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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
Kıbrıs'ta vuku bulan son olaylara ve Hüküme
tin aldığı tedbirlere dair bir demeç verdi. 

Güven oyu ile ilgili Bakanlar Kurulu prog
ramı üzerindeki görüşmelere parti grupları adı
na yapılan konuşmalarla devam olundu. 

8 Kasım 1965 Pazartesi günü saat 10 da top

lanılmak üzere 
^erildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

(saat 19,05 te) Birleşime son 

Geçici Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 
Geçici Kâtip 

Erzurum 
İsmail Hakkı Yıldırım 

Sözlü sorular 
1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 

Muş iline tahsis edilen tohumluk buğdayın çift
çiye dağıtılması için ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/2) 

SORULAR 

2. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
her geçen gün pamuk fiyatlarının ge^'^m^si 
karşısında üreticinin ne gibi tedbirlerle koruna
cağına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/3) 

>•<« 

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

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
GEÇİCİ KÂTİPLER : İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, anahtarlarını çevi
rip kabul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur. Bir saat sonra, saat 
11,00 de toplanılmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 10,05 



ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
GEÇİCİ KÂTİPLER : ismail Hakkı Yıldırım (Erzurum), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — 8 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yolkama ya
pılacaktır, sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Başbakan Süleyman D emir el tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının 
görüşülmesi. 

BAŞKAN — Güvenoyu görüşmelerine de
vam ediyoruz. Söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Muhiddin Güvenindir. Buyurunuz 
Sayın Muhiddin Güven. (A. P. sıralarından, al
kışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin de
ğerli üyeleri, hür ve serbest bir seçimden sonra 
teşekkül etmiş olan Meclisimizin iktidar grupu 
olarak huzurunuzdayız. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar.) Buraya güler yüzle geldik, güler yüzler 
görmek istiyoruz. Va'dimiz güven verici bir idare
dir. İsteğimiz, bilerek, birbirimize bağlanarak ve 
halka inanarak hizmettir. Halka yük olan değil, 
külfeti onun için severek taşıyan, nimetleri de 
adaletle tevzi eden, halkın karşısında değil, hal
kın yanında yer alan bir Hükümettir. İnkârın 
kitabımızda yeri olmıyacaktır. Metodumuz. Is
lah ve ikmal yoludur. Daima iyi niyetleri sefer
ber etmeye amadeyiz. Herkese, bütün müessesele
re itibar edeceğiz. Ve karşılığında itibar bekliye-
ceğiz. 

Memleket kalkınmasında yolumuz halka ait 
dinamizmi harekete geçirmektir. Davranışlarımı
za itici, ayırıcı değil, bağlayıcı hak tanıyıcı, va
tandaşa ve müesseselere itina gösteren bir dü
şünce hâkim olacaktır. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo
ruz. 

Biz, liyakatimizi Büyük Millete, Büyük Mec
lise ispat etmek için söz verdik. Bize tevdi edilen 
emanetin ağırlığına müdrikiz. Biz, millet için ça
lışmanın vereceği o sonsuz zevki tadacağız. Ve 
yeni sevgi ve muhabbet haleleri kazanmayı ara
yacağız. Bunu, itimat ve emniyetin sağlamlaştı-
rıcı temelinde bulacağız. 

Temel hak ve hürriyetlerin teminatı elbette 
ki, Anayasamız ve fakat bunun tatbikçisi ve ko
ruyucusu sizler olacaksınız. 

Büyük Milletin teveccühü ile yalnız Adalet 
Partisi olarak iktidarı elimizde bulundurmak ise 
bize ait sorumluluğu daha ziyade artırmaktadır. 
Hükümetimizin icraatı, grupumuzun Meclis için
deki faaliyetiyle, Türk umumi efkârının bize sağ
ladığı adedi hâkimiyeti hissettirmeden meseleleri 
halletme gayreti içinde bulunacağız. (Soldan, al
kışlar. ) 

Büyük Milletimiz tarafından bize lütfedilmiş 
bulunan teveccühü asgari mânada muhafazaya 
gayret vazifemizdir. Buna karşı muhalefeti tem
sil eden muhterem partilerde bir teveccühü temin 
gayreti içinde olacaklar ve muhakkak ki, tahrik, 
itham ve istismardan uzak bir liyakat yarışma gi
receklerdir. Bu da millet ve memleket hesabına 
kalkınma hamlelerine sebebolacak çalışmaları hep 
beraber yapmamızı temin edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sahip olduğumuz demokratik nizamın bütün 

icabatiyle muhafazası için bu kürsüden fikirleri-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 199 — 
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mizi söyliyecek ve idraklere hitabederek iyi niyet 
kuvvetlerini uyaracağız, ayakta tutacağız. 

Bir Hükümet programının müzakeresinde va
tandaşlarımıza ait hayatın daha iyi bir hale ge
tirilebilmesi niyet ve gayretini dile getiren pren
siplerin mütalâasında, bu faaliyetin zeminini teş
kil edecek bir cihazlanmayı, siyasi mücadelemizin 
üstünde millet iradesinin Meclisler iradesi vasfın
da tesis edecek bir müşterek inancı katiyetle bu
günden tesbit etmek mecburiyetinde olduğumuza 
güveniyoruz. 

Düşüncelerimize hâkim olan eski şeylere alış
kanlıklara uyanık ve tenkidci bir gözle bakmak 
lüzumu vardır. Fakat yeni şeyleri ve yegâne şifa 
diye sunulmak istenilenleri de hakiki hüviyetleri 
ile görmek mecburiyetinden kendimizi alıkoya
mayız. 

Milletçe saadetimizi ancak vasatında bulup 
geliştirebileceğimiz hürriyet nizamını, demokra
tik rejimimizi o sistem bahasına maksatlı değişik
liklere tabi tutmak istiyenlerin serinden korumak 
ve dayanıklı temeller üzerine yarınından emin 
bir cemiyeti bütün müesseseleriyle oturtmak ge
rekmektedir. 

Elde ettiklerimiz asgari mâhasiyle muhafaza
ya mecbur olduklarımızdır. Bunları israfa kim
senin gücü ve hakkı olmamalıdır. 

Hürriyetini başkasının hürriyetine riayette 
bulan, itibar ve itina ağacında meyvalarmı ver
mek üzere bekliyen bir toprağın sahipleri vardır. 
İftira ve isnatlarla, hisleri, açlığı ve acıları istis
mar ederek bu toprağın sahiplerini insanca ya
şamak hakkından mahrum etmeye kimsenin ce
sareti olmamalıdır. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar.) 

Bizim geleceğe, saadete ve refaha lâyık insan
larımıza devredeceğimiz en büyük miras (kişi 
hürriyeti) ve o kişilerin bu toprak üzerindeki 
(mülkiyet hakları) dır. (Soldan, alkışlar.) 

Barışın, refah ve saadetin yurtta ve cihanda 
insanların hürriyeti bahasına satmalmamıyacağı-
nı isbat etmeliyiz. 

Sonsuz hürriyet isteği ile anarşiyi, sınıflar 
yaratarak zümre kavgasını ve sonunda herkese 
bir dilim ekmek için istibdadı, kapitalizm- düş
manlığı sloganı ile insanlara zindan bekçiliği 
yapmaya yarıyan tekelci, katı, koyu Devlet kapi
talizmini, komünizm emperyalizmini getirmek is-
tiyenlere ihtar zamanı gelmiştir. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar.) 

Ferdî ve cemî saadetimiz, milletimizin şeref 
ve haysiyeti ve insanlık haklariyle bekası için 
millî birliğimizin gerçek mânasiyle sağlanması 
lâzımdır. Her sahada fikrî, ilmî, iktisadi ve kanu
ni sahada katî bir mukavemet ve tedbirler cephe
sinin kurulması lâzımgelmektedir. 

Milletimizin bekası için mihnet ve meşakkat
lerle gerçekleştirdiğimiz eseri müşterek tehlike
ler karşısında korumak vazgeçilmez vazifemiz ol
malıdır. 

İnsanlar kendilerine ait her çeşit (yoksullu
ğu) gidermek buna mukabil o tersine (kendi ha
yatım) ortadan kaldırmak'gücünü hep (fâni) el
lerinde tutmaktadır. 

Millet hesabına ise idareciler, Büyük Meclis
ler ve siz ey Hükümetimiz, imkânları en iyi şe
kilde kullanmayı insan olarak (fâni) fakat millî 
irade olarak (ebedî) vasfiyle hep beraber eliniz
de tutmaktasınız. Bu sahada iyi niyet cepheleri
nin kuvvetli iradesi en büyük desteğimiz olacak
tır. 

Sayın Başbakanın, Hükümetin Büyük Mecli
sin bizi anladığına kaaniiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tarihimizin bir dönüm noktasında olduğumu

za işaret edilmektedir. Böyle olduğunda berabe
riz. Ama bu dönüm noktası hürriyet içinde, va
tandaşların mülkiyet hakkına sahip, kendi te
şebbüs güçlerini harekete geçirmek yolunda asıl 
istikametini gösterecektir. Yoksa insan hak ve 
hürriyetleri bahasına inhisarcı bir Devlet kapi
talizminin gelmesi asla düşünülmeyecektir. 

Türkiye'mizin tarihinde ve talihinde vatan
daş, çalışmanın, netice almanın, kazanmanın zev
kini tatmaya başlamış, kendisine saygı gösterildi
ğini, kendisinin gaye olarak kabul edildiğini iste
miştir. 

Değerli milletvekilleri, bir tefrikin içinde tak
dim edilmeye çalışılan bir konuşmanın içinde, 
metnin adeta yarısını işgal eden Batı emperya
lizmi aleyhtarlığı, sömürücülük, peyk, uydu, 
emekçi halk yığınları, politika kurnazlığı kelime
lerinin işgal ettiği bir düşünüşün içinde mem
lekete ait büyük vücut parçalanarak, köylü ve 
işçi bir tarafa diğerleri bir tarafa alınmıştır. Bi
zim anlayışımız, bunun tamamiyle dışındadır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Biz bağlayıcı olmak istiyoruz. Biz Türkiye'yi 
teşkil eden büyük vücudun tamamlayıcı unsurla-

— 200 — 
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rmı aynı nisbette muhterem kabul ediyoruz. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Onların değerleri hizmetleri nisbetinde mev
cuttur. Elbetteki emeklerinin karşılığını alacak
lardır. Biz sosyal adaleti böyle anlıyoruz. Tefri
kin içinde değil. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu konuşmanın için
de mündemicolan mânayı anlamaya çalışırken 
şunu da huzurunuzda tesbit etmek isterim. Onla
rın, büyük vücuttan ayırarak sınıflar yaratıp, sı
nıflara tesahübetmeye çalıştığı o zümreler bize 
rey vererek bu iktidarı teşkil ettiler. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

Elbette ki, onların haklarını korumak bizim en 
büyük vazifemizdir. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar.) Onlar hürriyet nizamı içinde kendilerine 
tanınan hakkı, karar verme yetkisini kullandılar 
ve mutluluğu böyle bir iktidarın ibrasında ara
dılar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) Onlar ec
datlarından miras aldıkları özgür anlayışlariyle, 
millî şuurlariyle, inançlariyle kendilerini istismar 
edecekleri gayet iyi anladılar. İstismara imkân 
vermemek için bizi iktidara getirdiler. İstismarı 
önliyeceğiz. Bu bizim vazifemizdir. İnsanları bağ
lamak vazifemiz. Bir iyilik zemini içinde bağla
mak vazifemiz, ayırmak değil. Biz yeni Türki
ye'nin geleceğini işte bu mânada tasavvur ediyo
ruz;. Biz, sınıflara ayırmadan bir büyük vücudun 
muhtelif tamamlayıcı unsurları olarak kabul et
tiğimiz masum, inançlı halkımızın haklı dâvasın
da kendi varlığına rağmen diktacı bir zümrenin 
başa geçmesine, insanları tek tipe irca ederek va
sıta ve köle haline getiren bir sistemin yerleşti
rilmek istenmesine daima karşı olacağız. 

Değerli milletvekilleri, 
Milletime inanarak milleti ile beraber Türkiye 

Cumhuriyetini kurmuş Büyük İnsan (Atatürk), 
elbette ki, yıllar ve devirler ötesinde gittikçe bü
yüyen hüviyeti ile yaşıyacaktır. Türklüğü, Batı 
medeniyet seviyesine yükseltmek ve kendi öz me
deniyetini o vasfı ile onunla yarışır hale getir
mek için vaz'ettiği prensipleri büyüklüğüne inan
dığı milletinin gelenekleri, örf ve âdetleri ve hu-
susiyetleriyle tekâmülü için üzerinde yürünmesi 
icabeden istikametler olarak kabul etmiş ve asla 
varılması lâzımgelen son hedef olarak ele alma
mıştır. Ve Atatürk orduyu bu prensipler içinde 
şerefli vazifesi başında ve daima siyasetin dışın
da tutmuştur. 
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Ölümünden 27 sene sonra ışığa açılan pence
re, gayeye götürecek yol olarak vaz'ettiği bu pren
siplerin maksatlı davranışlar uğrunda ve bu 
maksatları örtülemek niyetiyle bir kalkan gibi 
kullanılmasını görmekten müteessiriz. Biz Ada
let Partisi Grupu olarak, Atatürk ilkelerinin tah
rikini, istismarını, bir zümre tarafından inhisar 
altına alınmasını, maksatlara göre suiistimalini 
ve kanunlarımızın dışarda tuttuğu komünizmi 
sempatik göstermek için alet haline getirilmesini 
şiddetle reddediyoruz. (Soldan, bravo sesleri, ve 
alkışlar.) 

Biz, Atatürk ilkelerinin kendi öz medeniyeti
mizi Batı medeniyeti seviyesinin üstüne çıkart
mak için büyük insan tarafından uzak görüşle 
vaz'edilen işaret, hamle ve temel taşları olarak 
kabul ediyoruz. Gayemiz, gerçek aydınlarımız, 
düşünürlerimiz, idarecilerimiz, ilim adamlarımız
la bu temel taşların üzerine yeni ve büyük Tür
kiye'mizin hakiki ve sarsılmaz inşasını yapmak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Hükümet programının tetkikinde, geçen dört 

senelik bir plânlı devrenin kalkınma iddiasının 
ne dereceye kadar tahakkuk ettirildiğini kısaca 
müşahede etmek ve kıyaslar yapmak imkânını 
bulmak isterdik. Öyle anlaşılıyor ki, Hükümeti
miz lâzım gelip yapılamıyanların muhasebesine 
girmeyi faydalı telâkki etmemiştir. Bir bakıma 
bu düşünceyi takdirle karşılamak icabeder. Fakat 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Feyzi-
oğlu ve diğer bâzı muhalefet sözcülerinin konuş
ması bir iyi niyet düşüncesi içinde açıklanmamış 
olan hususların Meclis huzuruna getirilmesi za
ruretini ortaya koymaktadır. Ben bu vazifenin 
ifasını Sayın Hükümetimize ve diğer sözcü ar
kadaşlarıma bırakacağım. Ve programın kısa ve 
uzun vadeli bir hedefler vesikası karekterine mu
vazi olarak muhtelif meseleler üzerindeki grupu-
muz görüşünü aksettireceğim. 

Sayın milletvekilleri, 
Üzerinde korkusuz yaşıyacakları bir toprağın 

insanlarının mat- ve can emniyeti bakımından en
dişesiz hale getirmek lâzımdır. Emniyet kuvvetle
rimizin modern vasıtalarla cihazlanmış seyyar 
ekipler halinde tertibi düşünülmelidir. Bekçilik 
müessesesinin ıslahı, ikmali ve personelinin terfi 
lâzımgelmektedir. 

Büyük mal ve can kaybına sebebolan Trafik 
kazalarının katı olarak önüne geçilebilmesi hiç ol-
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mazsa asgari ölçülere indirilmesi çareleri araştı
rılmalıdır. Fennî muayene kontrolü şoförlerin 
ehliyet, sağlık ve çalışma durumlarının muraka
be altına alınması cezai müeyyidelerin istikameti
nin iyi tâyin edilerek dozunun artırılması düşü
nülmelidir. 

Seçim sistemimizde değişiklik yapılması va'-
dini tasviple karşılıyor ve gerekli kanun tasarıla
rının Meclislere şevkini bekliyoruz. 

Grupumuz Kurucu Meclis tarafından tedvin 
edilen ve 1961 yılında uygulanan seçim kanunla
rının değiştirilmesine isabet olmadığını müzakere 
sıralarında gerekçeleri ile birlikte savunmuştur. 
Bugün de aynı görüşlerin sahibiyiz. Ve bu görüş 
10 Ekim seçimlerinden önce, seçimler sırasında 
müdafaa edilmiş ve vatandaşın da tasvibine maz-
har olmuştur. Bu itibarla, mevzuun program 
vesilesiyle tartışılmasında fayda görmediğimizi 
ve fakat Hükümet va'dinin biran evvel yerine 
getirilmesini beklediğimizi ifade etmek • isteriz. 

Kamu sektörü câri masraflarının gittikçe ka
barmasına mukabil hizmetlerin görülmesinde da
imî şekilde duyulan memnuniyetsizlik, vasıflı, iyi 
niyetli elemanlara rağmen ortadadır. Hükümeti
mizin hizmetleri kıymetlendirmede ihtiyacı karşı
lığında yapılacak olan iş insan unsuru ve zaman 
unsuru arasındaki münasebeti tesbit ve tanzim 
yönünden müspet çalışmalara gireceği kanaatin
deyiz. Ayrıca işin icraatının ciddî ve bilgili bir 
takibe tâbi tutulması lâzımdır. 

Şişkin olduğu daima söylenen ve hakikaten 
de böyle olan Devlet kadrolarındaki personeli yu
karıdaki esaslar dairesinde gelecekte zuhur ede
cek ihtiyaç sahalarına tedricen yaymak ve kay
dırmak suretiyle verim sağlanmalı ve câri harca
maların kabarması önlenmelidir. 

Hükümetimizin tarafsız bir idare tesisi husu
sundaki düşüncelerine ve hizmet emniyeti getire
ceğine dair vaitlerine gönülden katılıyoruz. (Kır
tasiyecilikle savaş) sloganı bütün milletin netice
lerini memnuniyetle izliyeceği bir savaş olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Millî Eğitim politikasında vaz'edilen esasları 

hürmetle karşılıyoruz. Yalnız memleketimizin 
içinde bulunduğu öğretmen ve okul tedris mal
zemesi noksanlığı açık bir hakikat olarak ortada
dır. Halbuki okullarımızdan her sene 10 binler öl
çüsünde talebe mezun oluyor. Bilgi noksanlığm-
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dan dolayı her kademedeki eğitim müessesesi bîr 
alt kademeden, cemiyet ise hizmet alamamaktan 
şikâyet ediyor. En verimli yatırımın vasıflı bir 
genç yetiştirmek olduğunu cemiyete her yerde 
ilân eden ileri Batı memleketlerine nazaran, du
rumumuzun hassasiyetle mütalâası lâzımgelmek-
tedir. Cemiyetimizi kalkınmaya hızla götürecek 
çekici kuvvetlere vasıflı liderlere ihtiyaç vardır. 
O halde eğitimde kemiyet ve keyfiyet unsurları 
arasındaki tercih sırası, metot ve sistemlerin araş
tırılması yatırımların bu istikamette değerlendi
rilmesi esas olmalıdır. Eğitim de fırsat eşitliği 
kadar yüksek istidatlıların araştırılıp meydana 
çıkarılması aynı derecede ehemmiyetlidir. 

Sayın Hükümetimizin araçsız, öğretmensiz 
açılan okul aded fazlalığı ve bu okullardan me
zun olan çocuklarımızın istatistiki rakam bolluğu 
arkasından koşmıyacağma emin bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Eğitim sahasında bir diğer ehemmiyetli konu 

olarak müşahedemiz odur ki, Eğitim müessesele
rimiz aykırı ve aşırı cereyanların genç dimağlara 
aşılanabilmesi için en güzel bir vasat olarak se
çilmek istenmektedir. Demokratik nizam içinde 
Eğitim müesseselerinde elbette ki, her türlü fik
rî ,hukuki, siyasi araştırmalar ve nazariyeler ilim 
zaviyesinden açıklanacaktır. Fakat, buna ait hür
riyet asla bir telkin bir tahrik ve bir tercih yolun
da kullanılamaz. 

Hükümetimizin Millî Eğitim camiasının her 
kademesiyle ve üniversitelerimizle yakın bir iş
birliği ve anlayış havası içinde meselelerin üzeri
ne eğilmesi ve tedbirlerini alması gerekmektedir. 

Gayet tabiîdir ki, tahsilde olan gençlik mese
leleri bu mevzularla çok yakından ilgilidir. Üni
versiteli gençlerimizin fikrî hürriyetini ve hü
viyetini sağlam bir şekilde gerçekleştirebilmek 
için eğitim ve uygulama niteliğinde yayın ve 
araçlara sahibolması gerekmektedir. Araştırma 
lâboratuvarları, ve kütüphaneler tesis etmek ve 
bedeni faaliyetlerini ve zamanlarını kıymetlendir
mek için spor tesislerine sahip kılmak gerekmek
tedir. Gençlik teşkilâtının siyasi meseleleri ilmî 
bir objektivite içinde değerlendirilmesine ait dü
şünceler ve bu teşkilâtın ihtiyaçları ehemmiyetle 
göz önünde tutulması icabeden mevzulardandır. 

Güzel Sanatlar akademilerine ait kanunun 
bir an evvel çıkarılmasına Hükümetimizin him
met edeceğine inanıyoruz. 
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Din eğitiminin büyük ehemmiyeti aşikârdır. 

Köyde öğretmenle aydın din adamının işbirliği, 
insanlarımızda mevcudolan dinamik gücü top
lum kalkınmasını temin hususunda en iyi şekil
de harekete geçirecek birbirini tamamlıyan un
surlardır. 

Din adamlarının bilgi eğitimi yanında tatbi
katçı hayat içinde rehber olarak yetiştirilmesi ve 
hakiki yerlerini bulabilmeleri ve terfihleri düşü
nülmelidir. 

Değerli arkadaşlarım. 
Hükümetimizin basın müesseseleri, adalet ci

hazları üzerinde vaz'ettiği, düşüncelere iştirak 
ediyoruz. Dâvaların çabuk yürütülmesi hususun
da düşünülecek tedbirler usul kanunları üzerin
deki ıslahat hepimizi memnun edecektir. Ayrıca 
mahkemelere intikal eden ihtilâflar cemiyetimi
zin içindeki dertlerin teşhisine medar olmalıdır. 
Dolayısiyle ihtilâfların cinsleri, tatbik edilen mü
eyyideler neticeleri ve tesirleri tetkike tabi tu
tulmalıdır. Gerekiyorsa bünyeye uymıyan kanun
ların değiştirilmesi veya takviyesi veya yaşama 
vasfını kaybetmiş olanların ilgası cihetine gidil
melidir. iktisadi ve sosyal meselelerin yarattığı 
cürüm ve ihtilâfların yalnız adalet yolu ile de
ğil hastalığı bünyeden tedavi edecek içtimai ve 
iktisadi tedbirlerle halli yoluna gidilmelidir. 

Hükümetimizin takibedeceği malî politikada 
isabet vardır. Kanaatimizce her şeyden evvel pi
yasaya, mükellefe emniyet ve itimat telkin et
mek gerekmektedir, iç kaynakların verimli hale 
getirilmesi, kaçakların önlenmesi yaratılacak bu 
emniyet unsuruna ziyadesiyle bağlıdır. Dünya
nın her tarafında vergiden kaçma temayülü var
dır. Bütün mesele Devletin mükellefe karşı ciddî, 
samimî ve yeterli bir murakabe sistemi ile çık
ması olacaktır. Bunun için mükellefi tazyik, it
ham ve teşhir yolunda değil, güven sağlayıcı bir 
tavrın içinde olduğunu telkin etmesi icabedecek-
tir. Elbetteki bir itimat ve iyi niyet müessesesi 
yanında, kanunsuz yola gidenlerin ağır şekilde 
cezalandırılması düşünülecektir. 

Gelirlerin israf edilmeden yerinde harcan
ması mühim noktalardan birisini teşkil eder. 
Plânın kitapta yazılı olması kâfi değildir. Zih
niyette, tatbikatta, organizasyonda realize edil
mesi lâzımdır. Yapılacak her işin birbirleriyle 
olan ilgisi zaman ve insan unsuru ile münasebe
tinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

8 . 11 . 19Ö5 0 : 2 
Mahallî idarelerin bütçelerine Devletçe yar

dım yapılacağı sevindiricidir. Fakat bunun ya
nında mahallî idarelerin gelir kaynaklarının ar-, 
tmlmasma ve gelecekte kendi kendine yeter hale 
gelmelerine ait tedbirler esas olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümetimizin iktisadi kalkınma hususunda 

işaret ettiği düşüncelere candan bağlıyız. Karma 
ekonomi sisteminde Devletin zaruri hallerde yük 
taşıması lâzımdır. Aslında şimdiye kadar kâfi 
derecede harekete geçememiş olarak özel teşeb
büse imkân tanımak ve o yaratıcı güçten yarar
lanarak kalkınmayı daha süratle temin yoluna 
gidilmelidir. Devletin birleştirici ve bağlayıcı is-
flîkamet sağlayıcı bir rol oynamasına taraftarız. 
Geçmiş yıllarda dinamizmin ve hayatiyetini gös
terme imkânını bulamıyan özel sektör ve teşeb
büsün, program ifadesini bulan çeşitli tedbirle
rin meydana getireceği kalkınma ikliminde ger
çek potansiyelini tam olarak göstereceğine emi
niz. 

Değerli arkadaşlarım. 
Plânlı bir kalkınmanın zaruretini ve memle

kette yaratacağı muvazeneli düzene inanıyoruz. 
Fakat hazırlanacak bir kalkınma plânı gaye de
ğil rasyonel bir ihtisas ve kalkınma politikasının 
makbul bir vasıtasıdır. Plân, hayatı realite için
de takibeden, seyyaliyeti bulunan, gizlilikten 
uzak herkesin; bütün müesseselerin seveceği, ina
nacağı bir hareket zemini olmalıdır, icra plân
larının hazırlanmasında özel sektör temsilcileri
ne, meslekî teşekküllere, üniversitelere ve işçi 
teşekküllerine yer verilmelidir. Kalkınma plânı 
tatbikatının, bölge plânlama çalışmalarına bağlı 
bulunduğuna inanıyoruz. Sağlam bir tatbikatın 
müspet neticeleri elbette ki istatistikî araştırma
ların neticesine ehemmiyetle bağlıdır. Plân tat
bikatı Devlet mekanizmasının ihtiyatlar içinde 
dönen çarkında ezilmemelidir. Sene sonu muha
sebelerinde yalnız başına rakamları konuştur
mak itiyadından vazgeçmek ve neticeler üzerin
de değerlendirmeler yapmak lâzımdır. Batı âle
minin süratli ilerlemesi her sahadaki titiz araş
tırmalara bağlı bulunmaktadır. Bugün için mü
esseselerimizin en büyük mahrumiyeti (Araştır
ma) dır. Dolayısiyle araştırma enstitülerinin her 
sahada kurulmasını teşvik ve ona ait tedbirleri 
almak gerekmektedir. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Dünya kuruldu kurulalı mütefekkirlerin ve 

din adamlarının vaz'ettiği birinci kaide insan
lar arasında içtimai adaletin tesisi yolunda ol
muştur. teinde bulunduğumuz bugünkü Türkiye 
zemininde ise (Sosyal adalet) tâbiri yeni bir slo
gan gibi ortaya atılmıştır. Elbette iktisadi mu
vazenesizlikleri gidermek ve insanları medeniye
tin imkânlarından faydalandırmak esas düşün
cedir. Fakat sosyal adak t deyimi arkasına sığı
narak samimî olmıyan düşünceleri ve bir mad
di eşitlik iddiasını ortaya atmak, karşısında ol
duğumuz bir düşüncedir. Hükümetimizin bu 
hususta tesbit ettiği prensiplere aynen iştirak 
ediyoruz. Cemiyette servet düşmanlığı yarata
rak insanlardaki hırs ve tamahı ayağa kaldır
mak suretiyle bir smıf mücadelesi yaratmak 
isteğini şiddetle reddediyoruz. (Soldan, alkış
lar.) 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümet Programında haklı olarak ayrı 

seksiyonlarda ele alman meseleleri belirli ve 
birbirine çok bağlı ve neticede bir yerde topla
nan politikalar içinde değerlendirildiğini gör
mek bizi memnun etmiştir. Türkiye'nin süratle 
sanayileşmesinin iktisat politikamızın temelle
rinden biri olduğuna işaret haklı bir işarettir. 
Bu maksatla sanayi bölgelerinin kurulması ve 
bunun için cazibe tedbirlerinin alınması keyfi
yetine aynen iştirak ederiz. Demiryolları fab
rikaları, Denizyolları gemi inşaatı tesisleri, te
lekomünikasyon sanayii, konservecilik, petrol 
endüstrisi, petro - kimya ve suni gübre, endüs
trisi, ilâç endüstrisi, gıda ve yem endüstrisi, 
orman sanayii, su ürünleri sanayii, Demir Çe
lik Fabrikaları, tekstil, inşaat malzemesi sana
yii ve bunlarla beraber ve bunları tevlideden 
veya yardımcı olan diğer şubelerdeki sanayiin 
inkişafı veya yeniden kurulmasını kamu ve özel 
sektörler olarak tercihi, yer seçim ve düzenlen
mesinde bölgelerinin tesbiti, sanayi, enerji ve 
tabiî kaynaklar, tarım, sağlık, bayındırlık, ulaş
tırma, köy işleri ve bir bölge ve imar plânla
ması içinde tanzim ve halledecek olan îmar ve 
İskân Bakanlığının müştereken hareket edecek
leri bir sanayi politikasında birleşmeleri gerek
mektedir. 

Bu suretle yaratılacak yeni iş sahalarında 
memleketimizde mevcudolduğu bilinen işsizli
ğin giderilmesi ve tabiî olarak tarımdan endüs-
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triye teveccüh edecek insan akımı ile yeni şe
hirleşmeler ve merkezleşmeler doğmasına se-
bebolacaktır. O zaman bir iskân düzeninin bu 
sanayi mmtakaları etrafında değerlendirilmesi 
gerekecektir. 

Yine programda esnaf ve sanatkârların bi
rer meskene ve dükkâna kavuşmalarını, işçileri 
rahat ve sıhhi yuvalara kavuşturacak işçi mes
kenleri yapımının süratleştirilmesini, Anayasa
mızın âmir hükmü gereğince yoksul ve dar ge
lirli vatandaştan başlıyarak her aileyi konut 
sahibi yapmak veya bu nitelikte ucuz kiralık 
konutlarda oturtmak düşüncesinin birbirleriyle 
ve yukardaki sanayileşme hareketiyle ziyade
siyle ilgili bir mesken politikasında tesirli hale 
getirecek tedbirlerin ifadesi bizi sevindirmiştir. 

Şehirlerimizde ve köylerimizde yakıt olarak 
kullanılan odun ve tezek yerine kömür ve pet
rol artıkları veya gaz gibi ticari yakıtların ika
me edilebilmesi için gereken çalışmaları yine 
belirli bir politika içinde Tarım, Köy İşleri, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân Ba
kanlıklarının müştereken uygulıyacakları bir 
çalışma plânı ve anlayışı ile tahakkuk ettirile
bilecektir. Neticesi ormanların korunmasına, te
zeğin gübre olarak tarımda kullanılabilmesine, 
ikamede ise kömür ve petrol kaynaklarının ge
liştirilmesi imkânını sağlıyacaktır. 

Tarım makinalarınm kullanılmasında sana
yide ve ulaştırmanın her şubesinde, ışıklandır
mada esas unsur olarak akar yakıtın katî ola
rak petrol politikasına bağlanacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Söz bu noktaya gelince Dördüncü Koalisyon 

Hükümeti kurulduktan sonra muhalefetin ve 
diğer bâzı çevrelerin aykırı bir propaganda 
malzemesi olarak kullandıkları bu çok ehemmi
yetli mevzu üzerinde bir nebze durmak isteriz. 
İstanbul caddelerine yazılan fakat realiteyle il
gisi bulunmadığı için sükût eden bir slogan et
rafında bu mevzu büyütülmek istenmiştir. Kı
saca kanaatimizi arz etmek faydalı olacaktır. 
Evvelâ meydana çıkan veya çıkarılmıyan pet
rol rezervlerimiz bizim millî malımızdır. Bu se
ne beş milyon ton olarak hesabedilen ham pet
rol ihtiyacımızın 3,5 milyon tonunu dışardan 
ithal etmek mecburiyeti vardır. Yapılan hesap
lara göre önümüzdeki beş sene zarfında ham 
petrol ihtiyacımız 10 milyon ton olacak ve bu-
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nun 5 milyonunu yine dışardan ithal ötmek 
mecburiyetinde kalacağız. O zaman yapılan 
propagandalarda güdülen gaye bir başka sekil

ide ortaya çıkmaktadır. Siyasi mânada Türki
ye'yi bir başka camianın içine itmek gayreti bu 
mevzuda da kendini göstermektedir. Yabancı 
şirketleri reddedeceğiz sonra yerine neyi ikame 
edeceğiz? O zaman dışardan ithal ettiğimiz pet
rolün satmalma istikametlerini ve membalarını 
değiştireceğiz. Maksat budur. Biz diyoruz ki, 
serbest ticari âlemde münasebetler yalnız ticari 
menfaatlere dayanır. Alıcı ve satıcı menfaatini 
gördüğü.nisbette birbirlerine bağlanırlar. Biz 
petrol mevzuundaki ticari münasebetler bir si
yasi düşünceye bağlamayı doğru bulmamakta
yız. Menfaatimiz gerekiyorsa her devletle ticari 
ilişkiler serbestçe kurulabilir. Fakat tazyik, 
tehdit ve isnatlarla bir neticenin alınması ve bu 
mevzuun siyasi maksatlara alet edilmesi asla 
düşünülemez. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevcudolan 

petrol kaynaklarını memleket hayrına hare
kete geçirmek için çareler aramıştır ve memle
ketin malî ve teknik imkânlarını tartıya vu
rarak kısa zaman içinde bu mevzuu millet 
menfaatine tahakkuk ettiremiyeceğini anlamıştır. 
Ve hazırladığı Petrol Kanunu ile lüzumlu ca
zibe tedbirlerini de vaz'ederek memleketin kal
kınmasında lüzumlu telâkki ettiğimiz yabancı 
sermayenin ve teknik imkânın memlekete gir
mesini temin etmiştir. Hukukî mukaveleler 
yapmıştır. Elbetteki Devlet üstüne düşen kont
rol vazifesini ve menfaat ayarlamasını yapmak 
mecburiyetindedir. Şartlar değiştiği ve lehimi
ze imkânlar sağlandığı takdirde bu mukave
leler tekrar gözden geçirilebilir. Sağladığımız 
menfaat yanında bu menfaati sağlıyanlarm elde 
ettikleri menfaatleri her şeyden tecridederek 
üzerinde münakaşa yapmak kusuru hep karşı ta
rafta aramak tek taraflı bir davranış olur. El
bette ki petrol konusunda müessir unsur ve ha
reket zemini teşkil eden Petrol Kanununun 
memleket menfaatleri zaviyesinden tekrar müta
lâasında fayda vardır. Fakat kanunun çıkarıl
ması zamanında meseleyi çok aksi bir zaviye
den mütalâa edenlerin iktidarlarında bu kanu
nun daha ziyade benimseyip geniş bir şekil
de tatbik ettikleri Başbakan ve Sanayi Vekille-
riyle kanunu müdafa ettikleri görülmüştür. 

Muhalefete geçtikleri anda ise müşkül olmıyan 
bir polomiğin içine girmelerini daima üzüntü 
ile karşıladık. 

Değerli arkadaşlarım. 
Batıda enerjiye ait çalışmalar motor en

düstrisindeki gelişmeler süratlenmektedir. Nük
leer enerji üzerindeki araştırmaların önümüz
deki 10 sene zarfında bu enerjiyi iktisadi 
mânada kullanmak imkânını bahşedeceği anla
şılıyor. Bundan dolayı bizim en kısa zamanda 
âzami on sene zarfında bütün petrol kaynak
larımızı harekete geçirmek mecburiyetimiz 
vardır. Bu servetin sıfıra irca edilmemesi için 
seferber hale geçmek mecburiyetindeyiz. Bu 
seferberlik menfaatlerimizin himayesi şartiyle 
hem yabancı sermayeye müteveccih olacak hem 
millî bünyeyi harekete geçirmekte bulunacaktır. 
Adalet Partisi Grupu olarak petrol politika
sında memlekete sağlanacak menfaatin dema
gojik, istismarcı, maksatlı davranışların öte
sinde akli, malî ve teknik ölçülerle değerlen
dirilmesi icabettiğine kaaniiz. Hükümetimi
zin Programda polemikten kaçan bu mânayı ih
tiva eden davranışını takdirle karşılarız. 

