamu hizmeti» ve «kamu yararlığı» tâbirlerinin 
Ihudutlandırılmasında zaruret vardır ve plânda 
bu mesele açık ve kesin bir şekilde halledilmemiş-
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tir. Ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrası da Dev
lete devletleştirdiği hususi toşefbbüsün bedelini 
on yılda >ödeıme hakkını tanımaktadır ki, (bu 
hülküm tesisi elimden alınan ıbir vatandaşın 
yeni teşebbüslere girişmek imkânını da orta
dan kaldırmaktadır. Bu endişelerin şevki ile 
hususi teşebbüs tereddüt içinde bulunmakta
dır ve hususi teşebbüsün kendisinden beklene
ni vermesi için mutlaka bu endişelerden kur
tarılması icabeder. 

39 ncu maddenin yabancı sermaye üzerinde 
bıraktığı tesirde çok menfidir. Bu mevzuda ra
por ıhazırlıyan bir yabancı mütehassıs aynen 
şöyle diyor; «39 ncu madde, Türkiye'de yatı
rım yapacak olanlar için büyük bir ehemmiye
ti haizdir. Hangi teşebbüslerin kamu hizmeti 
niteliğini taşıdığını kimse bilmez, bulabildiği 
en kuvveli hukuk otoritelerinin kanaatma da
yanarak öğrenebildiğime göre, bu hüküm Türk 
kanununda bir yeniliktir». Görülüyor ki bu 
madde sadece yerli sermayeyi ürkütmekle kal
mıyor, aynı zamanda yabancı sermayeyi de 
endişe ve tereddüde sevkediyor. 

Muhterem Milletvekilleri, yukardan beri 
bütün konuşmamızla beraber ilerde plânın 
muhtelif bölümlerinde söyliyeeeklerimizi de 
nazarı itibara alarak, Türkiye'nin beş yıllık is
tikbalini olgunlaşmamış, tatbik kabiliyeti ol-
mıyan ve muvazeneden mahrum bulunan bir 
dokümana bağlanmanın memleketin iktisadi 
ve sosyal bünyesine geçirilmiş bir çelik kafes 
tesiri icra edeceğini ve plâna hâkim olan zih
niyetin milletimizi gelecekte, 

1. Enfrastrüktürdenı 
2. Temel mallardan, 
3. Hususi teşebbüsün yaratıcı kudretinden, 
4. Sıhhatli bir ticari hayat ve dış tediye 

muvazenesinden, 
5. Sosyal bünyede şiddetle ihtiyacını his

settiğimiz muvazeneden, 
6. Hizmetlerin en 'küçük nüfus toplulukla

rına iletilmesinden, 
Hulâsa olarak büyük milletimizi, şiddetle 

arzu ettiği ve ümitle beklediği ilerlemeden, mah
rum bırakacaktır. Ve son derece durgun ve 
hattâ geriliyen bir ekonomik ve sosyal düzene 
doğru götürecektir. 

Böyle bir dokümanın Türk topraklarına ve 
Türk milletine vereceği zararların vebalini taşı
maktan cidden ve hakikaten korumak gerektir. 
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Sözlerime son verirken hepinizi hürmetle se

lâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hilımi Baydur. 
HlLMÎ BAYDUR (Muğla) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Ibugün müza
keresini yaptığımız konunun (memleketimizde 
bir asrı mütecaviz bir tarihi vardır. Osmanlı 
imparatorluğunun yıkılma tehlikesi ve Ibuna 
karşılık Avrupa milletlerinin ileri ve müreffeh 
manzarası karşısında tanzimattan beri memleke
timizde bir ilerleme ve bir kalkınma arzusu 
uyanmış ve muhtelif devrelerde muhtelif teşeb
büslerde bulunulmuştur. Mustafa Reşit Paşalar, 
Mithat Paşalar ibu devirlerin ilerleme lideri ol
muşlardır. 

ikinci Meşrutiyet devrinde bu konu daha ziya
de ilim ve fikir mevzuu olmuş, Avrupa'daki 
muhtelif cereyanların tesiri altında özel teşeb
büsle mi, yoksa Devlet vasıtasiyle mi daha iyi 
ve başarılı kalkınma, ilerleme ve kurtarma 
olur münakaşaları yapılmıştır. Maalesef tarihî 
mukadder imparatorluğun hayatına hâkkn ol
muştur. Harbler, insafsız ve intikamcı parti mü
badeleleri, bilgisizlik ve tecrübesizlik İbu mev
zularda düşünüp hazırlanarak memleket hayrı
na faydalı bir eser meydana getirmeye meydan 
bırakmamıştır. 

Ancak, çetin ve başarılı istiklâl Savaşından 
sonra Cumhuriyet Devrinde Atatürk 'ün direk
tif ve rehberliği ile her cihetçe harap *olan va
tanın imar ve iktisadi kalkınma meseleleri 
ehemmiyetle ele alınmış ve düzene koymak 
için büyük emekler ve gayretler sarf edilmiş
tir. Yapılan iktisat kongrelerinde ve ilmî top
lantılarda tutulacak yol tes'bit edilerek karma 
ve muvazeneli bir iktisat politikası tatbik edil
miştir. Devletin yapabileceği Devlete ve şahsi 
teşebbüsün yapabileceği ferdî teşebbüslere bıra
kılmıştır. Bu suretle iktisadi gerçek ve reali
telere uyulmuş iyi netice alınmıştır. 1930 sıra
larında Devletçe mütevazi plân tatbikatı yapı
larak iyi sonuçlar temin edilmiştir. Mevcut sa
nayimizi bu devreye medyunuz. 

Aziz arkadaşlarım, bugün konuşma ve müza
keresini yaptığımız bu plânın aynı gerçekler
den ilham aldığını görmekteyiz. Geçen 10 sene
lik plânsız devrenin iktisadi hayatımızı müşkül 
hale sokması 27 Mayıs ihtilâlimin zaruri fak
törleri arasındadır. Bu sebepltTiktisadi ve ma
lî politikayı gelip geçici Hükümetlerin yalnız 
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takdirine bırakmamak için plânlama Anayasa
mızda ehemmiyetle yer almıştır. Bu sebeple 
bu mevzua mühim bir para tahsis edilerek bu 
kıymetli eser meydana getirilmiştir. Ancak, bu 
plân bir nazariye ve faraziyedir. Asıl mühim1 

olan nazariyattan ziyade tatbikat meselesidir. 
iyi programlar, plânlar, kanunlar yapılabilir. 
Fakat tatbikat kifayetsiz olursa, iyi netice alma
nın imkânı yoktur. Bu sebeple her şeyden evvel iş 
sevk ve idare kabiliyeti olanları dikkatle mühim 
yerlere, köprü başlarına getirmek lâzımdır. Plân 
ve kalkınma felsefe ve inancını verilecek konfe
ranslarla, açılacak kurslarla tenvir ve devamlı 
broşürlerle daima ikaz etmek lâzımdır. Bu mev
zuda yetiştirilecekler üzerinde de dikkatle seç
me yapmak ica'betmektedir. 

Aziz arkadaşlar. Yeni tarh edilecek vergi
ler üzerinde çok hassas, ölçülü ve dikkatli olmak 
lâzımdır. Halkın tahammülü derecesini gözden 
kaçırmamalıyız. Plânın millet nazarındaki itiba
rını muhafaza için bu nokta çok mühimdir. 
Fransız eski Maliye Nazırlarından Mösyö Kay-
yö'nün meşhur sözü vardır : «Vergi vergiyi öl
dürür.» der. Bu prensibi gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. 

Zirai Vergi de mühim bir mevzudur. Çiftçi 
aşardan kurtulmak suretiyle Cumhuriyet devri
ne minnettardır. Yalnız yeni durum icabı Zirai 
Vergi tanzim edilirken çok dikkat etmek lâzım
dır. Köylünün ve çiftçinin hayat standardı çok 
düşüktür. Bu vergi ancak büyük çiftçiye in
hisar etmelidir. Hükümetin de bu noktayı dik
kat nazarına aldığını öğreniyoruz. Plân tatbika
tı esnasında katiyetle israftan çekinmek lâzım
dır. Bu milletin bir kuruşunu dahi sarf ederken 
dikkatle üzerinde durmalıdır. 

Plânın tahakkuku için 'bütün memlekete ve 
hattâ bütün dünyaya idarenin ciddî ve isabetli 
tutumu ile itimat telkin etmesi lâzımdır. Sivil, 
asker, basın, üniversite, öğretmen, gençlik, köy
lü, şehirli ve işçi ve bütün milletin maddi ve 
mânevi yardımını ve itibarını temin yollarını 
aramalıyız. Kalkınma yapan Batı - Almanya, 
Japonyo, italya ve hattâ Hindistan güzel bir ör
nektir. 

Plân ve kalkınma hususunda büyük mesuli
yeti üzerine alan Hükümete başarılar diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Şaban Keskin. 
ŞABAN KESKİN (Çankırı) —Muhterem 
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arkadaşlar, halk efkârının ve hattâ dış âlemin 
aylardan beri izledikleri ilk 5 yıllık kalkınma 
plânının yüksek huzurunuza gelişi memleketimi
zin kaderinde 'bir dönüm noktası ve bir ileri 
merhale olacaktır. 

Bütün siyasi teşekküllerin plân fikrinde it
tifak etmeleri de ayrıca övünülecek bir keyfi
yettir. 

Ancak, çeşitli ilim adamlarının ve uzmanla
rın da büyük almteri bulunan bu plânın, daha 
mükemmel, memleket gerçeklerine daha uygun 
ve halk tarafından daha iyi benimsenecek bir 
eser şeklinde yüksek huzurunuza gelmesi müm
kündü. Bu hali ile plâna mükemmel veya iyi 
bir plân demeye imkân yoktur. 

Beş yıllık kalkınma plânı 15 yıllık bir pers
pektif plânın hamle safhası olduğuna göre, hu 
plânın sağlam temellere oturtulmasında ayrıca 
zaruret vardır. 

Plân 'bir yönüyle özel teşebbüse, bir yönüyle 
Devlet sektörüne cazip gösterilmek suretiyle 
karma ekonomi esasına istinadettirilmek isten
miştir.' Fakat, aslında bu iki sektör arasındaki, 
arzu edilen denge katiyen sağlanamamıştır. Bir 
bakıma, bu plân Devlet sektörünün hâkimiyeti 
altında özel sektöre de bâzı hakların tanınması 
şeklinde tezahür etmektedir. 

Şöyle ki, plânda mevcut, umumi ve elâstiki 
ifadeler karşısında, Devlet sektörü her zaman 
içinıher sahada özel sektörün yanında değil, kar
şısında olabilir... Bâzı üstün vasıfları dolayısiyle 
de özel sektörü, bâzı sahalardan silebilir veya 
özel sektörün teşebbüs azmini baltalıyabilir. 

Plânda denilmektedir ki, «Kamu ve özel sek
tör faaliyetlerini kesin çizgilerle sınırlandırmak 
lüzumsuz ve imkânsızdır.» 

Belki kesin hatlarla faaliyet sahalarının sı
nırlandırılması imkânsızdır, ama lüzumsuz de
ğildir. Hiçolmazsa bu mevzuda bir prensip or
taya konabilirdi. Meselâ özel teşebbüsün yapa-
mıyacağı veya iyi neticeler alamıyacağı saha
larda, Devlet sektörüne yer veriknesi ve mev
cutlarının bu esasa göre düzenlenmesi bir pren
sibe bağlanabilirdi. 