Sayın milletvekilleri; 
Alt yapı imkânları, yatırım indirimi, vergi 

muafiyeti, arsa kolaylığı, ulaştırma ve pazar
lama imkânları - ve diğer cazibe tedbirleri ya
ratılarak bir bölge plânlaması dâhilinde değer
lendirilecek yeni sanayi sahalarının etrafın
daki şehirleşmelere istikamet vermek ve köy
lerden şehre akını bu tanpon bölgelerde dur
durmak yeni bir iskânla bilgili ve çok ta
raflı bir şekilde mümkün hale getirmek lâzım
dır. Bugün % 75 tarım ve kır, %25 şehir nü
fusu arasındaki muvazeneyi temin tedbirleri 
yukarıda arz edilen ilişki ve bağlantılar se
viyesinde ve büyük ehemmiyette ilgili bakan
lıklarda ve bilhassa imar iskân çalışmalariyle 
mümkün hale gelecektir. Kanaatimizce gece
kondu problemenin halimdeki uzun vadeli ted
birler bu düşüncelerde değerlendirilecektir. 

Mesken politikasiyle çok yakından ilgili bir 
sanayi politikasının tahakkukunda, ikj gayeyi 
birlikte temin edecek davranışlara sanayie 
yatırım yapan özel sektörü teşvik tedbirle
riyle katılmasını düşünmek lâzımgelecektir. 

tşte o zaman kalkınmanın yol, su elektrik, 
mektep ve sağlık hizmetleri gibi nimetlerin-
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den faydalanmak istiyen insanlarımıza kendi 
bünyeleri içinde bir iktisadi ve sosyal nüve ha
line gelebilecek, köy, kasaba, şehir üniteleri
mize kolaylıkla ve iktisadi olarak götürülmesi 
mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün büyük şehirlerimiz etrafında teşek

kül etmiş bulunan gecekondu mahallelerinin du
rumuna gelince; her şeyden evvel gecekondu 
sayısının bulunduğu yerde durdurulması he
def olarak kabul edilmelidir. Bunun için mâ
ni tedbirlerden evvel ihtiyaçlar karşılığmdaki 
tedbirleri almak zarureti aşikârdır. Mevcutla
rın ıslah çareleri, durumlarının hukukileştiril-
mesi evvelâ Devletin söz geçireceği tasarruf
lar üzerinden başlanmalı ve gecekondularda as
gari iskân şartları tahakkuk ettirilmelidir. 
Âmme tesislerine kavuşturulması keyfiyeti aci
len ve fakat iskân yoğunluğunu normal hale 
getirecek şekillerle beraber mütalâa edilme
lidir. Bu mevzuda gecekonduda oturan ta-
mamiyle iyi niyet sahibi vatandaşın yaratıcı 
gücü, belediyelerimizin kaynaklarına ve teknik 
imkânlarını seferber etmesini, Devletin çıkara
cağı kanunlar ile malî teknik tedbir ve yardım
larını ve ona hami elinin uzatılmasını, beklemek-
dir. 

Vatandaşın mülk sahibi olmaya ait makbul 
isteği yerine getirilirken diğer mülkiyet hak
larının korunması çareleri düşünülmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Diğer meselelerle çok yakından ilgili bulu

nan orman mevzuuna birkaç satırla işaret et
mek isteriz. Anayasamız bu servetin âmmeye mü
teveccih olarak korunması hakkını Devlete tanı
mıştır. Fakat bu korunma yapılırken âmmeyi 
teşkil eden esas unsurun köylü vatandaşlar ol
duğu unutulmamalıdır. Korunmaya ait malî 
hükmün tatbikinde orman köylülerinin yaşama 
hakkını ve iş sahasını temin etmek de düşünül
melidir. Mahsûllerin ve orman artıklarının de
ğerlendirilmesi endüstrinin geliştirilmesi yeni iş 
sahalarının yaratılması lâzımgelmektedir. Va
tandaş Devleti karşısında hep malî bir kuv
vet değil yanında yardımcı, koruyucu bir kuv
vet olarak görmelidir. Ancak, bu şekilde 
vatandaş nezdinde Devlet itibarı yükselecek 
ve vatandaşın geleceğine ümitle bakması temin 
edilecektir. 

I Değerli arkadaşlarım, 
İhracatımızın gelişme istikametinde olması 

büyük memnuniyeti muciptir. Gelecekteki ga
yemiz klâsik ihraç mallarımızın yanma yeni-" 
lerinin ve mamul sanayi maddelerinin ilâvesi te
min olunmalıdır. Doğu hudutlarımızda daima 
kaçakçılık mevzuu olan hayvanlarımızı mem
leket içinde değerlendirmek ve mamul hale 
getirip o şekilde ihracı üzerinde durmak lâ
zımgelmektedir. Bu suretle yeni iş sahalarının 
açılmasını, mahsûllerin değer kazanmasını ve 
dolayısiyle inzibati tedbirlerin ötesinde aslî 
tedbirlerin alınmasını imkân dâhiline sokaca
ğız. 

Üzerinde hassasiyetle durulması icabeden di
ğer mevzu ihraç mallarımızın kalitesi ve stan-
dardizasyonu mevzuudur. Bunun yanında iyi 
ambalaj muhafaza ve nakil tedbirleri de gel
mektedir. Dış ticaret itibarımız ve arkasın
dan talebi sağlıyabilmek ancak bu şekilde 
mümkün olacaktır. 

Belli dış pazarların yanında yeni pazarların 
araştırılması ve bilhasa Afrika devletleriyle ya
kın ve ciddî münasebetlerin kurulması bize ihra
catta geniş ufuklar açabilecektir. 

Ne yazıktır ki, plânlı devir içinde en kıy
metli ihraç metaımız işçilerimiz olmuştur. 
Açılmış olan böyle bir zeminde memleket hesa
bına âzami şekilde istifade etmek lâzımdır. 
Avrupa'ya giden işçilerimizin her türlü haliyle 
yakından ilgilenmek, öneğitimleri kıyafetleri ve 
beslenmeleriyle meşgul olmak lâzımgelmektedir. 

Ayrıca Avrupa'da çalıştıkları her yerde iş
çilerimizin her türlü haliyle iglilenecek ve 
hattâ meleikete ait gıdalarını temin edecek 
teşkilât kurulmalıdır. Oradaki işçilerimiz ara
sına sokulmak itsenilen menfi cereyanları ön-
liyecek tedbirler alınmalıdır. 

işçilerimizin memlekete dönüşlerinde kendi
lerine ihtisasları çerçevesinde iş sahası yarat
mak şimdiden düşünülmelidir. İşçi dövizlerinin 
Hükümetimizin kalkınmanın temel şartı ola
rak vaz'ettiği sanayileşme hareketine tevcihi ve 
belirli bir plân içinde tatbikine geçilmesi, 
üzerinde durulacak ehemmiyetli mevzulardandır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi grupumuz adına 
bir diğer mühim mevzua temas etmek isterim. 
C. H. P. nin muhalefete geçmesinden sonra 
tıpkı petrol gibi ele aldığı bir toprak reformu 
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konusu vardır. Ve bu konu seçim sathı mai
linde ziyadesiyle işlenmiş, dile getirilmiştir. 
Kanaatimizce, köylülerimizin kalkınmanın neti
celerinden faydalanmasına müteveccih olan gay
retler kıymetlendirilirken daima aldatmadan 
uzak kalınmalıdır. Üzüntü ile ifade etmek is
teriz ki, buna riayet edilmemiştir. Kalkınma 
iddiasını tahakkuk ettirmek için tutacağımız 
yollarda elbette ki, bir iştirakimiz olmalıdır. Ka
naatimizce Türkiye'mizde bir toprak açlığın
dan evvel bizatihi toprağın kendi açlığı ve su
suzluğu vardır. Bünyesi fakir, kontrolsüz su
larla denizlere giden bir toprak üzerindeyiz. 
O halde kalkınmayı sağlıyacak istihsali, verimi 
artıracak olan yatırımlarda öncelik tanıyaca
ğımız ilk husus; toprak muhafazasını ikinci 
husus toprağı sulamaya, üçüncüsü toprağı 
beslemeye, cihazlanmaya, iyi tohum temin et
meye ve insan unsurunun eğitilmesine teveccüh 
edecektir. Ayrıca toprak dağıtımına veya fi
zikî ufalanma içinde olduğu beyan edilen kü
çük toprakların tevhidine ait meselelerin 
hareket zeminini bulmaya lüzum vardır. Ge
çen sene komisyonlarda görüşülmeye başlanan 
Toprak Reformu gerekçesi açık itirafları ihtiva 
etmektedir. Devlet, hüküm ve tasarrufunda olan 
arazini miktarını bilemiyor. Bildikleri de, iş
gal altındadır, özel arazi sahiplerinin tesbiti 
ise tahmin esasına müstenit ve işletmeye göre 
yapılmıştır. 

îşte böyle bir hal içinde bir aldatmaya gir
mek mümkündür. Biz hakikatleri dile getirip 
ve hiç olmazsa kendi kendimize yeter hale ge
lebilmek için ne yapılmasının icabettiğini söy-
leyebiliyoruz. 

Köylümüzün toprak sahibi kılınması şart
ları elbette ki, hazırlanmalıdır, hazırlanacaktır. 
Ve toprak reformu, tarım reformunun tamam
layıcı bir unsuru olarak kıymetlendirilecektir. 

Hedefimiz toprak üzerinde çalışan köylüleri
mizin emeklerinin karşılığını garanti altına al
mak ve onları medeni bir hayat standardına 
yükseltmektir. Bundan dolayı, Hükümetimizin 
Tarım İşçilerine ait Sosyal Sigorta ve çalışma 
mevzuatını ele alıp Meclise getireceği va'dini 
büyük sevinçle karşıladık. Bu memlekette ça
lışan her insan emeğinin karşılığını bulabilme
lidir. Yoksa yalnızca kalkınmaya hizmet eden, 
buna ait vasati hazırlayan iktisadi ve zirai işlet
melerin üzerine göz dikil memelidir. 

Şu hususa da işaret etmeden geçemiyeceğim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sa
yın înönü Radyoda yaptığı seçim propagandası 
konuşmasında 1 nci Koalisyon A. P. li Tarım 
Bakanının Toprak Reformu Kanununu yedi ay 
geciktirdiğini beyan etmiştir. Halbuki hakikat 
şudur: Hazırlanmış olan Toprak Reformu Ka
nunu A.P. li Tarım Bakanı Sayın Cavit Oral 
içindeki resmî bir mektupla, Başbakanlığa ya
zarak tetkiki ve Meclise İvedilikle şevkine dair 
bir mektupla takdim etmiştir. Aynı kanunun 
ikinci Koalisyondaki akıbeti üzerinde Y. T. P. 
Genel Başkanı Sayın Alican geçen sene bu kür
süden bâzı hakikatleri ifade etmiştir. 3 ncü Ko
alisyon ise kendi Hükümetleridir. Yine netice-
lendirmemişlerdir. Gayet tabiîdir ki, bizim va
zifemiz yalnızca bir hakikate işaret etmekten 
ibaret kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Hükümetimizin bir beşeriyet ve medeniyet 

dâvası olarak vaz'ettiği köy ve köylü meselesi 
yukarıdaki esaslar dairesinde halledilebilecek
tir. Biz, memleket meselelerinin birbirinden 
tecridedilerek mütalâa edileceğine ve bu şekil
de bir netice alınacağına kaani bulunmuyoruz 
Halkımızın inandığı bir Hükümete kavuşarak 
gönüllü hizmetini esirgemiyeceğine dair inan
cımız tamdır. Onu Dinamik gücünü harekete 
geçirecek rehberler her sahada mevcuttur. Biz, 
bu rehberlerin masa başından dahtt ziyade artık 
halkın içinde, gecekondu mahallelerinde, fabri
ka işçilerinin yanında ve köylünün yanında on
lara örnek olarak çalışacağı günleri ümitle bek
liyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tarihimiz boyunca üze
rine aldığı büyük vazifeleri, şerefle başarmış, 
büyük milletimizin hürriyet v£ istiklâlini Kah
ramanca Savunmuş olan Silâhlı Kuvvetlerimiz 
en büyük dayanağımızdır. 

Sahibolduğu teşkilâtın modern icaplara göre 
takviyesi teçhizi özlü gelişen bir kuvvet haline 
getirilmesi Personelinin en küçüğünden en bü
yüğüne kadar terfihi gayemizdir. Silâhlı Kuv
vetlerimizin, vatandaşları eğitmede verimli fay
dalı bir müessese olduğuna kaaniiz. Bu saha
da bu müesseseden âzami derecede faydalanmak 
ön düşüncemiz olmalıdır. 

Gezici bir halde bulunan Silâhlı Kuvvetler 
vazifelilerinin iskân ve meskenlerinin teftiş şart-
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lan realitelere uygun olarak tahakkuk etti
rilmelidir. Subay ve astsubaylarımızın diğer 
sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi ve programda 
zikredilen kanunların biran evvel çıkarılması 
üzerinde durulmalıdır. 

Millî Savunma Bütçesinin icaplara göre sey-
yaliyetle tatbiki düşüncesine aynen iştirak edi
yoruz. 

Aziz milletvekilleri, 
Tarihimiz boyunca savaşlarla yoğurduğu-

muz, kahramanlarımızın kan ve ateş içinde can
ları pahasına, ama şereflerle elde ettikleri (Yurt 
Sulhu) nun (Dünya Sulhu) na bağlı zor me
seleleri karşısında Türkiye'miz haklarını, insan 
haklarını korumak çabasını her günden daha 
ziyade bağlı bulunmaktadır. Bizim iyiliğimizi 
istiycnlcre mütteşekkiriz. Fakat kötülüğümüzü 
bekliyen her millet karşısında hürriyetlerimizi 
korumak ve buna bağlı prensiplerin sürekliliği
ni sağlamak için her güçlüğü yenmek kararın
da olduğumuzun, (Dost) u desteklemek, (Düş
man) a bütün kuvvetimizle karşı koyacağımızın 
bilinmesi lâzımdır. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 

Dostlarımızın her zaman her yerde bizi taki-
betmelcrirîi beklemek mümkün değildir. Fakat 
hak ve hürriyetlerimizi müdafaa etmek daima 
bizim elimizdedir, etmeliyiz ve edeceğiz. 

Neticeyi istihsal için (Hakkına) inananların 
(İrade) si, medeni davranışın (yapıcı cesaret) i, 
gayesini bilenlerin (katiyet) i yanında, elbette ki 
tarafları birbirinden ayıran meselelerden ziya
de, birleştiren noktaların araştırılarak gelişti
rilmesi seçilen yol olacaktır.. 

(«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh») a bağlanan 
politikamızda mesut geleceklere zemin hazırlı-
yan barışçı düşüncemiz haksızlıkları yok etmek 
için (Savaşma gücü) ne sahibolmaktan bizi 
alıkoyamaz. Barışın (Birlik) ile, barışın (Kuv
vet) ile, barsın, en aşağı mütecaviz kadar (Ce
sur) olmakla sağlanabileceğine inanmalıyız. 

Sayın Başbakanın şahsında Hükümetimizin, 
geçmiş zaman içinde büyük mesafeler kaydedil
miş, tahlihsiz bir bakiye olan (Kıbrıs) mevzu
unda 4 neti Koalisyondan beri tesbit ettiği dav
ranışları daha da sağlamlaştıracağına inanıyo
ruz. Yaşadığımız dünyada güçsüz görülenlerin 
hakkını korumak, emniyetini sağlamak (Güçlü) 
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lerin (Âdil) davranmasına bağlı görünüyor. 
Fakat bu güçsüz gösterilmek istenenlerin, ken
dilerinde mevcut (Kudret) i inkârdan alıkoy-
mamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri milletlerin arala
rında yaptığı anlaşmalara saygı göstermeleri 
şarttır. İnsan haklarının gereği gibi korunma
dığı, bölge barışma değer veren bir zihniyetle 
hareket edilmediği müddetçe dünya hep rahat
sızlık içinde kalacaktır. Kıbrıs bunun bir ör
neğidir. Açık ve sarih olan hakkımızın kullan-
nılmasını, hep barış yolunda bir hâl tarzı ara
mak ümidiyle geride bıraktık. Gayet tabiîdir 
ki, buna ait tahammülün bir derecesi vardır. 
Hükümetliniz diplomatik gayretleri neticesini 
istihsal etmeye çalışacaktır. Fakat, meselenin 
emri vaki!erle tasfiyesine rıza göstermemek ka
rarını candan alkışlarız. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bugünkü şartlar altında Birleşmiş Milletler 

çerçevesi içinde Evrensel bir Güvenlik sistemi
nin sağlanması gayreti içinde bulunuluyor. Bü
tün temennimiz bu gayretin iyi bir neticeye var
dırıl m ası şeklinde olacaktır. Zira bu da, millet
lerin iyi niyetlerine bağlı bulunmaktadır. Tür
kiye'mizin maziden beri mâruz kaldığı tehlike
ler, talep ve tehditler yerimizi bir güvenlik sis
temi içinde korumayı bize emretmiştir. Bundan 
dolayı sırf tedafüi maksatlarla NATO'ya ve 
CENTO'YA iltihak etmişizdir. Ama, bu sistem 
içindeki mevcudiyetimiz, asla bir vesayet altına 
girmek veya başka devletlere tabi olmak değil
dir. Biz, memleketimizin bütünlüğünü ve istik
lâlini korumak uğrunda bütün azmimizle orta
dayız. Ve her milletin de bütünlüğüne ve istiklâ
line itibar ederiz. Menfaatlerimizin gerektirdiği 
nisbette ilişkilerimiz her millete olacaktır. Fa
kat bir hürriyet rejiminin sahibi olarak Batı 
âlemi ile ilişkilerimiz cihetteki büyük bir kuv
vetle tesbit edilecektir. 

Barışı korumak gayretlerine ve Milletlerara
sı işbirliğine faal bir şekilde katılmak lüzumu
na inanıyoruz. Hâdiselerin arkasından sürük
lenmek yerine, hâdiselere tekaddüm etmek 
esas düşüncemiz olmalıdır. Türkiye'nin dış 
itibarını, iç itibara ve istikrarına bağla
maktayız. Türkiye'yi milletlerarası mese
lelerde aranan bir Devlet olarak kıymetlendir-
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mek icabetmektedir. Aktivitesi artmış bir poli
tika ile bağımsızlığa ve egemenliğe kavuşan 
devletleri yakından takibetmek ve onların haklı 
dâvalarını desteklemek icabetmektedir. 

Takibedilecek Dış politikada memleket kal
kınmasına yararlı bütün gayretlerin iktisadi 
mânada değerlendirilmesi lâzımdır. Takibedile
cek hedefler arasında Batı iktisadi teşekkülleri 
Ortak Pazar, İran ve Pakistan ile bölgesel kal
kınma münasebetleri Arap ve Afrika Devletleri 
Balkan Devletleri, ve Sovyet Rusya ile olan 
münasebetler birbirlerine1 bağlı fakat ayrı hü
viyet ve mâna taşıyan ehemmiyette mütalâa 
edilmelidir. 

Bu gün mevcut milletlerarası münasebet
ler tetkik edilecek olursa, takibedilen politika
ların bir iktisadi zemin üzerine oturtturulduğu 
görülmektedir. Bu hakikat karşısında Dışişleri 
teşkilâtımızın her türlü faaliyeti iktisadi ilişki
ler çerçevesinde kıymetlendirmen, Personelin 
eğitimi teçhiz ve takviyesi, maddi imkânlar sağ
lanması üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır. 

Büyük Meclisin değerli üyeleri, 
Cemiyetlerin her zaman müşterek düşmanla

rı olmuştur. Yoksulluk, hastalık ve cehalet. 
Bunların yanında (Haksızlık ve (Zulüm). Biz 
yoksulluğun, hastalığın, biz cehaletin, hürriyet
ler bahasına, (Haksızlık) ve (Zulüm) lerle gide-
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rilme düşüncesini reddediyoruz. Savaşımız hep-
sinedir. Âmme haksızlıklara, zulüm ve istibdada 
karşı en ileridedir ve sonsuzdur. Biz ancak bir
birini tamamlıyan fertleri, aileleri ve müessese
leriyle, bir inancın, bir millî şuurun koparılmaz 
harcı ile bağlanan, sevgi ve -güven duyguları 
ile beslenen bir cemiyetin üzerinde Türkiye'mi
zin geliştirilmesi, refah ve saadete yükseltilmesi 
için (öz medeniyetimizi) kuracağız. 

Büyük Türkiycmiz için milletçe bize tevdi 
edilen emaneti hizmet ve sonsuz bir çalışma aşkı 
içinde yasalarımıza ve kanunlarımıza dayanarak 
seyyanen tatbik etmek, insanlarımıza saygı duy
mak, münferit halkalar halinden kurtulup bir 
(İnanç zinciri) haline gelmekle muhafaza ede
ceğiz. 

Tanrı büyük Türk Milletini koruyacaktır. 
Hepinizi Grupurn adına en iyi dileklerimle 

selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Grupları adına bâzı arkadaş

larımız yeniden söz istemişlerdir. Bunları sı-
rasiyle; Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ay
dın Yalçın, C.H.P. Grupu adına Sayın Muam
mer Erten, Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Seyit Faruk Önder. 

Muhterem arkadaşlarım Birleşime saat 
14.30 da toplanılmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,20 

Faruk Önder, Türkiye İşçi Partisi Grupu adına 
Sayın Sadun Arcn. 

Şimdi söz sırası Sayın Aydın Yalçın'ındır. 
Buyrunuz Sayın Aydın Yalçın. 

(Aydın Yalçın A. P. Milletvekillerinin al
kışları arasında kürsüye geldi.) 

»>•-< 

Ü Ç Ü N C Ü C 
Açılma Saati 

BAŞKAN — Fen 

KÂTİPLER : Barlas Küntay (Bun 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

Grupları adına yeniden söz istemiş olan sa
yın üyelerin isimlerini arz ediyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın. Aydın 
Yalçın, C.H.P. Grupu adına Sayın Muammer 
Erten, Millet Partisi Grupu adına Sayın Seyit 
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Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Barlas Küntay (Bursa) - Kadir Çetin (içel) 



M. Meclisi B : 8 8 . 11 . 1965 0 : 3 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(İstanbul) — Millet Meclisinin Sayın Üyeleri. 

Hükümet Programının tartışılmasında A. P. 
Grupu adına yapacağım konuşmaya başlama
dan önce diğer grup sözcülerinin ortaya atmış 
oldukları çeşitli fikir ve mülâhazalara teşek
kürlerimi arz etmek isterim. 

Hükümetimizin hazırlamış olduğu program 
üzerinde yapılan yorum ve tenkidi er Türkiye'
nin bugün karşılaştığı en önemli bir çok mese
lelerin daha iyi anlaşılmasına ve değerlendiril
mesine yardım edecektir. Demokrasinin üstünlü
ğü bu fikirlerin ortaya atılmasına ve karşılaştı
rılmasına imkân vermesidir. Kollektif fikri me
sainin güzel bir örneğini vermeye başlıyan bu 
tartışmalardan A. P. büyük sevinç duymakta
dır. 

Hükümet Programı A. P. dâhil olmak üze
re B. M. Meclisinde temsil edilen çeşitli fikirler 
ve siyasi görüşlerin tenkid ve mütalâasına arz 
edilmiş bir yazılı tebliğ mahiyetindedir. He
pimiz bu tebliğ üzerinde mütalâasını belirten 
birer raportör veya yorumcu durumundayız. 
Millet huzurunda yapılan bu tartışmanın bir
çok girift meseleyi aydınlığa kavuşturacağın
dan ve millî hayatımızın bundan büyük fayda
lar sağlayacağından şüphemiz yoktur. 

Bu münasebetle gerek seçim beyannamemiz
de gerekse Hükümetin son derece önemle üze
rinde durduğu bir noktaya temas etmek isterim. 
Bu noktalardan biri millî meselelerin açık tar
tışma ve barışçı metodlarla iktidar yarışması 
demek olan demokratik sistemde muhalefetin 
rollerine dair ifade ettiğimiz samimî kanaattir. 
C.H.P. sözcüsü Sayın Prof. Feyzioğlu'nun ko
nuşmasında da önemle üzerinde durduğu bu 
nokta müşterek anlayışımızı teşkil etmektedir. 
Yalnız kendilerinin Seçim sistemi hakkında 
programdaki görüşlerimizi*1 eleştirirken ifade 
ettiği endişeleri haklı görmeye imkân yoktur. 
Adalet Partisi Seçim sistemimizi hiç bir şekilde 
muhalefeti susturmak veyahutta Meclisi ve Se
natoyu, kendilerinin ifadeleriyle (Dikensiz gül 
bahçesi) haline getirmek niyetinde değildir. Si
yasi ilimler ve Anayasa kitaplarında belirtildi
ği gibi iyi bir seçim sisteminin kuvvetli bir 
Hükümet kurmaya imkân veren ve aynı zaman
da Parlâmentoda çeşitli fikirlerin temsil edilme

sini mümkün kılan bir mahiyete sahibolması 
lâzımdır. 

Adalet Partisi bu iki temel ilkeyi gerçekleş
tirecek şekilde seçim kanunumuzda gereken 
düzeltmeleri yapacak ve Türk Demokrasisinin 
daima muhalefetin yapıcı tenkid ve müdahalele
rinden faydalanmasına imkân bulacak bir dü
zen içerisinde gelişmesine bilhassa itina göste
recektir. 

Program münasebetiyle başlıyan bu tartış
ma millî hayatımızda muhalefetin bu hayatî 
rolünü büsbütün ortaya çıkarmıştır. Yapılan 
kıymetli tenkidler, ileri sürülen mütalâalar görüş 
ve fikirlerimizin daha iyi anlaşılmasına ve an
latılmasına yardım edecek bir unsur olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar. 
Hükümet programında en önemli yeri işgal 

eden Adalet Partisinin iktisadi politikasının 
temel görüşlerine ve iktisadi kalkınma felse
femizin ana fikirlerine sözü getirmek istiyorum. 
Muhterem muhalefet hatipleri çeşitli sorular, 
mütalâalar ve yorumlariyle bu konu üzerinde 
gerek Hükümetten gerekse Adalet Partisinden 
tamamlayıcı izahat ve cevap beklemektedir. Hü
kümet Program.mm mahiyeti üzerinde çeşitli 
fikirler ileri sürülmüştür. Gurup adına izah ve 
mütalâalarımızı bildirmeye başlamadan önce bir 
noktayı bilhassa belirtmek isterim. Hükümet 
Programı Adalet Partisinin en yetkili organı 
olan Büyük Kongresi tarafından kabul edilmiş 
ve ondan mülhem olarak 10 Ekim seçimlerinde 
seçim beyannamesiyle Türk vatandaşlarına va-
dedilmiş olan siyasi hedefleri ifade etmekte
dir. Bu programın şekli ve mahiyeti ne olursa 
olsun, Adalet Partisinin Büyük Millet Meclisin
de desteğine sahip icra organının en aşağı 4 yıl 
müddetle titizlikle gerçekleştirmeye çalışaca
ğı orta vadeli hedefler olarak mütalâa etmek 
gerekir. Bu programın tam bir icra plânı hali
ne gelebilmesi için üzerinde uzun boylu titiz 
çalışmaların yapılması gerektiği aşikârdır. Unut
mamak gerekir ki, bu orta vadeli hedefler kıs
men 1967 sonunda yürürlüğe girecek olan İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ana çatısına inti
kal edecektir. Bundan başka halen yürürlükte olan 
plânın yıllık program hedefleri ve nihayet bu 
programa istinadeden kamu sektörünün yıllık 
bütçe tasarıları elimizde bulunan Hükümet 
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Programındaki temel fikirlerden ilhanı alacak
tır. 

Bu itibarla «program -çok şey vadediyor, 
kâfi derecede vazıh değil, kaynaklar belirtil
memiş» gibi ileri sürülen tenkid ve mütalâalara 
katılmıyoruz. Bununla beraber Hükümet Prog
ramının gerçekçi temellere dayandığını, müs
pet gerekçeleri bulunduğunu yalnızca umumî 
vait ve hedeflerle iktifa ederek işi iman ve ce
sarete dayandırmakla yetinmediğini de belirt
mek isteriz. (Soldan bravo sesleri.) A. P. Hü
kümetinin Programı rasyonel temelleri olan, 
realist faraziyelere dayanan ve hedefleri arasın
da ahenk ve tutarlılığa titizlikle dikkat edil
miş bir belge mahiyetindedir. Muhalefet sözcü
lerinin bu programın realist olmıyan vaitler 
manzumesi, birbiriyle telif edilmesi mümkün ol
mayan hedefler demeti şeklinde mütalâaları ye
rinde değildir. Bütün bu hususlara cevap arz 
etmek isteriz. 

Program, şimdiye kadar Adalet Partisi neyi 
tenkid etmiş ve beğenmemişse, neyi teklif etmiş 
ve ileri sürmüşse, gene o istikamete sadık bir 
zihniyeti ve düşünce sistemini aksettirmekte
dir. Şimdi size kısaca Adalet Partisinin Plân 
tatbikatı ve iktisadi politikayı ne yönlerden ten
kid edip beğenmediğini hatırlatacağım. Bu ten-
kidlerin mesnedini teşkil eden gerçekleri tahlil 
ederek aksamaların asıl kaynağını izah etme
ye çalışacağım. Bundan sonra da ileri sürdüğü
müz tekliflerin mahiyetini belirterek ortaya at
tığımız yeni görüşlerin Hükümet Programı içe
risinde nasıl ifadesini bulduğunu izah edece
ğim. 

Sayın milletvekilleri, 
Hepinizce malûm olduğu üzere Adalet Par

tisi plânın memleket bünyesine ve gerçekleri
ne uygun olmadığını tekrar edegelmiştir. Diğer 
taraftan bu plânı tatbik eden ve onunla öğü-
nen çeşitli C. H. P. hükümetlerinin iktisadi po
litikalarında başarısız bir sonuca ulaştığını id
dia edegelmiştir. 

Kalkınma Plânımızın modeli, memleket bün
yesine ve gerçeklerine uymıyan ve temeli özel 
sektöre, vatandaş sektörüne dayanan iktisadi 
sistemimize uygun olmamıştır. Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımızın temel felsefesi şu esa
sa dayandırılmıştı. Vatandaşların tüketim har
camaları vergi yoluyla mecburi tasarrufa tabi 

tutulacak ve bu suretle her yıl gayrisafi millî 
hâsılamızdan artan nisbetlerde ayrılacak olarî 
yatırım fonları Devlet eliyle iktisadi kalkınma 
cihazlanmamızı mümkün kılacaktır. Plân mec
buri tasarrufla temin edilecek bu fonların, ya
tırımların % 60 ını temin edeceğini öngörmüş
tü. Yatırımların % 40 ı ise özel sektörün so
rumluluğuna bırakılmıştı. Bu demektir ki, ver
gi yoluyla mecburi tasarrufa gidilerek ve yatı
rımlarda devletçilik felsefesine uygun bir isti
kamette âmme sektörüne daha büyük bir ağır
lık vererek kalkınma hamlemiz gerçekleştiril
mek isteniyordu. 

Plânın bu kalkınma modeli Türk ekonomi
sinin mazideki ve haldeki bünye ve eğilimleri
ne uymamakta idi. Çünkü. Türkiye'de daha ev
velki devrelerde tasarruf ve yatırımların daha 
büyük bir kısmı özel sektör eliyle ve kanaliyle 
yapılmakta idi. Siyasi ve iktisadi istikrarsızlık 
yüzünden en düşük seviyeye inmiş olan 1960-
1961 buhran yıllarının kemmi nisbetlerini esas 
alarak Beş Yıllık Plânı bu faraziye üzerine in
şa etmek büyük hata idi. Çünkü, mütaakıp yıl
larda ekonomimizin bünyesi çarpık bir modele 
doğru zorlanıyor ve bu yanlış modeli gerçek
leştirmek için girişilen zorlayıcı hareketler özel 
sektörü büsbütün dar bir cendereye sokuyordu. 

Bünyesi değişmiş olan yatırım sektörünün 
aynı prodüktiviteyi meydana getirmesine im
kân yoktu. Daha önceki devrede verimli ve 
prodüktif özel teşebbüs yatırımlarının % 60 
nisbetinde bir pay aldığı yılların, verim oran
tısını aynen alıp, farklı bir yatırım bünyesi ifa
de eden plânlı devreye tatbik etmek yanlışla
rın mebdeini teşkil ediyordu/ 

Plânlama çalışmalarının başında Sosyalist 
Hindistan'ın kalkınma plânı ve modelinden faz
laca mülhem olduğu anlaşılan ve esasen özel 
teşebbüs sistemine inanmadıkları, katıldıkları 
Marxist teşekkül ve kulüplerle tebeyyün eden 
bâzı uzmanlar C. H. P. nin gafletinden fayda
lanarak memleket ekonomisine yanlış bir isti
kamet verdiler. (Soldan «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Plân tatbikatının ilk yılları uygulama so-
nuçlariyle de ortaya çıktığı gibi, tatmin edici 
olmadı. Ortalama olarak % 7 oranında tesbit 
edilen büyüme hızı gerçekleştirilemedi. Plânın 
ilk tatbik yılında % 7 hedefine ulaşıldı. Fakat 
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1964 te bu nisbet % 4 e düştü. 1965 yılında ise 
kesin durum belli olmamakla beraber kalkınma 
hızının % 5 i pek aşmıyacağı tahmin edilmek
tedir. Bu demektir ki, ilk üç yılda ortalama 
olarak ancak % 5 kadar bir kalkınma hızı ger
çekleştirilebilmiş, devre sonunda plân ortala
ması % 7 yi tutturabilmek için 1966 ve 1Ö67 de 
kalkınmamızın arka arkaya % 9 u bulması za
rureti belirmiştir. Hulâsa, geçen üç yılın so
nuçları plân hedeflerinin bir hayli gerisinde 
kaldığımızı açıkça göstermektedir. 

Dördüncü Koalisj^onun iktidarı devralma
sından önce memleket ekonomisinin sürüklen
diği durgunluk, artan işsizlik, ekonominin öde
melerinde meydana gelen tıkanıklıklar iktisadi 
hayatımızın ciddî sıkıntılarla karşı karşıya bu
lunduğunu açıkça ortaya koyuyordu. 1960 yı
lında birkaç bin olan protestoların 1961 de 14 
bine, 1964 te de 30 bine yükselen sayısı iktisa
di arızanın tezahürleri olarak herkesi endişe
lendiriyordu. (Soldan «bravo» sesleri, alkış
lar.) Bu devrede ekonomimizin dış dengesin
de de ümit verici bir iyileşme işareti yoktu. 
Dış Jicaret açıkları, ağır borç taksitleri, dış 
âlemden güçlükle temin edilen krediler ve kay
naklar bütün memlekete kötümser bir havanın 
yayılmasına sebebolmuştu. 

Plânın anafaraziyeleri gerçekleşemedi. Kal
kınma modelimizin makro dengesi adı verilen 
temel sektörler arasındaki kemmî münasebet
ler bambaşka bir istikamet aldı. Plânda tedricî 
bir şekilde azalması öngörülen özel tüketim 
harcamaları daha hızlı bir şekilde düştüğü hal
de özel sektör yatırımları ve kamu sektörü ya
tırımları yüzde nisbeti itibariyle plândaki he
deflerin gerisinde kaldı. Buna mukabil âmme 
tüketim harcamaları plânda öngörülen hudut
ları aştı. Bir misal olmak üzere, âmme tüketim 
harcamalarının 1963 te gayrisâfi millî hâsıla
nın % 15,2 sini kullanacağı ve bu nisbetin 
1967 de % 15,5 e çıkacağı öngörüldüğü halde, 
âıııme tüketim harcamaları daha 1965 yılında 
% 16 nisbetine ulaştı. 

Bu izahatı verirken Sayın C. H. P. Grup 
Sözcüsünün plân tatbikatı hakkındaki tahlil ve 
görüşlerine katılmaya imkân bulunmadığını 
da ifade etmiş oluyorum. Sayın C. H. P. Söz
cüsü bütün yapılan tenkidi ere rağmen C. H. P. 

zamanındaki plân tatbikatının daha önceki 
devrelerin plânsız iktisadi politikasından daha 
iyi sonuçlar elde ettiğini iddia etmiş ve bâzı 
istatistikler zikretmiştir. Bu istatistiklerin kay
nağını ve sıhhat derecesini bilmiyorum. Eğer 
yanlış anlamadımsa, bu istatistiklere göre 
1953 te 100 olan Türkiye millî geliri 1960 da 
104 c çıkmış. Buna mukabil Yunanistan'da bu 
endeks 140 olmuş. 

Bir millî vesika olan Beş Yıllık Plânda geç
miş devrelere ait verilen istatistikler ve İsta
tistik Genel Müdürlüğünün şimdiye kadârki 
yayınları bize farklı mutalar vermektedir. (Sol
dan «bravo» sesleri, alkışlar.) Meselâ Beş Yıl
lık Plânın 15 nci sayfasında bir tabloda, 1950 
de milli gelirimiz 100 kabul edilirse bunun 
1953 te 139 a, 1960 da ise 173 e çıktığını gös
teren rakamlar mevcuttur. Sabit fiyatlarla reel 
millî gelirdeki bu artış mukayesesini 1953 yılı
nı baz yılı olarak alıp 100 kabul edecek olur
sak, bu endeksin 1960 da 124 e çıktığı açıkça 
görülür. Aynı şekilde plânın 14 ncü sayfasın
daki reel millî gelirdeki artış seyrini gösteren 
tablo 1950 ile 1959 arasında çok süratli iktisa
di kalkınma hamlelerine şahidolduğumuzu gös
terir. 