Bu umumi ifadeler karşısında, yani, özel 
sektör, devletin ve kendisinin faaliyet sahala
rını bilmeden, emniyetle harcamalara girişe-
mez, yatırımlar yapamaz. 
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Muhterem arkadaşlarım, Devlet yatırımla

rına Türkiye'de mutlak surette ihtiyaç vardır. 
Devlet yatırımı olmadan kalkınmanın gerçek
leşeceğine inanmıyorum. Ancak, arz etmek is
tediğim husus, Devlet sektörünün bâzı dalları
nın özel sektörle rekabete girişecek pozisyonla
ra geçmesi ve geçebilmesidir. Devlet sektörü
nün, üretken alanlardaki faaliyetlere iltifat et-
miyerek mahalle bakkallığına kadar basit iş
lerle uğraşmasını asla uygun bulmamaktayız. 

öok acı da olsa bir gerçe'ktir ki, pek çok 
kamu iktisadi teşebbüsleri memurlarına ve iş
çilerine maaş ödiyen müesseseler haline gelmiş
lerdir. B£ızı siyasi arzuların tatmin edildiği, 
işsiz kimselere iş yaratan imtiyazlı kimselerin 
geçim kapısı haline gelen İktisadi Devlet Te
şebbüsleri çoktur. Bu mânadaki bir devletçi
lik, memleketin kalkınmasını değil, gerilemesi
ni intaceder. 

Meselâ, DDY, her sene 300 - 400 milyon li
ra civarındaki zararı, bu fakir milletin sırtına 
yükler... Halbuki bu müessese özel teşebbüsün 
elinde olsa, bu zarar rakamları ihem kâra dö
ner ve hem de zamanın icaplarına göre faali
yet sahasını genişletebilir. 

özel sektör rekabet dolayısiyle daima dina-
m'ik olmak zorundadır. Halbuki Devlet sektörü 
çok kere dinamik olmak lüzumunu duymıya-
bilir. Gerek sermayesinin tamamı Devlete ait 
ve gerekse özel sektörle ortaklık halindeki mev
cut kamu sektörlerinin bugünkü durumları, 
her yönüyle mutlak surette esaslı bir şekilde 
gözden geçirilere'k, özel sektörü balta!amıya-
cak ve fakat daha dinamik ve üretken sahala
ra yöneltecek şekilde ayarlanmasında zaruret 
vardır. Bilhassa özel sektörle iş birliği yapan 
Devlet sektörü, ortağı olan özel sektörü hima
ye etmekte ve diğer özel sektörlere karşı bir 
üstünlük sağlıyarak plânda mevcut sektörler 
arasındaki adalet ruhunu zedelemektedir. 

Plânda «dengeli kalkınma» fikrine geniş 
yer verilmiştir. Kanaatimce plânın en hayati 
noktası da memleket gerçekleri bakımından 
dengeli kalkınma keyfiyetidir. Sayın Başve
kil Yardımcısı Feyzioğlu plânın takdim konuş
masında «kalkınma, yurdun bâzı bölgelerini 
kendi kaderine terk ederek, yalnız gelişmiş, ya 
da hızla gelişmeye elverişli bölgeleri ele almak 
suretiyle yürütülmiyece'ktir» buyurdular. Bu 
(güzel görüşe iştirak etmemeye imkân yoktur, 
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ancak endişem odur ki, bu husus nasıl tahak
kuk ettirilecektir. Politik endişeler veya yine 
politik tazyikler karşısında bu husus nasıl ger
çekleşecek ve teminatı ne olacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimce mem
leketimizin bugün içinde bulunduğu her saha
daki dengesiz varlığı, ihem mevcut huzursuzlu
ğu geliştirmekte ve hem de yabancı ve zararlı 
ideolojilerin rahatça meımleketimize sızmasına 
imkân vermektedir. Hattâ daha ileri giderek 
rejimi dahi tehdideder mahiyet alması müm
kündür. Bu bakımdan dengeli kalkınmada 
sağlanacak başarı en azından rejimin temina
tı ve iktisadi topyekûn kalkınmanın esası ola
caktır. 

Türkiye'de insan hayatı o kadar tezatlar 
arz etme'ktedir ki bir tarafta bütün konforu, 
bütün medenî araçları ile asrın cazip hayatını 
yaşıyan insanlar, diğer tarafta da mağara dev
ri yaşayan aç, çıplak iptidai insanlar... işte 
aradaki bu korkunç farkın, büyük mesafenin 
azaltılması plânın muvaffakiyeti olacaktır. 

Bilhassa Orta - Anadolu ve Doğu - Anadolu 
gibi geri bölgelere tercihan ve öncelikle har
camaların ve yatırımların yapılmasında büyük 
isabet olacaktır. Böylece köylerden şehirlere 
olan büyük akımlar da büyük ölçüde azalacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; plânm radyo bö
lümüne de kısaca temas etmek istiyorum. Plân
da televizyona yer verilmeyişini her ne sebebe 
dayanırsa dayansın 'katiyen doğru bulmamak
tayım. Televizyon bugün bir lüks değil, bir 
ihtiyaç, bir eğitim ve öğretim vasıtası ha
line gelmiştir. Türkiye'de kurulacak bir tele
vizyon vericisiliin Devlete büyük bir yük yük-
liyeeeğini taihmin etmiyorum. Kurulacak bir 
verici istasyonu çok kısa bir zamanda sadece 
reklâm ve ilânlarla kendini amorti etmesi müm
kündür. Alıcı cihazlar için de ithalâta ihti
yaç yoktur. Türkiye'de mevcut fabrikalar bu 
ihtiyaca cevap verecek seviyeye ulaşmışlardır. 
Meselâ sadece İstanbul'da kurulmuş olan ve 
Orta - Şarkın en modern tesislerine sahip bu
lunan Türle Philips, Radyo fabrikaları ka
lite ve ucuzluk bakımından da gerekli talebi 
karşılıyacak kapasiteye ve tekniğe haizdir. 

Bu hususun plânda yer almaımış olmasına 
rağmen bir çözüm şeklinin muhterem Hükü-

— 319 — 



M. Meclisi B : 8 
metçe 'bulunmasında fayda mülâhaza etmekte
yim. • 

Plânda yurdun muhtelif yerinde 4 - 5 radyo 
istasyonunun kurulacağı belirtilmektedir. Kuru
lacak bu istasyonlar acaba kendi bölgelerine 
neşriyat yapabilecek takatte olmaları isabet
sizdir. Bugün Türkiye'de yalnız Ankara Rad
yosu memleket radyosu hüviyetindedir. Di
ğer bütün radyolar - istanbul Radyosu dâ
hil - bölge radyolarıdır. Bu bakımdan zayıf 
takatli birkaç radyo istasyonu daha kurmak-
tansa, İstanbul gibi sanat, kültür, teknik ve 
sair hususlar gibi geniş imkânlara sahip bir 
yerde ve yurdun her tarafından dinlenebile
cek takatte bir istasyonun kurulmasında da
ha fazla isabet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; plânın en önemli 
kısımlarından birisi de şüphesiz finansman 
mevzuudur. Plânın dahilî ve harici finansman 
mevzuu en az plânın mükemmeliyeti kadar de-£ 
ger taşımaktadır. Zira plâna hayatiyet verecek 
para temin edilemezse ya da isabetsiz kay
naklardan temin cihetine gidilirse plândan umu
lan neticeyi beklemek zorlaşır. Ve belki de 
imkânsız hale gelir. 

Sayın Başvekil Yardımcısı, plânın takdim 
konuşmasında, «Kalkınma, büyük kütlelerin 
ıstırabı ve sefaleti pahasına da yürütülmiye-
cektir» dediler. Sayın Maliye Bakanı da tekel 
maddelerine, akar yakıta, Damga Resmine, 
harçlara, zirai gelirlere ve esnafa yapılacak 
zamlardan ve vergilendirmeden bahsettiler. 
Bu iki görüşü bağdaştırmaya imkân yoktur. 
Zira tekel maddelerine, akar yakıta, Damga 
Resmine, harçlara yapılacak zamlar ve yeniden 
ihdas edilecek veya ıslah edilecek Esnaf yer
gisi geniş halk kütlelerinin ıstırabını ve sefale
tini çoğaltacaktır. Aslında bugünkü haliyle da
hi zor geçim şartları altında bocalıyan halka 
bir de bu yükün tahmil edilmesi katiyen doğ
ru değildir. Istırap ve açlık üzerine bir kal
kınmanın inşa edilmesi, hiçbir zaman halkın 
tasvibine mazhar olamaz. 

Plânın beraberinde bâzı zamları ve vergi
leri de getirmek zorunda oluşu plân için bir 
bakıma talihsizlik ve bir bakıma zaıf olmuş
tur. Plânın istenen sonuçları getirebilmesi 
için elbette yeni iç finansman kaynaklarına ihti
yaç vardır. Ancak bunun fakir halk kütle
lerini daha zor durumlara düşürecek kaynak-
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lardan temin edilmesinde plânın muvaffakiyete 
erişilmesi bakımından da hatalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerime son ve
rirken şu hususa önemle işaret etmek iste
rim ki; plân bütün hata ve noksanlarına 
rağmen bütün politik rüzgârların tesirinden 
uzak tutularak iyi tatbik edilirse bu noksan 
ve hataları kaaptmak mümkündür. Buna rağ
men mükemmel bir plân iyi tatbik edilemezse 
arzu edilen neticeyi sağlıyamaz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın ihsan önal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arka

daşlar, 
1. Bendeniz kalkınma plân tasarısının tü

mü hakkında görüşlerimi ifade ederken ev
velâ plân fikri üzerinde duracağım. Şüphesiz 
hiçbir kimse bir kalkınma plânı fikri karşı
sında olamaz. Hattâ tasavvur bile lüzumsuzdur; 
ancak kalkınma plânı hakkında şahısların, par

t i ler in ve milletlerin görüşleri başka başka ola
bilir. Bunu da tabiî karşılamalıdır. Ancak gö
nül isterdi ki, 5 senelik plânın bu tenkidleri 
bundan iki ay evvel yapılmış olsun ve plân 
tekrar Hükümete iade edilsin; bu güzel, yapıcı 
tenkidi erin ışığı altında plân «bir defa daha 
gözden geçirildikten sonra Meclise gelsin ve 
memleket realitelerine daha uygun olarak son 
şeklini alsın ve kanunlaşsın. Bir 'milletin kal
kınma plânı yapılırken, onun o milleti tem
sil edebilmesi için üç beş kişinin veya bir par
tinin tasarrufuna bırakılmamalıdır. Çünkü 
plânın muvaffakiyeti bütün milletçe benim
senmesine bağlıdır. Bunun için kalkınma plân
larının millî bir plân olması lâzımdır; yani 
onu meydana getiren ihtisas ve ilim heyetinde, 
memleketin ekonomisinde rol oynıyacak bütün 
müesseselerin temsil edildiği gibi bütün ikti
sadi sahada memleketin yetiştirdiği otoritele
rin ve bütün partilerin de temsil edilmesi ge
rekirdi. işte böyle bir plânlama konseyinde 
plân millî bir karakter alarak, memleketin 
iktisadi ve içtimai realitelerine en uygun bir 
şekilde çıkmış olurdu. 