Meselâ, 1950 - 1951 arasındaki artış % 13 gi
bi nadir raslanan bir seviyede olmuştur. 1954 
yılındaki gerileme müstesna millî gelirdeki artış 
plânlı devrenin ilk yıllarındaki düşük nisbetin 
bir hayli üzerindedir. Ve 10 yıllık devre esna
sındaki ortalama artış hızı % 6 nın üstünde ol
muştur. 

Alelade bir istatistik okumasiyle müşterek 
bir kanaate ulaşılması mümkün olan bu teknik 
konunun fikirleri bulandırmamasma dikkat et
mek gerekir. Bununla demek istediğimiz şey 
plânlı devreden önceki iktisat politikamızın mü
kemmel ve kusursuz olduğunu söylemek değil
dir. Aynı zamanda iktisadi hayatımız plân yü
zünden çıkmaza girdiği sonucunu çıkarmamak 
da lâzımdır. Başta da belirtmeye çalıştığımız 
gibi, maksadımız iktisadi kalkınma politikasında 
çok kıymetli ve müessir bir silâh olan iktisadi 
plânlama tekniğini itham etmek yanlıştır. Bura
daki maksat plânın hazırlanışının temel farazi
yesinin kalkınma felsefesinin ve bunu tatbik 
eden O. İT. P. nin devletçi ve bürokratik iktisat 
politikasının bu işte sorumlu olduğunu belirt-
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mektir. (Soldan bravo sesleri, ve alkışlar) Yoksa 
metot olarak plânlama tekniği nötr bir müesse
sedir. 

Muhterem arkadaşlar.. 
Adalet Partisinin iktisadi kalkınma felsefesi, 

Hükümet programında aksettiği gibi şu şekilde 
özetlenebilir. Türkiye'nin ulaşmış olduğu geliş
me safhası ve iktisadi kalkınma bahsinde elde et
miş olduğumuz tarihî tecrübeler bize sosyalist 
Hindistan'ın kalkınma modelinden mülhem bir 
iktisadi kalkınma plânından çok farklı bir yol 
takibetracmizi emretmektedir. Bu yol hatalı ol
duğu son dört yılın tatbikatiyle de teyidedilmiş 
olan bir yoldur. Muhalefete mensup sözcülerin 
mesnetsiz olarak iktisadi kalkınma politikamız
da sistem, ve vahdet mevcut değil diye iddia et
tikleri görüşler aslında programımızda büyük 
bir fikir insicamı ve görüş teselsülü içerisinde 
ifadesini bulmuştur. 

Biz ne diyoruz? Kalkınmanın alfabesi olan 
bir gerçeği bütün çıplaklığı ile millete haber ve
riyoruz. Kalkınma demek, bir milletin istihlâk 
masraflarından fedakârlıkta bulunarak kaynak
larını bir kenara ayırması, bunları tasarruf et
mesi ve yatırıma tahsis etmesidir. Bunun yolu 
nedir'? Bunun yolu fertler ve vatandaşlar olarak 
istihlâkimizi kısmamız ve Devlet olarak da âmme 
istihlâki demek olan kamu tüketim harcamalarını 
zapturapt altına almamız, kontrol etmem izdir. 
Kalkınmanın başka bir yolu bugün dünyada 
keşfedilmemiştir. Bunu nasıl yapacağız? Devleti, 
meşhur halk deyimindeki Timur'un fili duru
mundan çıkarmakla yani programımızda ifade 
edildiği gibi devlet hizmetlerinin ucuzlatılması, 
kamu tüketim harcamalarının gayrisâfi millî hâ
sılaya olan nisbetinin geçmişte olduğu' gibi yıl
dan yıla artışını önlemekle mümkündür. Yıllık 
geliri senede 69 doları zor bulan Hindistan'da 
tatbik edilen mecburi tasarruf usuliyle, sosyalizm 
ve devletçilikle sermaye terakümü usulü Türki
ye'nin bünyesine uymamaktadır. Türkiye kal
kınma iktisadı uzmanlarının kabul ettiği gibi, 
kalkınmanın en zor olan safhasını aşmış, fert 
basma düşen millî gelirini 250 dolar civarına 
yükseltmiş, gayrisâfi millî hâsılasından sermaye 
terakümüne ayırdığı nisbeti % 15 in üzerine çı
karmıştır. 

Bizim plânlı kalkınma politikamızda izliye-
ceğimiz yol işte bu tarihî gelişme farklarından 
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ve bünyevi özelliklerden mülhemdir. Biz Tür
kiye'de âmme yatırımlarının müteşebbisi şevk
lendirecek ve özel sektör yatırımlarını tamam-
lıyacak bir bünyeye kavuşmasını arzu ediyo
ruz. Programımızda âmme yatırımlarının mü
teşebbisi destekliyen ve şevkini kıran değil, ona 
yardımcı olan, onu teşvik eden bir nitelikte ol
ması gerektiğini ifade ettik. Gereken ortam 
âmme hizmetleri, âmme yatırımları, para kredi 
ve Maliye politikasiyle yaratıldığı takdirde, 
halkımızın daha çok kazanmak, daha çok kâr 
etmek için geniş şekilde iş hayatına katılaca
ğından eminiz. Özel sektör yatırımlarının kâr 
imkânları müsait faaliyet seviyesi yüksek, iyim
ser ve müsait bir iklim içerisinde süratle arta
cağına inanıyoruz. Böyle bir iktisadi kalkınma 
politikasının Türkiye'ye şu iki yeniliği getire
ceğine kaaniiz. Birincisi sermaye terakümü sos
yalist ve devletçi bir kalkınma politikasının za
ruri vasıtası olan mecburi tasarruflardan çok 
daha yüksek nisbette gerçekleştirilmiş olacak
tır. Yani Türk vatandaşları müsait bir iktisadi 
iklimde, kendi gayret ve çalışmalariyle daha 
yüksek bir kâr, daha iyi bir gelir temin ede
ceklerine kaani oldukları andan itibaren, dişle
rinden tırnaklarından artırarak millî sermaye 
hacmini birden genişleteceklerdir. İkincisi; mü
teşebbislerin eliyle ve özel sektör adını verdi
ğimiz fertler ve vatandaşların gayretiyle daha 
geniş hacımda yatırıma sevk edilen millî kay
naklarımızın verimi çok daha yüksek olacaktır. 
Geçmiş devrede G. S. M. H. dan ayrılan '% 18 
lik bir yatırım hacminin beklenen verimi te
min etmediği görülmüştür. Ortalama olarak 2,6 
sermaye - hâsıla katsayısı faraziyesine dayanan 
% 40 lık millî verim gerçekleşmemiş ve kalkın
ma hızı % 7 nin altına düşmüştür. Bunun mâ
nası açıktır. Yatırıma sevk edilen millî fonlar 
verimsiz kanallara akmıştır. Bu millî fonları 
yeniden verimli kanallara nakletmek zorunda
yız. İşte Özel sektör alanına bizim takibedece-
ğimiz plânlı kalkınma politikasiyle daha geniş 
hacımda tevcih edeceğimiz yatırım fonları bu
nu gerçekleştirecektir. Nitekim buna bir misal 
olmak üzere özel sektörün sanayi yatırımların
daki verimlilik nisbetine dair yapılmış olan şu 
araştırmayı zikretmek isterim. Sanayi Kalkın
ma Bankasına getirilmiş olan ve kıymeti 374 
milyon lira olan 87 proje üzerinde yapılmış bir 
etüd, bu projelerin ortalama randımanının 
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% 50 kadar olduğunu göstermiştir. Bu orantı 
bize 2.04 kadar bir sermaye hâsıla katsayısı 
vermektedir. Bundan çıkacak netice şudur. 
Millî yatırımlarımızın verim nisbeti yüksek 
olan bu mahiyette bir alana tevcih edilmesi su
retiyle millî gelirimizin artış hızını şimdikin
den iki misline yakın bir nisbette yükseltme
miz pekâlâ mümkün olacak demektir. 

işte bu tahliller ışığında Adalet Partisi Hü
kümetinin Programındaki ve seçim beyanna
mesindeki özel yatırımları teşvik politikasını 
değerlendirmek gerekir. Adalet Partisi memle
kette süratli bir iktisadi kalkınma ve sanayi
leşme politikası için müteşebbise vergi muafi
yetleri tanımayı yatırım indirimleriyle serma
ye terakümünün teşvikini alt yapı tesisleriyle 
firmaların işlerini kolaylaştırmayı tesis ve ham
madde için serbest ithal lisansları tatbikini, ser
mayesi kifayetsiz geniş müteşebbis kütlelerine 
ucuz ve bol kredi temin etmeyi, müteşebbislerin 
riskli işlerine katılmayı onlara aynı zamanda 
istikraz sermayesi ve risk sermayesi temin etme
yi vadetmektedir. 

Bunlar seçim nutuklarında uluorta etrafa 
serpiştirilen mavi boncuklar, sorumsuz vaitler 
değildir. Ufkumuzu ve muhayyilemizi genişlet
meye mecburuz. Bu milletin tarihinden bu türlü 
cesur ileri ve radikal adımların atıldığına dair 
misaller bulunduğunu hatırlatmak isteriz. (Sol
dan, bravo sesleri) Atatürk'ün engin muhayyi
lesi, realist kafası ve cömert gönlünün bütün iz
lerini taşıyan 1927 tarihli Teşviki Sanayi Kanu
nunun daha o devrelerde Türk müteşebbisine ge
tirmiş olduğu yenilikleri hatırlatmak isterim. 
(Alkışlar) Bugün dar, kısır, muhayyilesiz ve 
kıskanç bir zihniyetin baskısı altında Türk iş 
hayatı gerçek kalkınma potansiyelini gösterme 
imkânını bulamamaktadır. (Soldan, bravo, ses
leri) Sınai alandaki kredi kifayetsizliğine bir de
lil olmak üzere yalnız şu rakamı zikretmek iste
rim. Türkiye'de bulunan sınai müesseselerin bi
na ve tesis kıymeti 8 milyar Türk Lirasına yakın 
bir seviyede olduğu halde 15 yıllık mazisi olan 
Sanayi Kalkınma Bankamız ancak yarım milyar 
Türk Lirası kadar bir kredi tevzi edebilmiştir. 
Binaenaleyh, sanayiimizin çeşitli alanlarda mey
dana getirilecek özendirici tedbirlere karşı reak
siyonunun çok müspet olacağına ve sermaye ve 
kredi alanında kendisine temin edilecek imkân

ları massetme kapasitesinin çok yüksek olacağı
na en ufak şüphe yoktur. Bu bahse gelmişken 
C. H. P. sinin Türk müteşebbisine, Türk halkı
nın iş yapma gücüne ve özel sektörün, kabiliye
tine pek güveni olmadığını bir kere daha ifade 
etmiş olan grup sözcüsünün zikrettiği bir nokta 
üzerinde durmak isterim. C. H. P. sinin Grup 
Sözcüsü özel sektörün sermaye teraküm takati 
zayıftır, diyor. İktisadi kalkınma sermaye tera
kümüne bağlı olduğuna göre takati zayıf olan 
bu sektöre bel bağlanamıyacağmı ifade ederek, 
C. H. P. devletçiliğine bir gerekçe arıyor. Buna 
cjair Türkiye'de sermaye terakümünün 1948 den 
bu yana nasıl geliştiğini gösteren rakamlar zik
rederek kamu sektörü kanaliyle ve mecburi ta
sarruflar sermaye terakümü nisbetinin 1960 -
1964 devresinde gayrisâfi millî hâsılanın 
% 15.06 ya çıkışı hâdisesini zikrediyor. Yalnız 
Sayın Grup Sözcüsü 1948 - 1951 devresinde 
% 10.01 nisbetinde olan bu orantının devletçi
lik ve mecburi tasarruf sisteminin uygulanma
dığı bir devre olan 1957 - 1959 devresinde ken
diliğinden % 13.08 e sıçramış olduğunu da ik
rar ederek bizzat kendi muhakemesini çürüten 
bir delil vermiş oluyor. (Soldan, alkışlar) 

A. P. sinin iktisadi kalkınma felsefesiyle 
vaitlerinin gerçekleştirilemiyeceğini bunun ras
yonel bir temelinin olmadığını, böyle bir şeyin 
olsa olsa bir sihirbazlık olacağını sözlerine ilâve 
ediyor. Sayın C. H. P. Grup Sözcüsünün bu en
dişesini bertaraf etmek için kendisine bâzı olay
ları hatırlatmak ve A. P. görüşünün bâzı gerçek 
delillere dayandığını bilhassa belirtmek isterim. 
İktisadi hayatta ve millî gelir hareketlerini ve 
davranışlarını inceliyen makro ekonomik teori 
adı verilen iktisat ilminde en dinamik unsur mü
teşebbislerin yatırım ve tasarruf temayülleridir. 
Bütün mesele bu temayüllerin ifade ettiği potan
siyeli görebilmek, sezebilmek ve keşfedebilmek-
tedir. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) Bu iş 
yalnız bir ilim meselesi değildir. Bu iş aynı za
manda bir siyasi takdir, koku alma ve seziş ka
biliyetidir. Halkın güveninin halkın kamçılan
ması, ona yol gösterilmesi ve işaret verilmesi as
lında büyük toplum hareketlerinin temelinde 
yatan bir unsurdur. Kendi millî hayatımızın 
buna dair manidar örneklerinden birisi bizzat 
İstiklâl Harbimizdir. Halka güven verme, şevk 
ve heyecan verme, siyasi sanatın en hassas cep
hesidir. İktisadi alanda bunu çok tipik bir olay-
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la misallendirmeye çalışalım. Daha Önce de be
lirttiğimiz gibi; C. H. P. iktidarının son yılı bü
tün memlekete karamsarlığın, kötümserliğin ge
niş şekilde yayıldığı bir devre olmuştu. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Bu yıl içinde iktisadi dur-
gunluk, işsizlik, satılamıyan stoklar, piyasa hare
ketsizliği, iflâs ve protestolar vatandaşın günlük 
hayatını etkisi altına alan ciddî bir mahiyet ka
zanmıştı. Bu konuda Ankara Ticaret Odasının 
yayınladığı bir raporu bilhassa zikretmek iste
rim. 1964 yılında iş âleminde şevk azalmış, yatı
rım isteği endişe verici nisbette düşmeye başla
mıştı. Fakat 1965 te artık iktisadi iklimin deği
şeceği iyi günlerin hazırlanmakta olduğu işaret
leri 4 ncü Koalisyon kurulmasiyle ufukta belirin
ce iş âlemine birden şevk ve heyecan dalgası hâ
kim olmuştur. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Müsaadenizle buna dair zikredeceğim... (Soldan, 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, bu uluorta sarf edilmiş 
bir söz değildir. Müsaade ederseniz, bu iddiamı 
bâzı rakamlarla ve mesnetlere dayandırarak tek
rar edeyim. (Bravo, sesleri) 

1965 yılının ilk dokuz ayında Sanayi Kalkın
ma Bankasına yatırım projeleri için yapılan 
kredi müracaatları % 120 kadar bir artış göster
miştir. (Soldan, bravo, sesleri) îşte bütün bu be
lirtiler Türkiye'de değişmekte olan bir ortamın, 
hazırlanmakta olan iyi günlerin bir müjdecisi 
olarak Türkiye siyasi tarihine intikal etmiştir. 
(Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Son zamanlarda memleketimizde gürültüsü 

daha çok duyulmaya başlıyan marksist akımlar 
servet ve mülkiyet düşmanlığını özel sektör 
aleyhtarlığını takviye edebilmek için, tahayyül 
edilmesi dahi zor olan birçok yalan ve safsatayı 
etrafa, yaymaya çalışmaktadır. Milletin kendine 
güvenini sarsmak için özel sektör yoliyle, müte
şebbis vatandaş gayretiyle kalkınmanın müm
kün olamıyacağı efsanesi yaratılmaya çalışıl
maktadır. Ne hazindir ki, Atatürk'ün cesur, iha
talı, cömert ve geniş görüşlü geleneklerini mu
hafaza etmesi gereken C. H. P. memlekette son 
yıllarda sesini ve cüretini büsbütün artıran bu 
marksist propagandanın ezikliği altında yönü
nü şaşırmış ve âdeta ipnotize olma alâmetleri gös
termektedir. (Soldan, bravo sesleri ve sürekli al
kışlar) îkinci Dünya Harbinden bu yana dünyada 
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iktisadi harika olarak gösterilen ne kadar ba
şarı varsa bütün bunları gerçekleştirmiş olan 
hür iktisat düzeni, özel sektör sistemi, 1930 yıl
larının bir ara Avrupa fikriyatına tesir etmiş 
olan marksist düşünceleri kökünden ve temelin
den yıkmıştır. Bugün bütün Avrupa'da devlet
çilik ve klâsik sosyalizmin gerilemekte olduğun
da herkes hemfikirdir. Sosyalistler bu akım kar
şısında şekil ve yön değiştirmekte ve marksist 
sosyalizm mülkiyet ve hür teşebbüs düşmanlı
ğında İsrar ettiği için, ileri memleketler camia
sında itibarsız bir sistem haline gelmektedir. Bi
naenaleyh, marksizm kokan iktisadi kalkınma 
yöntemlerinden ve modellerinden Türk Milleti
nin uzaklaşması lâzımdır. Hattâ bir ara az ge
lişmiş memleketlerin kalkınmasında tesirli bir 
model olarak muvakkat bir süre tatbik edilebi
leceği sanılan sosyalist ve devletçi modeller ted
ricen itibarlarım yitirmektedir. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sana 
göre öyle. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Müsaadenizle, kime göre olduğu
nu izah edeceğim. Resmî siyasi felsefesi sosya
lizm olan Hindistan'da bile Nehru 1959 yılında 
Nepal Siyasi İlimler Konseyi önünde verdiği bil' 
konferansta aynen (Sosyalizm az gelişmiş mem
leketler için değildir) demiştir. Kimin söylediği
ni duydunuz herhalde, (Soldan gülüşmeler, al
kışlar.) 

Bu yaz Kilyos'ta İktisadi ve Sosyal Tetkik
ler Konferans Heyetinin düzenlemiş olduğu se
minerde kalkınma ve sistem meseleleri üzerinde 
tartışma yapan birçok tanınmış yabancı iktisat 
profesörü çok dikkate şayan müşahedeler ve fi-
İrirler ileri sürmüşlerdir. Yıllarca Pakistan 
Plânlama Teşkilâtında Uzman olarak çalışmış 
olan Hanvart Üniversitesi profesörlerinden Pa>-
panek az gelişmiş ülkeler için dikkate şayan bir 
model olarak Pakistan tecrübesi üzerinden bir 
tebliğ sunmuştur. Bu tebliğde Pakistan'da 
adam başına düşen gelir 75 dolar gibi alçak bir 
seviyede bulunmaktadır. Pakistan'ın nasıl özel 
sektöre ağırlık vermek suretiyle, iktisadi kalkın
ma alanında süratli1 mesafeler aldığı izah edil
mektedir. Prof. Papanek bir zamanlar iktisadi 
Kalkınma ve Plânlama alanında Hindistan mo
delinin "birçok memleket tarafından örnek ola
rak kabul edildiğini, fakat son zamanlarda Pa-
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kistan'ın, gittikçe dikkati çekmeye bağladığını 
'belirtmiştir. Okadar ki, Pakistan son yıllarda sı
nai istihsal alanında yılda % 15 gibi süratli bir 
büyüme hızını gerçekleştirmiştir. Pakistan bunu 
Devletçiliğe başvurmadan tamamen Vatandaş
larını yüksek kâr ve gelir müşevvikiyle kamçıla
mak suretiyle teinin etmiştir. Az gelişmiş mem
leketlerde yeterli müteşebbisin bulunmadığına, 
özel sektörün, C. H. P. sözcüsünün ifade ettiği 
gibi kâfi derecede sermaye terakümüne imkân 
verecek malî takati bulun/madığını ileri sürerek, 
az gelişmiş .memleketlere sosyalizm ve Devlet
çiliği tavsiye eden görüşlerin Pakistan tecrübesi 
karşısında yalanladığını, Prof. Papanek aynen 
tebliğinde şunları söylemektedir. (Sınai inkişaf 
daha ziyade özel teşebbüsün esenidir. Sınai mü-
tcışöbbislerin ortaya çıkmasını münakaşa eden 
bâzı kimselerin ümit ve tasavvurlarının aksine, 
sanayiciler grupu Pakistan'da 25 yıl gibi nisbe-
ten kısa bir zamanda ortaya çikmışlaırdır. Sana
yiin büyük bir kısmını kurmuşlar ve bunu Av
rupa ve Amerika'nın daha kıdemli sanayici kı
ratlarına taş çıkaracak bir kabiliyet ve içgüdüy
le idare etmektedirler.) Prof. Papanek daha son
ra, servet ve 'gelirleri gittikçe artan sanayici 
grupunun Pakistan'da bir içtimai farklılaşma 
meydana getirdiğini söylemiştir. Fakat bu sa
nayicilerin artan gelir ve servetlerini sanayi ya
tırımlarına yönelterek geniş halk kütlelerine ve 
işsiz vatandaşlara kazanç ve çalışma imkânı te
min etmeleri karşısında bunun hir içtimai rahat
sızlık kaynağını teşkil etmediğini söylemiştir. Bu 
konuda Prof. Papanek aynen şöyle demektedir. 
Eşitsizlik problemini değerlendirirken en çok 
ihmal edilen husus, çalışan kimse ile işsiz kimse 
arasındaki eşitsizliktir. En fakir kimseler, sene
de ancak birkaç hafta çalışan topraksız köylü ile 
arada sırada gündelik işle geçinen -gecekondu sa
kinleri idi. Pakistan'da işsizlik ve işsiz "lütnre 
milyonla ifade ediliyordu. Sınai gelişmelerden 
ve Iköy tesisleri program 1 arından en çok yarar
lananlar işte bu işsiz zümreler olmuştur. Pakis
tan Ekonomisinin bugünkü gayesi herkese iş te
min etmektir. 

Sevgili arkadaşlarını, 
Bir yabancı iktisat uzmanının hür teşebbüs

le kalkınma modeli olarak Pakistan tecrübesi 
üzerindeki bu sözlerini Hintli iktisatçılar da ya-
zılariyle teyidetmeye başlamışlardır. Eastern 
Eeonomist adlı Hindistan iktisat dergisinin 
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30 Temmuz 1960 tarihli bir nüshasında çıkan 
makalede Pakistan'daki kalkınma hızı methedil-
mekte ve bunun devletleştirme, sosyalizmin ha
yali slogauılariyle avunma ve iktisadi hayata 
devlet 'müdahaleleriyle tesir etme gibi tedbirler
den uzak pragmatik ve gerçekçi bir politikamıı 
neticesinde meydana geldiği izah edilmektedir. 
Hindistan ve Pakistan kalkınma modellerinin 
birbirinden oldukça farklı özellikler gösterdiğine 
işaret edil m ektedir. Son on yıl içerisinde Hin
distan'da âmme masrafları 3 'misline yakın arttı
ğı halde Pakistan'daki artışın 1 mislini dahi bul
madığı bilhassa belirtilmektedir. Pakistan'ın, 
müteşebbisleri sermaye kaynaklarlylc teçhiz ede
rek vergi muafiyetleriyle teşvik ederek iktisadi 
kalkınmayı hızlandırdığı belirtilmicktedir. Bil
hassa ihracatçıya tanınan muafiyetler ve kolay
lıklar sayesinde Pakistan ihracatçılarının yılda 
'% 9 gibi büyük bir hızla genişlediğine dikkat 
çekilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu konuda Milletlerarası mukayeseli kalkın

ma meseleleri üzerinde belli başlı uzmanların 
fikir ve kanaatlerini de Sayın C. H. P. sözcüsü
nün özel sektörün kalkınmadaki rolü ve serma
ye terakümündeki gücü 'bahsiındcki karamsar 
görüşlerini doğrulıyacak istikamette görmemek
teyiz. Bu alanda en tanınmış otoriterlerden bi
ri olan Prof. A. Lewis 'birçok az gelişmiş ülke
lerde özel sektör kanalı ile tasarruf lamı kolay
lıkla millî gelirin % 20 sine çıkarılabildiğmi ifa
de etmiştir. MİT den Prof. Kindelberger 1949 
da adam başına geliri 100 dolar olan Brezilya ile 
fert başına geliri 1 400 dolar olan Amerika'nın 
aynı orantıda olmak üzere millî gelirin % 12 si 
kadarını tasarruf ettiğine dikkatiı çekmektedir. 
1951 de birçok Afrika ülkelerinde tasarruflar 
% 22 ye çıkmış, Güney Ilodezya'da 1951 yılın
da ise % 45 gibi astronomik bir rakama ulaş
mıştır. Bu da göstermektedir ki, pekâlâ başka 
'bir metot takibedildiği takdirde iktisadi kalkın
manın mümkün olduğunu, sermaye terakümü
nün mümkün olduğunu ifade etmektedir. Prof. 
A. Lcwis az gelişmiş ülkelerde tasarruf edilen 
gelirin nisbetinin % 5 ten % 15 e çıkmasını ge
lişen 'bir ekonominin artan kâr marjları ile izah 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Milletlerarası olaylara ve uzmanlara fikirleri

ne yapmış olduğumuz bu atıflarla ifaide etmek 
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istediğimiz ana fikir şudur. Türkiye'de bilhassa 
Marksistlerin yaymaya çalıştıkları (Süratli kal
kınma sosyalizmle olur. Sermaıye terakümü için 
Devletçilik şarttır.) safsatasının ne ilmî bir te
meli mevcuttur, ne de etrafta bunu doğrulıya-
oak mahiyette müşahedelerde bulunmak müm
kündür. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 1065 
yılının bugünkü dünya konjokntüründe sosya
lizm ve Devletçilik ağır bir krize gömülmüştür. 
Sovyet Rusya bile kendi meselelerini 'halledebil
mek için içine sürüklendiği grift problemleri çö
zebilmek için hür dünyanın tecrübelerinden ya
rarlanmaya gayret etmektedir. 

C. H. P. sözcüsünün 1953 .ile 1960 arasında 
göze batar bir iktisadi başarı 'kaydettiğini zik
rettiği Yunanistan o tarihlerde yürürlüğe ko
nan liberal bir iktisat politikası sayesinde bunu 
gerçekleştirmiştir. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar.) OECD raporlarında Yunanistan'ın, o yıl
larda uyguladığı para reformu ve dış ticaretin 
liberalizasyonu sistemi Yunanistan'ın kalkın
masında en önemli basamak olmuştur. 

Alman mucizesinden sonra millî geliri % 15 
gibi astronomik seviyelere çıkan Japonya'nın 
son yıllardaki kalkınması, İtalya'nın 1950 lerin 
başında ümitsiz bir memleket 'halinden çıkıp bu
gün Avrupa'nın müreffeh ve en yüksek seviyede 
sanayileşmiş devletlerinden 'biri haline gelişi 
bizim A. P. Hükümet programında ifadesini bu
lan yeni iktisadi politikamıza çok benziyen yol
lar sayesinde mümkün olmuştur. (Soldan alkış
lar.) 

Buraya kadarki izahatımızla muhalefet söz
cülerinin yanlış anlamaları neticesinde ileri sür
düklerini sandığımız önemli bir noktayı cevap
landırdığımız kanaatindeyiz. A. P. programı 
köklü, temelli ve kendi gerçeklerimizden mül
hem bir fikir üzerinde yükselmektedir. îleriki 
nesillerin (Türk Mucizesi) olarak vasıflandıra
caklarından şüphe etmediğimiz büyük hamle ve 
dinamizm, ancak böyle bir çerçeve içerisinde 
gerçekleştirilebilecektir. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar.) Biz, bu programın asıl mânasiyle ile
rici, devrimci ve reformcu bir nitelik taşıdığını 
iddia ediyoruz. Bize göre Marksizmin teklif et
tiği fikirler, dünya tarihinin en muhafazakâr, en 
katı ve en dogmatik görüşlerini ifade ettiği için 
gerisi, o milletin hayatında henüz tam mâna
siyle denenmemiş, tecrübe edilmemiş yolların ve 
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yöntemlerin düşünülmesiyle mümkündür. Bize 
göre ferdin ve müteşebbisin yaratıcı gücüne ge
lişme imkânı veren bir iktisat politikası bizim 
memleketimiz için gerçek devrimciliğin, yenili
ğin ifadesi demektir. Çünkü, Türk 'halkı devlet
çilik ve bir nevi sosyalizmi uzun müddet dene
miştir. Ve onu yakından tanıyarak kötü bir not 
vermiştir. Türk halkı kurtuluşunu başka bir 
yönde aramaktadır. 10 Ekim seçimleriyle halkı
mız yeni kuracağı Hükümete bu istikameti hiç
bir şüpheye mahal kalmıyaeak şekilde işaret et
miştir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar.) Bu is
tikamet hür Türk vatandaşının ve müteşebbisi
nin bu memleketin hayatına eserler, tesisler, ik
tisadi kaynaklar kazandıracak olan çalışma ve 
iş yapma gücünü serbestçe değerlendirebilmesiı-
dir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bâzı muhalefet sözcüleri Hükümet progra

mının ölçüsüz vaitler ihtiva ettiğini iddia ederek 
bunun sonucunda enflâsyonun mukadder oldu
ğunu söylemek istemişlerdir. Bizim programı
mızda ve iktisadi kalkınma felsefemizde enflâs
yonun yeri yoktur. Şu noktayı bu münasebetle 
belirtmek isteriz ki, bâzı arkadaşlarda yanlış bir 
kanaat belirmiştir. Bâzıları sanmışlardır ki, ger
çekleştirmeye azimli olduğumuz işlerin ve pro
jelerin hepsi Devlet tarafından gerçekleştirile
cektir. Bu yanlıştır. Yukarıdaki izahatımızdan 
da anlaşılacağı <glfbi işlerin önemli bir kısmı biz
zat vatandaşım kendi ıg'ücü, kendi gayreti, 'ken
di servet ve varlığı sayesinde gerçekleştirile-
c ektir. Devlet yardımıları ve yalbancı kaynaklar 
ancak ıbir katalizör vazifesi görecektir. Kazan
ma şevki kamçılanan müsait 'bir piyasa iklimi 
içerisinde zenginleşme ve bol .gelir imkânları 
artan Türk Vatandaşları, büyüyen bir kartopu 
misalinde olduğu gibi, millî ekonominin mıuh-
tacolduğu mun'zam kaynakları yaratma imkân
larına saıhibolacaklardır. Ümit ve şevkleri ar
tan fertler fou ortam içerisinde istihlâklerinden 
seve seve fedakârlıklarda 'bulunacaklardır. 
Türk ekonomisine daha bir süre dış âlemden 
kaynaklar gelmeye devam edecektir. 

Artan faaliyet haemı ve yükselen yatırım 
taleplerinin sebebolacağı ithalât ihtiyaçları, 
şimdiden kuvvetli artma temayülü gösteren 
muınzanı döviz kazanma imkânlarımızla karşı
lanacaktır. Yalnız bu yıl içerisinde 70 milyonu 
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aşacağı anlaşılan işçi dövizleri, bu yıl iki mis
line çıkan turist dövizleri, 'birden artana istida
dı gösteren ihracat kazançlammız, yeni yeni ih
raç .kademlerimin meydana çıkışı (nihayet Demir 
Çelik Yerli Petrol ve Petro - Kimya gibi çeşit
li ithalât ikamesi yapan faaliyet alanlarının ge
lişmesi dış alemde dengemiz bakımından çok 
ümitli işaretlerdir. Bu suretle artan döviz ka
zançlarımız sayesinde dış borç yükü hafifliye-
ce'ktir. 

Muhterem arkadaşlıar, 
Bâzı muhalefet sözcüleri, iktisadi faaliyeti 

teşjvik için müracaav, edeceğimiz vergi muafiL 

yetleri ve indirimleri tıotlayısayle bütçe 'açıkla
rının artıp artmıyacağı hususunda bizden sual 
sormaktadırlar. Modem iktisadi düşüncede bu 
tarz kısmi ve statik düşüncelerin yeri yoktur. 
Yüksek Maliye politikasına tahsildar ve mal
müdürü gözüyle bakan klâsik maliye anlayışı 
ne teoride, ne de tatbikatta kalmıştır. (Soldan 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Buna bir misal olmak 
üzere şu hâdiseyi bilhassa zikretmek isterim. 
Geçen sene Amerika 4 - 5 milyarlık bir veivri 
indirimi yaptığı halde bu vergi indirimlerinin 
teşvik ve tahrik ettiği munzam iktisadi1 faali
yet sayesinde vergi varidatında tahminleri de 
aşan bir artış meydana 'gelmiştir. Lord Keynes'-
in modern iktisadi düşünceye getirdiği dev
rim bu meselelere bambaşka bir »açıdan bakma
mızı ihtar etmektedir. Klâsik varidat ve mas
raf dengesi anlayışından uzaklaşan ve adına 
fonksiyonel flinans ismi takılan bu modern gö
rüşler milletlerin bazan meselenin inceliğini fcil-
miy enler tarafından sihirbazlık addedilen usul
lerle büyük işler yapmalarının mümkün oldu
ğunu göstermiştir. Buna bazan bir milletin po
tin bağlarından tutarak kendisini hayava kal
dırması adının dahi verildiği görülmektedir. 
Onun için muhterem arkadaşlarımız emin ola
bilirler ki, • Hükümet programında ifadesini bu
lan tasanlar ve hedefler sorumsuz vafit'lerin ya
hut ham hayalim mahsulü değildir. 

Bulgun 75 milyar Türk Lirası civarında olan 
millî gelirimiz Türkiye'de başlatacağımız yeni 
bir kalkınma devrinin sıçramıa tramplenini teş
kil edecektir. 

Kalkınma hızımızı şimdiki gibi yavaş tem
podan kur tanp meselâ % 8 e çıkardığımız an
dan itibaren ekonominin kazanacağı munzam 

8 . 11 . 1965 0 : 3 

iç kaynaklar 6 milyar Türk Lirasını bulacak
tır. Buna dışarıdan kredi ve özel sermaye ola
rak katılacak olan 'asgari 3 milyar 'lirahik bir 
fon bize yılda büyük işler yapmamıza imkân 
verecek geniş bir kaynak temin etmiş olacak
tır. Bu suretle 18 Milyar Türk Lirası gibi bü
yük bir yekûna ulaşan âmme ve özel sektör 
yatırımları Türk ekonomisinde 4 yıl içerisinde 
belki de programımızda bugün yer almıyan daha 
birçok hedeflere ulaşmamızı mümkün kılacak
tır. (Soldan bravo, sesleri.) Unutmıyalıım ki, 
Beş Yıllık Plânın öngördüğü 60 milyarlık ya
tırım pekâlâ Türk Ekonomisinin gerçekleştire
bileceği bir hedeftir, 'önümüzdeki 4 yıl içerisin
de çok daha fazlasının mümkün olabileceğini 
iddia etmek hudutsuz bir iyimserlik teşkil et
mez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu kaba hesaplar programımızdaki hedefle

rin gerisindeki temel faraziyelerin realist tah
minler olduğunu ifade edebilmek için ileri sü
rülen dik gerekçeler mahiyetindedir. Hiç şüphe 
yok önümüzdeki yılların yıllık programları, 
bütçeleri ve ikinci Beş Yıllık Plân çalışmala
rına başladığı zaman bu hesaplardaki tutarlılık 
daha titiz bir şekilde ele alınacak ve gerçe'Meş-
tirilecektir. 

Bâzı muhalefet sözcüleri iktisadi kalkınma
mızda yabancı sermayeye verdiğimiz önemli 
mevkii yadırgamış görünüyorlar. Bilhassa 
C. H. P. sözcüsünün 3 ncü inönü Kabinesi 
programında yabancı sermayeye verilen önemli 
yeri unutarak, birtakım ihtirazi kayıtlaria ve 
bir nevi otarşi ve kısenofobya ifade eden bir 
zihniyet içerisinde meseleye bakış tarzını biz 
şahsan anlıyamadık. Türkiye'nin sermaye tera
küm gücü yeterli bir safhaya ulaşıncaya ka
dar, meselâ % 20 ye çıkıncaya kadar ve niha
yet bâzı bünyevi değişmelerle dış ticaret den
gemiz sağlam bir zemine oturuncaya kadar 
Türkiye dış âlemden net olarak sermaye ve 
kredi temin etmeye devam edecektir. Türkiye 
yılda 100 - 150 milyon dolar civarında borç 
taksiti ödiyecek fakat diğer taraftan 250 - 300 
milyon dolar civarında kredi ve 50 ilâ 100 mil
yon dolar sivannda da özel yabancı sermaye 
temin edecektir. Bu suretle net olarak 250 - 300 
milyon dolar kadar net dış kaynak temin edil
miş olacaktır. Ekonomimizin kredi değerliliği 
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arttıkça yabancı sernuaye alom hızında 'bir art
ma da 'beklenebilir. TürMye artan döviz 'kazan
ma imkânları sayesinde daima ayakta durabi
len, dtübarı sağlam, vecibelerini zamanında kar-
şriıyabilen bir ticaret ve iktisadi işbirliği orta
ğı olarak bundan büyük faydalar temin ede
cektir. özel yabancı sermayemin 'bilhassa tek
nolojik yenilikler getiren Türk mıüteşdbbisine 
ve teknisyenine ve teknik bilgi kazandıran kat
ma değer yetkisi sayesinde 'millî ekonominin 
prodüktivitesini yükselten ihracat ilmkânlarını 
geliştiren, ithalât tasarrufuna imkân veren 
alanlara aktarılması çok faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; burada temsilcilerine 
şahidolduğumuz ve hepimizin dinlediğimiz 
marksist bir partinin sözcüsü dış yardımlar bah
sinde bâzı fikirler ileri sürmüştür. Kendilerine 
bilhassa hatırlatmak isteriz ki; bugün bizaat Do
ğu - Avrupa memleketlerinde, sosyalist ülkelerde 
kendilerinin düşüncelerini fersah, fersah aşan 
yeni fikirler belirmeye başlamıştır. Buna misâl 
olmak üzere Polonya'nın Krupp'a yapmış oldu 
ğu teklifi hatırlatmak isterim. Polonya Hükü
meti Krupp firmasına demektedir ki; geliniz 
memlekette istediğiniz gibi çalışabileceğiniz de
mir - çelik fabrikası kurunuz, kârlarınızı iste
diğiniz gibi transfer ediniz, yalnız sizden iste
diğimiz bir tek şart vardır. Teknisyen ve işçi 
olarak Alman değil, Polonya işçisi kullanınız. 
Arkadaşlar Doğu - Avrupa'da yabancı sermaye 
bahsinde beliren bu yeni görüşleri arkadaşları
mızın dikkatle takibetmelerini tavsiye ederim. 
(Adalet Parti sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, ayni misalleri Macaris
tan ve Romanya hakkında da vermek müm
kündür. Ünlü büyük İngiliz ve Amerikan fir
malarından Macaristan'da Polonya'da lâstik ve 
kauçuk teşebbüsleri kurmalarını, fabrika tesis 
etmelerini, petro - kimya müesseseleri kurmala
rını, bizzat bu memleketlerin başbakanları, te
sadüfen bu memleketlerde dolaşmakta olan ya
bancı memleketlerin mümessillerinden âdeta 
yalvarırcasına talebetmektedirler. Bu noktada 
bir hususu daha misâl olarak zikretmek isterim. 
Sosyalist Hindistan, az gelişmiş bir ülke, tıpkı 
bizim gibi sermaye yetersizliği içerisinde kıv
ranarak kalkınmasını süratlendirmek istiyen bir 
ülke yabancı sermayeyi teşvik etmek için çe
şitli tedbirler ileri sürmektedir. Hindistan'ın 
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yabancı özel sermayeyi memleketlerine sokmak 
için ileri sürdükleri şartlar şunlardır, arkadaş
lar. 

1. İmalât için gelmiş olacaklardır. Yani 
ticaret ve dağıtım işleriyle meşgul olmıyacak-
lardır. 

2. Yerli yatırım kifayetsiz olduğu, yahut 
yerli teknolojinin geri olduğu bir sahada yatı
rım yapmış olacaklardır. 

3. İhracaatı artırıp ithalâttan tasarruf te
min edecektir. 

4. Prodüktiviteyi artıracaktır. 
5. Hint'li personeli yetiştirecektir. 
6. Bütün safhalarında Hint sermayedarları

nı ortaklığa kabul edeceklerdir. 
İşte sevgili arkadaşlarım, gerek Doğu - Av

rupa memleketlerinden, gerek az gelişmiş mem
leketlerden yabancı sermaye bahsinde size ver
miş olduğum bu misâller bu meselenin ne ka
dar geniş görüşlülük içinde mütalâa edildiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, programın müna
kaşasında, tartışılmasında bahis konusu edilen 
meselelerden bir tanesi de «sosyal hedefler ne 
olacaktır», suali olmuştur. Müsaadenizle kısa
ca bu noktayı da özetliyerek ifade etmek iste
rim. Daha evvelki mâruzâtımda da belirttiğim 
gibi, en büyük eşitsizlik, en büyük içtimai ada
letsizlik kazanan ile kazanmıyan arasındadır. 
Adalet Partisinin iktisadi kalkınma felsefesinde 
kalkınma, birinci paroladır. Kalkınmayı hangi 
şartlara müracaat edersek edelim süratlendir
mek mecburiyetindeyiz. Kalkınma memlekette 
işsizliği ortadan kaldırmanın tek çaresidir. En 
büyük eşitsizlik kaynağı olan işsizlik ortadan 
kaldırılacaktır. Bunun başka türlü bir reçetesi 
yoktur. Bir memlekette sermaye terakümünü 
hızlandırmazsak, bir memlekette iş yapmak isti
yen insanların gayretlerini teşvik etmezsek o 
memlekette işsizliği ve kazançlar arasındaki 
farklılığı ortadan kaldırmamız mümkün değil
dir. 

İleri memleketlerde Marksist Teorinin aksine 
tam çalışmayı idame ettiren memleketler, yük
sek gelir temin etmiş, yüksek kalkınma hızına 
ulaşmış olan ülkeler 'sınıflar arasında dengeyi 
kendi bünyeleri içindeki çeşitli mekanizma
larla tashih etmişlerdir . Buna dair size vere-
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ceğinı istatistiklerle zamanınızı kullanmak iste
miyorum. Fakat, şu bir vakıadır ki, bugan 
Batı ülkelerinde Marksist Teorinin aksine, ko
münist propagandıcılarmm iddialarının aksine, 
zümreler arasındaki, mesafe komünist beyan
namesinde ifade edildiği gibi açılmamakta, bi
lâkis mesafeler daralmaktadır. Bugün; 30 sene 
evvel İngiltere'de işçi sınfınm millî gelirden al
dığı pay ile bugünü mukayese ettiğimiz takdir
de bugünkü orantı daha yükselmektedir. Ada
let Partisinin gerek seçim beyannamesinde, ge
rekse Hükümet programında ifadesini bulan 
sosyal adaleti gerçekleştirme mekanizması Batı 
ülkelerinde tatbik edilmiş ve başarısı hâdiseler
le teyidcdilmiş olan bir sosyal adalet görüşünün 
tam ifadesidir. Bu ifadeleri marksist arkadaş
ları tıpkı komünist beyannamesinde de ifade 
edildiği gibi, halkı uyarıcı, halkı aldatmaca 
gibi hafif sözlerle karşılamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu münasebet ile ara
daki fikrî paralelliğe dikkatinizi çekmek iste
rim. Bütün sosyal reformlar cemiyeti ihtilâlle 
değiştirmeyip, ikna metodu ile birtakım kısmi 
ıslahat tedbirleri ile cemiyetin ileri bir cemiyet,. 
âdil bir cemiyet, hür bir cemiyet, mesut bir ce
miyet haline getirmek istiyen, Batılı usullerle 
sosyal meseleleri halletmek istiyenlere, dünya
nın her tarafında komünist, «bunlar halkı oya
lamadır», ithamı ile karşı çıkmışlardır. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) Size ko
münist beyannamesinin şu pasajlarını okuyarak 
görüş arasındaki paralelliğe bilhassa dikkatini
zi çekmek isterim. Komünist beyannamesinde; 
reformcu sosyalizm, kötü burjuva sosyalizmi, 
Alman sosyalizmi, konservatif sosyalizm, statik 
sosyalizm, ıslahatçı sosyalizm gibi kelimelerle 
hakir görülen demokratik sosyalizm, yani Ba
tının marksist olmıyan, komünist olmıyan, ısla
hatçı, reformcu sosyalizm akımları şu kelime
lerle mahkûm edilmektedir. Aynen okuyorum. 
«Bu sebeple siyasi aksiyon ve bilhassa ihtilâl 
faaliyetlerini reddederler, reformcu sosyalistler. 
Hedeflerine başarı yolları ile ulaşmak isterler. 
Başarısızlığa uğramaya mahkûm olan ufak de
neme ve tecrübeleri örnek vere, vere yeni bir 
toplum inancına yol açmak isterler. Her ne ka
dar bu sistemleri ilk ortaya atanlar birçok yön
den ihtilâlci oldukları halde çömezleri ve taraf
tarları her hususta gerici mezhepler teşkil etmiş-
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lerdir. Bizim programımızda vatandaşın hür
riyeti olarak ifadesini bulan sözler ve memleke
tin çeşitli kesitlerine mensubolan insanların ; bi
zim başlatacağımız iktisadi kalkınmadan ken
dilerine düşen payları alacağını ifade eden fi
kirler tıpkı komünist beyannamesindeki gibi 
şu sözlerle çürütülmeye ve küçük görülmeye ça
lışılmaktadır. Siz neyin hürriyetini istiyorsu
nuz? Sizin istediğiniz kütlelerin hürriyeti de
ğildir. Siz burjuvaların hürriyetini istiyorsu
nuz.» Ayni şeyler komünist beyannamesinde de 
mevcuttur. Müsaadenizle okuyacağım. «Bur
juva cemiyette sermaye, şahsiyet sahibidir. Hür 
ve bağımsız olan odur. Buna mukabil canlı 
insanlar tâbi ve şahsiyetsizdir. Bu durumun or
tadan kaldırılmasını, burjuvalar, ferdiyet ve 
hürriyetin ilgası diye adlandırıyorlar. Gayet 
tabiî maksadımız burjuva ferdiyetini, bağım
sızlığını ve hürriyetini ortadan kaldırmaktır. 
Halihazır burjuva düzeninde hürriyetten kasıt, 
serbest ticaret ve alış - veriştir. Tıpkı dünkü 
Marksist partinin sözcüsünün söylediği fikir ay
nen Komünist Partisinde geçmektedir. (Soldan 
alkışlar) Özel mülkiyeti ilga edeceğimiz için 
dehşete kapılıyorsunuz. Fakat bugün mevcut 
toplum düzenimizde nüfusun 9/İO u için zaten 
mülkiyet hakkı bahis konusu değildir. Mülki
yetin ancak bir azınlık elinde oluşunun sebebi; 
halkın 9/10 çoğunluğunun elinden alınmış olma
sıdır. Şu halde fert ve vatandaş teriminden 
kastınız, burjuva sınıfından mülk sahibi orta 
sınıftan başka bir şey değildir.» Aynı fikirler. 
(Ortadan komünist beyannamesini bütün Tür
kiye'ye yayıyorsunuz sesleri) Bu sözlerin bü
tün Türkiye'ye yayılmasının mesulü her halde 
A. P. değildir, arkadaşlar. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Binaenaleyh, reformları bütün 
komünist ve marksist!erin söylediği gibi, halkı 
oyalamak ve nihai kurtuluşu geciktirme hedef 
ve vasıtaları olarak mütalâa eden görüş, maale
sef Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kürsü
sünden ifade edilme hürriyetine sahibolmuş-
tur. 

Sevgili arkadaşlarım, bizim programımızda; 
çok kazananın çok vergi vereceği ve Devletin 
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halk yararına işler göreceği ifade edilmekte
dir. Bu, demokratik ve hürriyetçi bir düzende 
reformu gerçekleştirmenin en tesirli yoludur. 
Sosyal güvenlik müesseseleri yeni fonlar yara
tarak, kalkınmayı kamçılıyacaktır. Köy - şehir 
dengesizliği azalacak, köylü şehirlerde iş bula
cak, köyünde istihsali artıracaktır. Bütün bu 
tedbirlere dair iktisadi ve sosyal gelişmemizi 
dengeli, ahenkli ve sosyal adalet ilkelerine uy
gun bir istikamette geliştirme hedeflerimizin 
hangi yollardan gerçekleştirileceğine dair pro
gramda çeşitli fikirler mevcuttur. 

Şimdi bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. Bâzı arkadaşlar plân fikrinden vazgeçe
ceğimiz endişesindedirler. Bundan evvelki iza
hatımızla açıkça ifade ettiğimiz gibi, plânlama, 
dünyada, bizzat bâzı eski komünist müelliflerin 
belirttikleri gibi, asıl özel sektör içinde gerçek
leştirilmesi mümkün olan ve asıl tesirini özel 
sektör içinde göstermesi mümkün olan nötr bir 
mekanizmadır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu münasebetle bir 
hususu açıklamak isterim, bugün yalnız fizikî 
hedeflerle zorlayıcı usullerle, kollektivist me
totlarla iktisadi plânlamayı tatbik gayretini 
göstermiş olan Sovyet Rusya bile 50 senelik 
tecrübeden sonra bu usulün sökmediğini gör
müştür. tktisadi plânlama, bizim plân anlayışı
mızda ifadesini bulan zihniyet içerisinde ancak 
başarı şansına sahiptir. İktisadi plânlamanın 
kâr motifi olmadan, müteşebbisin hür karar 
verme imkânını elinden almadan yürütülemiye-
ceği teorisi iflâs etmiştir. Bizzat Sovyet Rusya 
bugün iktisadi plânlamayı gerçekleştirebilmek 
için kâr motifini ve müteşebbisin serbest hare
ket imkânını, sistemine ithal etmeye çalışmak
tadır. Plânlama, fiziki hedefleri gerçekleştir
mek için Devlet dairelerine verilen emir demek 
değildir. Plânlama, müteşebbisin arkasına birer 
Devlet murakıbı sokarak onun ne yapacağını 
emir ve dikte eden bir zihniyet içinde düşünü
lemez. (Soldan alkışlar) Fiyat mekanizması ol
madan, hür cemiyet düzeni içinde mülkiyet sis
temini ve hür müteşebbis sistemini, serbest ka
rar mekanizmasını ortadan kaldırmadan plân
lamayı yürütmek ancak mümkündür. Eski Yu
goslav komünistlerinden Dedi j en geçenlerde 
Stokholm'de verdiği bir konferansta bizzat söy
lediği şudur, «en mükemmel plânlama - yanım

da New - York Times 7da bu hususu belirten -ma
kalenin tercümesi de mevcuttur. Zamanınızı 
fazla almamak için okumuyorum, mealen söylü
yorum, - Amerikan müteşebbisleri bugün plân
lamayı, istatistik! vetirelerden, istatistikî muta
larından ve ilmî tahlillerden en iyi şekilde isti
fade ederek tatbik etmektedirler. Bugün Sov
yet Rusya iktisatçılarının en çok merak ettik
leri hususlardan bir tanesi de, bizzat Dcdijen'in 
belirttiği gibi bu usulleri öğrenebilmektir. Bi
naenaleyh, büyük bir talihsizliktir ki, Türkiye'
de plânlama gibi Adalet Partisinin en mükem
mel şekilde takibedeceği, tatbik edeceği bir me
todu, bir sosyalizm, bir kollektivizm vasıtası 
olarak mütalâa eden bir tatbikatla başlanılmış 
olması büyük bir talihsizliktir. (Soldan, alkış
lar) 

Binaenaleyh, plân hedefleri için emir değil, 
fakat fiyat mekanizması ve kâr motifi şarttır. 
Arkadaşlarımız bu plânlama bünyesi içinde, ve 
Adalet Partisinin savunduğu iktisadi kalkınma 
felsefesi içinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ne şekle gireceğini merak etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, programımızda, se
çim beyannamemizde ve bizzat Hükümet Pro
gramında, İktisadi Devlet Teşekkülleri, bizzat 
Cumhuriyet Halk Partisi zamanında çıkarılmış 
olan 3460 sayılı Kanunun hükümleri içinde ön
görüldüğü gibi, özel teşebbüse tedricen devre
dilecektir. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
sözcüsü, bizzat kendi hükümetleri zamanında 
çıkmış olan bu kanunun bu maddesini acaba 
kendi devirleri içinde veyahut da yeni bir dü
şünce sistemi içinde artık lüzumsuz hale geldi
ğini mi iddia etmektedir? Bizim niyetimiz şudur 
ki, dünyanın her tarafında birçok az gelişmiş 
memleketler, İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
istifade etmiştir. Tarihî şartlar içinde İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memleketimizde faydalı 
roller oynamıştır. Fakat arkadaşlar, zaman ve 
çağ değişmektedir, iktisadi şartlar değişmekte
dir ve yeni yeni usulleri bulmak mecburiye
tindeyiz. Biz demiyoruz ki, muhterem sözcü ar
kadaşımızın kategori halinde Profesör Beril'in 
makalesinden naklen zikretmiş olduğu bütün 
İktisadi Devlet Teşekküllerini bir anda özel 
sektöre devretmek diye bir mesele bahis konu
su değildir. Gayet tabiîdir ki, bunların içinde 
bugün artık Devlet koutrolunda bulunmasına 

— 221 — 



M. Meclisi B : 8 

lüzum olmıyan bâzıları mevcuttur ki, pekâlâ 
bunları elden çıkarmak icabedecektir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Gücün ye
ter mi? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim arkadaş
lar. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Arkadaşlar, bu bir güç meselesi 
değildir, akıl meselesidir. (Soldan alkışlar, 
«bravo» sesleri.) iktisadi kavrayış meselesidir, 
iktisadi realizm meselesidir ve memleket men
faatlerini Devlet sorumluluğu içinde düşünmek 
meselesidir. (Soldan «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, Japonya'da ilk defa 
olarak... 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Peşkeş mi? 
(Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim muhte
rem arkadaşlar, lütfen... 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Dünya tarihinde ilk defa olacak.. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika... 
Muhterem arkadaşlarım, usule aykırı olarak 

hatibe müdahale eden bir milletvekilinin sus
masını ikaz etmek de müdahaledir. Bu vazife 
Reise aittir. Usule aykırı bir hareket yapılmış
sa Reis ihtar eder, siz lütfen yerinizden ikazda 
bulunmayınız. Buyurun sayın hatip. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bu mesele 
Türkiye'nin tecrübelerini değerlendirme mese
lesidir. Bu mesele yıllardan beri çeşitli heyet
lerin, çeşitli hükümetlerin kafasını yormuş olan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi mühim bir 
meselede yeni düşünceler, yeni istikametler 
düşünme meselesidir. Bu mesele, aynı mekaniz
madan istifade etmiş olan büyük başka millet
lerin tecrübelerinden istifade etme meselesidir. 
Biraz evvel Japonya'dan bahsettik, iktisadi 
kalkınmasında İktisadi Devlet Teşekküllerin
den büyük istifadeler temin etmiş olan Japon
ya, bâzı arkadaşların kapıldıkları, bahsettikleri 
gibi, bir dogmatizme, bir muhafazakârlığa ka
pılmayarak meselelerine bakmıştır. Japonya'
dan öğrenilen, öncü olarak Devletin iktisadi 
alanda girmiş olduğu, İktisadi Devlet Teşek
külleri alanında müteşebbisler yetiştikten son
ra bunları yavaş yavaş tasfiye etmek, elden çı-
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karmak icabediyor ki, icabetmiştir. Bizim za
manımızda da icabedecektir. Yeni alanlara 
Devletin öncü olarak girmesine devam edile
cektir, hiç şüphe yoktur. Fakat bunu meydana 
getirebilmek için, bunu mümkün kılabilmek 
için millî kaynakların çevrilmesine, deveranına 
ihtiyaç vardır. Bizim, programımızdaki bâzı İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin özel sektöre dev
redilmesi fikri temelinde budur, sayın arkadaş
larım. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Hangileri, isim
lerini zikret. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Geleceğiz efendim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma usulü yok
tur, Sayın Ruhi Soyer. Lütfen sual sormayınız 
ve Milletvekilinin Milletvekiline sual soramıya-
cağı da bir İçtüzük kaidesidir. Sayıp hatip siz 
de cevap vermeyiniz, esas hakkındaki konuş
manıza devam ediniz. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Et ka
falı onların hepsi... 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Onların hepsi 
et kafalı diyemezsin edepsiz. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Sensin 
edepsiz, tahammül edemiyorsan dışarı çık. 
(Malatya Milletvekili Hamid Fendoğlu ile İzmir 
milletvekili Arif Ertunga arasında, yerlerinden 
gürültülü tartışma, soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika muhterem arkadaş
lar, lütfen oturunuz yerinize. Sayın Hamid Fen
doğlu, lütfen oturunuz yerinize. 

Muhterem arkadaşlarım, içtüzüğümüzde galiz 
ve müstehcen beyanda bulunanları Reis lisanı ne-
zahate davet eder, hükmü vardır. Bu sebeple 
Sayın Arif Ertunga'yi lisanı nezahate davet edi
yorum. (Soldan alkışlar.) 

Buyurun saym hatip, devam edin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri bahsinde hiç bir doktriner 
görüşten, hiçbir dogmatik zihniyetten hareket 
etmiyoruz. Meselelerimizi gerçekçi zihniyetle de
ğerlendirmek ve bir umumi istikamet ifade et
mek maksadiyle programımızda, seçim beyanna
memizde, bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
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halka devredileceği ifade edilmiştir. Başka mil
letlerin bu hususlardaki tecrübelerinden istifade 
edeceğiz. Japonya'da bu usul şu şekilde gerçek
leştirilmiştir. Bir iktisadi tesisin piyasa değeri, 
iktisadi değeri, onun maliyet değerinin altında 
veya üzerinde olabilir. Maliyet değeri, iktisatta 
hiçbir zaman yegâne temel değildir. Japonya'da 
bir çok İktisadi Devlet Teşebbüsleri, maliyet de
ğerlerinin altında halka satmıştır. Ama bir çok
ları da kârlılık dereceleri bakımından, kapita-
lize kıymetleri bakımından, maliyet değerlerinin 
de üzerinde satılmıştır. Binaenaleyh, arkadaşı
mızın, maliyet değerinin altında olanları mı sa
tacaksınız kâr edenlerimi satacaksınız, zarar 
edenleri mi satacaksınız tarzındaki ifadelerini bir 
iktisadi zihniyet içinde cevaplandırmak mümkün 
değildir. Belki bu iyi bir mantık ve akıl oyunu
dur ama gerçeklere uygun bir davranış değildir. 

Arkadaşlar, konuşmamın son kısmında bir de 
toprak reform meselesine değinmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, büyük bir üzüntü ile 
müsahade etmekteyiz ki, Toprak Reformu bunca 
münakaşalara rağmen, ne efkârı umumiyetle ne 
de bu meseleler üzerinde konuşan insanların ka
fasında tam bir vuzuha kavuşmamıştır. Boş yere 
memleket halkına Türkiye'nin gerçeklerinden ha
bersiz, sorumsuz birtakım ümitler veren gayrisa-
nıimî sözler sarf edilmiştir. Batı dünyasında 
toprak reformunu meydana getiren şey; feodal 
ve aristokratik düzenin tasfiyesi, toprağı ken
disi işlemiyen, fakat kilise ve aristokrasinin elin
de bulunan toprakları bizzat işleyen köylüye 
dağıtma hareketi olarak başlamıştır. Türkiye'de 
toprak rejimi Batı memleketlerindeki gibi bu 
mahiyette bir özellik arz etmemektedir. Türki
ye'de toprakların bugünkü mülkiyet düzeni çok 
farklı bir mahiyettedir. Türkiye'de bugün dağı
tılabilecek toprakların vüsati, bâzı gayrisamimî 
kimselerin etrafa boş bir ümit yaratmak için 
söylediklerinin aksine, son derece kıttır. Huzu
runuzda size, müsaadenizle birkaç istatistik oku
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de toprak
ların durumuna dair ve çalışan çiftçilerimizin 
statüsüne dair elimizde iki kaynak mevcuttur. 

Birincisi, 1950 zirai sayımı, ikincisi, 1952 
sonbahar anketidir. 

1950 zirai sayımına göre, Türkiye'de 2 322 000 
çiftçi ailesinden mal sahibi olanlar 1 686 bin 

ailedir. Bu, çiftçilerin % 73 ünü teşkil etmek
tedir. Geriye kalan yarı mal sahibi zümredir. 
Bunlar 499 bin. kişidir. Bunlar da çiftçi ailele
rinin, % 21,5 unu teşkil etmektedir. Yani dün 
burada konuşan bir sözcünün ifade ettiği gibi; 
Türkiye'de 500 bin topraksız köylü diye bir 
meselenin mevcudol madiğim istatistikler gös
termektedir. Kiracı, yarıcı ve bâzı siyasi parti
lerin pek ümit bağladıkları marabacılar bu 
çiftçi aileleri içinde ancak 89 bin kişidir ve 
çiftçi ailelerin % 3,8 ini teşkil etmektedir. 

Şimdi başka bir istatistiği size okuyacağım 
arkadaşlar. 

Türkiye'de ailelerin % 30 u 1 ile 20 dekar 
civarında toprağa sahiptir. % 44,8 i 21 ile 75 
dekar toprağa sahiptir. % 19 u 76 ile 200 dekar 
toprağa sahiptir. 700 dekardan yukarıda top- ' 
rağa sahibolanlar % 1 civarındadır. 

Şimdi, bu istatistikler bize şunu hatırlat
maktadır arkadaşlar. 1961 anketine göre, Tür
kiye'de bin dekardan yukarı 3 396 işletme 
vardır. Beş bin dekardan yukarı olan işletme
lerin adedi 332 dir. Bin dekardan büyük iş
letmelerin yüzölçümü 9 694 000 küsur dekardır. 
\ ani zirai toprakların % 4 ü civarındadır. 

Şimdi arkadaşlar, bu toprakları yani bin 
dekardan yukarı toprakları devletleştirip Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsünün istediği gibi 
200 dekarlık parçalara ayırdığımız takdirde 
lürkiye 'de topraklandıracağımız insan, Cunı-
'mriyet Halk Partisi Sözcüsünün söylediği gi
bi; milyonlarca köylü ailesi değil, ancak elli 
bin köylü ailesidir. Bu temel iktisadi, istatis
tik! mutalar üzerinde akik bir şekilde tartışma
dan ön<-,e, sorumlu Devlet adamlarının kürsü
lerden, meydanlardan memlekete yanlış intiba-
ar verecek şekilde konuşmamaları lâzımdır ar

kadaşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Biz Türkiye'de bâzı bölgelerde ciddî toprak 

rejimi ıslahı için, ıslah edilmesi gereken bâzı 
d uvumların bulunduğuna kaaniiz. Bu bölgeler
de zirai reform, toprak reformu, toprak mül
kiyeti reformu yapılmalıdır, yapılacaktır. Yal
nız, Türkiye'yi Orta - Doğudaki, Cenubi Ame-
rika'daki ve bâzı aristokrat, feodal ve ortaçağ 
düzeninin el'an geniş şekilde hâkim olduğu bâ
zı dünya ülkelerindeki gibi, büyük çiftçilerin 
toprak başında yaşamıyan fakat milyonlarca 
insanı boğaz tokluğuna çalıştıran büyük top-
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rak mülkiyeti sahiplerinden müteşekkil bir ce
miyet olarak düşünmek yanlıştır. Kendi ger
çeklerimiz Türkiye'de böyle bir millî meselenin 
jıievcudolmadığım göstermektedir. Mahallî ma
hiyette toprak reformunu gerektiren bâzı mün
ferit hâdiseler mevcuttur. Bunlar, zirai rejimi
mizde yapılacak değiştirmelerle mülkiyet re
jimimizde yapılacak bâzı reformlarla ele alı
nabilecek mahiyette olan bâzı kısmi tedbirler
dir. Binaenaleyh, toprak reformunu, muhtevası 
buş ve halkı boş yere oyalıyan bir mevzu ola
rak mütemadiyen tekrar etmeyi biz, şahsan mil
lî menfaatlerimize ve Türkiye'nin gerçek mese
lelerini öğrenmekle, düşünmekle mükellef olan 
insanlar olarak meşgul olmamız gereken ve 
Türkiye'de dimağları, nazarları asıl meseleler
den uzaklaştıran bir mesele olarak mütalâa et
mekteyiz. 

Türkiye'de toprakların parçalanması bahis 
'konusudur arkadaşlar. Size başka bir istatistik ' 
okuyacağım. Türkiye'de tarla adedi son derece 
parçalanmış, çiftçi işletmeleri mevcuttur. Tarla 
adedi bir ilâ dört olan 910 bin küsur aile, ara
zinin % 16 sına sahiptir, tarlaların % 16 sına 
5 ilâ 10 aded tarlaya sahibolan aileler 990 bin
dir. Bu nisbet ailelerin % 45 idir. Bu demektir 
•d, Türk köylüsü işlemekte olduğu toprakları 
lüzumsuz derecede dağıtmıştır. Köyün bir ye
rinde el kadar bir toprak, başka yerinde aynı 
şekilde bir toprak. Hulâsa, gördüğünüz gibi 
Türk köylüsünün 50 bine yakın bir kısmı 5 ilâ 
i') tarlayı ayrı ayrı işlemek mecburiyetinde kal
maktadır. Çiftlik vasıtalarını, çift sürümü vası
talarını ve zirai aletlerini bu tarlalar arasında 
zaman kaybederek, işkence çekerek, zamanını 
ve gayretini israf ederek yürütmektedir. Bu, 
iktisadi kalkınma bakımından son derece za
rarlı bir durumdur. Asıl toprak reformunu, 
parçalanmış ve ufalanmış olan toprak mülkiye
tini birleştirmek, konsolide etmek ve sıklaştır
mak şeklinde yapmak lâzımdır. Bunun için mi
ras hükümlerimizde ve diğer hukukî alanlarda 
gereken reformların yapılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada sözlerime 
son verirken A. P. nin Programı hakkında çe
şitli konuşmacıların ve münekkitlerin yaptık
ları tenkidlerden faydalandığımızı, bunları 
memnuniyetle karşıladığımızı ve kendilerinin 
cevaplandırılmasını arzu ettikleri birçok nok-
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talan bulabildiğimiz kadar rakamlara, istatis
tiklere, başka milletlerin tecrübelerine, bizzat 
kendi tecrübelerimize dayanarak izah ettiğimi
zi; bu şekilde, bu tartışmanın Millet Meclisi 
huzurunda faydalı bir fikrî karşılaşmaya, fikir 
alış - verişine imkân vermiş olmasından dolayı 
Adalet Partisi adına duyduğumuz büyük sevin
ci ifade etmekle belirtmek isterim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı
na Sayın Muammer Erten'indir. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Söz sıra
mı Turhan Feyzioğlu'na veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Fcyzioğlu. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOöLU (Kayseri) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım, biraz önce,- uzun yıllar mes
lektaş olarak çalıştığımız bir profesör arkada
şımızın konuşmalarını dinlediniz. 

Şimdi size, bu görüşlerin çok uzun bir tet-
kika dahi ihtiyaç gösternviyecek kadar esaslar
dan uz?/;, rakamlar bakımından mesnetsiz, mes
netsiz olduğunu bir, bir; hem de kendi imzasını 
taşıyan yazılarla, (O. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri ve şiddetli alkışlar), bugünkü Hü
kümet üyelerinin imzasını taşıyan yazılarla, 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri), resmî 
Devlet vcsikalariyle, milletlerarası belgeler ve 
millî istatistiklerle bir, bir ispat edeceğim. (C. 
H. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ Sayın Yalçm'a 
teşekkür etmeliyim. Gerçekten, bu kürsüde bir
takım konuların ilmî bir şekilde tahliline ze
min hazırlamış oldular. Tahlilleri ilmî idi, diye
miyorum, kusura, bakmasınlar. Fakat konuların 
ilmî şekilde tartışılmasına zemin hazırladılar. 
Çünkü meseleyi, hiç değilse terim olarak, konu 
olarak, ilmî şekilde tartışılması mümkün konu
lara, terimlere getirdiler. 

Sayın arkadaşlarım, dediler ki, Parlâmento
da çeşitli fikirlerin konuşulması, muhalefetin 
bu kürsüye fikirler getirmesi, bize de ilmî plân
da karşı fikirleri söylemek imkânını verdi. 
Ben şimdi kendilerine tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum : Gerçekleri söylemek imkânını bize 
bahşettikleri için!.. 
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Sayın arkadaşlarım, Sayın Yalçın, kalkın
ma hızı ile ilgili olan ve konuşmasının belkemi
ğini teşkil eden bölümde, dikkat buyurdunuz-
sa, «Sayın C. H. P. Sözcüsünün konuşmasını 
yanlış anlamadımsa» diye bir ihtiyatlı ibare 
kullanmayı tercih ettiler. Demek ki, kendileri 
de, konuşmalarının belkemiğini teşkil eden bu 
rakamları verirken, bir • vicdan tereddüdü, bir 
iç tereddüdü geçirmişler ve «galiba yanlış an
ladım, yanlış anlamadımsa» diye belirtmişler
dir. Arkadaşım yanlış anlamışlardır. 

Şimdi size bizzat kendisinin okumuş, olduğu 
belgenin, kendisinin zikrettiği 15 nci sayfadaki 
8 No. lu tablosunu okuyarak cevap vereceğim. 
Benim konuşmamın ne olduğunu, hem radyo
dan dinleyen vatandaşların" biliyor, hem Meclis 
biliyor. Teypler kaydetti, zabıtlar kaydetti. Be
nim söylediğimin ne olduğunu arkadaşımız da 
galiba sezmiş idi ki, yanlış anlamadımsa, diye 
ihtiyat payı koyarak konuştu. Konuşmamın 
belkemiği neydi"? 

Plândan önceki kalkınma hızı ile, plânlı dö
nemden sonraki kalkınma hızını karşılaştırır
ken, sayın arkadaşımız, fert hasma düşen gelir 
bakımından, yaptığım mukayeseyi «fert başına 
düşen» kelimelerini dikkatle bir tarafa bırak
mak suretiyle bir mukayese zemini haline getir
diler; ve, şunu söylemeye çalıştılar. Plândan 
evvel kalkınma vardı, hızlı idi; hattâ daha hız
lı idi; plândan sonra bu kalkınma yavaşladı. 

Şimdi, müsaadenizle, bu çok mühim iddia
nın içyüzünü hep beraber ve dediğim gibi şa
hitler, hem de çok muteber şahitler, ileri süre
rek tahlil edelim. 

Sayın arkadaşlarını, kalkınma hızı ile ilgili 
olarak benim söylediğim neydi? 

Yunanistan ve Türkiye arasında bir muka
yese yaptım ve dedim ki, 1 i)5o senesi temel ola
rak alınırsa, 1953 ten 1060 sonuna kadar 7 yıl
lık bir sürede Türkiye'de fert başına düşen ge
lir 100 den 104 e çıkmıştır. Yunanistan'da, aynı 
süre içinde, fert başına millî geliri 100 den 141 e 
çıkmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ kaynak nedir 
dediler. Ben kaynak söylemiştim. Arkadaşımız 
bana da sorabilirlerdi. «Yanlış anlamadımsa» 
diye tereddüt ettiklerine göre, bana gelebilir
lerdi. Arkadaşız, aynı Meclisteyiz. «Hangi tab-
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loya dayandınız, hangi kaynağa baktınız?» di
yebilirlerdi. Millet kürsüsünde böyle yersiz id
diaları ileri sürmelerini önliyecek şekilde, eski 
meslektaşıma hem ne söylediğimi açıklardım, 
hem de hangi tabloya dayandığımı açıklardım. 

Bu tabloya yalnız ben dayanmadım. Bu ra
kamları Üçüncü Koalisyon Hükümetinin büt
çesi müzakere edilirken, Y. T. P. adına konuşan 
eski Maliye bakanlarımızdan, değerli arkada
şımız Sayın Alican da aynen verdiler. Be
nim dün verdiğim rakamları, bu kürsüde bütçe 
konuşmaları sırasında o da aynen verdiler. 
Bunlar resmî rakamlardır, bunlar plânda bulu
nan rakamlardır. 

Arkadaşımız plânın başka bir tablosundan 
bahsetti. Plânı hazırlıyan arkadaşlar, heyetler 
mütehassıslar, hükümetler ve nihayet bu plânı 
kabul etmiş olan Plân Komisyonu, Senato ve 
Meclis, her halde, iki sayfa fasıla ile, birbi
rine taban tabana zıt bilgileri plâna yerleştir-
mezlerdi. O halde arkadaşımız, plânda benim 
bahsettiğim tabloya bakmamıştır ve kendi bak
tıkları tabloyu da yanlış okumuşlardır. 

Şimdi, lütfen, ellerine, istelerse plânı alsın
lar ve bu plânın 23 sayılı tablosunun son sütu
nuna baksınlar. Sayfa 29, resmî baskı, Tablo 23. 
Tablonun son sütunu. «Türkiye.» Onun üstün
deki sütun, «Yunanistan.» Başlık; «Sabit fiyat
larla adam başına» - tekrar ediyorum, altını 
çiziyorum - «adam başına» gayrisâfi millî hâsıla 
endeksi karşılaştırmaları, 1953 yüz olarak alın
mış... «Sene 1953 : Türkiye yüz. Sonra iniş ve 
çıkış. 1960 da 104. Dün size yıl yıl, okudum. 
1953 ile 1960 yılları arasında, her yıl, bu yüz 
rakamının nereye indiğini, nereye çıktığını bir 
bir okudum. 