Devlet Plânlama Dairesinde bulunan çok 
muhterem arkadaşlar. Çok sıkı ve fe-
ragatkâr çalışmalardan sonra bize çok kıy
metli dokümanlar vermek suretiyle, mem
leketimizin bugünkü iktisadi ve içtimai 
ruhunu bütün açıklığı ve aynı zamanda acı-
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ligiyle meydana koymuş bulunuyorlar. Bun
dan dolayı cidden kendilerine oçk müteşekki
riz. îş'te bu durum ve bu sarahat karşısında, 
bir plân yapılırken yalnız muayyen bir züm
renin görüş zaviyesi, temel fikirleri ve hattâ 
direktiferi altında önümüze getirilmemeli idi. 
Bence böyle uzun vadeli bir plânın mesuliyeti
ni bir taraflı yüklenmek pek akıllıca bir ha
reket olmasa gerektir. Şimdi, âdeta bir emri
vaki şeklinde önümüze getirilmiş bulunuyor 
ve aıman konsorsiyuma yetişmezse dış yardım 
çok düşer falan gibi bir nevi endişe ve tutum
larla biran evvel 'kanunlaştırılmak isteniyor. 
5 senelik bir kalkınma plânı ne böyle (bir taraf
lı hazırlanmalı ve ne de böyle ımühim bir kanun 
15 - 20 güne sıkıştırılmak idi.. 

2. Plânlamada gaye : Şüphesiz ki, en ras
yonel şeOrilde Ibir yatırım ve çalışma metodu 
ile kısa zamanda kalkınmadır ve bunun da sos
yal (adalet prensiplerine uymasını istiyoruz. 
Ancak burada hangi iktisadi doktrin sosyal ada
leti daha fazla temin eder ? Bu hâlâ 'bugün bile 
çclk kabili münakaşa olmakla beraber, son za
manlarda bir görüş birliğine doğru temayül art
mıştır. Burada sosyalizm ile sosyali adaleti ka-
rıştınma'mak lâzımdır. Devletçiliğin de sosya
lizme ne kadar girdiğinin (münakaşasını burada 
yapacak değilim. 

Buıgün garp medeni dünyası karma ekonomi
yi tercih etmektedir, iktisatçılar bu hususta 
büyüik ekseriyet halindedirler. Fakat önceliği 
özel teşelbbüse tanımaktadırlar. Devlet ancak 
özel teşebbüsün girmediği ve memleket hayati
yeti için lüzumlu işleri yapmalıdır. 

3. Sosyalizm ve devletçilik mi, yoksa özel 
teşelbKüsçülük mü millî geliri artırır ve sosyal 
adaleti temin eder? Şimdi ben bunun cevabını 
kendim verecek değilim. Fakat bir zamanlar 
sosyalizmin, devletçiliğin en hararetli müdafii 
olan sosyalist iktisatçı, sendükalist liderlerin 
ve hattâ Kruşof'un ifa'deleriyle cevaplandıra
cağım. Şimdi sizlere şu ifadelerimi okuyacağım 
«Amerika sendikalarında komünistler temizle
nerek eritildi ve sosyalizmin de artık modası 
geçti.. Henüz 'bağımsızlıklarına (kavuşmuş, geri 
kalmış Afrika milletlerinden sosyalist aydınlar 
vardır. Ama bunlar çok iyi giyinmekte, çok iyi 
yemekte ve pek rahat bir hayat yaşamaktadır
lar. Sefil ve aç Afrikablar ise; 'onlar sosyalizm 
edebiyatı yaparken, ekmeğe hasret çekiyorlar. 
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Emekçiler gittikçe güçlenmekte, sendikalar 
gelişmekte ve gerçekten değerli emekçi liderler 
yetişmektedir. Bu güçleniş ve Ibu gelişme sos
yalizmin değil, sosyal adalet esası üzerine ku
rulu özel teşebbüsçülüğün bir neticesidir». 

Bunları söyliyen kimdir biliyor musunuz ? 
Ne milyarder bir Amerikalı patron ve ne de 
onun vekili. Bu sözleri söyliyen inandığı dâva 
uğruna mücadele ederken, gangsterler tarafın
dan gözleri kezzapla yakılan, emekçi konuları 
üzerinde /kaleme aldığı yazılar günde 300 gaze-
de birden yayınlanan ünlü Amerikalı gazeteci 
ve şuurlu sendikalist Victor Reisel'dir. Burada 
şunu belirtmek gerekir : Sosyal iadalet prensilbi 
üzerine kurulu bir özel teşebbüsçülüğü savun
mak nasıl talancılığı ve istismarcılığı savunmak 
değilse; sosyalizmi ve hele Devlet kapitalizmi
ni savunmak da, emekçinin hakkını ve çıkarını 
savunmak "değildir. Tabiî ekonomi bakımından 
cevaplandırılması gereken husus şudur : Millî 
gelir ve bunun içindeki, emek unsurunun payı, 
acaba sosyalist kamulaştırma metodlariyle mi, 
yoksa, özel teşebhüsçülük yoliyle mi daha fazla 
artmaktadır? Batılı emekçiler, bu sorunun ce
vabını hür seçimler sonunda oylariyle vermek
te ve özel teşeblbüsçü partileri iktidara getir
mektedirler. Zira onlar tecrübe ediyorlar ve 
görüyorlar ki, özel teşebbüsçü bir ekonomik 
düzen millî geliri sosyalizmden çok daha fazla 
artırdığı gibi, bunun sonucu olarak emek un
surunun payı da artıyor ve işçi refaha kavuşu
yor. Yine onlar Ibiliyor ki, özel teşebbüsün 'ol
madığı bir ülkede işçiler de teşkilâtlanamazlar, 
gelişemez ve haklarını kendi kuvvetleriyle ala
bilecek duruma gelemezler, işte batılı işçiler 
sosyalizmin karşısmdadırlar. işte ibunun için 
emelkçi dâvasını kendine dert edinen V. Reisel, 
demokratik sosyalizme de totaliter sosyalizme 
'de karşıyım; sosyalizm hiçbir türlü halkın 
dertlerine çare bulamamakta ve 'bulamıyacaik-
t ı r ; ingiliz işçi Partisi Lideri de geçenlerde ba
na Marksçı sosyalizmden vaz'geçtiklerini söyle
di, bugün sosyalizm, ancak, Çin'deki bâzı ko
münlerde yer etmiştir, demektedir. 

Demokrat sosyalistler sanayilerin devletleş
tirilmesini artık sosyalizmin bir esas şartı ola
rak telâkki etmemektedirler. Alman sosyal de
mokratları bunu programlarından çıkarmışlar
dır. ingiliz işçi Tartisi ise bunun bir nimetten 
ziyade külfet halini aldığını nihayet idrak ede-
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bilmiştir. Prof. W. Arthur Levis'in ifadesi ile, 
sanayiin devlotleştirilmeısi plânlama için şart 
değildir. Hükümet sanayii kontrol ile istediğini 
yaptırabilir, ingiltere'de devletleştirmeıye en 
fazla inananlardan M. R. Kelf Cahen devlet
leştirmede sükûtu hayale uğradıklarmı itiraf 
•etmiştir. Prof. Bouer; «Hindistan'daki plân Sov
yet tipi bir plândır ve ağır sanayie kaçar, basit 
bir ifade ile bilhassa sosyalist istihaleyi kolay
laştırmak için Hükümetin ekonomiye tahakküm 
etmesine imkân verdiği için sanayileşmenin 
avantajları evvel ömürde siyasidir, demektedir. 

Devletin aynı zamanda patron olduğu yer
lerde emekçi, emeğinin mukabilini alamamak
tadır. işçi çalıştığı ve kabiliyeti derecesinde 
mükâfatlandırılmalıdır. Aksi takdirde sosyal 
adalet prodüktiviteyi reddetmek demektir. Kâr 
randımanın bir milyarıdır ve onsuz iktisadi ge
lişme tamamen durur. Maaş ve barem usulü ol
duğu için çok zaman suyu getiren de testiyi 
kıran da bir olunca, ne randıman ve ne de sos-
(yal adalet, olur. 1961 yılı Hürriyetler Dirliği 
Komünist Partisinin 22 nci kurultayında Kru-
şof dahi, daha uzun bir müddet içıin ücretler
de çalışmanın esas cazibeyi teşkil etmesi icabet-
tıiğini ve çalışma mükâfatlarının yapılan iş nis-
Ibetinde dağıtılması hususları üzerinde durmuş
tur. Bu hakikatleri acı tecrübeler göstermiş
tir. 

30 senelik tecrübelerden sonra devletçi ve 
sosyalist kimseler dahi artık karma bir ekono
mi ve bunda da özel teşebbüse öncelik veril
mesini kabul etmektedirler. Buna canlı iki mi
sal vereceğim. Biri Amerika, diğeri Garbi - Al
manya. Acaba bir Amerikan basit iğcisinin ha-
yaıt standardını diğer sosyalist ve devletçi mem
leketlerdeki üst tabakadaki insanların hayat 
standartlariyle .nrakayese edebilir misiniz?... 
Şarki - Almanya ile Garibi - Almanya arasında
ki şu 15 sene içerisindeki kalkınma farkını 
kim inkârdan gelebilir? Sosyal adalet, zengini 
fakirin seviyesine indirmek değildir. Patronun 
çok daha fazla kazanmasını ve işçiyi istismar et
mesini önlemek için % 85 gibi vergiler konur
ken, muhakkak olan bir hakikat varsa o da, 
emekçi her zaman devletçi olan memleketlerden 
daha fazla mükâfatlandırılmakta ve id,dia edi
len sosyal adalete daha fazla yaklaştırılmakta-
dır. Dünya milletleri bu hakikatleri itiir.af eder
ken bizim hâlâ sosyal adalet devletçilikle olur 
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inancında bulunmamız bizi çolk vahim yollara 
götürebilir. Bugüne kadar Devlet teşekkülleri
nin iktisadi durumlarının hiç de parlak olma
dıklarını kimse inkâr edemez. Bu demekte de
ğildir ki, memlekete hizmet etmemişlerdir. An
cak aynı yatırımın özel teşebbüs elinde çjok da
ha randımanlı olduğu bâniz bir hakikattir. Ve 
bundan 20 - 30 sene evvel Devlet yatırımları 
memleketin ekonomisine, kalkınmasına çak hiz
mette etmişlerdir. Ama artık o işlerin % 90 nını 
yapabilecek hususi teşebbüsler varken, hâlâ da
ha her mahallede Sümerbank malları satmak 
için mağazalar açmaık ve nerde ise menkep sır
tında köylere kadar satış yapmaya kalkmak 
Devleti lüzumsuz ve verimsiz işlerle meşgul et
mek ve özel teşebbüsü baltalamak olur; netice
de randımanı düşürmek olur. Bugün hâlâ dev
letçiliğin sihirli cazibesinden büyük ümit bek-
liyenler yok değildir; ama onlara, bizzat dev
letçi olup da bugün devletçiliğin artık rantabi-
litc ve sosyal adalet bakımından kendisinden 
bekleneni vermediğini itiraf edenleri göstermek 
lâzımdır. Burada bir misal olarak bir ilâcı gös
tereceğim. Doktor olmıyanlarmızın dahi bildi
ği bir diyare ilâcı sulfamit vardır; ismi sulfa-
guanidindir. Türkiye'de 20 senedir kullanılmak
tadır. Ve hâlâ bugün bile sulfaguanidinin ter
kibine girmediği bir müstahzarı hemen hemen 
hiçbir doktor diare ilâcı olarak kullanmak iste
mez. Neden mi, diyeceksiniz? Çürikü sulfagua-
nidin ilk çıktığı zaman bilhassa çocuk ishalle
rinde o kadar güzel tesir göstermiştir ki, bu
gün ondan kat kat daha müessir sulfamid ilâç
ları mevcudolmasına rağmen, hiçbirisine itibar 
edilmez. Ancak dünya literatürünü yakînen ta-
kibeden pek az kimse bu daha müessir ilâçları 
kullanırlar. Sulfaguanidinı Türkiye ilk kul
lanmaya başladığı sene Brİtish Royal Medical 
resech Instin çıkardığı tıbbi bir mecmuada sul-
fasuxinil ve «Phtalazol» keşfedildiği için sul-
faguanidin artık müzelik olmuştur, denmekte 
idi. Çünkü birinci ondan 2 - 3 misli, ikincisi ise 
4 - 5 misli daha müessirdir, diyordu. Fakat bu
rası Türkiye; «Biz bize benzeriz.» Aradan 20 
sene geçmesine rağmen daha iyileri müzelik ya
par, müzelik olması lâzımgeleni hâlâ baştacı 
ederiz. Bunun daha birçok ilâç misalleri vardır. 
işte şimdi ben devletçiliği de buna benzetiyo
rum. Hâlâ hayranları çok az değil... Bunu bu
rada bırakayım. 
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Şimdi, Türkiye ekonomisinde süratli bir kai