Yunanistan rakamı yine aynı tabloda, he
men Türkiye rakamının yanında 1953 te 100. 
Aynı süre zarfında, bu komşu memleket, bize 
nazaran çok çok büyük bir hızla mesafe almak 
suretiyle, fert başına düşen geliri 100 den 141 e 

•çıkarmıştır, endeks olarak. 
Sayın arkadaşlarım, bu rakamları teyideden 

daha birçok rakamlar var. Daha fazla sizi 
yormamak için uzunboylu tahlile lüzum görmemiş
tim. Teyideden rakamlar, arkadaşımızın biraz 
evvel kendi tezini ispat etmek için kullandığı 
tablodadır. Şimdi bu tabloya biraz dikkatle 
bakalım. Plân , Sayfa 15, tablo 8... 
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Başlık yine «adam başına gelir.» Yalnız bu 
tablonun 3 sütunu var. Birinci sütunda, yıllara 
göre, 1961 faktör fiyatlariyle, adam başına dü
şen safi millî hâsıla Türk lirası olarak göste
rilmiştir. 1953 rakamını arz ediyorum, resmî 
tablodan : 1953 rakamı 1 507 Türk lirasıdır. 
1960 rakamı olarak tabloda görülen, 1 539 li
radır. Aradan geçen yedi yıl zarfında, fark, 
sabit fiyatlarla 32 liradan ibarettir. Yani ver
diğimiz nisbetten ibarettir. Yani, plânın 23 neü 
tablosunun son sütununda gösterilen endeks 
rakamlarından ibarettir. Kendileri de bunu 
çok iyi bilirler. Biraz sonra kendi imzalarını 
taşıyan yazılardan, bunun böyle olduğunu anla
tacağım. Bu rakamların böyle olduğunu bi
lirler. 

Sayın arkadaşlarım, adam başına gelir en
deksi olarak da, bunun yanında bir başka 
sütun vardır. Bu sütunda, temel olarak, ha
reket noktası 1953 senesini alırsak, endeks 124 e 
varıyor buyurdular. Arkadaşlar, bu tabloda 
yüz demeli 1953 olarak alınmamıştır. Bu tabloda 
1950 yüz olarak alınmıştır. 

Şimdi arkadaşımız, benim 1953 ü yüz ala
rak yaptığım Türkiye ile Hindistan mukayese
sini çürütmek üzere; Yunanistan için 1953 ü yüz 
alan rakamı tekrar ediyor, «141 değil mi» diye, 
soruyor. Sonra da Türkiye için 1950 yi yüz 
olarak alıyoruz. 

Biz, daha evvelki konuşmalarımızda kaç defa 
bu kürsüde belirttik ki, 1950 ile 1953 senesi 
arasında Türk ekonomisinde nisbeten hızlı, on
dan sonraki devreye göre çok hızlı bir gelişme 
olmuştur. Ama 1954 senesinden itibaren, bu ge
lişmeyi sağlıyan gayrısıhhi, gayriilmî usullere 
aksi tesirlerini göstermeye başlamışlardır. Enf
lâsyonun, tıpkı sarhoşluğu benzeyen tatlı dev
rinden sonra gelen baş ağrıları gibi, 1954 den 
sonra, enflâsyon koyulaştıkça baş ağrıları art
mış, ve nihayet ekonomi duraklamaya girmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi 1950 yüz olarak 
alınan bu sütun da arkadaşlarım plânı açıp 
baksınlar, dikkatlerini çekerim 1953 rakamı 
endeks olarak 100 değil, 128 dir. 1953 de 128 
den başladıktan sonra, 1960 rakamı da 130 
dur. Arkadaşlar, 7 senede endeks 128 den 130 a 
çıkmıştır. İşte, bu, 1953 ü yüz aldığımız zaman 
size demin verdiğim yüzde 4 civarında küçük 
artış oranını verir. Demek ki, son yedi yıla 

baktığımız zaman, fark bu kadar küçüktür. 128 
ile 130 u karşılaştırdığımız zaman, mesafenin 
ne kadar küçük olduğu meydandadır. 

1953 ü temel alarak hareket ettiğimiz tak
dirde, kullanılması lâzımgelen tablo, yine aynı 
plânda nıevcudolan 23 sayılı tablodur. Fakat 
bundan daha enteresan bir nokta var. Arkada
şımız, bu 8 sayılı tablodan, plânsız dönemde 
ekoıninin plân döneminden daha hızlı geliştiğini 
is bat etmek için faydalandı. Ve bu tablodaki 
rakamlara dayanarak, bize plândan önce eko
nominin % 6 nın üstünde bir hızla devamlı ge
liştiği gibi bir'iddia ileri sürdü. 

Sayın arakadaşlar; 
Şimdi bu 8 numaralı tablonun tam üstün

deki satırları beraber okuyalım, plânın metni
ni aynen okuyorum, sayın arkadaşınım da dik
katle okumasını rica ederim. - «Toplam millî 
gelir artışı bakımından 1950 - 1962 arasında üç 
dönem ayrıdedilebilir. 1950 - 1953 arası hızlı 
artış yıllarıdır. Ekili toprak genişlemesinin 
(yani o zamana kadar ekilemeyen toprakların 
ziraata açılmasının) «elverişli havaların ve iyi 
piyasa şartlarının doğurduğu tarımsal üretim 
artışı 1953 e kadar hızla devam etmiştir. 1954 te 
kötü bir ürün yılı ile başlayan ikinci dönemde, 
1958 yılına kadar % 5 - 6 hızında artış görül
düğü halde, 1953 e oranla ortalama yıllık artış 
% 3 kadar olmuştur. 1958 den sonra ise, yılda 
% 2 - 3 .oranında artışla tam bir duraklama 
görülmektedir» 

Hemen bu satırların altında tablo 8, yani ar
kadaşımızın faydalandığı tablo. Arkadaşlar, bu 
tabloyu yapan mütahassıslar, tablomun ne de
mek istediğini üzerine yazmışlar. Diyorlar ki, 
gayrisafi millî hâsıladaki artış şöyle gitmiştir, 
son yıllarda tam bir duraklamaya girmiştir. 
(Ortadan alkışlar.) 

Şimdi bu verdiğim yüzdeler ve rakamlar -
dikkat buyurun yanıltmasın. Bunlar fert ba
şına gelir artışı rakamları değildir. Gayrisafi 
olarak artışlardır. Bunlar, nüfus sabit kaldığı 
takdirde, fert başına gelire intikal ederdi. Bu 
dönem zarfında nüfumuzıın yılda 2,5 un üs
tünde arttığı, yüzde 2,9 civarında arttığı bilin
diğine göre, gayrisafi millî hâsıla artışının 
yüzde 2,3 e düşmesi demek fert başına gelir ba
kımından hemen hemen ekle bir şey kalmaması 
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demektir. Yani, nüfus artışını ancak kovalayan 
bir hızla, gayrisafi millî hâsılanın artması ve 
bu nüfus başına taksim edildiği, zaman adam 
başına düşen gelir bakımından son derecede ki
fayetsiz, hattâ yerinde sayan bir rakamla kar
şılaşmamız demektir. 

8 . 11 . 1965 O : 8 
tini sabitleştirerek hesabcttiğimiz zaman çıkan 
rakam budur. 

Sayın arkadaşlarım, bu dönemde kalkınma 
1954 yılından evvel vuku bulmuştur. Bunun da 
sebeplerini plân bir bir incelemiş, ilmî bir şe
kilde izah etmiştir. Diyelim ki, bu plânı yapan
lar, bu plânı kabul eden Meclis, istatistikler, 
bizim istatistiklerimiz bu noktada yanıldı. Ya-
nılmadı ya.. Bu istatistikler eski devirde de ya
yınlanmış istatistikleridir. Bu verdiğimiz ra
kamlar 1954 - 1954 - 1955 - 1956 rakamları o 
devrin rakamları.. 1953 seviyesine ancak 1957 
ve 1958 de vardır. Bunu gösteren rakamlar o 
devrin resmî istatistik rakamlarıdır. 

Sayın arkadaşlar, gelelim şimdi milletlerarası 
mercilerin bu konudaki hükmüne: O E C D ra
porları vardır, yani Milletlerarası iktisadi iş
birliği ve Kalkınma Teşkilâtının Türkiye ile il
gili raporları. Bu raporların 1963 ve 1964 yıl
larına aidolanlarının sadece kısa birer paragra
fını arz edeceğim. 

1963 yılı raporu, Türkiye cildinin, birinci 
paragrafı şu cümlelerle başlar. Fransızca ve İn
gilizce olmak üzere iki dilde yayınlanmış bir 
rapordur. Tercümesi şudur: «1950 - 1960 ara
sındaki on yılın büyük kısmında, Türkiye enf
lâsyondan ve memleketin temel ekonomik men
faatlerine iyi hizmet etmeyen bir politikanın uy
gulanmasından ağır şekilde zarar görmüştür. 
Nüfusun büyük hızla çoğalmasına rağmen Tür
kiye'de gaysafi millî hâsıla reel olarak başka 
Avrupa ülkelerinden daha yavaş arttı ve 1953 le 
1961 arasında (Yunanistan'la mukayese için 
kullandığım devredir) 1953 ile 1961 arasında, 
Türkiye'de hayat seviyesi, yani fert başına or
talama gelir amelî olarak hiçbir yükselme gös
termedi. Daha da fenası, kaydedilen küçük ge
lişmeler, ekilen arazi yüzeylerinin iktisadi ba
kımdan rasyonel olmayan bir şekilde genişletil
mesi ve bugün memleket için ağır yük teşkil 
eden bir dış borcun yığılması pahasına elde 
olunmuştur. Bu dönemde yapılan yatırımlar ço
ğu zaman yanlış istikâmetlere yönelmiş ve fiyat
lar, üretim, kredi, dış ticaret ve kambiyo had
leri konularında alman tedbirler maliyetler ve 
fiyatlar bakımından ekonomik bünyede derin 
bozukluklar yaratmıştır.» 

' Bunu söyleyen biz değiliz. Bunu söyleyen 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının etü-

Saym arkadaşlarım, bu rakamlar dikkatle 
incelenmiş, hesap edilmiş ve muhtelif yıl di
limlerinde gayrisafi millî hâsıla artışları ile 
fert başına düşen gelir artışının ne olduğu mey
dana çıkmıştır. Plândan evvelki son sekiz yılı 
alırsanız, yani 1954 - 1961 arasını (1954 ve 
1961 i dâhil ederek) alırsanız son derece dü
şük bir rakam bulursunuz. Gayrisafi artış yüz
de 2,9 dur. Nüfus artışı da bu kadar olduğuna 

göre geriye hiç bir şey kalmaz. 

Son yedi yılı alırsanız, fena bir yıl olan 1954 
senesini aradan çıkardığımız için, biraz daha iyi 
bir ortalama ile karşılaşırız. Plândan evvelki 
son yedi yılın ortalamasını, yağmur yağdı, yağ
madı gibi şartlarla izahı mümkün değildir. 
Uzun bir zaman dilimidir.- Hem de çok fena bir 
yıl olan 1954 yılı da ortadan çıkarılmıştır. Bu
na rağmen yedi yılın ortalaması % 3,5 tur. 
Plânsız dönemin son dört yılının ortalaması 
% 2,8 dir. Son üç yılın ortalaması % 2 dir. Hem 
de gayrisafi olarak, nüfus artışını hesaba kat
madan. Nüfus artışını hesaba kattığımız zaman, 
arz ettiğim gibi, adam başına düşen gelir 1953 
ten 1960 a kadar yerinde saymış sayılır. Yüz
den 104 e çıkmıştır. Hattâ 1961 senesi kurak bir 
sene, fena bir sene olduğu içini, 1961 yılında 
60 rakamının da biraz altına düşülmüş ve bu 
suretle 1953 teki rakamın daha altında bir ra
kamla plânlı devreye girilmiştir. Hakikat bu
dur. Türkiye'de, plâna geçiş yılı olan, geçiş 
programının uygulandığı - 1962 yılına adım at
tığımız zaman, fert başına düşen gelir 1953 te 
fert başına düşen gelirden daha, düşük idi - Bu
nun resmî vesikası, bizzat arkadaşımızın okudu
ğu tablodur. Bu tabloya baksınlar, 1953 raka
mına, «1507» dir. Baksınlar son rakamına 
«1469» dur. 

Sayın arkadaşlarım, plâna işte biz böyle baş
ladık Türk lirası olarak ve tabiî sabit fiyatlarla. 
Yani Türk parasının 1961 deki değeri esas tu
tularak hesabedilince... Cebe giren banknot sa
yısı bakımından, paranın kıymeti değiştiği için 
şüphesiz farklar olmuştur. Ama paranın kıyme-
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düdür . J964 yılında aynı Teşkilâtın yayınladığı 
etüt şu cümlelerle başlar. «Türkiye az gelinmiş 
bir ekonominin tipik problemleriyle karşı kar
şıyadır. Çok hızlı nüfus artışı ve ihraca t ın bün
yesindeki zayıflık bu problemleri daha da ağır
laş t ı rmaktadır . Türkiye ayrıca yakın mazideki 
ikt isadi poli t ikanın mirasını taşımaya mecbur
dur . 1950 lerde ekilebilir arazi rezervleri kul
lanılmış ve geniş dış yard ımlar alınmıştır . Fa
kat zirai verimi artırmak' veya ihracat ı 
geliştirmek için pek a/ şey yapılmıştır . I>u 
dönemde yatırını hırın büyük bir kısmı israf 
edilmiştir. Enflâsyon, maliyet ve fiyat meka
nizmasında hâlâ. tesirleri devam eden yara la r 
açmıştır ve dış borçlar, bugün Türkiye 'yi nis
pî olarak dünyanın en ağır borç yükü taş ıyan 
memleketlerden birisi haline getirmiş olan bir 
tempo ile üstüste yığılmıştır.» 

yayın a rkadaş l a r ; Plândan önceki dönemi 
bu şekilde rakamlar la ve arkadaşımızın dayan
dığı tablodaki rakamlarla, tahlil ve izah ettik
ten, milletlerarası rapor lardan parça la r oku
duktan sonra, şimdi size biraz evvel arkadaşımı 
kürsüden dinlerken alelacele bulabildiğim vesi
kalar arasından birkaç tanesini daha sunacağını. 

Sayın arkadaşlarım, bu vesika, Sayın Valem 
arkadaşımızın «bunu yazan iktisat bilmiyormuş 
veya tarafsız değil'» diye i tham edemiyeceği bir 
zattır . Oünkü bizzat kendileridir. (C. II. P. sıra
ların dan alkışlar) 

Bakınız ne buyuruyor la r - Sayın arkadaşla
rım 15 Ocak 1957 tarihli .Forum Dergisinde... O 
Vıllarda beraber yazı yazıyorduk - Âmme yatı
rımları bahsinde iktisadi gelişme ve kalkınma 
konuları dinî ve metafizik inançları hatırla/lan 
bir iman konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bel bağlanan yatırım ve kalkınma hamlelerinin 
ic ve dış malî münasebetlerimiz üzerindeki te
sirleri, son üç yıl içinde ekonomimizde müşahede 
edilen duraklamaların sebepleri, iktisadi sıkıntı 
ve arızaları gidermek için alınacak tedbirler, 
bütçe yoliyle iktisadi kaynakların karşılaşılan 
yeni vaziyetler karşısında dağılış tarzının ne ola
cağı gibi en basit konular cevapsız kalmaktadır.» 

Sayın arkadaşımıza «son üc yıl içinde ekono
mimizde müşahede edilen duraklama» derken 
şimdi okuduğum isini istiklerdeki ve 1963-1964 
te, yani çok sonra, ilmî teşekküllerin yayınla
dıkları raporlardaki teşhisi isabetle söylemiştir. 

1957 de doğru söylemiştir. (Jürıkü, hakikaten ma
kalenin yayın tarihi 1957 dir. Ve son üç yıl zar
fındaki duraklama, derken 1954 yılında durak
lamanın başladığını isabetle yazmışlardır. 

Simdi devam ediyorum, arkadaşlar, «hakikat-
ta millî gelir reci olarak gerilerken - ar t ık bu
nun tevile müsait tarafı yok - millî gelir reel 
olarak gerilerken, bunun neticesinde ithalât ve 
ihracat hacmi daralırken, buna mukabil vergi 
s t rük lüründe önemli bir değişiklik yapılmadan, 
devamlı şekilde bütçedeki masraf tahsisatını ar
t ı rmanın. iktisadi ve malî aklıselimle kabili telif 
olmadığı kendiliğinden meydana çıkar'» hükmü
nü, o devir hakkında bizzat kendileri vermişler
dir. (O. II . P. sinden bravo sesleri, alkışlar) , 
(Soldan, gürül tüler) Plân zararlı oldu, buyur
dular... İspat edeceğim ki, plân kalkınma hızım 
art ı rdı . Plân döneminde kalkınma hızının 
plânsız dönemden daha yavaş olduğunu, p lândan 
önceki dem e m eh1 kalkınma hızımızın daha üs tün 
olduğunu arkadaşımız daha bundan yarım saat 
evvel l)iı kürsüden ifade ettiler. Ben de simdi 
bizzat kendi yazı İmiyle, p lândan önceki devrede 
millî gelirin gerilemiş olduğu yolundaki iddiala
rını okuyorum. 

Arkadaşlarım bunlar ilmî yazılardır, rakam
lardır, delillerdir. B u n u n karşısına rakamla çı
kılır, ilmî raporla, çıkılır, istatistikle çıkılır. Ar
kadaşlarım, benim söylediğim rakamlar; değişik 
görüşlere sahibolabiliriz, değişik partilere men-
subolabiliriz, ama önümde bütçe konuşması var, 
bütçe konuşmasında aynen Sayın Alican. tarafın
dan da söylenmiştir. Oünkü bunlar millî ve mil
letlerarası istatistiklerin ortaya çıkardığı ra
kamlardır . Millet. Meclisinin 1.2 Şubat 1965 ta
rihli celsesi, Birleşim 36, 1961 faktör fiyatlariyle 
Türkiye'deki nüfus basma düşen gelir, rakamla
rını okuyalım. Ben ne dedim; 1953 ten 1.961 e 
kadar fert- basma düşen gelirde Türkiye 'de ciddî 
bir art ış yoktur. Sayın Aliean'm, nutkundan r a 
kamları ; safi hâsıla değil, bu defa, nüfus basma 
düşen millî gelir olduğu için, unsurları biraz 
farklı, fakat yine sabit fiyatlarla 1953 te 1 734 
Tl. 1961 de 1 720 Tl., yani plâna girdiğimiz se
ne 1953 rakamının gerisindeyiz. 1961 rakamı 
düşük. 1960 rakamı da 1 790 Tl. fakat arkadaş
lar, 1 73-1 ile 1 790 küsur arasındaki fark, de
min arz elliğim gibi, küçük bir farktır ve bu 
devre zarfında VunanistaııYla fert basma düsen 
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millî gelir yüzden 141 e çıkmış, Ortak Pazar ül
kelerinde yüzden 136 ya çıkmış. EFTA memle
ketleri dediğimiz ingiltere'nin liderlik ettiği ye
di Avrupa ülkesinde yüzden 129 a çıkmıştır. Ay
nı devrede... 

Ve bu rakamlar da plânda vardır. Aynı tab
loya, 23 numaralı tabloya baksınlar, görürler ki, 
Fransa, Almanya, Holânda, Belçika, Lüksem-
burg ve italya'nın vücuda getirdiği camiada fert 
başına gelir aynı süre zarfında yüzden 136 ya 
çıkmıştır, ingiltere ve iskandinav ülkeleriyle 
Danimarka'nın ve Avusturya'nın vücuda getir
diği yedilerde ise yüzden 129 a çıkmıştır. Tür
kiye'de ise yüzden 104 e... Gerçek bu, o devre 
için. 

Arkadaşlarım, yine değerli Adalet Partisi 
sözcüsünün Forum dergisinde yazdığı bir yazı
dan bir cümle : 15 Hizaran 1954 «ekonomimiz 
halihazırda dört nala enflâsyon halindedir.» 
4 nala enflâsyonu görmüşler o zaman!... Yine 
Sayın arkadaşımızın Forum dergisinde çıkan 
bir yazısında, «iktisadi gelişmemizde fedakâr
lıkta bulunmadan ve kimseyi her hangi bir mah
rumiyete katlanmaya davet etmeden yalnızca 
tedavüldeki para hacmini artırmak, kredileri 
genişletmek suretiyle ve sihirbazlıkla» - dün kul
landığım tâbiri kullanıyorlar, tesadüf - «işi 
halletmeye imkân yoktur.» 

Arkadaşımız diyor ki (Kim sesleri) Bizzat 
Yalçın arkadaşımız, Adalet Partisinin Sözcüsü 
diyorlar ki : «Sihirbazlıkla halledilemez.» Diyor-
larki, kimseden fedakârlık istemeden, toplumun 
bir sektöründen, bir yerinden bir şey almadan, 
veremezsin!.. Bu eserleri yapmak, bu programı 
uygulamak istiyorsun, bunun gerektirdiği cid 
dî, ilmî ve iktisadi tedbirleri alacaksın. (Enf
lâsyon iktisadi gelişmenin zaruri bir fedakârlı
ğıdır. Enflâsyondan çekinmemek lâzımdır, esa-
S"r bir miktar enflâsyon iktisadi gelişmeyi k?nı 
çdar) şeklindeki yarı ve vuzuhsuz bilgilerle, 
iktisadi gelişmemizin hakiki icaplarının teıv 
zıddı bir istikamet alınması tehlikelisi mevcut
tur. O devirde revaçta olan «enflâsyon zararlı 
değildir, iktisadi gelişme için faydalıdır» tar
zındaki sözleri bir tarafa bırakalım. Bunlarla 
kalkınma yapılamaz. Bunun sonu tehlikelidir 
diye, Yalçın isabetle teşhis etmişlerdir. 

Şimdi, sayın arkadaşımın aynı şekilde, Kal
kınma Plânımızı bir kitap neşrederek tenkid et-
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miş olan bugünkü Hükümetin Bakanlarından 
Sayın Mehmet Turgut'un, eski Enerji Bakanı, 
bugünkü Sanayi Bakanının şu kitabında Kal
kınma Plânına bulduğu kusurlar ve plân önce
si, plân sonrası diye mukayeseler yaparken ileti 
sürdüğü fikirler üzerinde bir nebze durmasını 
rica ederim. Sayın Turgut burada, Sayın Ada
let Partisi sözcüsünün az evvel okuduğum yazı
sında olduğu gibi, «bir miktar enflâsyon kal
kınma için çok faydalıdır, enflâsyondan kork
mamak lâzımdır,» sözlerini savunuyor. Şimdi 
anlaşmak lâzım. Bu enflâsyon kalkınma için 
faydalı mı, zararlı mı? Aydın Yalçın arkadaşı
mız zararlı demiş. Aydın Yalçın arkadaşımızın 
vaktiyle zararlıdır diye koyduğu teşhis isabetli 
çıkmıştır... Ekonominin tam bir duraklamaya 
sürüklendiği rakamlarla sabit, raporlarla sabit 
plân metniyle sabit. Son yıllara doğru enflâs
yonun acı meyvalarını toplamışız. Şimdi tek
rar aynı hatalara düşmemek için, içinde bulun
duğu partinin sayın idarecilerini, vaktiyle ken
disine bu yazıları yazdıran ilham ile, kendisine 
bu yazıları yazdıran iktisat ilmiyle, uyarıp 
onların bir defa daha * sihirbazlıkla iş yaparız, 
bankanın musluklarını açıp herkese kredi dağı
tırız, memleket bir günde güllük gülüstanlık 
olur, tarzındaki hayallerini durdurması, «vak
tiyle ben bunların tehlikeli olacağını söyledim, 
dediklerim doğru çıktı, aynı yola tekrar gitme
yin» demesi lâzımdır. Ben değerli arkadaşım
dan bu vazifeyi yapmasını bekliyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Arkadaşımızın iktisat bilgileri bu teşhisi ko
yacak kuvvettedir. O makaleleri yazdığı günkü 
bilgilerden bugünkü bilgileri daha ileridir. Bi
naenaleyh, bu bilgileri yan yana getirdiği za
man, sanırım ki, Hükümet programında bun
dan önceki konuşmamda belirttiğim temel te
zadı görmüşlerdir. 

Bu temel tezada işaret etmeyen hiçbir par
ti sözcü olmadı, arkadaşlarım. Bütün muhale
fet partilerinin değerli sözcüleri ifade ettiler 
ki, programdaki «kamu harcamalarının hem ha
cım ve hem de oran olarak yıldan yıla artması
nı önliyeceğiz» hükmü programın diğer kısım-
lariyle bağdaşmıyor. Bütün sözcü arkadaşlar 
belirttikler ki, eğer Devlet tarafından yapılma
sı lâzımgelen sayısız işleri yapacağız, edeceğiz 
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diyen program «kamu harcamalarının hacmini 
artırmıyacağım» sözü ile yanyana konursa, bu 
ikisini bağdaştırmak mümkün değildir. 

Birkaç günden beri, program hakkında ilim 
adamlarının yazdıkları yazılarda da programın 
bu temel tezadına işaret edilmektedir. Ben, Sa
yın Adalet Partisi Sözcüsünün bu tezadı parti
si idarecilerine hatırlatmasını daha faydalı gö
rürüm. 

Arkadaşımız yine devam ediyorlar, plânı 
savunuyorlar o zaman. Sene 1955 : «Eğer ne 
yaptığımızı ve nereye gittiğimizi iyice görme
mize imkân veren bir plân içinde yürümemekte 
ısrar edersek, 1948 - 1953 devresindeki iktisadi 
gelişme, tarihimizde bir defaya mahsus ve talih 
eseri olarak kavuştuğumuz bir devre olarak ka
lır» Ne kadar isabetli bir teşhis arkadaşlarım!. 
Biraz evvel OECD nin 1963 - 1964 tarihli rapo
rundan parçalar okudum, plândan parçalar 
okudum. Bu parçalar da açıkça belirtiliyordu 
ki, 1953 senesine kadar arızi sebeplerle bir ge
lişme olmuştur. Fakat bunların bir daha tek
rarına imkân yoktur. Çünkü bunların bir kıs
mı, tekrarlanması fizik bakımından veya eko
nomik bakımdan imkân olmıyan unsurlardır. 
Şimdi arkadaşımız bu teşhisi 1955 senesinde 
koymuş ve diyor ki, «eğer nereye gittiğimizi 
gösterecek bir plân yapmazsak ve plânlı kalkın
ma devresine girmezsek, 1948 - 1953 arasındaki 
gelişme tarihimizde mesut bir tesadüf, bir talih 
eseri olarak, fakat bir defaya mahsus olan bir 
tesadüf eseri olarak kalır» diyorlar. Şimdi biz 
bundan endişe ettiğimiz içindir ki, bu mevzu
ları ilmî münakaşa zeminine getirelim diyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 1961 den geriye doğru 
üç yıllık, beş yıllık, yedi yıllık ve sekiz yıllık 
dönemlerde kalkınma hızının ne olduğunu res
mî istatistiklere dayanarak arz ettim. 

Şimdi, bir de plâna geçişten sonraki rakam
lara gelelim. Plâna geçişten sonra rakamlara 
göre, yüzde 6,4 1962 de, yüzde 7,5 1963 te ve 
yüzde 4,5 e yakın 1964 de gayrisâfi millî hâsı
lamız artmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bir yılın iyi iklim şart
larını, öbür yılm kuraklığını ve sair sebepleri 
üst üste koyarak hesabettiğimiz zaman, netice
de, plâna geçiş ve hazırlık yılı olan 1962 den 
1964 e kadar alırsanız yüzde altı, eğer 1963 ve 
1964 ü alırsanız yüzde altıya yakın bir kalkın
ma hızı bulunur. 

Bu kürsüde, objektif olmak için, her zaman 
arz ettim : Plân hedeflerine tam olarak erişil
miş değildir. Plânın finansmanı tam olarak 
sağlanamamıştır ki, plânın öngördüğü yatırım
lar ve iç finansman bakımından gerekli tedbir
ler tam meyvasını vererek yüzde yüz uygulan
mamıştır ki, plânın yüzde 7 hedefine ulaşılmış 
olsun. Böyle bir iddiayı ileri sürmediğimizi, bu 
kürsüde, birçok defa arkadaşlarım benim ağ
zımdan duymuşlardır, grup sözcülerimizden 
dinlemişlerdir. Yalnız mesele şudur. 1962 yılın
dan başlıyarak Türkiye'de duraklama devri so
na ermiş ve yüzde 6,5 gibi, yüzde 7,5 gibi, her 
halde yüzde 4,5 - 5 civarından aşağı düşmiyen 
kalkınma hızları elde edilmiştir. 

1965 senesinin kalkınma hızının yüzde 4,5 
civarında olacağı, yıl sonunda da belki bunun 
yüzde 5 i bulacağı, daha şimdiden, geçici tah-

. minlere göre Devlet İstatistik Enstitümüz ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtımız tarafından tesbit 
edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu ne demektir? Bu de
mektir ki, nüfus artışının payı düşülse dahi, ya
ni bu dönemde, yüzde 2,5 olduğu son sayımla 
anlaşılan nüfus artışımızın hissesi düşülse dahi, 
yalnız 1963 yılında, yani plânın birinci yılında, 
fert başına düşen gelir yüzde beş, net olarak 
artmıştır. 

Yüzde yedi buçuktan yüzde 2,5 i düştüğü
nüz zaman geriye net, adam başına artış olarak 
yüzde 5 kalır. Yani plânın birinci yılında, sa
dece birinci yılında, fert başına düşen gelirde
ki artış 1953 - 1960 dönemindeki fert başına dü
şen gelir artışının tümüne muadil orandadır. 
Yüzde 4 o yıllarda, yüzde 5 bir tek yılda... 
Yedi yılda yüzde 4, bir yılde yüzde 5. 
1950 - 1953 devresinin artış hızını anlattım. 
Niçin olduğunu, neden duraklama olduğunu 
söyledim. Plândan evvel teslim alman durumla, 
plânın getirdiği durumu mukayese ediyorum, 
sayın arkadaşlarım. 

Şimdi, bütün bu rakamlardan sonra, size 
Türkiye'de sanayi üretimi endeksi hakkında 
bâzı rakamlar arz etmek suretiyle, Türkiye'de 
yerinde sayan, hepimizi büyük üzüntülere dü
şürmesi lâzımgelen bir plânlama dönemi geçir
mediğimizi, hedefe yüzde yüz ulaşamazsak bile, 
hedefe doğru önemli adımlar attığımızı arz et
mek isterim. 
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Arkadaşlarım, 1963 yılında, tarım alanında 
müsait şartlarla hedefin biraz ötesine geçilmiş, 
sanayi alanında hedefin altında kalınmıştır. 
Bu da bildiğimiz bir gerçektir. Yalnız, sınai 
üretim endeksi dahi, Türkiye'de yılda sınai 
üretiminin yüzde 11 "(ortalama endeks olarak) 
arttığını gösteriyor. Sanayiimizin toplam millî 
gelir içindeki yeri dolayısiyle tarımın top
lam millî gelir içindeki yerini daha büyük oluşu 
dolayısiyle, rakamlara tarım daha çok tesir 
ediyor; bâzı sanayi kolları az tesir ediyor. 
Fakat size, 1963 sınai üretim endeksini yüz olarak 
aldığınız zaman, 1964 te bulacağınız rakamı arz 
edeyim. Bu da Devlet belgelerinde vardır : 111,6. 

Bâzı sanayi dallarında bu artış daha da iyidir. 
Madencilikte bir yılda endeks 100 den 118 e; pet
rol üretiminde 100 den 125 e; metalden başka 
mamullerde 100 den 122 ye demir çelik ve me
talürjide 100 den 122 ye; gıda sanayiinde 100 
den 124 e; imalât sanayiinin tümünde yüzden 
110,7 ye yükselmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Aydın Yalçın arkadaşımız, 
konuşmasında «Adalet Partisi, malûm olduğu 
üzere, plânın ve modelinin memleket bünyesine 
ve gerçeklerinle uygun olmadığını tekrar ede-
gelmiştir», diyor. 

Arkadaşlarım, plânın temelleri, plân modeli
nin esasları, 1961 sonunda kurulan Cumhuri
yet Halk Partisi ve Adalet Partisi koalisyo
nu tarafından kabul edilmiş ve daha sonra 
C. H.P.; Y. T. P. ve C. K. M. P. si koalisyonu ta
rafından bir defa daha esasları benimsen
miştir. Plân, plân hedefleri ve stratejisi adlı do
kumana dayanır. Arkadaşımız konuşmasında 
bu dokumanı baştan sona kadar yerdi, yani bu 
dokümanda kabul edilmiş faraziyeleri; «Plân 
hedefleri ve stratejisi» adlı vesikanın esasla
rını bir bir cerh eden tahliller yaptı. Bu ve
sikanın altındaki bir imzayı size söylemeye mec
burum. Karşımızda bir Hükümet var,, bir Demi-
rel Hükümeti, Adalet Partisinin yeni iktidarı 
ve bu Hükümetin plânla ve iktisadi konularla 
en yakından ilgili bir Bakanı var, Maliye 
Bakanı Sayın İhsan Gürsan. Plân hedefleri ve 
stratejisini kabul eden Bakanlar Kurulu ka
rarının altında da yine Sayın İhsan Gürsan'in 
imzası. Arkadaşlarım, Adalet Partisi, başından 
beri plânın modelinin memlekete uymadığını 
söylemiş değildir. Adalet Partisi, o başlangıç 

noktasında, bu stratejiyi kabul etmiştir. Bizzat 
Maliye Vekili arkadaşımız bu strateji belgesinin 
altına imzasını koymuştur. Ancak, daha sonra, 
Adalet Partisinin görüşlerinde tanınmaz hale 
getirecek inkişaflar olmuştur. Adalet Partisinin 
memleketin kurtuluşunu yabancı sermayeye, 
plânın hazırlandığı günlerden daha büyük öl
çüde, bağlar görünmesi, Adalet Partisinin kal
kınmayı memleketin yapacağı gayretler yanın
da plânın öngördüğü ölçüde yabancı sermaye 
yerine, çok daha geniş ölçüde yabancı sermaye 
ile yürütme gayretlerine ve heveslerine düşmesi 
daha yakın tarihlerdedir. Başlangıçta Adalet 
Partisi bu görüşte değildi. Sayın arkadaşlarım, 
Aydın Yalçın arkadaşımızın Adalet Partisine 
iltihakı da yeni olduğu için, belki Adalet 
Partisinin başından beri plâna bugün kendile
rinin kullandığı- lisanla mukabele etmediğini bil
miyorlar. Bu, plân konuşulurken bu tarzda ko
nuşulmadı. 

Sayın arkadaşlar, Aydın Yalçın arkada
şımız, bu arada, Parlâmentoda çeşitli fikirlerin 
temsil edilmesini mümkün kılan bir seçim sis
teminin savunmasını yaparak sözlerine başla
dığı halde, diğer partilerin yaptıkları tenkidler 
karşısında bir hayli tahammülsüz beyanlarda 
bulunmuştur. Bilhassa Cumhuriyet Halk Par
tisine, Cumhuriyet Halk Partisinin sahibol-
madığı fikirleri bu parti sahipmiş gibi gös
termek suretiyle, hücumlarda bulundular. Ev
velâ kendi hayallerinde, kendi kafalarında bir 
Cumhuriyef Halk Partisi yaratıyorlar. Kendi 
kafalarında bir plân anlayışı yaratıyorlar. Ken
di kafalarında bir iktisadi politika veya bir top
rak reformu yaratıyorlar ve kendi kafalarında 
yarattıkları bu hayallere, bu modele tecavüz edi
yorlar. (C* H. P. sıralarından alkışlar) Sanki 
kafalarındaki bu hayal Halk Partisinin görüşüy-
müş gibi. Bu böyle değildir!.. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisinin huzurunuzda savunduğu plân, yine ken
dileri de bunu açıkça belirtebilirler, özel sek
tör ve Devlet sektörü arasında âdil ve akıllı bir 
denge kurmuş olan bir plândır. Arkadaşım plân 
metnini okumadan mı konuşuyor? Plânın Mec
lise takdim konuşmaları vardır. Senatoda bu 
plân, Sayın Ekrem Alican tarafından, Millet 
Meclisinde benim tarafımdan birer konuşma ile 
takdim edilmiştir. Bu konuşmalar birbirine mu-
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vazi olarak, şu gerçeği belirtmiştir ki, bu plânda 
Devlet sektörüne ayrılmış olan yatırım oranının 
hesabında, belli bir doğmadan hareket edilme
miştir. Peşin hükümlerden hareket edilmiştir. 
Türkiye'nin gerçeklerinden hareket edilmiştir. 
Türkiye'de özel sektörün bir yılda yapabileceği 
ve yapmış olduğu yatırım hacım hesabedi I iniş
tir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Alican'la aynı 
fikirde mi idiniz o zaman? 

O. Fi. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZlOĞLU (Devamla) — Ayrıldığımız noktaları 
da belirteceğim, beraber olduğumuz noktaları da 
belirteceğim. 