linim ayı önleyici temel faktörler nelerdir? Bu 
konuya kısaca temas ettikten ve sermaye ve ya
tırımlar için de temel faktörleri birkaç eümle 
ile göz önüne getirdikten sonra plânlamanın 
'tenkidine geçeceğim. 

Malûmunuz olduğu üzere istihsale giren üç 
unsur vardır: Tabiat - sermaye - kısan gücü ve 
blilgiilsi. 

a) Tabiat. Bir memlekette her türlü tarım
sal imkânları, madenleri, toprak altı ve toprak 
üstü servetleri, tarihî harabeleri ve turistik im
kânları dâhil olmak üzere tafbiat başlığı altında 
toplanır. 

ib) Sermaye. Talbiatle inısan emeği ve bdlgâısi 
arasıaıda köprü kurup istihsalin ölçüsü ve ve
rimini artıran her nevi dayanılabilir vasıta ve 
imkânları temsil eden malî vasıtalardır. 

e) însan emeği ise; insanın fizikî istihsal 
gücü yanında düşünsel kabiliyetlerini ve geniş 
mânada bütün birikmiş bilgi ve tecrübelerini 
içine alan bir tâbirdir. 

Türkiye'de tabiat çok zengindir. Hele nüfu
sumuzla mukayese edersek, hiçbir memlekete 
nasibiûlmıyan z&ngMikltedir. Ancak sermaye ve 
insan .gücü olmadıkça tabiat pasiftir. Sermaye
yi de temim edecek yine insan bilgisi ve emeği
dir. Tabiatda, sermaye de inısan bilgi ve emeği
ni bekler. Büyük tabiat imkânları içerisinde se
faletten kurtulamıyan milletler vardır, (Türki
ye) de buna müsaldar. 

ıŞu hailde insan emeği1 ve bilgisi ile kıyaısfLa-
nıirsa tabdsat ve sermaye Mihsalllde nisfeeten pa
sif uınöcırlarıdi'r. Burada kusan emeğini ve bil
gisinin dinamik ve yaratıcı riolıüne işaret etmek 
istiiyorum. Son yıllarda dahi bu en hayıati fafc-
törün gözden kaçırıldığı g'örtülmeiktteidir. İşte 
bu kafoîl tutumlar, milletleri kendi imlkâru ve 
«mefyıeTİıne yönetmieik yerine dış yardımlara, 
başkasının gayretine bırakmak çök defa bir 
milleti ümitsizliğe sevk ettiği bir' hakikattir. 
öe r i kalmış memllelketlerde kaManımasya esası 
mâni unınsur, işte bütün iktisadi faktörleri bu-
ktp değerlendirecek unsur olan innsan emeği
ne, zelkâsına ve bilgisine ön plânda yer verilme-
yişi Ve bunun anlaşılm^masından ileri' gelmek
tedir. işte Türkiye'de bu uzun vâdeDt plânüla-
ımada bu yönıde dinamik bir tuftuım alınmadığı 
müddetçe, dış yardıımlar ve enjeksiyonlarla, 
kumu fabrika, sermaye ve yatırımlarla geniş 
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ve devamlı kalkınma hamlesine gir^ilebilece-
ği kabul edilemez. Kısacası kalkınma vetire
sinde gerçek zorluğu insanı gücü ve bilgisi sa
hasında anaanamız icabeder. Tabiat zengin ise, 
sermayenin dar geçidi daha rahatlıkla izale 
edilebillliır. Akıllara hayret, hattâ durgunluk 
veren dış sermayenin Türkiye'ye girmesini en
gelleyeni kanuni formaliteler, zorluklar (rüş
vet müessesesine kadar) kaldırılırsa Türkiye 
itStyaeından fazla sermaye bulabilecek durum
dadır. (Çünkü Türkiye'de bakir iktisadi saha
lar her .mcon'leketten daıha fazladır. (Bu bahse 
'biraz sonra tekrar temas edeceğim.) 

'İnsan gücü ve bdllgilsi bakımından millî eği-
«tiim sisteonimiz çok sakîm bir zihniyet içerisin
de ve büyük velbal taşımaktadır. Yirminci as
rım ikinci yarısında hâlâ daha ondokuızunnıcu 
asrın arzuladığı bir saılon münevveri yetiştir
me sisteminden kurtulamamış olması •çok ha
zindir. Ankara, İstanbul gilbi şeMrile'rde topla
nan , ve bu şehirlerin cazibesine, sefahat ve lük
süne kaptırmış veyıa Devlet balbanın marabasın
da vereceği isten başka cifinden bir iş gellmiyen, 
iş saShaisı açmak inisiyatif ve gücümden mahrum 
'kimseleri yetişt&rmekteaı artık vazıgeıçoaıeliyi^. 
Memleketin masa ve salon efendilerine değil, 
imıeisll'ek sahibi ve iş gücü ve bilgisi olan kim
selere ühtiyacı var. însan bilgisi ve gücünün 
bir şialheseri olanı Mersin rafinerisi 3 - 5 Amerd!-
ikalllı mühendMle 70 tane İngiliz teknisyen ve 
kalifiye %çd! nezaretinde yapılmıştır. Artık' 
sanıat ve miesıDekı okullarını nahiye merkepleri
ne kadar götürmemizin zamana çoktan gelmiş1 

ve geçmiş bulunmaktadır. 

Yine asırlardır ekonomimizin sistemi, âmme' 
sektöründe maaş ve barem «isföemiiiyle çatoşıatEL, 
inisiyatifli, çaüjşma ve kabiliyet önleyici ve kör-
letiei kuvvetli âmillerden bürfiı ollmıaktadır. 
Bunların, düşük hayat standartları da burada 
dinıamik kıymetli adamlarını yerleşmesini önie-
'memektedir. Hulâsa sistem her sahada çalışma 
inisülyaıtâfâni önl'eyici faktörlerle doludur. Hızll 
ikadkınaaaa ve nanttalbilite ve dolayoısiyle sosyal 
adalet için bunları) değiştirmek lâzamdır. Mil î 
eğitim ile köyde ve şehirde Türk fertlerini hür, 
müspet, başarıcı şahsiyetler olarak, aynı za
manda kemdi imkân ve intühabına göre topiu1-
>mun maddi, mâneviü terakkisinle yardım edecek 
bir faaliyette bulunmak mecburiyetinde oldu
ğunu hüssedecelk şefkilde yetiştirilmesin© katî 
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zaruret vardır. Plân mânevi bakıımdan hiç tat
minkâr değildir. 

Sermaye ve yatırımlar için temel faktörler; 
1. Huıkuk nizamı (Hukuk Devleti, 2. Müs

takar para, 3. Emniyet ve mülkiyet, 4. Kâr 
ve mükâfat... Hukuk nizamındaki- aksaklıklar 
(kü bizde son senelerini uyandırılan tereddüt
lerde, sermaye yatırımını nasıl engellemiştir.) 

2. Çok mühim bâzı vaziyetlerde , enflâsyo
nun çok iyi ellerde ve bir dereceye kadar iyi 
'kullanılması şartiyle bâzı faydalar getireceği
ne ben kaani idim. Fakat iktisatçılar kılsaca 
şöyle demektedirler : Enflâsyonun fiyat, istih
sali ve ticaretin brokratik usullerle kontrolü 
altına alınabileceğine dair bâzılarında yanlış 
bir zihniyet vardır. Enflâsyon halinde modern 
demokratik Devlet şu üç şıktan birini tercih 
mecburiyetinde kalır : Şayet hem süratli yeni 
sermaye teşekkül ettirecek, hem de enflâsyo
na devam edecek ise ferdî sosyal hürriyetleri 
terk edecektir. Şayet hem hürriyetl'eri muha
faza ve hem de süratli yeni siermaye teşekkül 
'ettirecekse, enflâsyonu terk edecektir. Ve 
şayet hem enflâsyona devam ve hem de ferdî 
hürriyetleri muhafaza edecekse süratli mıaddi 
terakki (yeni sermaye teşekkülü) ümitlerini 
terk edecektir. 

Ümidederiz ki, Hükümet ümit ettiği sermaye 
için bir enflâsyona gitmez veya enflâsyonun te
sirini yapacak gayriâdil vergilere tevessül et
mez. (Dolar 15 liraya bulunmazken 280 den bâ
zı maddelerin dolarına kıymet vermesi gibi) 

3. Mülkiyet - Tasarrufun daimî menfaat te
min edecek bir prodüktif vasıta haline ifrağ 
edilmesinin neticesi olarak tarif edilmektedir. 
Mülkiyet hakkının emniyette olmadığı yerlerde 
halkı çalışmaya, riske, tasarrufa, yatırıma sevk 
etmek güçleşir. Anayasamızdaki kamulaştırma 
ve defaten ödeme yerine 10 sene gibi bir müd
detle takdir edilen kıymeti (ki, çok zaman değe
rinin yarısı olabilir.) ödemek demek o mülkün 
senelik icarının her sene yarısını ödemekle peşi
nen şahsın tasarrufuna son vermiş oluyoruz. Bu
nun üzerine derin derin düşünmemiz lâzımdır. 
Çünkü şahıslar bunu en az Devlet kadar düşü
nürler. 

4. Şimdi kâr ve mükâfat. îşçi çalıştığı ve 
kabiliyeti derecesinde mükâfatlandırılmalıdır. 
Aksi takdirde sosyal adalet ve prodüktüviteyi 
reddetmek demek olur demiştik, işte onun için 
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kâr ve mükâfatı olmıyan bir yatırıma fert veya 
şirketler yanaşmazlar... Dış yardımların celbi de 
onların yatırdıkları sermayenin kârına bağlı
dır. 

Buraya kadar plân fikri, istihsaldeki unsur
lar ve bunların dar boğazlarına işaret ettikten 
sonra şimdi önümüzdeki plân hakkındaki fikir
lerimizi kısaca şöyle sıralıyabiliriz. Plân karma 
ekonomiyi kabul etmekle beraber özel teşebbü
se (diğer karma ekonomiyi kabul eden millet
ler kadar) kâfi imkân ve teşebbüsü teşvik ve 
yardımı temin etmemiştir. Yuvarlak konuşma 
vardır. Nitekim Odalar Birliği de plânın bu tu
tumundan şikâyetçidir. Evet özel teşebbüs ser
best bırakılmıştır. Ama iş dövize dayandığı za
man krediye ihtiyaç olduğu zaman Devlet bu
nun teminatını sarahaten göstermemiştir. Hal
buki Devlet aynı para ile bir iş yapacağı yeri
ne özel teşebbüsü o işe teşvik etmekle onun ser
mayesinin katılmasiyle iki misli vüsatte yatırım 
ve iş yapılmış olur. Ve hem de özel teşebbüste 
rantabilite daima daha yüksek olacağından mil
lî istihsal ve dolayısiyle kalkınma daha yüksek 
olur. 

Gelişmemiş memleketlerin hemen hepsinin 
malî bünye istihlâki teşvik edici ve tasarrufu 
güçleştiriri bir mahiyet taşır, Hükümetlerin si
yasi ilgisi dolayısiyle tarım müstahsıllarından 
vergi almaya ve lüks maddi istihlâki kısmaya 
yanaşmamaktadırlar. iktisadi Devlet Teşekkül
leri istihsal ettikleri mal ve hizmetleri çok za
man maliyetinden düşük fiyatlara sattıkları için 
istihsal tesislerini genişletmek için tasarrufta 
bulunamamaktadırlar, işte Türkiye'de seneler
dir bu haller devam ettiğine göre hâlâ Devlet 
yatırımlarında ısrar etmenin mânası pek anlaşıl
maz. Tabiî bâzı sahalara bu Devlet yatırımları 
olacaktır ama özel teşebbüsün çok geniş yatı
rımlara geçmesi için her türlü kolaylık gösteril
melidir. Schumsber halkın ne yapmak istediği
ni tesbit et ona daha iyi yapması için yardım et 
diyor. Millî sermaye yatırım böyle artar ve do
layısiyle istihsal de. 

Memleketin bir realitesi var. Bugün 21 - 22 
milyon köylü vatandaş var bunların % 30 u 
nerde ise Tunç Devri yaşıyor. Bugün 30 milyo
na yaklaşmak üzere olan nüfusumuzun bu 22 
milyonu kuru ekmeğini dahi temin edememekte
dir. Türkiye milleti bir ağaç ise kökleri de iş
te bu 22 milyon köylüdür. Bir ağaç köklerin-
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•den ne kadar n-emalanırsa o kadar dallanır ve 
büyür. Bu kökler gıdasız kalır ve derinlere gi
remezse ağaç kurumaya mahkûmdur, işte acı 
hakikat burada meydana çıkıyor. Bu 22 milyon 
köylüyü 8 milyon şehirli hiçbir zaman besliye-
mez. Türkiye'nin, en büyük insan gücü orada 
yaşıyor. Şimdi şu mevsimde 15 milyon iş yapa
bilecek insan kış uykusuna dalacaktır, ta baha
ra kadar. Zaten foütün sene üst üste Türk köy
lüsünün çalışması iki aydan fazla değildir. Bil
gisizlik ve imkânsızlıklar içerisinde mütemadi
yen şehirlere akm eden bu insanlar için bir şey
ler düşünülmezken Ankara, istanbul gibi şehir
lerde oturmak istiyenlere (ki, bunlar memleket 
için bir müstahsil değil sırf bir müstehlik olma
larına rağmen) mesken kredisi diye 20 senelik 
40 bin lira gibi banka kredileri temin olunur
ken... Köylüler için 1-2 bin lira kalkınma kredi
si düşünülmez. Lüks inşaatları kısıtlamayı tak
dirle karşıladığımı ıburada ifade etmek isterim. 

Bu beş senelik plânda her şeyden evvel mem
leketin yiyecek ve istihlâk maddelerinin ve sa
nayi hammaddelerinin istihsalinin artırılmasını 
istihdaf eden hamleler görmek isterdik. Çünkü 
I. Evvelâ her gün biraz daha nüfusu artan Tür
kiye'nin yiyecek maddelerine ve istihlâk mad
delerine ihtiyaç var. Bunları dışardan getir
mek mühim döviz meselesidir. II. Sanayi kal
kınması hammadeye ihtiyaç gösterir. III. Muh
taç olduğumuz ithalât dövizini bu zirai maddele
ri satmakla ancak temin edebiliriz. Bunu sınai 
maddelerimizden bugün için temin edemiyeceği-
miz şüphesizdir. Bakınız iktisatçılar ne diyor. 
Nüfusunun % 70 inin toprak üstünde yaşı-
yan ve hayatını topraktan kazanan Hindistan'
da ağır sanayie ve temel sanayie, zirai ve müs
tehlik maddeler sanayiine nazaran tanınan rüç-
haniyet menfi netice vermiştir. Devlet sektörü 
sarfiyatının yarıdan fazlasını sınai teşebbüslere 
hasretmekle ekonomik hinanm üzerine inşa edi
leceği ziraatin ihmale uğraması son 10 senede 
(% 1.8) millî gelir artışını hayli düşürmüştür. 
Türkiye'de nüfusun % 90 inin köylerde olduğu 
ve zdraatle meşgul olduğu nazarı itibara alınır
sa Türkiye kalkınması için zirai ve küçük sana
yi yatırımının ehemmiyetini daha iyi anlaşılmış 
olur. 

İşte bendeniz yurdun temeli ve milletin ha
yat kaynağı olan köylerimizi ve köylülerimizi 
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topyekûn kalkındırmak dâvasını yalnız köylü 
mevzuu değil. Şehirli ile birlikte Türk vatandaş
larının başlıca varlık şartı telâkki eylemek, 
Türk köylüsünü medeni insanlık haysiyetine 
yakışır bir refah seviyesinde olmadıkça Türk 
Milletinin medeni dünyadaki yerini hakkiyle 
almasına imkân olmıyacağı ve bir kalkınmanın 
hayal olacağı kanaatindeyim. (Burada Kemal 
Sarıibrahimoğlu'na cüretli ve açık konuşmasın
dan dolayı teşekkür ederim.) Geçenlerde Kü
tahya Azot Sanayiinin Ulukışla yakınındaki Al-
çıtaşı temin eden tesislerini ziyaret ettim. Mü
hendislerin verdikleri broşürleri okudum. Ora
da şöyle bir şey gördüm. Yunanistan'ın ekili 
toprağı Türkiye'nin 1/7 si olduğu halde suni 
gübre sarfiyatı Türkiye'nin 68 misli daha faz
dır. Yani bizim bir kilo koyduğumuz toprağa 
onlar 500 kilo koymaktadırlar. Holânda Tür
kiye'nin 258 mislini gübre sarf ediyormuş. Bu 
bize ziraatteki acıklı halimizi gösterir. Her şe
yimiz Allah'a kalmıştır. Yine 1958 de Münih'te 
Türkiye'de bir numune çiftliğinin buğday ha
şerelerini ilaçlama neticesindeki bir raporu oku
muştum. Buğday tarlalarının dönümü başına 
sarf edilen 4,5 liralık bir ilaçlama ile bir dö
nümden vasati alman bire % 5 -10 yerine va
sati 15 - 20 mahsul almıyormuş. Yine Çukur
ova'da susuz ve gübresiz dönüme alman 50 kilo 
pamuğa mukabil sulamakla vasati 250 kilo alın
maktadır. Artık entansif ziraate geçmemiz katî 
bir zarurettir. 

Amerikalı dostlarım bana zaman zaman, siz 
niçin Anadolu'nun tarihine bakmıyorsunuz? 
Dünyanın en büyük medeniyetleri niçin bura
larda kurulmuş, diye soruyorlar. Evet, benim 
kafam Tarsus. îki milyon nüfuslu bir şehir 
imiş, şimdi 51 bin nüfusu var.. 2 - 5 metre kazı 
yaptığınız zaman büyük asarların toprak altın
da yattığını görürsünüz. Evlerin avluları mo-
zayiklerle süslü... Anadolu'da bu medeniyetleri 
yaratan başta zeytincilik olmuştur. Bugün İs
tanbul'dan Hatay'a kadar 5 - 6 milyar harap 
zeytin var. Bunlar aşılandıktan 3 sene sonra 
mahsul vermeye başlar, beşinci sene bir servet 
olurlar. Bunlar 5 - 10 sene içerisinde 50 - 250 
lira mahsul veren ağaçlar olacaktır. Biz, Türk 
Milleti olarak bir milyar zeytini aşı ve imar et
sek işte millî servetimiz 50 milyar, hattâ 
100 - 200 milyar artacaktır. Memleketimizde 
bu tabiat zenginliği varken, neden bunu düşün-
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meyiz de 5 senede 60 milyar yatırım yapıp I 
millî geliri 21 milyar artırabileceğimizin hesa
bını yaparız. 

Şimdi kısaea sağlık işlerimizin sosyalizasyo
nuna temas edeceğim. (Sağlık işleyişinin sosya
lizasyonuna taraftarım.) Zaten bizde frengi, 
trahom, sıtma ve tüberküloz mücadelelerinin sağ
lık işlerinin sosyalizasyonu kısmen çoktan baş
lamış bulunuyor. İşçi hastalık sigortası bunun 
en son geniş tatbikat şeklidir. Fakat ne yazık
t ı r ki, işçi sağlık sigortası bütün maddi imkân 
ve teşkilâtına rağmen hiç muvaffak olamamış
tır. îş yerleri işçilerine, Avrupa mânasında sağ
lık hizmetlerini temin edecek kadar sigortaya 
para ödemesine rağmen işçilere verilen sağlık 
bakım ve hizmeti çok nakâfidir. 450 - 600 lira
ya aylığı olan bir pratisyen doktora yevmiye I 
100, bazan daha fazla hasta muayene ettiril
mektedir. Bir doktorun bir günde 100 hastayı I 
muayene, teşhis ve reçete yazabileceğini ve bu 
reçetelerden hastanın istifade edebileceğini dü
şünmek ve kabul etmek hem memleket ve işçi I 
için felâket ve tıp ilmi içinde ihanettir. îş yeri- | 
nin, o günkü 100 hasta muayenesi için ödediği [ 
para 2 000 liradır. Fakat o gün doktorun bu I 
mesai mukabili eline geçen 20 liradır. İşçiler [ 
muayene için saatlerce sıra beklerken diğeı* ta
raftan Amerika'da ihtisas yapmış ve her türlü 
fennî imkânları muayenehanesine koymuş dok- v I 
tor günde 1 - 2 hasta muayene için bulamamak
tadır. Niçin sigortalı hastalar serbest doktor
lardan da istifade etmesinler?. Biz, maddi im
kânsızlıklarla içerisinde sosyalizasyona gider- I 
ken bütün imkânlarına rağmen şehir içinde 
bile muvaffak olamıyan işçi sigortaları sağlık I 
sigortası karşısında derin derin düşünmemiz 
lâzımdır. Sosyalizasyonda muvaffak olunabil
mesi için evvelâ bütün imkânlara sahip işçi si- I 
gortalarmda bunu görmek lâzımdır, ister has
taya bakılsın, ister bakılmasın, sigorta iş yer
lerinden sağlık sigortası primini alır, fakat dok
torun çok zaman çıkrıkçılardaki bir usta ha
malın kazancından az bir maaş aldığı için ve 
yevmiye muayene yapabileceğinin 5 - 10 misli 
hastaya bakmak mecburiyetinde bırakıldığı için 
ve hele dağ başlarına kadar sağlık hizmetleri- I 
nin götürülebileceğine ve bunun muvaffak ola
bileceğine kimse inanmaz, bunlar kâğıt üzerin
de hesaplardır. İsviçreli Tabipler Birliği Mer
kez Konseyi Başkanı diyor k i ; «Benim memle- | 