BAŞKAN — Sual sormayın lütfen efendim. 
O. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-

ZlOÖLU (Devamla) — Özel sektöre ayrılan di
lim ve kamu sektörüne ayrılan dilim ile ilgili 
oranlar makro - plândaki rakamlardır. O zaman 
Bakanlar Kurulunda sektörlerarası denge bakı
mından değişme olmamış, büyük değişikliğe uğ
ramadan huzurunuza gelmiştir. Bizim o sırada 
üzerinde ihtilaflı olduğumuz konular vardı. Ver
gi konusu ve saire gibi konularda değişik kana
atlerde olduğumuz noktalar vardı. Şüphesiz var
dı. Bunu hulûs ile ben de söyledim, arkadaşım 
da söylemiştir. Ama, birbirinden farklı düşünen, 
birbirlerinin fikirlerini tahrif etmiyen insanlar 
olarak konuşmuştuk. Arkadaşlarım, Sayın Ali-
ean'ııı plândan sonraki devrin başarısını değer
lendirişi de farklıdır. Ben mutlak olarak hedefe 
varıldı, diye görmüyorum. Ama, hiç değilse, 
plândan evvelki devrin rakamlarına göre, daha 
ileri bir noktadayız diye milletin cesaretini kır
madan takdim etmek mümkündür, diyorum. Bu 
noktalarda aramızda ufak farklar olabilir. Fa
kat, esas itibariyle, zabıtları okuduğunuz zaman 
şu gerçeği görürsünüz ki, bu plân Meclise tak
dim, edilirken, Senatoya takdim edilirken, hep 
şu nokta belirtilmiştir : özel teşebbüs yatırım
ları, geçmiş 10 yıl içinde, gayrisâfi millî hâsıla
nın yüzde G - 7 si civarında seyretmiştir. Bu nis-
betin Beş Yıllık Plân devresinde tedricen arta
rak yüzde 8 e ulaşması derpiş olunmuştur. Yani, 
plân, gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 6 - 7 si ci
varında seyreden - 10 yılın ortalaması olarak 
ancak buraya varabilen: - özel sektör yatırımları
nı, yüzde G - 7 oranından yüzde S oranına yük
seltmeyi hedef olarak kabul etmiştir. Özel sek

tör yatırımlarını kısmak, özel sektör yatırımla
rını ortadan kaldırmak düşünülmüş gibi hayalî 
bir görüşü ortaya atıp, ondan sonra buna hü
cum etmek doğru değildir. Eğer, plânda söyle
dikleri gibi, birtakım dogmatik, marksist fikir
ler, «özel sektör iş yapmasın, çalışmasın1» diyen 
fikirler yer alsaydı, bu plânı ne Alican Senato
da, ne de Feyzioğlu Millet Meclisinde savunur
du, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi bu plâ
nı kabul ederdi. (C. Tl. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, bu plân Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmiş bir plândır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim sistemini ya
rın Adalet Partisinin istediği şekilde değiştirirse, 
o vakit «Millî irade böyle istiyor.» diyecekler. Pe
ki bu plânı kabul eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararı millî irade değil mi?.. (Alkış
lar) 

Bu plânı, Cumhuriyet Halk Partisi, bu Mec
liste sadece 180 üyesi olan Cumhuriyet Halk Par
tisi ne tek başına savunmuş, ne de tek başına 
kabul etmiştir. Geçen dönemde 450 kişilik Millet 
Meclisinde üye sayımız 180 idi ve 190 kişilik Se
natoda C. H. P. nin üye sayısı 34 ten ibaretti. 
Arkadaşlar bu plân büyük bir farkla Senato ta
rafından kabul edildi. 190 kişilik bir Mecliste 
34 üye ile temsil edilmekte olan C. H. P. nin plâ
nı mıdır bu?.. Yoksa bu plân Senatodan ve Mil
let Meclisinden geçtikten sonra, Resmî Gazetede 
yayınlandıktan sonra, bu plâna C. H. P. li se
natörler ve milletvekilleriyle birlikte beyaz oy 
vermiş olan kimselerin de oylarının katılması ile, 
milletin plânı haline gelmemiş midir? Bunu ko
nuşalım. 

Sayın arkadaşlarım, yine bu plânın takdim 
konuşmasında açıkça söyleniyor ki, burada da he
men işaret etmek lâzımdır ki, Devlet sektörü için, 
faaliyet kolları itibariyle tesbit edilen yatırım he
deflerinin malî kaynakların sınırları içinde kal
ması mecburiyetine mukabil, özel sektör yatırım
ları için böyle bir mecburiyet veya tahdit bahis 
konusu değildir. 

Plânda yüzde 60 mı Devlet, yüzde 40 mı özel 
sektör yapacak derken, Adalet Partisi sözcüsü ar
kadaşlarımızın kafasında, özel sektör belli bir 
miktardan fazla yatırım yapamaz, diye plânda 
bir hüküm varmış gibi tamamen yanlış bir inti
ba kalmıştır. 
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Plân metninde açıkça söyler ki, üevlet yatı
rımları bakımından plân rakamları tesbit eder, 
bunlara uyulması lâzımdır, mümkün mertebe 
bunlara yakın ve uygun bütçelerle tatbikat yapı
lır. Ancak, özel sektör rakamları sadece tahmin
lerden ibarettir. Bu tahminler yapılırken de 
plânlı bir dönemde yui'tdaşlarm geleceğe daha 
büyük güvenle bakarak, hesaplarını daha az ri
ziko ile yapmak suretiyle plânın öngördüğü çe
şitli tedbirlerin sağlıyacağı istikrar ve rahatlık 
havası. içinde, daha fazla yatırım yapabilecekle
ri tahmin edilmiş ve plâna özel sektör için ko
nan. rakamlar, ondan evvelki yıllarda özel sektö
rün başardığı yatırımın miktarının ve oranının 
üstünde hesabedilmiştir. Dün sizlere söyledim, 
10 yıl ortalamasına nazaran daha üstün bir yatı
rım ortalaması sağlanmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bunları söylemekle, özel 
sektörün plânda gösterilen hedeflerin üzerine çıka
bileceğini, plânın özel sektör için bir dar ceket 
olmadığını, böyle bir anlayış ortaya atıp da on
dan sonra bunu tenkid etmenin doğru olmadığını 
arz etmiş oluyorum. 

Esasen rakamlara bakılacak olursa görülür ki, 
1963 senesinde olsun, 1964 senesinde olsun, plân
da özel sektörün yapacağı tahmin edilen rakam
ların üstünde yatırım fiilen yapılmıştır. Demek 
ki, plân, özel sektörün istediği zaman tahminin 
üstünde yatırım yapmasına da engel olmamıştır. 

Bizzat Devlet Plânlama Teşkilâtının elindeki 
rakamlara bakarlarsa, göreceklerdir ki, plânda 
özel sektör için öngörülen rakamın bir hayli üs
tünde özel sektör yatırımı 1963 te gerçekleşmiş
tir. Yine plânda öngörülen özel sektör yatırımı 
1964 senesinde de fiilen özel sektör tarafından 
aşılmıştır. Mutlak rakam olarak... Sektörler ara
sında dağılışta, inşaat sektörü, sanayi sektörü 
gibi dallar arasında dağılışta plânın istediği ger
çekleşmemiş olmakla beraber!... 

Sayın arkadaşlarım, demek ki, özel sektörü ça
lışmaktan meneden bir vesika karşısında değiliz. 
Yalnız Devletin Türkiye'de başlıca kalkınma gö
revini deruhde etmesi, yüklenmesi icabettiğini bi
len bir plân karşısındayız. 

Türkiye'de, kimse hayal kurmasın, Türkiye'
de köye yolu Devlet yapacaktır. Türkiye'de kö
ye okulu özel sektör yapmıyacaktır. Gidip de kâr 
endişesi ile büyük şehirlerde mektep açan, ço
cuklardan topladığı taksitlerle varlıklı ailelerin 

çocuklarını okutan mektepler açılabilir. Ama 
köyde, yurdun bütün geri kalmış bölgelerinde 
okulu Devlet yapacaktır. 

Üniversiteler kuracağız, üniversiteleri Devlet 
kuracaktır. İçme sularını Devlet yapacaktır. Ve 
plânda yüzde 60 Devlet yatırımı diye bahsedilen 
rakam bunları kapsar. Arkadaşımın yüzde 60 
Devlet sektörü için fazladır dediği bu yüzde 60 
rakamının içinde, işte bütün bunlar vardır. Baraj
ları, sulama kanallarını, hastaneleri, verem dis
panserlerini, klinikleri Devlet yapacaktır. Vatan
daşın ayağına hizmeti Devlet götürecektir. Büyük 
sınai tesislerini Devlet kuracaktır. Arkadaşlarım, 
Türkiye'de millî petrolümüzü değerlendirmek is
tediğimiz zaman, millî petrol şirketlerinin serma
yesini artıracaksınız. Plân döneminde yapıldı
ğı gibi, üç beş yılda, ondan evvelki on yılda ya
pılandan daha fazla ilkokul yaptığımız zaman, 
bunun için Devlet bütçesine daha fazla para ko
yacaksınız. (Orta sıralardan bravo sesleri) 
Çünkü son yıllarda bu memlekette on yılda ya
pılandan daha fazla ilkokul yapılmış ve bu da 
ancak Devletin çahşmalariyle yapılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet, Türkiye'de bü
yük sanayi kurmasaydı bugün ne halde olur
duk'? Bizim devletçiliğimiz, dün bahsettiğim 
gibi, Marksizmden, bir başka doğmadan mülhem 
değildir. Cumhuriyet Halk Partisiyle Mark
sizm kelimesini yan yana getiren bu arkadaşa 
teessüf ederim. (Cumhuriyet Halk Partisi sı
ralarından şiddetli ve sürekli alkışlar ve bravo 
sesleri) Bunu bilir ama, maksadı, bunu bildiği 
halde efkârı bulandırmak ve karıştırmaktır. 
Efkârı bulandırmak ve karıştırmak için bunu 
tekrar eder durur! (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

Muhterem arkadaşlar, biz Kemalistiz. Mus
tafa Kemal'in yolundayız. Atatürk'ün yolun
dayız. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri, al
kışlar). Biz bu memlekete bolşevikliği sokmı-
yan madenlerimizi, musluktan akan içme sula
rımızı, evimizdeki elektriği, hepsini yabancı 
şirketin sömürmesi sistemine de son verip millî 
sanayii kurmuş olan Mustafa Kemal'in yolun
dayız. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) (A. P. sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, fikriniz varsa kürsüye gelirsiniz. 
Biz, verdiğiniz rakamların ne kadar yanlış ol
duğunu bir bir ortaya koyuyoruz, asabiyetle ba-
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giriyorsunuz. Bağırmakla dâva halledilmez. Ge
lirsiniz buraya, fikir söylersiniz. Müdahale 
ederek dâvalar çözülmez, söz keserek dâva çö
zülmez. Söz kesmekte fayda yok. Gelin bura
ya, fikir söyleyiniz. 

Arkadaşlar, burada size bizzat sözcünüzün 
imzasını taşıyan vesikalar okuyorum. Bunun 
karşısında ne söylüyorsunuz ? Milletlerarası İk
tisadi İşbirliği Teşkilâtının raporunu okuyorum, 
bunun karşısında fikir yok. Bizzat kendisinin 
okuduğu bir tabloyu daha dikkatle okumasını 
söylüyorum. Son sütununu okumuş, toplam 
geliri okumuş, fert başına gelir sütununu oku
mamış. Fert basma düşen gelir sütununa bak, 
diyorum. Bizzat kendi rakamiyla kendisinin 
söylediğinin yanlışlığını ifade ediyorum. Söz 
keserek bunu cerh ederiz sanıyorsunuz. Söz ke
serek gerçekler kapanmaz, sıra kapaklarına 
vurarak hakikatler örtülmez, bağırarak dâva 
halledilmez. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, C. H. P. Türkiye'nin 
kalkınmasında Devletin de, özel teşebbüsün de 
yanyana, ahenk içerisinde çalışması lâzım gel
diğine inanır, diye burada Grup adına, daha 
dün, evvelki gün, beyanda bulundum. Bu hu
susları arkadaşlarıma etraflıca arz ettim. Biz 
devletçiliği, iktisadi bakımdan az gelişmiş bir 
ülkenin şartları dolayısiyle, Atatürk'ün bu 
memleketi idare ettiği günlerde kabul ettik. 

Devletçilik ilkesine Türkiye'nin iktisadi kur
tuluş savaşı bitinceye kadar bağlı kalınması lü
zumuna inanıyoruz, yürekten bağlıyız. Devlet
çiyim. Türkiye'de Devletin geri kalmış yurt kö
şelerine, Orta - Anadolu'ya, Doğu - Anadolu'ya, 
Karadeniz'e, Güney - Anadolu'ya yatırımlar gö
türeceğine inandığım için; Devlet baba burala
ra yatırım götürmezse, İstanbul'daki büyük 
tüccarın gidip Van'da, Kars'ta, Yozgat'ta, Kay-
seri'de, Antep'te fabrika kurmıyacağım bildi
ğim için Devletçiyim. Devlet bu işleri yapsın 
diyorum. (Orta sıralardan alkışlar) Devletin 
bu eserleri yapması zaruretine inandığım için 
devletçiyim. Sayın arkadaşlarım, muztarip kö
yüme hizmeti götürecek olanın Devlet olduğu
nu bildiğim için, devletçiyim. Devlet bu hizme-
lcri yapsın diye devletçiyim. Ama özel sektör 
de yapmak isterse, özel sektörün de sadece teş-
vikçisiyim, yardımcısıyım. 

özel sektörün Türkiye'de yatırım yapması
na mâni olmak istiyen bir ifade, ne bizim sözle
rimizde, ne de plânımızda mevcut değildir. Ol
madığını da pekâlâ bilirsiniz. Satır satır, size 
plândan pasajlar okuyabilirim. İcraatımız dev
rinde, özel sektör, Türkiye'de daha evvel görül
memiş miktarda yatırım yapmıştır. İcraatımız 
zamanında Türkiye'de Devlet sektörü görülme
miş seviyede yatırım yapmıştır. Rakamlar mey
dandadır. (A. P. sıralarından gürültüler) (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, milyarlara mal olan Ereğli De
mir - Çelik için, Adalet Partisi özel sektörün 
bir zaferidir diye bağırır. Ereğli Demir - Çelik 
özel sektörün zaferi imiş. Muazzam yatırım, 
milyarlarca yatırım... Peki ne zaman yapılmış 
bu milyarlarca yatırım? C. H. P. iktidarda ve 
bu plân yürürlükte iken. Mâni mi olmuş? Ne
den tezat içindeyiz? Bu Ereğli Demir - Çelik 
yapıldı mı, yapılmadı mı? Özel sektör mü, Dev
let sektörü mü? Sayın arkadaşlarım buna ka
rar veriniz. Eğer bu devletçilikse, o halde bu
nu özel sektörün zaferi diye alkışlamayın, Dev
letçiliğin zaferi diye alkışlayın. Eğer iddia et
tiğiniz gibi özel sektör yapmışsa, o zaman da 
özel sektör hiçbir yatırım yapmadı demeyin. 
Çünkü, bu memlekette, özel sektör beş milya
rın üstünde yatırımı bir tek plân yılında yap
mıştır. Beş milyarın üstünde... 

Yalnız, bu özel sektör yatırımlarının mahi
yeti hakkında düşüncelerimizi daha önce arz 
ettik. Dedik ki, özel sektör, kendi kaynaklarını 
daha geniş ölçüde tasarruf yaparak değerlen
dirme yoluna gitmelidir. Dedik ki, özel sektör 
harcanabilir gelirin bir önemli kısmını kendi 
tasarrufları dışından temin etmektedir. 

Plânlamada çalışan çok değerli uzman Han-
sen'in raporuna dayanan bilgilere göre arz et
tim ki, Türkiye'de, bir yılda yapılan özel sek
tör yatırımlarının içinde bir kısım kaynaklar, 
bu özel sektörün tasarruflarının dışından gel
miştir. Bunun böyle olması tabiîdir. Ama tasar
rufları artırmak için hiçbir şey yapmazsanız, 
A. P. nin sözcüsünün 1955 te yazdığı gibi, ta
sarrufları teşvik edecek tedbirler almazsanız, 
sihirbazlıkla yatırım yapılmaz. Bunun karşısın
da olduğumuzu ifade ediyor. Devletin Türkiye'
de tasarrufları teşvik edici bir vazifesi olduğu
nu ifade ediyoruz. Devletin, iktisadi kurtuluş 
savaşında, bir öncü olduğunu ifade ediyoruz. 
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Sordum bir bir kendilerine: «Hangi İktisa

di Devlet Teşebbüslerini özel sektöre devrede
ceksiniz». Devletçi değil missiniz?. O halde ikti
sadi devletçiliğin bu memlekette kurmuş oldu
ğu devlet ve millet fabrikalarından hangilerini 
kimlere ve nasıl devredeceksiniz? Devredece
ğiz, demek kâfi değil. Sayın arkadaşlarım, 
Posta İdaresini mi, Demiryollarını mı, Emekli 
Sandığını mı, (Adalet Partisi sıralarından gü
rültüler) Petrol kuyularını mı, Demir - Çelik 
fabrikalarını mı, ağır sanayii mi, neyi kimlere 
devredeceksiniz ? 

Sürnerbank Bez Fabrikasını mı devredecek
siniz?.. özel sektörün zaten başarılı olarak bu 
alanda yatırım yaptığı meydanda. Yapıyor ve 
çalışıyor. Devlet fabrikalarının kazananları 
var, zarar edenleri var. Kazananları mı devre
deceksiniz, yani Devletin fon toplayıp, yeni ya
tırımlar yapmasına imkân veren, kâr getiren 
Devlet ve Millet fabrikaları mı özel şahıslara 
devredeceksiniz; yoksa zarar edenleri mi? 

Zarar edenleri kime devredeceksiniz ve na
sıl devredersiniz? Zarar eden bir fabrikayı özel 
şahıslara satarken, ayrıca üstüne bir kâr garan
tisi verecek misiniz, buna benzer tedbirler ala
cak mısınız? Bu suallerin cevabını vermeden, 
karşıya geçip, burada, sanki Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünde Marks'ın manifesto
sunu okumak şartmış gibi, Adalet Partisi söz
cüsünün bu kürsüde Marks şöyle söyler, Mar
ksizm böyle söyler demesine şaştım doğrusu. 
Sayın arkadaşlarım, Marksizm ve komünizm 
kelimesini Adalet Partisinin son aylardaki pro
paganda faaliyeti kadar hiçbir şey, Türkiye'de 
yaygın hale getirmemiştir. (C. H. P. sıraların
dan bravo sesleri ve alkışlar) 

Devlet parasiyle, Devletten aldıkları para
larla bastırdıkları milyonlarca kâğıdın üzerine, 
iri harflerle, 20 punto, 25 punto, parmak kadar 
büyük harflerle «komünizm» kelimesini yaza
rak köy, köy, ev, ev dağıtmışlardır!.. Maksat
ları Cumhuriyet Halk Partisine hücum etmek
ti. Ama, bilmiyerek ve istemiyerek «komünizm» 
kelimesini bu derece yaygın hale getirmelerin
den şikâyetçiyim. Yakalarına yapışıyorum, yap
mayın bunu diyorum, yapmayın. (C. H. P. sı
ralarından sürekli alkışlar ve bravo sesleri) 

Bu memlekette vatan kurtarmış olan ak 
saçlı insanlara ithamlarda bulunmayın. Bu 

memlekette, milliyetçi, hürriyetçi, demokratik 
rejime bağlı, millî ülkülere bağlı bir siyasi par
tiye böyle tarizlerde ve ithamlarda bulunmayın. 
(A. P. sıralarından gürültüler, ne demek isti
yorsun? sesleri) 

Adalet Partisi Teşkilâtı yaydı bunları. Ada
let Partisi Teşkilâtı, maalesef petrol şirketleri
nin bastırdığı birtakım resimleri de yaydı. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) Petrol şirketleri
nin beslediği bir mecmuanın bastırdığı birta
kım resimleri de yaydı. Neden? Bir millî kah
ramana dil uzatmak için. Hakkınız yoktur, ar
kadaşlar. Yapmıyacaktınız bunu!... (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, biz, yabancı sermaye ko
nusunda milletin huzuruna açık saçık fi
kirlerle çıktık. Seçim Beyannamemizde bu konu
daki düşüncelirimizi, hiçbir tereddüde yer bı-
rakmıyacak şekilde söyledik. Cumhuriyet Halk 
Partisi için komünizmle mücadele nasıl esaslı 
bir mevzu ise, yabancı sermayenin Türkiye'ye 
sömürücü maksatla gelip istilâ etmesine karşı 
koymak da bir vazifedir. Biz yabancı sermaye
nin ne hissî olarak hayranı ne hissî olarak düş
manıyız. Yabancı sermayeyi akıl ve iktisat ilmi 
süzgecinden bakarak, münhasıran millî men
faatlerimiz açısından değerlendiririz. Söyledi
ğimiz, beyannamemizde aynen yazdığımız cümle
ler şunlardır : (A. P. sıralarından programla il
gisi yok, sesi.) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Burada 
seçimin muhasebesi yapılıyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) — Bu konuyu yabancı 
sermaye hayranlığı veya yabancı sermaye düş
manlığı gibi kalıplaşmış polemiklerin dışında 
bırakmak isteriz. Her yabancı sermayenin mem
leket yararına uygun olduğunu ileri sürme
diğimiz gibi, her yabancı sermayenin memle
ket yararına aykırı olduğunu idida edenler
den de değiliz. Mesele, yabancı özel sermaye 
ve teknikten, millî çıkarlarımıza en uygun şe
kilde yararlanmanın usul ve ölçülerini bulmak
tan ibaretir. 

Biz biliyoruz ki, yabancı özel sermaye daha 
ziyade gelişmiş memleketler arasında seyahat 
etmektedir. Yani, gelişmiş memleketten kalkan 
yabancı sermaye, yine çok zengin ve geliş
miş bir memleketi emniyetli görmekte ve orayı 
tercih etmektedir. 
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İktisaden az gelişmiş bir ülkede, yabancı 
özel sermaye çok zaman yeter derecede ikti
sadi kararlılık görmediği için, endişe ettiği 
için, acele kâr endişesine kapıldığını biliyoruz. 
Bunu milletlerarası raporlar da böyle belirti
yor. 

Bunun içindir ki, biz, Türkiye'ye maceracı, 
istismarcı yabancı sermaye gelmesin diye dik
katli olalım diyoruz. îzin verilmesi gereken 
yatırımlar, ihracata yöneltici, ithalâtı azaltıcı 
üretim alanlariyle ilgili bulunmalıdır, diyoruz. 
ileri bir teknoloji getirir nitelikte olmalıdır, di
yoruz. Türkiye'de yerli sanayiin kurulmasına, 
gelişmesine engel çıkarmamalıdır, diyoruz. Lü
zumsuz iç istihlâk maddeleri yapmak için ya
bancı sermaye gelmesine bir son vermeliyiz, di
yoruz. 

Arkadaşlarım, yabancı sermayenin zaralı te
keller kurmak suretiyle Türkiye'de fiyat em
poze etmesi, Türk sanayiinin gelişmesine mâni 
olmasına imkân bırakmıyalım, diyoruz. Bizim 
fikirlerimiz, ak ve kara gibi, biz yabancı ser
mayeye dostuz, biz özel teşebbüse dostuz, siz 
böylesiniz tarzında takdim edilmek yerine, res
mî belgelere bakılmak suretiyle, beyannamele
rimize bakılmak suretiyle, plânımıza bakılmak 
suretiyle değerlendirilmek icabederdi. 

Yine Yalçın arkadaşımız, Adalet Partisi 
sözcüsü olarak Toprak Reformu Kanununu bir 
insafsız polemik mevzuu yaptı. 

Sayın arkadaşlarım, toprak reformu konu
sunda, açıktan açığa, toprak reformunun yapı
labilecek bir iş olmadığını, fayda verecek bir iş 
olmadığını ifade etti. Ve dedi ki, toprak re
formu konusunda, «neden böyle muhtevasız, 
boş bir iş ortaya atarak, valtler yaparak ümit
ler uyandırılıyor.» Arkadaşlar, yanlış intibalar 
veriliyor, dedi. Bu toprak reformu konusun
dan devamlı suretle bahsetmenin zararı vardır, 
dedi. 

Şimdi kendisinden soruyorum : Eğer toprak 
reformu yapılması mümkün değil idiyse, neden 
partinin genel başkanı Sayın Demirel toprak re
formu bu memlekette çiftçinin toprağa kavuş
ması için, ziraatin kalkınması için zaruridir, bu
nu bir an evvel yapacağız, diye bir protokolün 
altına sekiz ay evvel imza attı!.. 

Neden Karadeniz gezisinde, «toprak reformu
nu biz çıkaracağız:» diye vadetti?. Neden toprak 

8 . 11 . 1965 0 : 3 

reformunu çıkarmazsak 10 Ekimden sonra gelen 
hükümetin yakasına yapışınız dedi?.. 

Aydın Yalçın arkadaşımız, benim bir sözümü 
alarak dedi ki; Türkiye'de beş yüz bin ailenin 
topraksız olduğunu iddia etmek haksızdır, yan
lıştır, yersizdir. Beş yüz bin ailenin topraksız 
olduğunu ifade edenin bizzat Başbakan Süley
man Demirel olduğunu sanıyorum. Senatoda 
toprak reformuyla ilgili konuşmasını yaparken. 
(C. II. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Demirel Türkiye'de 500 bin ailenin top
raksız olduğunu, halbuki dağıtılabilecek toprak
ların 500 bin aileye yetmiyeceğini rakamlar ve
rerek söyledi. (A. P. sıralarından gürültüler, za
bıtları oku; yalan, sesleri) Bereket versin ki za
bıt var. Yapılmış olan sayımlara göre Türkiye'
de 300 binden fazla tamamiyle topraksız aile 
vardır. Bundan başka yüzbinlerce toprağı yok 
denecek kadar az aile de mevcuttur. Adalet Par
tisi Sözcüsünün söylediği gibi, Türkiye'de top
rakların, bir ailenin 3 - 5 yerde dağınık toprak
ları olacak şekilde parçalanmış olduğu da doğ
rudur. Bütün bu sebeplerle toprak reformu, 
Türkiye'de, özel toprak mülkiyetini sağlamlaş
tırmak, Türk köylüsünü verimli ziraat işletmesi 
yapabileceği iyi bir toprak parçasına sahip kıl
mak için zaruridir. 

Toprak reformu tasarısında, bütün bu ihti
yaçlar; kredi ihtiyacı, gübre ihtiyacı, eğitim ih
tiyacı, köylüye ucuz ziraat makin alan ve ziraat 
aletleri verilmesi gibi meseleler, bir bir ele alın
mıştır. 

Toprak reformu tasarısı, bataklık durumda 
olan, fundalık durumda olan, kullanılmaz durum
da olan toprakların değerlendirilmesi suretiyle 
topraksız köylüye verilmesini öngördüğü gibi; 
10 köye, 8 köye sahip, onbinlerce, 50 binlerce 
dönüm araziye sahip vatandaşların da toprağını 
bedelini vermek suretiyle kamulaştırıp, sonra 
vatandaşların özel mülkü olarak onlar namına 
tapuya kaydederek vatandaşlara dağıtmayı ka
bul etmektedir. 

Toprak reformu tasarısı basılmış, dağıtılmış
tır. Arkadaşlar, bunun birinci maddesinin «A» 
bendini okumak isterim. Toprak reformunun bi
rinci maddesinin «A» bendi aynen şöyle söylü
yor : «Bu kanun gereğince topraklandırılmaları 
kabul edilenlerin aileleriyle birlikte genel yaşa
ma seviyesini yükseltecek şekilde geçimlerini 
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sağlıyacak ve aile is güçlerini değerlendirebile
cek genişlikte araziye sahip kılmak; memleketle 
düzenli aile işletmeleri kurmak, çoğaltmak ve 
yaşamalarını sağlamak» 

Dikkat buyurun arkadaşlar; bizim sevk etti
ğimiz tasarı «aileleriyle birlikte yaşama seviye
lerini yükseltecek şekilde, ailenin çalışan kol
larım değerlendirebilecek genişlikte araziye sa
hip kılmak,» diyor. «Düzenli aile işletmeleri 
kurmak» diyor. Aile nizamını, toprak mülkiye
tine sahip kılmak suretiyle, sağlam ve tutkun 
hale getiriyor. Buna rağmen bir partinin genel 
başkanı, toprak reformundan bahsederken, re
form aileyi ortadan kaldırmak istiyormuş gibi 
bir ifade kullanıyor. Biz bundan şikâyetçiyiz. 
Aileyi kökleştirmek, aileyi toprağa bağlamak için 
toprak reformu kanunu sevk edilmiştir. (C. II. 
sıralarından hangi partinin genel başkanı, sesi) 

Malûm... Arkadaşım hangi partinin genel 
başkanı diye soruyor. Hangi partinin genel baş
kanının «toprak reformu aile nizamına aykırı
dır» dediğini bundan iki gün evvel söyledim. 
Adalet Partisinin (Jencl Başkanı, Karadenizde 
toprak reformunu vadettikten sonra, Konya'ya 
gelip toprak reformuna bu şekilde hücum etmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, irticalî olarak ve arka
daşımızın haklı olmıyan tarizleri karşısında ona 
cevap vermek için yapmaya mecbur olduğumuz 
bu konuşmada, birkaç kelimeyle de, yabancı ser
maye konusunda, bugün Hükümette bulunan bir 
bakan arkadaşımızın bir yazısındaki yanlış dü
şünceyi - Hükümetin programındaki yanlış dü
şünce ile irtibatlandırmak suretiyle - dikkatinize 
sunmak isterim. 

Arkadaşlarım, hepinizin, gazetelerde çıkan 
yazılardan, bilgilerden, yavaş yavaş muhtevası 
sızan raporlardan öğrenmiş olacağını/, üzere, 
Türkiye'ye yardım konusu, son aylarda Türk 
Devletine, Türk Milletinin Hükümetine yardım 
şeklinden çıkarılıp, özel sektörden özel sektöre 
tarzında bir yardım hüviyetine büründürülmek 
isteniyor. 

Sayın arkadaşlarım, dış yardımın bu tarzda 
«özel sektörden özel sektöre» anlayışı içinde yü
rütülmesinin Türkiye'nin iktisadi kalkınması ba
kımından zararlı olacağı inancındayız. Türkiye'
de bu yollar denenmiş, fakat hakikaten çeşitli 
yolsuzluklara, çeşitli israflara yol açmıştır. Tür-
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kiye'de kalkınmayı yapabilmemiz için dış yar
dım {ilmacaksa, bu yardımın, siyasi kayıtlardan 
uzak olarak, iktisadi bakımdan kalkınma yardı
mı karakterini taşımak şartiyle, Devletimiz tara
fından alınması ve bütün Türk halkının yararı
na kullanılması lâzımdır. 

Türkiye'ye yardım yapıyoruz namı altında, 
birkaç firmaya yardım yapmanın Türk Milleti
ni kalkındırmak demek olmıyacağmı biliyoruz. 
(O. Tl. P. sıralarından alkışlar) 

Onun içindir ki, Türkiye'nin kalkınmasında 
Devletten Devlete yapılacak olan. uygun şartlı, 
çok uzun vadeli, düşük faizli, memlekete ve ma
la bağlı olmıyan, mümkün mertebe serbest reka
bet şartları içinde kullanılabilecek ve siyasi ka
yıtlardan tam.am.iyle uzak yardımların faydalı 
olabileceğine inanıyoruz. 

Arkadaşlarım, yine Hükümette vazifeli bu
lunan bir arkadaşımız, isminden biraz evvel bah
settim, Sayın Turgut, şu görüşü, Beş Yıllık Plâ
nımızla ilgili bir yayınında müdafaa ediyor. 
Diyor ki, Devletin yapması icabeden işlerde; 
hususiyle yollar, barajlar, limanlar ve diğer enf-
rastrüktür tesislerin yapılmasında yabancı yar
dımdan faz!asiyle istifade edilmelidir. Yalnız, 
kalkınmada yabancı hususi sermayenin dış yar
dıma nazaran bâzı üstünlükleri ve tesirli taraf
ları vardır. Yabancı hususi sermayenin getiril
mesi için mümkün olan her türlü kolaylığın gös
terilmesi üzerinde durulmalıdır, diyor. 

Sayın Bakan arkadaşımız, bu yazısında, ya
bancı hususi sermayenin Devletten Devlete yapı
lan dış yardıma nazaran kalkınmada daha tesirli 
ve daha üstün olduğunu ileri sürerek, bu üstün
lüğün sebeplerini etüdünün 27 nci sayfasında 
uzun uzun anlatıyor. 

Sayın arkadaşlarım, işte şimdi dış âlemde hâ
kim olmaya başlıyan, Devlete değil de, özel te
şebbüse ve özel yardım yapalım tarzındaki tema
yüller, biraz da iktidarda bu görüşlerin bulun-
masiyle irtibatlı görülebilir. Bu mevzuda dikkat
li olmalıyız. 

Türkiye sanayileşmeye mecburdur. Türkiye 
sadece yol, baraj, liman gibi enfrastrüktür tesis
leri için Devlet yardımı görür, fakat bunun dı
şında sanayileşme hamlesinde Devlete gerekli yar
dımlar yapılmazsa, bundan iktisadi kalkınmamız 
büyük zararlar görecektir. Bu, yabancı özel 
sermayeyi Türkiye'ye geniş ölçüde sokmanın ve 
Türkiye'ye yardım yapıyoruz namı altında, yapı-
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lan yardımdan kat kat fazla taksitlerin, kâr 
transferlerinin yurt dışına çıkmasını mümkün 
kılacak birtakım tasavvurların habercisidir. 

Bunun içindir ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı
mız ve bildiğimiz kadar Maliye Bakanlığımız, 
O. E. C. D. çevrelerinde bu temayüller belirince, 
bunun karşısına dikilmişler ve bunun son derece 
zararlı olduğunu söylemişlerdir. Hattâ arkadaş
larım, Plânlama Teşkilâtımızda çalışan bir ya
bancı uzman, bu temayüller karşısında, BİAC 
raporu adı verilen ve özel yabancı sermayenin 
yardım diye kabul edilmesi tarzında telkinler 
yapan bir raporun eline geçmesi üzerine, şiddetli 
bir mukabelede bulunmuştur. Bizzat teşkilâtı
mızda çalışan yabancı bir uzman, bu tarzda tek
liflerin, aslında Türkiye'de birkaç yabancı şirke
ti imtiyazlı hale getirmek sonucunu doğuracağı
nı, fakat, Türk Milletinin kalkınmasına yaramı-
yacağmı ifade etmiştir. Bunlar Hükümetçe ma
lûm olmıyan gerçekler sayılmamalı. Kendileri 
BİAC raporlarını bilmelidirler. Bu raporlara ve
rilen cevapları bilmelidirler. Devlet Plânlama 
Teşkilâtımızın görüşlerini bilmelidirler. 

Biz, bu endişelerle diyoruz ki, eğer bizzat Hü
kümette, bizzat Adalet Partisinin sözcülerinde, 
Türkiye'nin kalkınmasında yabancı özel sermaye
nin bu kadar övgüsünü yapan, bu kadar ileri şe
kilde metheden bir temayül belirirse, yabancı çev
relerde de, «O halde milletinize ve Devletinize 
yardım etmek yerine, size yabancı firmalar gön
derelim veya özel sektörden özel sektöre yardım 
yapalım,» temayülleri kuvvetlenir. Biz bundan 
endişe ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, biz Türkiye'ye dış kay
nak gelmesin demiyoruz. Dış kaynağın geliş 
şartları hakkındaki düşündüklerimizi, açıkça 
plânda ifade etmiş bulunuyoruz. Millet önünde 
son defa ilân ettiğimiz beyannamelerimizde, bil
dirilerimizde açıkça ifade etmiş bulunuyoruz. 
Yalnız, Türkiye'ye yabancı sermaye veya dış kay
nak Türk Milletinin faydası için gelsin, Türk 
milletinin sömürülmesi için gelmesin dediğimiz 
zaman, «Siz yabancı sermayeye başından sonuna 
kadar düşmansınız, o halde siz komünistsiniz, 
Marksistsiniz.» tarzında ithamları da cidden hak
sız, insafsız, tamamiyle gerçek dışı bulunduğunu 
ifade etmeye mecburuz. 

Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi sözcüsü, 
yaptığı konuşmada Türkiye'ye senede 100 mil

yon dolar civarında özel yabancı sermaye gele
bileceğinden bahsediyor. Özel yabancı sermaye
ye Türkiye'nin liberal bir kanunla açıldığı 1954 
ten 1960 senesine kadar yılda Türkiye'ye gelen 
yabancı sermayenin miktarına baksınlar. Bu ko
nuda da hayal içinde olduklarını göreceklerdir. 