I ketimde bütün işçiler sigortalıdır. Fakat sigor
tanın tek bir doktoru ve tek bir hastanesi yok
tur. Hasta istediği doktora gitmekte serbesttir, 
diyor. Sigorta bu tedavilerin ücretlerini öde
mekle mükelleftir.» Halbuki bizde sigorta 3 
doktora 20 doktorun işini yaptırarak hem dok
torun mesaisini istismarla bir nevi süfli bir ka
raborsacılık yapıyor; Bundan fenası işçinin ha
yatı ye sıhhatiyle oynamak gibi işçi hayatını 
istihkar yoluna gidiyor. Ve çok zaman ya bir 
apartmanı hastane şekline sokuyor, içerisine 
balık istifi hasta yatırıyor. Veyahut da modern 
binalar inşa ettirip içerisini Amerika'da bile 
işte sağlık işlerinin sosyalizasyonunda muvaf
fak olunabilmesi için Türkiye'de mevcut bulu
nan bütün doktorlardan istifade edilmeli ve has-

I taya kendi doktorunu seçme hakkını ve kendi 
hastanesini tâyin hakkı verilmelidir. Aksi 
takdirde bugünkü işçi sigortalarmdaki zihni
yet içerisinde tatbik edilen bir sosyalizasyon
dan, beklenilen netice alınamaz. Bir belediye 

[ muhammini 15 dakikalık bir mesafeye gittiği 
I zaman 50 - 100 lira alırken hayvan sırtında 
I dağlara gidip* otopsi yapan doktora yevmiye 
I harcırah 7,50 lira verilirse, ve usta bir hamal 
I yevmiye 50 - 100 lira, yani ayda 1 500 - 3 000 

lira kazanırken hâlâ daha doktora 450 - 600 
lira maaşta ısrar edilirse Almanya ve Ameri-

j ka'ya doktor akını durdurulamaz. Ne yapsın
lar, ailesini, çocuklarını geçindirmek için dile
necek değil ya. 1948 de İngiltere'de başlıyan 
sağlık işlerinin sosyalizasyonundan sonra îngi-

I liz doktorlarının Amerika'ya akını başlamıştır. 

5 senede 60 000 yatak 113 000 e çıkarılacak-
mış bu biraz hayal olur, kanaatindeyim. Bu ya
taklar tesis edilse dahi bugünkünün asgari bir 

I misli doktor ve sağlık personeline ihtiyaç var. 
Bu nasıl temin edilecek? O zaman acaba bu de
fa Almanya ve Amerikan doktorları Türkiye'ye 
mi akın edeceklerdir? 

Sosyalizasyona tâbi hastalara doktorlarını 
ve tedavi müesseselerini seçmek hakkı vermek 
şartiyle muvaffak olur. Aynı zamanda doktor
ların meslek ve içtimai durumlariyle mütenasip 

I bir maaş verilmeli ve muayyen bir mesaiden 
sonra prim usulü ve fazla mesai ücreti verilme
lidir. Suyu getiren de bir, testiyi kıran da bir 
olursa bu Şark ve memur zihniyeti içerisinde 

I yetişen, % 80 sefalet içinde olan bizlerden 

— 326 — 



M. Meclisi B : 8 
beklenen randımanın almamıyacağını itiraf, ha
kikati söylemek olur. Gerek hastaneler ve ge
rek doktorlar hastalarına bakmakta rekabej 
esasına gidilmezse yani hasta, kim daha iyi 
itina eder ve hastasına kıymet verirse onu ter
cih edeceğini bilirse o zaman müessese ve dok
torlar hastalarına daha iyi bakım ve fennî im
kânlar temin etmekle hastaları ve dolayısiyle 
para kazanacaklarını bilmelidirler. Bu suretle 
bu sistemle hem halk ve işçi daha iyi muamele 
ve tedavi görmüş olacak, hem de tababetin re
fahı ve ilmî seviyesi yûkseelcektir. Bu şekilde 
de Devletin üzerinden, verimsiz çalışan bu has
taneleri tesis etmek masraf ve külfeti de kalka
caktır. 

Bu kalkınma plânı kanun tasarısını Türkiye'
nin beklediği ve muhtaeolduğu kalkınmayı te
minden uzak buluyorum. % 4 gibi bir kalkınma 
hızı Avrupa ile aramızdaki mesafeyi kapatmak 
şöyle dursun Balkanlarla aramızdaki mesafenin 
bile artmasının önlenmesine mâni olamıyacaktır. 
Gerçi % 4 az bir kalkınma değildir. Zaten diğer 
gelişmiş zengin milletler için,) fakat biızim % 4 
dümüz ne ifade eder. Bu Amerika'da on binde 
bir kalkınma hızı ile temin edilen bir millî gelir 
karşılığı bile olamaz. Çünkü halihazır millî geli
rimiz nedir ki. Her halde Almanya'nın % 1/2 
kalkınma hızı (bizim belki de % 20, - 40 kalkınma 
hızımızın vereceği millî gelir artımına mukabil 
olur zannediyorum. Şu halde Türkiye böyle % 
4 - 7 gibi kalkınma hızı ile değil, asgari % 10 kal
kınmamızı temin edecek yollara başvurmalıdır. 
Aksi takdirde memlekette işsizlik ve sefalet her 
sene biraz daha artacaktır. Şu halde insan gücü
müzü harekete geçirecek bütün yollara tevessül 
edilmeli. Hâlâ daha, 19 ncu asır salon efendisi 
yetiştiriyoruz. Askerliği 12 aya indirip, diğer 12 
ayında bu gençleri aynı zamanda bir meslekî ve 
bilgiye kavuşturacak kalkınma ve inşaat işlerin
de çalıştırmayı düşünmekteyim. (Bugünkü hatfb 
stratejisi) 3 -5 sene içerisinde 1-2.milyar harap 
zeytinleri aşı ve imar etmek için bir seferberliğe 
girmek... Yalnız bu hareketi bu hamleler asgari 
millî geliri % 100 artırır. 

Her köylüyü 18 yaşından sonra 2 dönüm bağ 
ve bathçe yapmasını temin ve teşvik etmek bu bir 
angarya değildir. Her köylü çocuğunu ilkokulda 
okutmaya mecbur olduğu giibi bunu da yapmaya 
mecbur tutmak veya temin etmek demek köylü-
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nün sefaletten kurtulması ve dolayısiyle millî ge
lirin % 50 artmasını temin etmek demek olur. 

Zirai kredi o kadar az ki bir milyarın biraz 
üstünde, diğer hususi bankaların da kapasitele
rinin % 20 nispetinde zirai kredi vermeye mec
bur tutulmaları entansif ziraat yapılmasına yol 
açar ve millî gelirle hatırı sayılır bir artma temin 
eder. 

Küçük sanayiin teşviki lâzımdır. Bir beygir
lik motordan fazla kuvvet kullanan veya beş kişi
den fazla insan çalıştıran iş yerleri bir zamanlar 
Muamele Vergisine tâlbi olurdu. Bu % 60 esas 
vergi dışı bir vergileme oluyordu. Bu gibi sakim 
tutumlardan artık uzaklaşılmalı; dükkânların 
atelyeye, atölyelerin fabrikalara intikali teşvik 
edilmelidir. 

Nazari okullar yerine meslek ve sanat okulla
rına geçilmelidir. Bize masa adamı değil sanatkâr 
lâzımdır. Plân yalnız kalkınma değil, Türk mil
letinin kararlı olmak veya bulunmak olmak iş ya
pan adam lâzımdır. îşte bendeniz daha bu şekil
de 10 tane dalha mühim ciheti burada sayabili
rim. Bir millett olarak var olmak veya yok olmak 
dâvasiyle karşı karşıyayız. Bu büyük mesuliyeti 
idrak ederek şu veya bu partide olduğumuzu 
unutarak dâvalarımıza hislerden tecerrüt ederek 
eğilmemiz lâzımdır. Maalesef memlekette partici
lik milleti binbirine nefretle bakan kütlelere böl-
mekmiş gifbi bir yola dökülmüştür. Rey ve san-
dalya endişesi ile hareket ettiğimiz müddetçe ha
kiki bir kalkınma yoluna giremeyiz. 

En büyük neticeyi bize sağlıyacak olan insan 
gücünü rey endişesi ile harekete geçirmekten ee-
kinirsek, bu küçük hesaplardan kurtulamazsak 
memleketin özlediği ve lâyık olduğu kalkınma ve 
refah daima hayal olacaktır. Bütün bütçemizi da
hi yatırsak yalnız köy yollarımızı veya yalnız sağ
lık dâvamızı Avrupa mânasında halledemiyece-
ğimize göre o halde köylünün yolunun yapılması
na suyunun getirilmesine iştirak etmesini sağla
mak lâzımdır. Türkiye her gün 10 milyon insa
nın iş sahalarında çalışması onlara yevmiye 100 
milyon gibi bir gelir sağlarken bunun birkaç mis
li de millî istihsale, millî gelirin artmasına yar
dım etmiş olacaklarını düşünerek yalnız bu 10 
milyon insanın bir senelik çalışması mukabili 
millî gelirin senelik karşılığı 100 milyar olur. 
(#6 milyar bizzat işçinin eline geçen ve 44 mil
yarda onların istihsalinin temin ettiği gelir der-
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ken; ceman 100 milyara) baliğ olur. Bu narenci
ye bahçelerinde çalışıldığı, takdirde yapılan bir 
hesaptır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu; sizin 
konuşmanız lehinde mi, aleyhinde mi olacak? 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Üze
rinde olacak. 