Eğer tefrik yapmadan, sömürsün veya sömür
mesin, ne şartla gelirse gelsin, yabancı sermaye
ye kapılarımız açıktır, derseniz, belki o zaman yıl
da 100 milyon dolar gelebilir. Ama, bunu hiçbir 
iktidar diyemiyecektir. Ve Türkiye'ye bu mik
tarda yabancı özel sermayenin gelmesi hesapları 
da yanlış çıkacaktır. Çünkü Türkiye'de bir Mil
let Meclisi vardır. İktidar partisinin içinde de 
elbette ki, bu gibi akımlara karşı bir direnme 
olacaktır. Türkiye'nin, Abdülhamit devrinden 
beri, yabancı sermaye konusunda nasıl bir istilâ
ya uğradığını ve daha sonra Cumhuriyet dev
rinde bu konuda ne gibi hamleler yapıldığını bi
lenler vardır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
Bu itibarla, kesin olarak ifade edeyim ki, yaban
cı sermaye konusunda Adalet Partisi hem yan
lış düşünceler içindedir, hem de bu konuya faz
la bel bağlarken hayaller içindedir. 

Bu konuda hassas olmaya, dikkatli olmaya, 
Kemalist Türkiye'nin yaptığı işleri, takibettiği il
keleri gözden çıkarmamaya mecbur bulunuyoruz. 
Yabancı sermaye konusunda bugün dünyada 
şartlar değişmiştir, deniyor. Bir ölçüde değişmiş 
olabilir. Fakat, yabancı sermayenin Türkiye'ye 
mutlaka kâr kaygusu ile geleceği aşikâr değil 
mi? Her yıl kâr transfer edeceği aşikâr değil 
mi? Sayın arkadaşlarım, bu kâr transferlerini 
yaparken Türkiye'ye getireceği döviz nedir, ne 
kadar ihraç yapmayı mümkün kılacak, ne ka
dar ithal ikamesi sağlıyacaktır? Bunu hesaJbede-
lim diyoruz. Biz Türkiye'den ihracat yapacaksa 
ve yaptığı ihracattan, kazandığı dövizden daha 
az kâr transfer edecekse, yabancı sermaye tedi
ye bilançomuza faydalı tesirler yapar diyoruz. 
Veya ithalât ikamesi saığlarsa, sağladığı ithalât 
ikamesi ile ithalâtı lüzumsuz kılarak döviz ta
sarrufu sağlarsa, götüreceği kârdan ziyade dö
viz tasarrufu sağlarsa faydalı olasbilir, diyoruz. 
Veya ileri teknoloji dediğimiz, Türkiye'nin da
ha çok uzun yıllar kendi başına erişemiyeceği 
bâzı güç teşebbüsleri daha erken bir »tarihte ba
şarmak imkânını sağlıyacak ve büyük kâr trans
ferine ve kaybına yol açmıyacaksa, bu takdirde 
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üzerinde durulmalıdır diyoruz. Bunları söyle
mek bu konuda dikkatli olmak demektir. Bun
ları söylemek, hissilikten uzaklaşıp bu konulan 
akla uygun şekilde halletmek demektir. Sayın 
arkadaşlarım, (Soldan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, devamlı müdahalelerde 
bulunmaktan lütfen vazgeçiniz. İçtüzüğümü'!;... 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Siirt) — Duymu
yor musunuz ne şekilde konuşuyor, Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Halim Araş söz almadan 
konuştuğunuz için size bir ihtar veriyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, hatibin konuşmasını 
kesmeyiniz. İçtüzüğümüzde müzakere usulünün 
hangi ölçüye bağlı olduğu tesbit edilmiştir. Bu
nun dışındaki şekillere lütfen rağbet gösterme-
yiniz. Müzakereler tüzüğün tanzim ettiği esasta 
devam etmelidir. Bu Ölçü hepimizin menfaatine
dir. Lütfen müdahalelerde bulunmayınız. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan çok te
şekkür ederim, daima güvendiğimiz tarafsızlığı
nızın bir tezahürünü daiha görmüş bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, biraz evvel; «500 000 
topraksız aile yoktur» diyen Adalet Partisi söz
cüsüne cevap verirken, «Türkiye'de topraksız 
500 000 aile vardır,». sözünü ööyliyenin bizzat 
kendi Genel Başkanları ve Başbakan olduğunu 
ifade etmiştim. Buraya Adalet Partisi sözcüsü 
çıkıyor, Türkiye'de beşyÜTbin topraksız aile 
vardır diyenleri en ağır bir dille itham ediyor. 
Fakat bundan üç gün evvel; «Türkiye'de 500 000 
topraksız aile vardır.» tezini, «Ancak 50 000 
aileye toprak dağıtılabilir, o halde toprak re
formu, 500 bin ailenin yanmda ne iş görür ki,» 
diyebilmek için, bizzat Sayın Demirel kullanı
yor. 

Şimdi Senato zaptının 110/1 Nolu sayfası
nın 14 ncü satırından Sayın Demirel'in sözleri
ni nakletmek isterim. «Türkiye'de 500 000 top-
raksır/ aile var. 3,5 milyon aile var, toprakla 
meşgul bulunan. Yand, kendi toprağı ile meşgul 
bulunan 3,5 milyondur. 500 000 aile de yarı top
raklı veya topraksız durumdadır.» (A. P. sıra
larından şiddetli gürültüler, yuh sesleri.') Sayın 
arkadaşlarım Sayın Demirel'in cümlesi; «500 000 
topraksız aile vardır.» diye başlıyor ve sonra be

nim de söylediğim gibi 300 bin tamamiyle top
raksız ve 200 bin de toprağı son derece az aile 
vardır görüşüne katılıyor. Ben bunun ilmî raka
mını söyledim. 300 bin küsur tamamiyle toprak
sız aile ve toprakları son derece az olan 200 bin 
aile ile birlikte, 500 bin aile vardır. Sayın Baş
bakan, Senato zaptında, çok az toprağı olanları 
da topraksız farzederek 500 000 topraksız aile 
vardır, demiştir. (Soldan gürültüler, yuh sesle
ri, gülüşmeler.) Bunu bizzat kendisi söylemiş
tir. Sayın Genel Başkanımız, Başbakan «Türki
ye'de 500 000 topraksız aile vardır» deyip... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
hatip bir dakika efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, duyduğumuz za
man hepimizi rahatsız edecek bâzı sesler de zu
hur ediyor bu bir. 

İkincisi de, Sayın Turhan Feyzioğlu siz de 
grupunuzun sizi alkışlaması için hususi işaret
lerde bulunmayınız. Çok rica ederim. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler, gürültüler, alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Katiyen Sayın Başka
nım, varit değildir. 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. 
C H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY

ZİOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
Sayın Başkanın Senato zaptının aslını dstiyen 
işaretimi yanlış tefsir etmiş olduklarını görüyo
rum. Senato zaptı, Adalet Partisi sözcüsünün 
başka partilere izafe ederek itham ettiği, kötü 
niyetli olmakla itham ettiği miktarı bizzat ken
di başkanlarının da söylediğini ortaya koyuyor. 
Türkiye'de siz istediğiniz kadar... (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Siz istediğiniz kadar, 
«Türkiye'de topraksız aile yoktur» deyiniz, Tür
kiye'de topraksız olanlar vardır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynı fikirde-
miydiniz? 

BAŞKAN — Sayın Sezdin lütfen hatibe mü
dahale etmeyin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Türkiye'de toprağı çok 
az olan aileler de vardır. Toprağından geçinemi-
yen, verimsiz topraklı insanlar vardır. Bizim 
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toprak reformu ile kasdımız, özel mülkiyeti sağ
lam bir halde bu topraklarda yerleştirmek için, 
topraksız insanların durumunu düzeltcbilmek-
tir. Biz de biliyoruz ki, Türkiye'de 'bugün 'inev-
cudolan tarım nüfusunun tamamını tarımda 
muhafaza ederek Türkiye'de kalkınma gerçeklcş-
miyecektir. Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ta
rımdan geçinen nüfusun oranlarının yıldan yı
la nasıl eksileceğini, yıldan yıla bu miktarın 
nasıl azalacağını hesabetmişizddr. 

Türkiye'de tarımdan geçinen nüfus % 75 
oranından aşağılara doğru yavaş yavaş inecek, 
Türkiye'nin sanayileşmesiylo başka alanlara doğ
ru kayacaktır. Fakat, Türkiye'de herkesin, toprak
larımız yeterli olmasa dahi, herkesin ya toprak 
dışında sanayide bir iş, ya da sanayie gıideme-
mişse geçinebilecek kadar toprağa sahibolması 
için bu plân yapılmıştır. Sanayileşme ve toprak 
reformu yanyana düşünülmüştür. Neden mevzuu 
yalnız bir tarafından alıyorsunuz? Toprak Re-
formu tek başına düşünülmüş gibi ele alınıp da 
«Toprak Reformu ile bu kadar toprak dağıta-
mayız» demek suretiyle Toprak Reformu çürü
tülmeye çalışılıyor? 

Arkadaşlar, bu insanların 'bir kısmının sana
yie gitmesi düşünülmektedir. Toprak Reformu 
tasarısında bir madde vardır. 10 binlerce 30 bin
lerce dönümü olan vatandaşa, toprağın MI bede
lini vermek suretiyle toprağı istimlâk edildiği 
zaman, kendisine sorulacaktır. Eğer, bu toprak 
parası ile bir yerde bir sanayi tesisi kurmak, bir 
fabrika kurmak ve işçi çalıştırmak istiyorsa, 
toprak bedeli kendisine, taksitleri daha sıklaş
tırmak suretiyle ve daha toplu ödeme yapmak 
suretiyle, verilebilecektir. 

Bu suretle, toprağa bağlı bulunan servetin 
aynı zamanda yeni sanayinin kurulması için se
ferber edilmesini sağhyacaktır. Bu suretle bir 
kısım insanların da sanayide iş bulması 'kolayla
şacaktır. Bütün bu işler dengeli olarak düşünül
müştür. Ama, Toprak Reformu kanun tasarısı
nın kapağını açma, okuma, Toprak Reformu ka
nun tasarısının Türkiye'de toplumun temeli di
ye saydığımız, Anayasada toplumun temelidir 
diye yandığımız aileyi daha da sağlamlaştırmak 
için maddeler düşündüğünü bilme, çık Toprak 
.Reformu hakkında en ağır şekilde konuş, bu doğ
ru değildir arkadaşlarım!.. (C. TT. P. sıraların
dan alkışlar.) 
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Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi sözcüsü 

yine Cumhuriyet Halk Partisinin sorumluluğa 
koalisyaıı partilerinden biri olarak katıldığı yıl
lar zarfında yapılan işlerin yetersizliği anlamın
da sözler söyledi. Sağlanmış olan kalkınma 
hızını yağmur şartlarına bağlamak gibi birta
kım gayretler gösterdiğine de şahidolduk. Sayın 
arkadaşlarını, ben Başbakanın çalıştığı bir sa
hadan geçen gün misaller verdim. Baraj örnek
leri saydım. Başlanmış, ihale edilmiş, inşası 
devam etmekte olan eserler bildirdim. Bunları 
tekrar etmeme lüzum yok. Ancak size şu ka
darını söyliyeyim ki, Türkiye'de toplum yüz
ölçümü olarak 1961 de yalnız DSİ tarafından 
486 000 dönüm arazi sulanmıştır. 1962 de 
438 000 dönüm arazi sulama şebekelerinin içine 
alınmıştır. 1963 de 279 000 dönüm arazi sulama 
şebekelerinin içine alınmış ve 1964 senesinde de 
551 000 dönüm arazi sulama şebekeleri içine 
alınmıştır. 

1963 - .1964 yıllarında emaneten yapılan veya 
ihale suretiyle yapılan sulama işleri bir, bir sa
yıldığı takdirde, Türkiye'de sulama işlerine 
son yıllarda verilen önem kendiliğinden ortaya 
çıkar. Türkiye'de hiçbir iş yapılmamıştır tar
zında bir iddia ile ortaya çıkmak doğru değildir. 
Bunların, başlanmış ve devam eden çalışmalar 
olarak değerlendirilmesi lâzımdır. Bir Hükümet 
bir hizmeti bir yerde alır, aldığı yerden öteye 
biraz daha gayretle devanı eder. Cumhuriyet 
Halk Parti Hükümetleri, ağır şartlar içinde, iç
te ağır şartlar, dışarıda Kıbrıs buhranı gibi 
ağır şartlar içinde; Türkiye'de aldığı hizmetleri 
büyük bir azimle devam ettirmeye çalışmışlar
dır. 

Sayın arkadaşlarım Manisa - Ahmetli ikinci 
kısım sulaması, Manisa - Adala sağ sahil sulama, 
Fethiye - TCsençay, Eskişehir - Porsuk devamı, 
Aksaray - Uluırmak, Mersin - Güründcre, Ada
na - Üreğil, birinci kısım, Tokat - Kazova, 
Adıyaman - Şirinköy, Urfa - Siverek, Sivas - Ka
im Irmağı; Antalya - Aksu sağ sahil sulama
ları, 1963 senesinde ihale edilen işlerdir. Ema
neten yapılan işler: İçel - Kızılgeçit sağ sahil, 
Erzincan - Çardaklı, Elâzığ - Ulııova (bu yer
altı suyudur), Muş - Bulanık, Haçlı göl, Kay
seri - Tomarza ilçesi sulamaları, Kayseri - Yenı-
liha sulaması, Kayseri - ıMüşker sulaması, Pı-



M. Meclisi B : 8 

narbaşı - Afşaröğütlü, Yahyalı - Elma Bahçe
leri, Develi - Firaktın sulaması da emaneten 
ele alınmış işlerdir. 1964 senesinde DSİ tarafın
dan tamamen ve kısmen işletmeye açılan sulama 
şebekelerinin de dökümü şunlardır. Ihalcten 
yapılanlar; Bursa Mustafa Kemal Paşa, Bur
sa - Orhaeli, Çanakkale Ezine kaza arazisi, 
Manisa - Ahmetli sağ sahil 2, 3, 5, 6 neı kısım
lar, Manisa - Adala sol sahil, Manisa - Adala sağ 
sahil, Denizli - İşıklı, Nazilli .sol sahil, Nazilli 
sağ sahil. Afyon - Seyitler, Aksaray - Uluırmak, 
Konya - Ayrancı birinci ve ikinci kısım sulama 
şebekeleri, Silifke sağ sahil, Adana - Üreğil bi j 

rinci kısım işletmeye açılmış, Kars - İğdır sula
malarının 3 - 4 - 5 ııci kısımları, Erzincan sol sa
hil. Arkadaşlarını, aynı yılda emaneten yapılan
lar, Konya - Karaman, Konya - Alakova, îçel -
Kızılgeçit devamı, Diyarbakır - Deve Geçidi Ba
rajının sulama şebekeleri, Trakya'da yeraltı su
lamaları, Antalya - Düden sulamaları. 

Saym arkadaşlarım, 1965 yılma da intikal 
eden işler vardır. 1964 t e ve daha önceki yıllar
da başlamış olarak, ederin inşasına başlanmış 
olarak 1965 e intikal eden DSİ sulama şebekeleri 
de 54 adeddir. 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye'de hiçbir şey 
yapılmamıştır, demiydim. Türkiye'de bundan 
sonra da elbette işler yapıncaktıı\ Bütün dâva 
şudur. Yapılacak olan işlerin Türkiye'nin yara
rına olarak yapılması için biz diyoruz ki, geri 
kalmış bölgelere de hizmet .gitmeli. Bunun için 
Devlete vazifeler düşüyor. Özel teşebbüs mem
leketin kalkınmaya muhtaç illerini, memleketin 
geri kalmış köylerini düşünemez. Kârın çok ol
duğu bölgeleri, esasen gelişmiş olan bölgeleri dü
şünür. Istatitsiklere bakınız, özel sektörün kur
duğu sanayinin büyük kısmı İstanbul, İzmir, 
Adana gibi yerlerde toplanmıştır. Ama Devle
tin kurduğu sanayi Anadolu'nun her tarafına 
yayılabilir ve yayılmıştır. (Orta sıralardan al
kışlar ve bravo sesleri..) 

Biz bunun içindir ki, kalkınmada tek başına 
özel sektöre bel bağlamanın hatasını söylüyoruz 
ve diyoruz ki, Türkiye'de Devleti iktisadi fonk
siyonlarından sıyırmaya kimse muvaffak ola
maz. Türkiye liberal iktisatçıların dahi, Devlet
çilikle kalkınabileceğini kabul ettiği memleket
lerden biridir. Aydın Yalçın arkadaşımız libe
ral bir iktisatçıdır. Ama Avrupa'da kendisi gibi 
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liberal sistemi müdafaa eden insanlar, kendi ül
keleri için liberal sistemi müdafaa eden insan
lar, kendi memleketlerinde bizim aldığımız ted
birlerin hiçbirini almıyan insanlar, Türkiye'nin 
kalkınması mevzuunda fikirleri sorulunca, «Tür
kiye gibi hızla gelişmeye muhtaç, sermaye tera
kümü az olan bir ülkede, Devletin bizim memle-
ketimizdekine nazaran çok daha büyük vazifeleri 
vardır. Sizde iktisadi kalkınmanın motoru dev
let olmalıdır» derler. 

Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımız, liberal 
iktisatçıların kendi memleketleri için savunduk
ları fikirleri Türkiye'ye tatbik etmeye kalkıyor. 
Türkiye'nin iktisadi gelişme durumu, sanılma
sın ki Fransa'nın ve İngiltere'nin gelişme duru
mudur. 

Aziz arkadaşlarım; son söz olarak şunu söy-
liyeyim. Birbirimizi, rakamlar üzerinde konuşa
rak anlamaya ve dinlemeye çalışalım. Benim 
verdiğim kalkınma rakamlarını arkadaşımızın 
raporlardan, plândan bir kere daha inceleme
sini, kendi eski yazılariyle karşılaştırmasını ve 
bir vicdan muhasebesine girerek «acaba eskiden 
yazdıklarım mı doğru idi, bugün söylediklerim 
mi doğrudur?» demesini rica ediyorum. Arka
daşımızın milletlerarası etütlerin yazdıkları mı 
doğru, yoksa bugün benim bir partiyi savunmak 
için söylediklerim mi doğru, diye bir muhasebe 
yapmasını rica ediyorum... (Alkışlar ve bravo, 
sesleri..) 

Sayın arkadaşlarım, bir devir kusurlu olur, 
bir plân dönemi noksanlı olur. Biz bu kürsüde 
hedefe yüzde yüz varılamadığını söylerken, de
dik ki, Meclislcrdeki sayımız da kâfi değildi, 
alınması gereken bütün tedbirleri zamanında 
alamadık, 1964 bütçesinin finansman kaynak
ları için gerekli olan ve Martta çıkarmamız lâ-
zımgelen kanunları Ağustosa kadar, sayımız yet
mediği için, çıkaramadık. Kalkınma hızına bun
ların zararları oldu. Biliyoruz. Ama yine de plân 
Türkiye'ye fayda getirmiştir, plân faydalı ol
muştur. 

Eğer plân, dedikleri gibi, sakat fikirlerle 
dolu ise, bu plânı derhal değiştirmeleri lâzımdır. 
Plânı değiştirmek için getirecekleri teklifi merak
la bekliyoruz. Eğer bu plân, tasarının mahzur
lu görülen her nokta kelime kelime okunmak 
suretiyle düzeltilen bu plân; üzerinde münakaşa
lar yapılarak, zaman zaman fikir ayrılıklarına 
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düşülerek, neticede Hükümette ittifakla karara 
bağlanan; komisyondan geçirilerek, Senatodan 
geçirilerek, Meclisten geçirilerek millete malo-
lan bu plân, eğer söyledikleri gibi tehlikeli bir
takım fikirleri ihtiva ediyorsa,-sekiz aydan beri 
iktidarda olan, sekiz aydan beri Plânlama Teşki
lâtlının baş sorumlusu bulunan Sayın Demirel ne
den bu plânı değiştirmek için bir tasarı sevk 
etmemiştir? Eğer bu plân memleketi felâkete gö
türecek birtakım hükümlerle dolu ise, neden de
ğişiklik tasarısını getirmemiştir? Şimdi iktidar
dadırlar. Hiçbir mazeretleri yoktur. Sayıları 
istedikleri kanunu çıkarabilecek durumdadır. Bu 
plânın hangi noktasını, hangi rakamlarını be
ğenmiyorlarsa, Devletin hangi yatırımlarını 
kısmak istiyorlarsa, kalem, kalem göstererek, gel
sinler. O zaman karşılarına çıkıp, Devlet şu 
masrafı yapmasın, Devlet masraflarını kısalım 
bunları özel sektör yapsın dedikleri zaman, 
madde üzerinde konuşarak cevabını vereceğiz. 
Plân tadilini getirdikleri zaman asıl maksatları 
meydana çıkacaktır. Plân tadilini getirin de plân 
tadili üzerinde konuşalım!... Hangi Devlet hiz
metini, hangi Devlet yatırımını azaltmak suretiy
le özel sektöre hangi alanları açabileceğinizi 
o zaman göreceğiz. (Adalet Partisi sıralarından 

çok dinledik sesleri).. Yerinizden müdahale et
meyiniz, bağırmakla bu iş olmaz. 

Sayın arkadaşlarım, arkadaşımızın ağır itham
larla, yanlış rakamlarla süsliyerek beyan ettiği 
fikirlere ani olarak cevap vermek mecburiyeti 
içinde, huzurunuza çıktım. Çeşitli raporlara, 
belgelere dayanarak, Cumhuriyet Halk Partisi
nin muhtelif konulardaki görüşlerini bir defa da
ha açıklamaya çalıştım. Görüşlerimizi mümkün 
olduğu kadar daha açık hale getirmeye çalıştım. 
Bütün bunları söyledikten, açıkça «biz komü
nizmin de düşmanıyız, sömürücülüğün de düş
manıyız», dedikten sonra hâlâ iftiraya devam 
ederseniz, millet bu iftiralara inanmıyacaktır. 
Bu iftiralarla yalnız millete ve kendinize zarar 
vereceksiniz. Bu iftiralara son veriniz diyo
rum. (Ortadan alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erten, Turhan Feyzi-
oğlu'na yerinizi verdiniz. Turhan Feyzioğlu'nun 
söz sırası geldiği zaman siz mi konuşacaksınız? 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Evet. 
BAŞKAN — O sırada siz konuşacaksınız.. 
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Muhterem arkadaşlarım, daha evvel isimini 

okuduğum Millet Partisi Grup sözcüsünden son
ra kondi grupları adına söz istiyon arkadaşları
nım isimleri srasiyle şöyledir : 

Sayın Sadun Aren T. 1. P. adına, Sayın Mu
ammer Erten C. H. P. adına, Sayın Aydın Yal
çın, A. P. adına, Sayın Ekrem Alican Y. T. P. 
adına, Sayın Muhiddin Güven A. P. adına, Sa
yın Ahmet Tahtakılıç C. K. M. P. Grupu adına. 
Şimdi muhterem arkadaşların... 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — İçtüzüğün 
95 nci maddesi mucibince, fikirlerim tahrif 
edildiği için, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sana
yi Bakanı Sayın Mehmet Tugut da; Sayın 
Turhan Peyzioğlu konuşurken, kendisinin neş
rettiği bir kitaptan, söz ederken, kendisine aidol-
mıyan fikirleri bu kürsüden beyan ettiğini, bu 
sözlerle kendisine aidolmıyan fikirleri beyan ef-
miş olması dol ay isiyle söz istediğini Riyasete bil
dirmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün 
95 nci maddesi; «Parlâmento faaliyeti dolayısiyle 
beyan edilen bir fikrin hilâfına bir fikir isna-
dolunması halinde... İşliyen bir hükümdür. 
Nitekim 95 nci madde: «ileriye sürdüğü müta
lâa hilâfında kendisine bir fikir isnadolunan..» 
tâbirini kullanmıştır. İleriye sürdüğü fikir, Par
lâmento faaliyeti dolayısiyle ileriye sürdüğü bir 
fikir olabilir. Bu sebeple Parlâmento faaliyeti 
dışında kitap neşretmek dolayısiyle ileriye sür
düğü fikrin hilâfında, kendisine fikir isnadolun-
mak halinde 95 nci maddenin işlemeyeceği ka
naatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Aydın Yal
çın da; 95 nci maddenin bu hükmünden istifa
de ederek, bize aidolmayan fikirler bize isnade-
dilmek suretiyle «95 nci maddenin tanzim ettiği 
hakimiz doğmuştur, söz istiyoruz.» talebinde 
bulunmuşlardır. 

Riyasetin müşahedesi şudur ki, şimdiye ka
dar grupları adına konuşan bütün arkadaşlar, 
ben bu fikri ileri sürmedim, bana böyle söy
lüyor, bizim grupumuzun görüşü bu değildi, 
böyle ifade etmedik, bunu şu şekilde ifade edi
yorlar şeklinde devamlı konuşmalar yapmışlar
dır. Bu umumî bir hal almıştır. Sıranız geldi
ği zaman size isnadolunan meselenin hilâfına 
konuşmayı yaparsınız Sayın Yalçın. 
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AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Yalçın ben direniyorum, Riyasetin takdirini ka
bul etmiyorum, direniyorum, diyor. İçtüzüğü
müzde, böyle direnme halerindc Meclisin hakem
liği esası tanzim edilmiştir. Bu sebeple kendisi
ne bir sataşma vâki olduğu ve direndiği için 
hakemliğinize müracaat ediyorum. Sataşmayı 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Sa
taşmayı kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Sataşma kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Yalçın. (Soldan alkışlar). 
Sayın Yalçın, konuşmalarınız münhasıran 

sataşma iddia ettiğiniz konuya aidolacaktır. 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün, fikirleri eleştirirken, kendi düşünce 
sistemine göre, çelişmeli bulduğu, fakat benim 
sizlere mâruzâtımda çelişmeli olmıyan, bundan 
evvelki yazılarımla sureti katiyede çelişmeli ol
mıyan fikirlerimi sizlere yanlış aksettirdiği 
intibaını aldığım için, tekrar huzurunuzu işgal 
etmek zaruretini hissettim. Bu konuşmam Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün yap
tığı gibi, iki saatlik bir konuşma olmıyacaktır, 
beş, on dakika içinde bir çok noktaları tavzih 
etmek imkânına sahibolacağım. 

Muhterem arkadaşlar, istatistik uzmanları
nın bütün istatistik kullanan insanlara yaptı
ğı bir tavsiye vardır. Bu tavsiye; «Yapacağı
nız mukayeseleri kendi şahsi eğilimlerinize göre 
değil, kendi şahsi seçimlerinize göre değil, fa
kat hâdiselerin bünyesine göre yapınız» der. 
Eğer bir mukayeseyi, bir millî gelir mukayese
sini; millî gelirin en yüksek olduğu seneyle, 
millî gelirin en düşük olduğu sene arasında yap
maya kalkarsanız, muhterem C. II. P. sözcüsü
nün düştüğü duruma düşersiniz. (Soldan al
kışlar; ortadan; «nasıl sataşma Sayın Başkan 
bu?» sesleri) Binaenaleyh, istatistik ilminde; 
uzun devrelerin mukayesesi ve uzun devrelerin 
ortalamasının mukayesesi vardır. 1950 ile 1960 
arasındaki devre içinde müştereken gözümüzün 
önünde bulunan belgede 100 den 173 e çıkan bir 
ortalama vardır. Bunu hangi şekilde kullanır
sanız, kulanınız ki - asıl yapılması gereken, izaha
tımda fikrimin ana çatısını teşkil eden nokta bu idi 
hangi metodla bu mukayeseyi yaparsanız ya

pınız, 100 den 173 çıkan bir endeksde, âdi or
talama, zincirleme endeks ve saire usullerini 
kullanırsanız kullanınız, ortaya çıkan gerçek 
şudur ki, 1963 ile 1965 arasındaki devrenin bü
yüme hızından daha yüksek olmuştur. Bundan 
evvel bu kürsüde aynı mesele münakaşa edil
miştir. Sayın Alican'ın zabıtlara geçen izaha
tında da aynı mesele daha tafsilâtlı bir şekilde 
ele alınmıştır. Bu noktayı arkadaşlarımızın ha
fızalarına bilhassa hatırlatmak isterim. 1957 
yılında söylemiş olduğum, yazmış olduğum fikir
lerle, bugün savunmasını yaptığım fikirler ara
sında çelişme aramak beyhudedir, arkadaşlar. 
Bugün yaptığım konuşmada da ben hiç bir za
man, 1950 - 1960 devresi iktisadi politika bakı
mından hiç bir kusuru olmıyan, en mükemmel 
devirdir, demedim. Öbür taraftan, 1963 - 1965 
devresi arasında meydana gelen kötülüklerin 
sebebi de, iktisadi plânlama metodudur, deme
dim. Açıkça metni okursanız, dikkatli bir şe
kilde metni okursanız, buna dair arkadaşların 
istismar etmesine müsait bir şüphe duyduğum 
için bu noktayı bilhassa tebellür ettirmişimdir. 

Arkadaşlar, bir nokta daha var: «Özel ve 
kamu sektörüne plânlamada, kalkınma plânı
mızda tahsis edilmiş olan orantılar hiçbir dok-
triner görüşten, hiçbir dogmatik nazariyeden 
mülhem değildir, buyurdular. Ve aynı zaman
da dediler ki, «Biz hiç bir zaman özel sektörün 
istediği kadar yatırım yapmasına mâni olma
dık.» Arkadaşlar, bu belki söz olarak doğrudur. 
Zaten yapamazsınız, Anayasaya aykırıdır. Yal
nız iktisadi plânlamada bir meseleyi muayyen 
kantitatif, kemmi hudutlar içinde plânladığı
nız takdirde bunun birtakım neticeleri vardır. 
Bir misal vereceğim. Kamu sektörüne yatırını 
önceliği tanıdığınız takdirde, iktisadi kalkınma
yı kamu sektörünün yani devletçilikle kalkınma 
usulüne başvurduğunuz takdirde bunun netice
leri müteşebbisi, müstehliki ve iş hayatını ağır 
vergilere tabi tutacaktır. Müteşebbisin yatırım 
malları üzerinde yapacağı talepleri, daha bü
yük bir orantıda kamu sektörüne Öncelik vermiş 
olduğunuz için, tahdit edeceksiniz. Meselâ kredi 
alanında, meselâ döviz tahsisi alanında evvelâ 
kamu sektörünün % 60 tutan haklarını öne ala
caksınız, ondan sonra ne varsa özel sektöre bu
yurunuz diyeceksiniz. Bu tıpkı şuna benziyor: 
Bir mesafe koyuyorsunuz, bir adamın altına bir 

— 243 — 



M. Meclisi B : 8 8 . 11 . 1965 O : 3 

at veriyorsunuz öteki adamı da koşturmaya 
başlıyorsunuz ve diyorsunuz ki, ikinizde hürsü
nüz. Birisinin altında birtakım desteklerle, bir
takım kredi imkânlariyle, döviz tahsisi imkânla-
riyle desteklenen bir âmme sektörü, öbür taraf
tan da yaya bırakılan vatandaş sektörü adı ver
diğimiz hür teşebbüs sektörü. 

Binaenaleyh, siz, bize nazarî olarak Plânla
mada özel sektörü kısıtlıyan bir kaide, bir di
rektif vermiş değiliz diyebilirsiniz ama, aldı
ğınız tedbirler tamamen özel sektörün sırtın
dan YV hür vatandaşın, yapmak istediği işleri 
köstekleyici bir iktisat politikası tatbikatı ne
ticesinde, fiilen bu imkânları ortadan kaldırmış 
olursunuz. İşte bizim plânlama devrinde ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin anlayışı tarzında 
plânın tatbikatı devrinde Türk ekonomisine 
yapılmış olan büyük haksızlığı ve büyük baskı
ları biz bu sebebe dayandırmaktayız. 

Toprak reformu bahsinde de muhterem ar
kadaşlar, fikirlerim katiyen söylemediğim tarz
da aksettirilmiştir. Ben bilhassa şunu söyle
mek istedim. Uyandırılan ümitler - arkadaşımı
zın ifadesinde var - milyonlarea-topraksız köy
lüyü topraklandırmak, diyor; iki yüz dönümlük 
toprağı esirgemek diyor. Bunları yaptığınız 
takdirde muhterem arkadaşlarını Türk halkın
da ve efkârı umumiyedc hiç bir temeli olmıyan 
birtakım boş ümitler uyandırırsınız. Ben de
medim ki, Türkiye'nin toprak tevezzüü, dağı
lışı idealdir. Böyle şey yok... 

Gayet tabiî, Türkiye'nin toprak mülkiyeti 
bahsinde düzeltilmesi, reforıne edilmesi gereken 
bir çok noktalar var. Fakat bu toprak mesele
leri sizin ilân ettiğiniz tarzda büyük bir dâva 
halinde ortaya çıkmamaktadır. Bunlar mevziî 
meselelerdir ve birtakım milyonlarca insanı te
dirgin edecek tarzda boş ümitler uyandırarak 
ve bir nazari havada toprak reformu -Jâ fiyle or
taya çıktığınız takdirde bu dâvaya fayda, ye
rine zarar getirirsiniz dedim. (Soldan alkışlar.) 

Yabancı sermaye bahsinde ortaya attığı fi
kirlerde biraz gerileme görerek memnuniyetimi 
ifade etmek isterim. Gayet tabiî ki, yabancı ser
maye elini kolunu sallıyarak gelsin demiyo
ruz. Biz de Sayın İnönü'nün Üçüncü İnönü ka
binesinde bu Mecliste yaptığı program konuş
masında ifadesini bulan sistem ve fikir çer
çevesi içinde özel yabancı sermayede Türkiye'

ye dair birtakım temayüller belirmiştir. Bu te
mayüllerden istifade edeceğiz, bunları teşvik 
edeceğiz, buyurdular. Biz de aynı fikirde oldu
ğumuzu söylüyoruz ve gayet tabiî ki, Türkiye'
ye gelecek yabancı özel sermayenin birtakım 
yatırını kıstaslarından geçmesini, kendi devir
lerinde gerçekleştirilmeyen ilmî, rasyonel pro
je tahminlerine dayanan, tam zamanla çalışan 
yabancı sermaye komitesi kurarak bütün teklif-
leri'i iç piyasamızda döviz kazanmak kapasite
mizde, işgücü yaratma meselesinde, millî geli
re katma değer ilâvesinde, hulâsa çeşitli kıs
taslar bakım nidan titiz bir şekilde seçilmesini 
biz de arzu etmekteyiz. Zaten bunun için Hükü
metimiz, yabancı sermaye komitesini daha teç
hiz edecektir. İktisatçılarla, iktisadi analiz ya
pan kimselerle, proje analizi yapan uzmanlarla 
teçhiz edecektir. Şu halde kendilerinin de ya
bancı sermaye konusunda, aslında Adalet Parti
sinin programında, beyanamesinde ve Hükü
met programında ifadesini bulan fikirlerden 
pek uzak olmadıklarını duymak ayrıca bizi 
memnun etmiştir. Hepinize hürmetlerimi su
narım, arkadaşlarım. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Faruk Önder, Millet Par
tisi Grupu adına Sayın Önder yoklar mı efen
dim ? 

(Sonra konuşacak sesleri.) 
Sıranızdan sarfınazar mı ediyorsunuz efen

dim"». (Hayır efendim, sonra konuşacak, sesleri.) 
Efendim, o halde ifade edin, Faruk Önderi 

davet ediyorum. Burada değil mi? 
(Yok, sesleri.) 
Söz sırası Sayın Şadım Aren'indir, T. İ. P. 

adına. 
Sayın Aren sizin konuşmanız ne kadar sü

rebilir, tahminen:' 

SADUN ARKN (İstanbul) — Çetin Altan 
konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aren, biz grup adına söz 
veriyoruz ve "Riyasetteki listeye göre Çetin Al
tan müsta'kildir. Grupunuz adına söz vereme
yiz efendim. 

(Soldan alkışlar.) 
Siz konuşmak istiyor musunuz efendim? 
SAJMTN AREN (İstanbul) — Efendim Çe

tin Altan partiye girmiştir. 
BAŞKAN — Partiye girdiğini Riyasete bil

dirmeniz ieabeder. Partiye kayıtlı olduğu bize 
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daha evvel verilen yazıda partiye katıldığı ve 
kaydedildiği bildirilmemiştir. 

Şimdi sizin konuşmanız ne kadar sürebilir, 
efendim ? 

SADUN AREN (İstanbul) — Efendim ben 
konuşmı yac ağım. (Gürültüle r.) 

BAŞKAN — Siz konuşmıyacaksmız müsaade 
ediniz, müdahale olmasında sarahatle tespit ede
lim efendim. 

SADUN AREN (İstanbul) — Efendim Çe
tin Altan Grupumuza dâhildir. 