BAŞKAN —• Lehinde konuşacak olan İbra
him Cemalcılar. (Yok sesleri) 

O halde üzerinde konuşmak üzere buyurun 
Zeynel Gündoğdu. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlar; plânın teferruata taallûk 
eden kısımlar hariç, esas üzerinde ittifak ha
linde olduğunu sayın Grup sözcülerinin ko
nuşmaları ile de tebeyyüm etmiştir. Şu hale 
göre plân, şu partinin, bu partinin değil, bu 
Meclisin eseri, Türk milletinin malıdır. Bu ba
kımdandır ki, tatbikatında muvaffak oluna
bilmesi için milletin vekilleri olarak, hepimiz 
vazifeliyiz. Bu görüşün ışığı altında tatbikat
ta gereken kolaylığı sağlamak için bâzı gö
rüşleri huzurunuzda arz edeceğim: Esasa geç
meden evvel, bir noktaya işaret etmek isterim. 
Hepiniz takdir edersiniz ki, grup sözcülerinin 
konuşmaları aynı zamanda o grupa mensup mil
letvekillerinin de temel fikrini tensibeder. Hâl 
böyle iken, bâzı arkadaşların plânda şüpheyi 
üzerine çeken kanaatler serd etmeleri ve bu ara
da geçmiş 10 yıllık devreyle ilgili fikirler ileri 
süren konuşmalar yapmışlardır. Aynı zamanda 
konuşmalarını hususi teşebbüslerle devletçilik 
üzerine teksif etmişlerdir. Bu mesele üzerinde bir 
nebzecik durmama müsaadelerinizi istirham ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçmişin münakaşa
ları ve geçmişin dedikodularının ne bize ve ne 
de millete hiçbir şey kazandırmıyacağma inan
mış sadık bir arkadaşınız olarak, şimdiye kadar 
bu mevzulara katiyen bir nebzecik olsun girmiş 
değilim. Ancak plânı şüphe altına sokan bâzı 
sözler karşısında A. P. Sözcüsünün bir işaretini 
ele alarak bâzı noktalara cevap vermek istiyo
rum. 

A. P. Sözcüsü Sayın Demiray konuşurken, 
bizim ancak 27 senede Yunanistan'ın seviyesine 
erişebileceğimize işaret buyurdular. Bu, bizim 
için hakikaten ibret almamız icabeden bir mi
saldir. Yunanistan Alman işgalinden kurtulduk-
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tan sonra Markos çeteleriyle çarpışırken biz 
Yunanlılara yardım yapmakta idik. Yunanistan 
işgalden, iç çekişmelerden kurtulduktan sonra 
çalışmış, bizi geçmiştir. On senenin ters tatbika
tıdır ki, bizi Yunanistan'dan çok geride bırak
mıştır. Plânı beğenmiyenlere, şüpheyi üzerlerin
den atmak istiyenlere bu misal yeter de artar 
bile. (Bravo sesleri) Yine Devletçilikle ilgili fi
kirler serd edilirken, gazozculuk yapıldığından 
bahsedildi. Bugünkü Devlet Gima, Migros gibi 
teşkilâtları vasıtasiyle mahallerde gazoz, çiklet 
satmakta sanayi, nakliyat nammdaki şirketi 
ile de kamyonculuk yapmaktadır. Gima, Migros 
gibi müesseseler ise zannedersem bu on senelik 
devre içerisinde kurulmuştur. Geçen devirlerde 
özel sektörler değil, özel zümreler korunmuştur. 
(«Bravo, yaşa» sesleri) işte bu sebepledir ki, özel 
sektörün sistemi zedelenmekle kalmamış aynı 
zamanda bugün ne istediğini bilmiyor, özel sek
tör aleyhtarlarına neşriyat sermayesini de işte 
o on senelik zümre kalkınmasının kötü tatbika
tı vermiştir. 

Hudutlu devletçiliğin bu memleket gerçekle
rine uygun olduğu noktasında ben de mutabı
kım. Yalnız hududu aşacak olan bir devletçilik 
bu memlekete muhakkak ki, büyük fenalık ge
tirecektir. Ama plânın ruhu da esasen bu ak
saklığı önleyecek durumdadır. 

Plânın tatbikatında, özel teşebbüs vergiden 
kaçıyormuş gibi bir kısım konuşmalarla bu ha
va verilmektedir. Sevgili arkadaşlarım, özel te
şebbüs vergiden kaçmamaktadır, özel teşebbü
sün prensibini ihya edelim, özel teşebbüsün prensi
bi üzerinde mutabık kalalım, aklı başında olan 
bir özel teşebbüs, kazancının yüzde 80 ini bile 
vermeye taraftardır. Yeter ki, onun prensibini 
ihya edelim., özel teşebbüs prensibini, fikrini ih
ya etmek, memleket gerçeklerine ve icaplarına 
en uygun bir hal yoludur. Ancak bâzı özel teşeb
büsün halkı istismar etmesine de mâni olmak 
lâzımdır. Müsbet yolda yürüyen özel teşebbüs 
desteklenmelidir. Bâzı menfi, ruhlu insanların 
hareketleri özel teşebbüse olan itimadı tahrib-
etmektedir. 

Geçenlerde yeğenime bir ayakkabı aldım, 24 
saat sonra atmak zorunda kaldım. Onun için özel 
teşebbüsün bu gibi halkı istismar etmelerine 
meydan verilmemelidir, halkın canı yakılmama
lıdır. 
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Meseleler konuşulurken Sayın Vehbi Koç'un 

durumundan bahsedildi. Sevgili arkadaşlarım, 
istismarı önlemek suretiyle, hepimiz özel teşeb
büslerde 100 tane Vehbi Koç yaratmak ve bu 
memleketi Batı Almanya seviyesine getirmek 
zorundayız. Buna bendeniz de mutabıkıma. Bu 
gibi teşebbüslerin hayırlı olduğuna inananlarda
nım. Esasen, plân, bugün için hepimizin müşte
rek malı olduğuna göre, plânın bendeniz de 
tatbikatı ile ilgili alınacak bâzı tedbirler üze
rinde durmak isterim. Bu hususların gerçekleş
tirilebilmesi noktasında 15 dakikalık bir zaman 
zarfında uzun uzadıya izahat veremiyeeeğim 
için şimdiden sizlerden özür dilerim. 

Plânın tatbikatında evvelâ çalışma devrine 
taallûk eden tedbirlerin alınmasını ve mahdut 
kimseler elinde bu işlerin kalmamasını ve bu 
işleri yürütecek olan mütaahhit adedinin çoğal
tılmasını zaruri >görmekteyim. Hükümet, bu
günkü mevcut mütaahhit nisbetini en azın
dan iki misline çıkarmalı ve bunlara yeter
li malzemeleri temin etmelidir. 

Üç mühendis, ücretlerine güvenerek, ellerin
deki sermayelerinin nisbetine bakmadan yol 
üzerine, baraj üzerine bir şirket kurmuş. Bun
lar malzeme bakımından takviye edilirse işler 
genişler ve bugünkü mütaahhit adedinin üç-beş 
misline çıkarmış oluruz ve dolayısiyle kazanç
lar dağıtılmış olur. Yoksa bu işler yalnız vergi 
almak suretiyle halledilemez. 

Yeni ihalelerin ufak bölümlerle yapılmasın
da fayda görmekteyim. Avanslı ihalelerin bir
çok mütaahhitleri teşvik edeceği gayet tabiîdir. 

Halihazırda bankaların tutumları ile beş se
nelik plân devresine başarı ile girmenin güç 
olacağını arz etmek isterim. Bankalar, birçok 
kıymetler meyanmda ihtisasa da ehemmiyet 
vermelidir. Teminat mevzuunda çıkarılan güç
lükleri hafifletmelidirler. Teminat taleplerinin 
müsait karşılanması lâzımdır. Tasarruf bonola
rının teminat karşılığı olarak kabul edilmesi, 
banka muamelelerinde menfi bir tesir yapmıya-
cak, bankaların kazançlarına engel teşkil etmi-
yecektir. îş hacmma göre esasen bunl&rtiı hisse
sine de bir şey düşmiyecektir. Bu bakımdan Ar
tırma ve eksiltme Kanununda bir maddenin ta
dil edilip, kabul edilmesinde ben bir fayda mü
lâhaza etmemekteyim. Bu hususlar bu senenin 
bütçesinin içerisinde gösterilerek, bu işlerin 
mütaahhitlerin ve meşgul olan simsarlarının 
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ellerinden kurtarılmasında fayda hissediyorum. 
Bütçenin görüşülmesi yapılırken bu hususla
rın aleniyet kesbetmesi icabetmektedir. Çünkü, 
vatandaş 'bütçeyi eline aldığı zaman nerede ne 
yapılmış, nerede ne olmuş; bunların murakabe
sini yapabilsin. Böylece, ortada bir rekabet ha
vası esecektir ve bunların gerçekleşebilmesinde 
'büyük bir rol oynıyacaktır. Bugünkü 2490 sayı
lı Kanun bu yeniliklerin yapılmasına engel 
teşkil edecek mahiyettedir. Suiistimallerin ka
pılarını kapamak suretiyle, bu kanunun ıslâh 
edilmesinde ve meziyetlerinin biraz daha artı
rılmasında fayda görmekteyim. Mütaahhitle 
Devlet arasındaki vâki ihtilâfların mahkemele-
le düşürülmesi çok büyük aksaklıklara yol aça
caktır. İhtilâfların, fen heyetleri gibi komis
yonlarda halledilmesi, işin mahkemeye aksetti-
rümemesi bir pratik .görüş olarak faydalı ola
caktır kanaatindeyim. 

Nakliyat mevzuunda alacağımız tedbirlerin 
de ıbüyük rolü vardır. Bugün Devlet Demiryol
larının perişan halden kurtarılması, tarifelerinin 
ıslah edilmesi, 5 senelik kalkınma plânının tatbi
kine yar'dımcı olması mühim tedbirler meyanm-
dadır. 

BAŞKAN — Sayın GHindoğdu, üç dakikanız 
kaldı. 

ZEYNEL GÜNDOÖDU (Devamla) — Söz
lerimi bağlarken bir noktayı arz etmek isterim: 
Plân asrımızın bir nevi Tanzimat Fermanıdır. 
O zaman Tanzimat Fermanını baltalamak isti-
yenler, bu memleketi yüzlerce sene geriye atmış
lardır. Bugün plânın karşısına dikilecek olan
lar, tatbikine engel olmak istiyenler Türk Mil
letinin istikbalini tehlikeye düşürebilirler. Bu 
noktayı bütün milletin dikkat nazarlarına arz 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sait Sına Yücesoy. 
SAÎT 'SINA YÜÖESOY (Konya) — Muh

terem arkadaşlar, 
Son 150 seneden beri Türk Milletinin diri-

janlarım ve mesul bilginlerini işgal eden bü
yük dâvaların başında muasırlarından geriler
de kalmaları problemi ile, kalkınma çareleri ve 
gayretleri (gelmiştir. Fakat her devrin mesul
leri kendilerine düşen bütün imkânlara baş 
vurdukları 'halde hiçbir zaman ne fikirlerde bir 
istikrar ve ne de tatbikî bir b'aşarı elde edile
mediği gibi, aksine 'olarak yıkıcı 'huzursuzluk-
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l a n intaceyliyerek cemiyetini normal tekamül 
lü dahi sağlanamadığı görülmüştür. Dalha son
ralar bu gayretler ve başarısızlıklar, artan dış 
telkinlerin saikiyle mecra değiştirmiş ve çok 
tehlikeli uzun vadeli ve ağır mücadelelere 
müncer olan Devlet idare şeklinin değiştirilme
si cihetine sürüklenilmek suretiyle de gaye 
unutulmuş ve böylece memleket korkunç iç mü
badelelere' sahne olmak suretiyle hayati ihti-
lâtlara yol açılmıştır. Ve bmnetice T908 Meş
rutiyet İhtilaliyle ilk hedöflerine ulaşabilenler 
unuttukları hakiki dâvalarına 'henüz eğiieme-
den ve (hattâ düşünecek vakit bile bulamadan 
kendilerini fcaptırdıklan büyük dalgalarım 
önünde sürüklene, sürüklene iSevr Muahedesi
nin önünde soluğu almışlardır. Ve artık bir be
ka dâvası önünde bulunduğunu ıgören Türk 
Milleti, kendine dönerek ve millî hasletlerine 
•iltica ile ancak yok olmaktan kendini kurta^ 
rabilmiştir. 

(Böylece ilhamını ve fikriyatını dışarıdan 
aldığı için birinci kalkmana dâvasının sonun
da koca imparatorluktan elde harap bir Ana
dolu ile 10 milyonluk malûl, yetim ve duldan 
ibaret külçe bir nesil kalmıştır. 
İşte bu acı akıbetten alman bu büyük dersten 

sonra kurulan Cumlhuriyet idaresinin zekî ku^ 
rucusu ve dirayetli diri,]'anı, baş dâvası olan 
millet olarak kalkınma işinin yalnızca kuru ve 
mücerret bir idare şekliyle ve kuru bir plân ile 
değil aynı zamanda bilgi, tecrübe, teknik ele
man maddi imkânlar, millî ahlâk ve seviye ile 
bunları hazırlıyan ve birbirlerine yuğuran za
man teknesinin 'genişçe olması tabet t iğini bil
miş ve 'bu temel unsurlann yetiştirilmesini ve 
hazırlanmasını ön plâna almıştır, buna muvazi 
'Olarak da imparatorluktan İntikal eden moloz
ları, «kapitülâsyonları, düyûnuumumiye, ecne
bi imtiyazlar ve bunlann hepsine bedel olan 
ekalliyet ve muhaceret dâvalarını da»1 ilâ... İm
kânlar nisbetinde radikal ve rasyonel bir şe
kilde hallederek gerçek kalkınma yolunu ac
ımış ve temizlemiştir. 

[Bunu takibeden devrin mesulleri ise bu cid
dî temel başlangıcını birçok saiklerin zoruyla 
da olsa ihmal edere'k daha ziyade politik oyun
lara kapılmış, artan nüfusa ve beliren mübrem 
sosyal ihtiyaçlara muvazi rasyonel ve millî bir 
kalkınma yoluna (gitmemişlerdir. 
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Böylece artan ihtiyaçlar işsizlik ve sefalet 

huzursuzlukları birincilerde olduğu •gibi nazar
ları yine Devlet idaresine tevcih eylemiş, tek 
ve son çare olarak da çok partili demokratik 
rejimi zorlamıştır. îşte bu pisikolojik atmosfe
rin yarattığı ve âdeta kansız bir ihtilâl mâna
sında, süratle iktidara getirdiği Demokrat 
Parti hem müterakim, işsizlik ve sefaletle mü
cadele ve hem de kalkınma dâvasının Ihalli gi
bi iki büyük problem ile aynı zamanda karşı, 
karşıya gelmiş bulundu ve naçar bütün riskleri 
'göze alarak aldığı tedbirlerin, kararların ne
ticesinde, millet olarak rüyalarında göreme
diklerini önlerinde ıgörmenin yarattığı beşeri 
şaşkınlık, hazımsızlık, benlik buhranları, ve 
kıskançlık kompleksleri, cemiyet düzeninde de
rin rahneler ve yıkıcı huzursuzluklara, korkunç 
fikrî aynliklara yol açtı. Ve neticesinde mu
ta t 'anlayışla yine 1908 tipi bir ihtilâl sonun
da bu devirde bütün seyyiat ve 'hasenatiyle bir
likte kapandı ve tarihe mal oldu. Ve artık o 
kdca Türk Milleti başkalarında her gördüğü
nün kendinde de olmasını istiyen bir çocuk 
pisikolojisıi özentisi içinde, demokratik idare
nin son şekli olan nispî seçime ve onun getire
ceklerine naçar sürüklenmiş oldu. 

ÎBöylece açılan yeni devrin ve, son merha
lenin, tek hususiyeti arkasında, denenmiş mu
vaffak olunamamış. Ağır kayıplarla bırakıl
mış, bütün Devlet idare şekilleniyle... 

önünde de kendini be'kliyen son tecrübeye 
amade ıgtöbek adı da konulmuş, zemini de ha
zırlanmış olan komünizm idaresi şekli bulun
makta olmasıdır. 

İBuna göre bu ciddî ve tehlikeli durum kar
şısında her şeyden evvel tarih boyunca kal
kınma sahasında denenmiş plânları ve onla
rın başarısızlık sebeplerini tarifhî akımları için
de siyasi, içtimai ve pisikolojik faktörlerini 
ciddî bir tetkika tâbi tutup, başarısızlıklann 
hakiki ve ilmî sebeplerini tesbit ile işe baş
lanması ve teşebbüse oradan geçilmesi gerekir
di. Ve bahusus böyle ımütevali hezimetlerle 
yıpratılmış basan gücü kırılmış ve başarının 
temel rüknü olan dinî ahlâki, siyasi, fikrî bü
tünlükleri zedelenmiş ve binnetice millî vahde
tin kökten sarsılması ile hasım 'gruplaşmaların 
sokağa taştığı ve sosyal düzenin tam mânasiy-
le bozulup huzur ve itimadın yok olduğu bir 
cemiyette... 
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Muhterem arkadaşlar, 
1908 Meşrutiyet İhtilâlinden sonra 'Türk 

Milleti, dünya muvazenesindeki bozukluklar 
neticesinde sayısız cephelerde çeşitli düşman
larla kanlı savaşlara girmiş ve sonunda da an
cak /millî vahdetinin sayesinde varlığını kurta
rabilmişti. 

27 Mayıs İhtilâli ise bu bakımdan 1908 İh
tilâlinden daha şanssızdır. Zira o zaman düş
man henüz dışarda idi ve mücadeleler cephe
lerde yapılmışlardı. Millî vahdet yalnızca siya
si bütünlükte mevzii bozulmuştu. Halbuki, 
bugün eepfhe içeride açılmış, Muvazene İçeride 
bozulmuştur. Düşman içimizde, millî ve mâ
nevi borçlarımızda ve ne hazindir ki, kafala
rımızın içine kadar girmiş bulunmaktadır. Ve 
bunun içindir ki, mücadeleler fikrî olmak ka
rakterini çoktan kaybetmiş demokratik ölçü
nün dışına çıkmıştır. 

Bugün Türk Milleti, komünist, sosyalist, 
aydın, ilerici, devrimpi, gerici, iillfcü, irkçi, Tti-
rancı, milliyetçi, faşist, cuntacı, kuyruk ve dü
şük gibi ve maalesef mesul Bövlet adamlarının 
dahi katıldığı ve dünyanın hiçbir milletinde 
görülmemiş korkunç bir fikrî tienevvü' Ve inanç 
buhranları içinde, millî vahdetten uzaklarda 
bocalamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, a/eâba bu plânın 
ayaklan bu temellerin han'gisiriin üstüne otu
racaktır? Kuyrukların mı? Düşüklerin mi? İle
rici aydınların mı? Yoksa maskeli sosyalistle
rin mi? Cuntacıların mı? Bunu bütün Türk 
Milletinin huzurunda en ciddî bir 4fa<le iîe so
ruyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir milleti millet 
eden tek varlık onun mililî Tyüıiyesİ, milli vah
detidir. 

27 Mayıs îhtilâli bunu temin edememiş ve 
bu taahhüdünde muvaffak olamadığı gibi ihti-< 
lâlcilerde, bulanık suda balık avlıyanlara mas
ke olmuşlar alet olmuşlardır. Bu olmadıkça 
da hiçbir şeyin yapılamıyacağı bir bedahettir. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi bu kadar çok ve 
mütenevvi cephelerde en ciddî iç mücadelele
rin devam ettiği, tehditlerin Parlâmentoya, 
Hükümete kadar tevcih edildiği bu zamanda, 
başarının tek rüknü olan bu aslî temelin tesi
sini bir kenara bırakarak böyle toplumu top-
yekûn kavrayan bir plânı böyle harap zemin
ler üzerinde yalnızca hayali alacaklarla, haya-
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li verileceklere dayanarak, ortaya atılmayı asla 
izah edemiyorum. Tarihimiz boyunca yapılan 
ve tatbik edilen plânlar açıkea göstermişlerdir' 
ki, fikriyatını dışarıdan alan ve aslî temellere 
oturtulamıyan mücerret kalkınma hareketleri 
ve plânları asla muvaffak olamamışlar ve bi
lâkis felâketlere yol açmışlardır. O halde plâ
nın bu çürük temeller üzerinde başarısı şöyle 
dursun tatbikat aksaklıkları, partizan tema
yüller yine kıskançlık buhranları, mûtat dış 
telkinler, bu mücâdeleleri bir kat daha alevlen
direcek ve bunun sonunda da tarih tekerrür 
ile mûtat veçhile yine bir ihtilâl beklenecek. 
Bu defada da: 

A) tâ, y&m bir akıllı daha çıkıp radyo
dan hiltalb edecek, evvediküi'erden eksük kaldığı
nı zannettiklerini tamıaımlıyacak ve henüz de
nenmemiş idare şekli olan komünizm idaresini 
sıeçelbilL'eoeik. 

B) Veyahut ihtfiHât, daha yaygm olarak 
foâlkitâri ba^liiyacak ve daha kanlı olacak. 

C) Veyahut da ikisi de ayna zamanda ve 
Ibîrfbiflerin'e karşı olacaklardır. 

Ö zaman plân nıe olacaktır? Plâncılar ne 
oftttcaikiarf Bu asî! Türk Milleti ne olacaktır? 

Ö haMe muHuteffem arkadaşllar; bu melhuz 
ihtilâ!M)âir v© Irorfcttüfç inkişıaflarıı her iki isti-
katöetöfce de vrihfeh ve hayati olacaklardır. Za
ten gtinTİiı ciddiyet de buradadır. Bu realite>-
İıer böylece kendini bütün açıklığı ile haykınr-
larfeefi, plân, güntift başdâvası olarak da bizi 
nıeşıgul etmekte, haktilki temeli dâvalara eğilme
kte imfeân biı^afemamâkıtadır. 

fivet* Ândrpasada plândı kalkınma diye bir 
madde var ama temeüisiz kalkınma diye de bir 
madde var nüdır? Eğer bir temelden bahsede-
Ibiledekler varlsa o hangisidir ve nerededir? 

Böylece muhterem arkadaşlar, ben plân fik
rini Anayasa hükmünce taarvibederken plânını 
zamanonı ve zeminin! asilia tasvfilbedemiyorum. 
Hürtaeti'erlimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın TaMakılıç. 
(«Vakit geüıdi» sesleri)' («Devam devam» 

seisllieri') 
Efendimi, müsaade edersindizs biraz daha de^ 

Vam eldelim efendim. 
(«Karar aldık, karam.bozmıyail'ijnı» sesleri) 
O halde 19 .11.1962 Pazartesi günü saat 10 

da toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 19,00 
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II 
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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) [Dağıtma ta
rihi : 15 .11.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