BAŞKAN — Şu halde efendim lütfen grup 
başkanınız Riyasete bir yazı yazsın. Çetin Altan 
Türkiye İşçi Partisine kaydoldu, malûmatınız 
olsun, diye. Biz de resmen bilelim. 

f^ADUN AREN (istanbul) — Hemen yazalım 
efendim. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Çetin Altan, konuşmanız ne kadar 
sürer efendim? 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Bir saat kadar sürer efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADİNA ÇETİN ALTAN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Hükümet 
üyeleri, sayın milletvekilleri; Büyük Millet 
Meclisinin, zannederiz ki, tarihindeki en önem
li oturumlarından bir tanesini de bugün idrak 
ettik. Bu gelişmekte olan Türk demokrasisinin 
yükselen basamaklarından bir tanesine daha 
attığımız adımı gösteriyor. Birdenbire senli -
benli tartışmalar doğrudan doğruya, Türkiye'
mizin mutlu olması yönünden çeşitli görüşlerin, 
bilimsel bir açıdan ele alınıp incelenmesine 
doğru gidişi elbette ki çoktan beri millet ola
rak özlediğimiz, kısır tartışmalardan bizi kur
tardığını göstermekte ve tıpkı Batı parlâmen
tolarında olduğu gibi muhafazakâr, kapitalist 
görüşün, sosyalist görüşün, bunların arasın
daki görüşleri birbirlerine memleketi ve mille
ti temsil edenlerin her hangi bir ima ve ar t ni
yetle sataşmadan kitapları, dosyaları, zabıtla
rı, eskiden yazılmış yazıları, yeni belirmiş ka
naatleri yanyaııa getirerek, fakat daima Tür
kiye'nin mutluluğu üzerinde bir yol arama is
tidadı içinde bir ışık tutmak çabasının netice
si olmıya başlamıştır ve bu yükselme basamak
larının en önemli yönlerinden birini de, bir 
yandan muhafazakâr bir görüşün büyükçe bir 
sayıyla Parlâmentoya girmesini teşkil eden 

hamle, bir yanda da bunun karşısında ilk defa 
Türk demokrasisinde, sosyalistlerin kendi yer
lerinde o düşüncenin temsilcisi olarak memle
ketteki ileri düşünceleri, dünyadaki yeni görüş
leri bu sakaf altına getirmiş olmalarına imkân 
bulunmuş olmasıdır. (T. 1. P. sıralarından al
kışlar.) Bu hepimizin iftihar edeceğimiz bir 
şeydir. O kadar bahsettiğimiz ve özendiğimiz 
Bat ı , demokrasisi, Batı uygarlığı, sosyalist ke-
simsiz olmaz. Muhafazakâr partileri yanyana 
bölüp, halkın karşısına çıkmak kapitalist ikti
dar ve kapitalist muhalefet formülü ile de
mokrasi yapıldığı zannmı vermek, yeryüzünde 
okuma - yazma bilmeme sayısı bakımından se
kizinci gelen Türkiye'de demokrasiyi halka an-
latmıya kalkmak, ola ki, demokrasiden bizi 
uzaklaştıracak yollara kadar zaman zaman 
memleketi götürmeye kalkmıştır. Gerçek de
mokrasilerde kapitalist görüş vardır. Karşısın
da sosyalist görüş de vardır ve gerçek Batı de
mokrasisi bu iki görüşün birbirine zabıta kuv
veti çağırmadığı yerde tecelli etmeye başlar. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Prog
ram üzerinde mi konuşuyorsun ?.. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Programın rejim meselesiyle çok 
ilgili olan gerçek demokrasi, o çok özendiği
miz, çok benzemiye uğraştığımız Batı demokra
sisinin bir icabı olarak sosyalistliği, felsefesini, 
iktisat anlayışını, halkçılığını, çalışanlardan ya
na olmasını, emekçilerin kendi alın terleri ile 
meydana getirdikleri varidattan ve cevherden 
alınan kârların hesaplarını patronlardan, işve
renlerden; özel sektör deyimi arkasına saklan-
salar dahi, sormalarını ve bunu Parlâmentoda 
en demokratik icaplar içinde sormalarını ve 
sen günde kaç saat çalışıyorsun, kaç para ka
zanıyorsun, ne kadar vergi ödüyorsun, benim 
hakkım bunda ne kadardır, ben ne kadar mil
lî gelire yeni değer ilâve ediyorum, sen ne ilâ
ve ediyorsun, diye hesaplaşması, gerçek demok
rasilerin mutlaka erişmesi gerektiği güzel bir 
noktadır. Bugün eğer Türkiye demokrasisin
de, bu güzel yere gelmek için bir jest sarf et
mişse, bu elbette ki bütün memleket içindeki 
yeni fikirlerin, memleketteki aydınların ve ha
kikaten çok ıstırap çekmekte olan zavallı 30,5 
milyon, 31 milyon kişinin, yeni bir dünya, yeni 
bir ufuk, yeni bir görüş aramasının neticesidir. 
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(T. İ. P. sıralarından alkışlar.) (A. P. sırala
rından gürültüler, «(zavallı) sözünü geri alsın» 
sesleri.) 

Bu memlekette arkadaşlarım, istatistikleri 
Aydın Yalçın arkadaşımız gibi sonundan k.o-
nuşturmıyacağmı, başından konuşturacağım. Bu 
memlekette adam başına ayda bir tek yumur
ta düşer. (A. P. sıralarından gürültüler, mü
dahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hatip, se
sim duyulmuyor mu efendim? 

Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyiniz. 
Sayın hatip, konuşurken 30 milyon, 30,5 

milyon zavallı diye bir tâbir kullandınız. Bu 
«zavallı» sözü millet için kullanılmak bakımın
dan arkadaşlarımız tarafından yakışmaz bu
lundu. Lütfen bu yakışıksız tâbirinizi daha ya
kışıklı bir tâbirle tavzih ediniz. (Soldan alkış
lar.) 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — İstatistiklere ait bir sözdür. Eğer 
bir memlekette ayda adam başına bir tek yu
murta düşüyorsa, bu zavallı bir istatistiktir. 
Bu, bütün insanlığın kalbindeki insan sevgisi
ni tahrik edecek, ayıpça bir istatistiktir, hattâ. 
Ben sormak isterim, bu memlekette şimdiye 
kadar bâzı fikirleri olduğundan da daha baş
ka türlü göstermeye çalışarak ikide birde entel
ektüelleri, kitap yazanları, kitap çevirenleri 
hürriyet var diyerekten olmadık belâlara sü-
rükliyenler bütün bu yasaklara rağmen ne ge
tirmişlerdir Türkiye'ye? Gecekonduların sayı
cı meydanda; Unesco istatistiklerinde Türki
ye'nin yeryüzünün en geri on devletinden biri 
okluğu da meydanda. Bu duruma düşmek için 
rui yasak edilmiştir bu fikirlerin hepsi? Bunu 
öğrenmek isterdik. Bugün bu özgürlüğe eriş
meye başladığımız ölçüde bir seviye kazanmış
tır Türkiye Büyük Millet Meclisi, bilhassa bu 
son oturumda ve hakikaten bunun mutluluğu
nu müşterek paylaşmamız gerekir. (T. 1. P. sı
ralarından alkışlar. A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Seninle mi seviye kazandı? 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan.. (Gürültü
ler.) Efendim, lütfen müdahale etmeyiniz, si
zin müdahaleniz de usulsüz oluyor. 

Sayın Çetin Altan, konuşurken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu son toplantısında se
viye kazandı, diyorsunuz. Bu sözünüz bundan 
evvelkine nisbetle daha yükseldi, daha evvel 
seviyesizdi mânasına gelen bir anlam çıkarı
yor arkadaşlarımız. Lütfen bu hususu tavzih 
ediniz. Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
seviyesizlik izafe eden bir tâbir kullanamazsı
nız ; lütfen bunu tavzih ediniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Namütenahiye doğru, bütün in
sanlıkla beraber, insanlar düşünüp doğruyu 
bulmaya alıştıkları ölçüde yükselme demektir. 

/Dünden bugün daha seviyeli, yarın bugünden 
daha seviyeli, yüz sene sonrası bugünden daha 
seviyeli ve insanlık ebediyete doğru daima da
ha seviyeli olacaktır. Elbette ki bugün dünden 
daha seviyeli idi. Elbette ki ilerisi bugünden 
daha seviyeli olacaktır. (T. İ. P. sıralarından 
alkışlar.) Birtakım kelimelerin anlamlarının 
derinliğindeki felsefi gerçekleri görmek gere
kir bâzı meseleleri anhyabilmek için. Seviye, 
yükselme demektir. 

Şimdi gelelim pek övülen, Türkiye'yi kur
taracağı iddia edilen ve ancak öyle kurtarıla
cağı iddia edilen bu kapitalist iktisat, ancak 
kapitalizmle özgür, hür nasıl kalkımlır? (Sol
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Çetin Altan. 
Muhterem arkadaşlarım, kendiniz için has

sasiyet sandığınız konularda aleyhte tezahürat 
yapıyorsunuz. Hatibe müdahale etmek de, ay
nı şekilde hatip noktasından hassasiyetle üze
rinde durulacak noktadır. Çok rica ederim, mü
dahale etmeyiniz, rahatça konuşmasını tamam-
lıyabilsin. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

T. I. P. GIİUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Şimdi yabancılardan isim say-
mıya başladığımız zaman çok çıkar. Yalnız 
bunlardan hangisininki Türkiye'nin durumuna 
uygundur, onu seçmesini bilmeli. Demincek 
Feyzioğlu arkadaşım gayet iyi işaret etti. Ba
tı kapitalizmi kendisini servete garkederken, 
yeryüzünde bugün 1,5 milyar insan aç ve biilâç-
tır. Onların sırtından, buradaki Türklerin çek
tiği sıkıntılar sayesinde, biraz da birikmiştir 
o paralar. Eğer Türkiye'de bundan 200 sene 
önce başlamış olan bir kapital birikimi havası 
içinde sömüreeeği bir başka zavallı ülke bula-
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cak ise ve orasının sırtından Türkiye'de millî 
geliri artıracak ve bölüşümünü de içerdeki 
emekçi partilerin denetimi altında taksim ede
cek ise hakikaten yapabilir. Ama ben zannedi
yorum ki ve sadece ben değil; iktisat ilmini 
bir görünüşün dış güzelliği olarak değil, ger
çekte o memlekete uyan sistem olarak, araştır
ma yapanlar geri ülkelerin kapitalist düzenle, 
t atı kapitalist düzenle kalkınamıyacağmı orta
ya koymuşlardır. Bugün 20 nci yüzyılda yer
yüzü entelicansya sının, düşünürlerinin, bilgin
lerinin, aydınlarının en çok üzerinde durdukla
rı nokta bu geri kalmış ülkeler problemidir. 
Bu ülkelerin vaktiyle 18 nci yüzyılda başlıyan 
sermaye birikimi içindeki hareketleri kçndile-
ri de benimsiyerek kalkmamıyacakları sonu
cunu vermiştir yapılan araştırmalar. Bunların 

önde gelen sözcülerinden Jözyö de Castro, bu 
bir iktisatçıdır. (A. P. sıralarından «Fidel 
Castro mu?» sesleri.) O Castro değil, Brezil
yalı bir âlimdir. (Gülüşmeler.) Kendisi yakın 
zamana kadar Dünya Açlıkla Savaş Birliği 
Başkanı idi. Truman'ın yakınlarmdandır. Tru-
uıanla yaptığı görüşmelerin önemli kısımlarını 
jayiühtmıştır ve onun hem kendi memleketi 
üzerinde yani Brezilya'da, hem de diğer geri 
kalmış ülkeler üzerinde araştırmaları vardır. 
Orada bakın ne der : «Büyük kuvvetlerin, sö
mürge memleketlerinin ekonomilerini evrensel 
bir ekonomik dayanışma sistemi içinde bütün
leştirmeden, hiçbir zaman bir çıkarları olma
mıştır. Gerekli olan ekonomik bütünleşmedir. 
Dünya ekonomisi içinde bu bütünleşmeyi ge-
tirmiyorlarsa; sömürge memleketler için, fakir 
memleketler için, aç memleketler için hazırla
nan bütün plânlar uydurma şeylerden başka 
bir şey değildir. Halkı açlığından ve sefaletin
den kurtarmanın tek yolu sanayileşmedir. 
Çünkü, yalnız sanayi memleketleri karınlarını 
doyururlar. Tarım memleketleri ise açlık ve 
kıtlık memleketleridir. Ama, ne tip bir sana
yileşmedir söz konusu olan? Sömürge tipi bir 
sanayileşme vardır. Bu tipte, coğrafi bakım
dan millî olan sanayiler kurulur. Ama bun
lar ekonomik bakımdan milletlerarasıdır ve 
'kurulduğu ülkeye ait değildir. Kütleleri bü
tünleştiren gerçek, ekonomik gelişmede vardır. 
Sömürge tipi gelişme, her zaman küçük seçkin
ler zümresini zenginleştirir ve nüfusun büyük 

kütlesini daha da sefilleştirir. Gerçekten az ge
lişmiş ülkelerde daima çok ileri bir yaşama se
viyesinde olan küçük bir azınlık ve kapitalizm 
öncesi feodal, hattâ feodal öncesi şartlarda 
yaşıyan bir çoğunluk vardır ve işte bunun için
dir ki, Güney Amerikalı, Afrikalı, Asyalı halk
lar açlıklarının ve sefaletlerinin tabiatın değil; 
sosyal adaletsizliğin ürünleri olduğunun bilin
cine varmaktadırlar.» Bunun yanında aynı gö
rüşün paralelinde başka müelliflerden yine ay
nı konuda istatistikleri arz etmek isterim ve 
bunlar en yeni istatistiklerdir. 

«Birleşik Amerika 1945 ten 1953 yılına ka
dar dış ülkelere 6 milyar 346 milyon dolarlık 
özel sermaye ihracetmiştir.» Nedir buna karşı-
bk dış ülkelerdeki özel yatırımlardan sağlanan 
gelir? Aynı dönemde tam 11 milyar 656 milyon 
dolar. Yani bir koy, iki al. Bunu diyen İngiliz 
iktisatçısı Gotton, «Sermaye İhracatı» adlı ese
rinde ortaya koymaktadır. Arjantinli tanınmış 
iktisatçı Dr. Fredik, Güney Amerika'daki ya
bancı sermaye konusunda şu bilgileri vermekte
dir : «Güney Amerika'ya gelen sermayelerin 
toplamı 9,6 milyar dolar olduğu halde, Güney 
Amerika'dan dış ülkelere yapılan transferle
rin toplamı 13,4 milyar dolardır. (Soldan 
«Programla ne alâkası var?» sesi.) Program; 
bu sistem kalkınmayı öngören bir felsefenin 
içinde örülmüş olduğu için, yeryüzünde geri 
kalmış ülkeler problemleriyle ilgilenen bilim 
adamlarının sözlerini ortaya koyarak her han
gi bir tehlikeli yola sapma eğilimi başlamışsa 
ve bir bakıma da Osmanlı devrindeki Düyunu 
Umumiyeye garip bir paralel çekmekte olan 
konsorsiyum da yeni iktidarımızla birlikte ye
ni bir fikre sahibolmuşsa; «özel sektörden özel 
sektöre» bunun içindeki anlamı değerlendirmek 
bakımından bunları sıralamakta fayda görmü
şüzdür. 

Bir memlekette kalkınma sistemleri üzerin
de konuşulurken, en hazin olan şey ikide bir 
de bir tarafı hürriyetsizlik getirme istidadında 
olan fikirlere sahibolmakla itham etmektir. 
Çünkü bu bir mantık ölçüsü içinde hürriyetsiz
liğin bizatihi kendisini yapmaktır. Çünkü şim
diye kadar bu Büyük Millet Meclisi kürsüsün
den söylenilmesine alışık olmıyan sözler ancak 
hürriyet ortamı içinde söylenebilmiştir. Oysa 
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ki, içinde çok büyük doğruların olduğu bu 
sözler yakın tarihlerimize kadar hürriyetleri 
tehdidedecek cinsinden sözler sayılarak gazete
lere yazılmasına dahi engel olunmaya çalışıl
mış sözlerdendir. Bunları konuşmaktan nasıl 
bîr sakınca gelmektedir ki, Türkiye'ye ki, asıl 
şimdi gerçek demokrasinin her türlü görüşünün 
ortaya çıkmasındaki bahtiyarlığa hep birlikte 
kavuşmuş bulunuyoruz. Onun için ikide birde 
kelimelerin sadece Türkiye'deki siyaset edebi
yatındaki anlamını kullanıp hürriyet, hürriyet, 
hürriyet diye bunun iktisadi plândaki yerleri
ni tam olarak halkın karşısına çıkarmadan kul
lanmak bâzı şeyleri gölgelemekte ve düşünce
leri biraz da bulandırmaktadır. 

Çünkü kapitalist görüşte, bundan 7 sene 
evvel yazdığını bugün değiştirmek imkânları 
var. (T. î. P. sıralarından alkışlar.) Yani bu 
şekilde bir davranış günün icabına göre insa
nın kişisel çıkarma çok büyük hak tanıyan 
kapitalist düzende kendi kişisel çıkarı için in
sanın zaman zaman görüşlerini değiştirmesi, 
bu hürriyetin tanınması vardır ve olmalıdır; 
olabilir de. Ama, bu şekildeki bir felsefenin 
sözcüsü çıkıp da insanların aklını bulandırmak 
yüzünden bu sosyalistler de şöyle, şöyle söy
lerler, dememelidir. Çünkü, hiçbir sosyalist, 
hiçbir zaman bir mantıki ve bilimsel çelişme
ye düşmemiştir. (A. P. sıralarından «o, o» ses
leri.) Doğrudan doğruya bilim içinde kalır, bi
lim içinde konuşur. (A. P. sıralarından «o, o» 
sesleri, T. îr P. sıralarından alkışlar.) Eğer bu 
söz doğru değilse, o zaman kâr müessesesinin 
ne ölçüde ve kimin sırtından çıktığını açıkça 
ispat edelim ve tersini söyleyip ispat edebile
cek bir insan da yeryüzünde mevcudolmamıştir 
şimdiye kadar. (A. P. sıralarından «o, o» ses
leri ve gülüşmeler, T. I. P. sıralarından alkış
lar.) Evet olmamıştır. Bunlar ispat edilmiş 
şeyler. Ne yazık ki, Türkiye'mize yeni yeni ge
liyor. Gayet basittir efendim. Yevmiye ile ya
ratılan değer arasındaki farkın kapitalistin ce
bine girmesidir. Bunu da elbette ki tenkid et
mek orada yevmiye alarak gerçek değeri ya
ratmakta olan adamın hakkıdır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan; bu konuş
malarınızın Hükümet Programı ile ne yönden 
ilgili olduğunu da belirterek, sadet içinde ko
nuşmanıza devam etmenizi rica ederim. 
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ÇETİN ALTAN (Devamla) — Çok önemli 
bir yerle ilgilidir. Kapitalist bir görüş tarzı
nın nedenlerini ortaya koyup tenkidinin nasıl 
yapılabileceğinin ifadesidir bunlar. Bir sosya
list, kapitalist düzenin ve kapitalist iktidarın 
hangi zümreleri koruyacağını ortaya koyabil
mesi için evvelâ kapitalin tenkidini yapması 
lâzım. Bunlar başka ülkelerde ve Batı demok
rasilerinde ta öteden beri yapıldığı için tekrar
la nmı yan şeylerdir; artık herkes bilir bunları. 
Ama biz henüz yeni girdik bu hakiki gerçek 
demokrasiye. Bu demokrasiye doğru yeni ye
ni ilerlemekteyiz. Bilmekte çok fayda vardır, 
hangi görüşten yana olursak olalım. Kapital 
nedir? Nasıl birikir? Kimin sırtından birikir? 
Geri kalmış bir ülkede sömürge ve dominyonu 
ve hattâ dış pazarı olmadan kapital biriktir
mek mümkün müdür, değil midir? Yabancı ser
maye gelirse nasıl gelir? Niçin gelir? Yaban
cılar bizi bizden daha çok düşünür mü, düşün
mez mi? Neden illâ da devletten devlete olan 
yardımı reddetmek eğilimi içine gireriz de, özel 
sektörden özel sektöre olan yardımı pek benim-
senmiye yatkın ifadeler arz ederiz? Bunların 
derinliğinde Türkiye'de bir küçücük 25 bin li
ra alan beşyüz bin kişi ile geriye kalan 35 mil
yarı bölüşmeye çalışan 30,5 milyon insanın ha
yat macerası yatmaktadır ve şimdiye kadar 
Türkiye'nin muhafazakâr görüşlü siyasileri 
kendi alanlarındaki kısır çekişmelerle bu ger
çek tablonun derinliğindeki, temelindeki bozuk
lukları görmemezliğe gelmiş ve ayrıca o 30,5 
milyona mensup insanların; Anayasada altı çi
zilerek yazılması gereken seçilme hakkını kul
lanmalarını, partilere aday olma şartının epey
ce bir meblâğa yükselen bir para ile kayıtlan
ması ile biraz da engellemişlerdir. Bu, öyle bir 
sistem olmaya başlamıştır ki, ben hiçbir arka
daşımı hiçbir şekilde itham etmek istemem, 
ama insanlar birbirleriyle konuşarak, başka 
parlâmentolara da gidip dinlemeye her zaman 
fırsat ve vakit bulamadıklarından; kitap oku
maya da nisbeten yeryüzünün en geri kalmış 
okuma - yazmada sekizinci ülkesi olduğumuz 
için, yani anlamıyabilirler 've hakikaten bunla
rı tehlikeli fikirler olarak görürler. İşte sos
yalistler gelirse şöyle olur... Bakın ben sosya
listim. İftihar ederim sosyalistlikle. Ben fena 
şeyler mi söylüyorum? Yalan şeyler mi söylü-
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yorum1? Gayet doğru, kitap diyorum, âlim is
mi sayıyorum, halkın soyulmasından bahsedi
yorum; hangi sistemde, nasıl soyulduğunu an-
latmıya çalışıyorum. Biraz evvel kapitalist gö
rüşün yani mutlu azınlığın zengin olduğu nis-
bette halkın da daha sonradan zengin olaca
kı felsefesini düşünen Aydın Yalçın arkada-
şmır-'. geldi, birtakım rakamlar söyledi. Da
ha sonra Feyzioğlu çıktı, daha evvel yazdığı 
yazılarla sonraki ifadelerini karşılaştırdı. Son
ra plânla mı daha hızlı kalkındık, plânsız de
virde mi daha hızlı kalkındık, onlar karşılaş
tırıldı. Bunlar güzel şeyler, kötü şeyler değil. 
Şimdi bunların içinde yalnız bir şey eksik ka
lıyor. Yani kapitalizm nedir? Daha çok kimin 
işine yarar? (Gülüşmeler.) Bu, yani halkın 
işine yarar mı? Yoksa muayyen bir çıkarcılar 
çevresinin mi işine yarar ve bunun dışında sis
temler var mıdır, yok mudur? Kapitalizm bir 
çevrede nasıl denetlenir Parlâmentoda? Kapi
talizm halka acıdığı için kendisinden taviz ve
rir mi? Yani kişilerin kazanç hürriyetini ser
best bırakır, o kazansın, kazansın, sonra ken
diliğinden acır, üzülür, vatandaş da fukaradır, 
der, para vermeye kalkar mı? Yani grev ve 
toplu sözleşme olmasaydı, patronlar kendilikle
rinden ücretleri artırırlar mıydı? Şimdi bütün 
bu felsefenin; yani ben kendi paçamı kurtar
dığım kadar kurtarayım, herkes çalıştığı ka
dar kendi paçasını kurtarır... Bu ferdiyetçi zih
niyetin geri kalmış ülkelerde yarattığı korkunç 
bir durum vardır arkadaşlar. Bu her türlü yol
dan, her türlü şekilde ille de daha çok parayı 
ben alıp cebime koyayım arzularını insanlarda 
kamçılar ve bu bir kalkınma dinamizmi değil, 
bir çözülme dinamizmi getirir. Muslukçu bir 
musluğu yapar, karşılığında fazla para ister. 
Bir camcı cam takar, karşılığında fazla para 
ister. O da en aşağı yerlerde, sıkıntı içindedir 
ve daha fazla kazanmanın yolunu yaptığın
dan, yani topluma verdiğinden daha fazlasını 
almak çabası içinde olmasıdır. Kapitalizm bu 
demektir. Kendisinin topluma yarattığı ve ver
diği değerden daha fazlasını toplumdan al
mak... Sosyalistler bunu kabul etmezler. Sosya
listler topluma verdiği kadarını toplumdan ala
caksın prensibine inanırlar. Onun için, sayın 
arkadaşım çok imalı bir şekilde maraba diye 
tr.Vıldı. 
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HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Tamam. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bir maraba 

-varsa bu memlekette hepimizin yüreği onun 
yanında çarpmalıdır ve çarpar. (T. î. P. sıra
larından alkışlar, soldan gürültüler.) Eğer 
topraksız köylü var ise; hesabını karıştırmıya-
lım, 300 bin mi, 500 bin mi? Acaba biz de on
lar kadar topraksız olsak. 25 kuruşa şurada, 
Meclisin lokantasında çorba içiyoruz, o bula
mıyor. Sonra, ikincisi; aynı kapitalist görüşün 
bir başka halkasıdır. Burada milletvekili arka
daşlarım sabah - akşam grup odalarından zi
yaretçi kapılarına koşuşuyorlar. 4 tane zaval
lı, fukara, perişan, istatistik bakımından za
vallı... Halk gelecekte... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen efendim, 
mevzu dışına çıkıyorsunuz. Hükümet Progra
mının münakaşasında Türkiye İşçi Partisi Gru-
pu adına konuşuyorsunuz, şahsınız adına da ko
nuşmuyorsunuz. Lütfen sadet içinde olunuz. Si
zi ikinci defadır sadet içine davet ediyorum. 
Tüzükte bunun bir mânası vardır Sayın Çetin 
Altan. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Efendim, 
Hükümetimiz kapitalist bir Hükümettir. Kapi
talist bir program getirmiştir. Kapitalist bir 
programın kendisini tenkid ederken vakaları 
sıralıyorum. Yani kapitalist dengesi ağır ba
san bir Büyük Millet Meclisinde kapitalist mil
let vekiİlerinin macerasını anlatıyorum. (Gülüş
meler.) Halk geldiği vakit kapıya, teker teker 
hastaneye hasta yatırmak için 50 kâğıt çıka
rıp vermek, otobüs parasını ödemek için, ço
cuğuna mektep bulmak için teker teker uğra
şı tJar. Çünkü, bu bir ferdî sistemdir. Teker te
ker uğraştırır hepinizi; Biz bunu temelinden 
düzeltmek istiyen görüşlere sahibiz. Onun için 
reform isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüzde Reis 

hatibi sadece davet eder, iki defa sadede davet et
tikten sonra sadet dışı konuşmaya devam ederse, 
o birleşimde konuşmaya devam edip etmemesi 
hususunu Heyeti Umumiyenin oyuna arz eder 
hükmü vardır. 

ALÎ. TURANLI (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, sarhoşluğu meydanda muayene edin, mâni 
olun. 
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BAŞKAN — Efendim oturun bir kere. 
Sayın Çetin Altan, bu sebeple konuşmanıza 

sadet dışına çıkmadan devam ediniz lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, öbür hususa gelince; 
(Hangi husus sesleri)... Hangi husus olacağım 
soyliyeceğim, çok rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; işte şimdi yüksek ses
le ifade edilen husus, Riyasetimize de intikal 
eden 5 - 6 tane önerge ile intikal ettirilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüzde bir kimse
nin sarhoş olup olmadığını muayene etmek diye 
bir usul yoktur. Sadece burada, İçtüzüğün or
taya koyduğu ölçüler içinde normal, muvazeneli 
hareket etme vardır. Bunun dışında hareket et
meme halini Tüzük menetmiştir. Bu sebeple, han
gi sebeple olursa olsun, kimsenin şu veya bu yol
da muayenesi ne talebedilebilir, ne de bu yolda 
bir önerge okutulabilir. Çok rica ederim. 

Sayın Altan, siz de 3 ncü bir sadet dışı ika
zına imkân vermeden konuşmanıza devam edi
niz, efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim bir hatip konuşurken 
ikinci bir hatibe, ikinci bir kimseye söz verilmez: 
Usul hakkındaki konuşmanızı da kürsüdeki hati
bin sözü bittikten sonra yaparsınız. Buyurun Sa
yın hatip. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — İstiyenlcre ay
nı şekilde hitabetmeleri gerçi bir Meclis havasının 
tatlılığı içinde olabilir, ama biz burada gerçekken 
bu memleketi bugünkü duruma düşürmüş olan 
kapitalizmin tenkidini ilk defa yapmak özür-
Jüğüne erişmiş insanlardanız. Bunun karşısında 
bu kadar şakacı çıkmamak, Müyük Meclise da
ha çok yakışır gibi gelirdi bana. (Alkışlar) Aj^nı 
ölçüde konuşmamıza devanı ederken neden kapi
talist sistem Türkiye'yi kalkmdıramaz, neden ka
pitalist iktidar ve kapitalist Hükümet bu progra-
miyle başarıya ulaşamayacaktır? Ve biz bunla
rın altını çizerek yine buraya geleceğiz. Onun 
için şimdiden tesbit ediyoruz. Verile verile Tür
kiye'ye kapitalist sistemle kalkınma çabası içinde
ki Pakistan Devleti - ki, yakın dostumuzdur - o 
örnek veriliyor. Biz Pakistan'la aynı durum için
de olan iki dost Devletiz. Fakat Pakistan'ın hiç 
ismini duymadığım Papanek vasıta siyle kalkın
dırılmasını ikide birde sık sık tekrarlıyarak Pa
panek şöyle yaptı, Papanek böyle yaptı dediler. 
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Fakat benim aklıma daha başka şeyler de geldi, 
o sırada. Bizim de bir türlü mahreç bulamıyan 
ihracatçılarımız, Asya'da çok daha uzak yerlere 
doğru gitmeye başladılar. Papanek'in kalkındır
ma metotları üzerinde Pakistan'da ne kadar mu
vaffak olduğunu dile getirirken, arkadaşım yer 
yüzünü çok daha geniş ölçüler içinde mütalâa 
etmesi de bir gerçeği ortaya koymak bakımından; 
ola ki her türlü peşin ve art düşünceyi kenara 
itererek Türkiye'nin ortamına ve bütün halkın 
yararına sadece bir muayyen zümrenin, sadece 
Maçka, Suadiye ve Ankara'daki büyük bulvar ke
narı değil, bütün Türkiye'nin ta Derik'teki dost
lardan Hakkâri'dekilerden, İstanbul'daki gece
konduların hepsi, bunların hepsi için bir anket 
yapmaya kalksak şurada, Türkiye'deki halkımı
zın ne kadar durumundan memnundur diye. Ge
lecek sıkıntı mektuplarını okumaya sade bizim 
değil, çocuklarımızın da ömrü yetmez arkadaşlar. 
Bu gerçekleri bu şekilde konuşmakta, fayda var
dır. Bunlar şimdiye kadar yasaklıdır, tehlikeli
dir. Niye tehlikelidir? Yani halkın fukaralığın
dan bahsetmek, onun fukaralığının çareleri üze
rine eğilmek ve bu fukaralığın sebeplerini bu
lurken hazan da ceplerde hak edilmemiş fazla pa
ralar bulmak fena bir şey değildir. Doğru bir 
şeydir. Demokrasi bunun için faydalıdır. Meselâ 
biliyorum ki, seçimlerden evvel bu kapitalist dü
zenin hemen daha ilk adımında 35 milyon lira 
birkaç firmanın demir hikâyesinden cebine gir
miştir. Eğer Hükümet programı aynı istikamette 
gelişecek ise yani bâzı çevreleri Hükümet fabri
kalarından ucuza kapattıkları maddeleri halka 
pahalı pahalı satma neticesinde elde edecekleri 
paralarla yatırıma gidecekler ve iş sahası açacak
lar ise, bunun yüzü astarından çok daha pahalıya 
mal olacak bir sistem demektir. Yani hem vergi, 
pek o kadar alınmasın, mal beyanına tabi tutma
yalım. Sermaye biriktirsinler. Bu sermayeleri ya
bancı özel şirketleriyle beraber yapsınlar. Bun
lar iş sahası açtıkça her hangi bir iş bulan günde 
5 lirayla, 10 liraya yevmiye ile çalışan kişi sosyal 
adalete kavuşmuş sayılır. Çünkü en büyük sos
yal adaletsizlik işsizlikmiş. İş bulur bulmaz sos
yal adalete kavuşmuş olur, memleket de kurtu
lur diye düşüneceksek biz, bu hakikaten sakat 
bir yoldur ve bu yoldan kalkınmış bir tek az ge
lişmiş ülke yoktur, yer yüzünde, bir ikinci örne
ği yoktur bunun. Bunun da misalleri vardır. Eğer 
öyle olsaydı bu sistem içinde Lâtin Amerika 
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devletlerinin şimdiye kadar çok kalkınmış olma
ları gerekirdi. Biz Lâtin Amerika devletlerini 
karikatür mecmualarından öğrenirdik, eskiden, 
ikide birde ihtilâl olur diye... Ne zaman ki, Tür
kiye'ye Amerikan emperyalizmi kendi bayrağını 
dikmeye heves etti,.o zaman o karikatürlerin an
lamını yürekten kavramaya başladık. Çünkü ya
bancı bir devletin iktisadi kaynaklarını ve dola-
yısiyle askerî gücünü kendi istikametinde kullan
ma niyeti, taşımaya başlaması o memlekette bir
takım bozukluklar meydana getirir. Lâtin Ameri
ka devletleri o bizim karikatür dergilerine kadar 
aksetmiş; sabah akşam ihtilâl olma havasına işte 
bu bizim yeni temasa geçtiğimiz hikâye ile çok 
eskiden beri haşır neşir oldukları için uğramış
lardır. Yoktur başka türlü yolu. Bütün iktisat 
bilginleri, düşünürler, bu konuları tartışanlar 
bunda mutabıktırlar. Yabancı sermaye alınmaz 
mı? Alınır, ama fena bir teklif tarzı değildir, 
devletten devlete yapılacak bir yardım üzerinde 
durmak. Neden ille de özel sektörden özel sektö
re. Aynı hikâye bizim Devlet eliyle aldığımız 
buğdaylarda da çalışıyor. Bize kendi gıda mad
de fazlasını Amerika, Türk parası karşılığı veri
yor, Merkez Bankasına bloke ediyoruz paraları. 
Bunun bir kısmını sonra geri veriyor. Ama yüzde 
ellisini de kendi gemisiyle taşıtmak şartını koşu
yor, istediği navlun piyasa navlununun çok üs
tünde oluyor. Şimdi bakın bu devletçiymiş gibi 
gözüken, yani Devletin istediği buğday gelirken 
bizim Türk parası olarak Merkez Bankasına Ame
rika namı hesabına yatırdığımız paralar Ameri
ka tarafından nerede kullanılıyor? Gerçi Hükü
met programında bunlara inilmemiş. Ama ikili 
anlaşmalara da inilmemiş. Amerika'yla bizim 
dostluğumuz sanki pek içli - dışlı değilmiş gibi 
dokunulmuş, Amerikan meselesine. Halbuki Ame
rika'yla bizim durumumuz hakikaten üzerinde 
çok önemle durmamız gereken bir meseledir. Ame
rika'yla biz hiçbir Devletle tarihimizde olmadığı
mız kadar sefertası haline döndük. Yani çok iç
li - dışlıyız. Onlar namına bankaya para yatırı-
yoruz. Onların Türkiye'de otuzbeş milyon metre 
kare arazisi var. Arkadaşlarım ben hakikaten 
oradan baktım, (Adalet Partisi sıralarından şid
detli gürültüler), heyecanlandılar. Bilmiyorlar 
meseleyi. 35 milyon metre kare Amerika'nın ara
zisi var. (Gürültüler ne demek o sesleri.) NATO 
üssü değil, Amerikan Millî Savunma Bakanlığı

na bağlıdır. Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır; 
bilmekte fayda vardır, ikili anlaşmaları bilmek
te fayda vardır, iyi niyetle konuşuyoruz. (Gü
rültüler, A. P. ve C. H. P. saflarından ayağa 
kalkmalar.) 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Doğrudur. 
AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Yalan. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, Sayın hatip 
(Devam etsin, sesleri.) Efendim, devam etsin di
yorsunuz kimseden müsaade alınarak bir şey de
vam etmiyor, nizam ne ise, Tüzük ne ise ona gö
re gidiyor... (Gürültüler) Sayın hatip, 35 bin 
metrekare araziyi... (35 bin metrekare değil, 35 
milyon metrekare, sesleri.) 35 milyon metre kare 
arazi... (Gürültüler.) Lütfen yerinize oturun ar
kadaşlar; Sayın İrfan Solmazer lütfen yerinize 
oturun. (Gürültüler, çan sesleri.) Lütfen Mec
lis çalışmalarını aksatamazsınız. İdare Âmirleri 
lütfen vazife görsünler. (Gürültüler, ayağa kalk
malar.) Lütfen yerinize oturun efendim. (Şid
detli gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, söz almadan konuş
tuğu ve Mecliste gürültülere sebebiyet verdiği 
için Sayın İrfan Solmazer'e bir ihtar veriyorum. 
(C. H. P. sıralarından, gürültüler; Hamit Fen-
doğlu'na da ver, sesleri.) 

Sayın Çetin Altan bahsettiğiniz... 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Anlatmaya 
devam ediyorum. Kuley kredisi meselesine geli
yorum. 

BAŞKAN — Evvelâ ben konuşuyorum, lüt
fen dinleyiniz. Bahsettiğiniz mesahadaki yerler 
Türkiye ile bir başka ecnebi devlet arasında bir 
anlaşma icabı Türk Milletinin hükümranlık hak
kını kullanarak bu anlaşma icabı olmıyan bir yer 
midir? Yani buna Türk Milleti ve Türkiye Cum
huriyetinin meşru Hükümeti imza atarak ve imza 
atması da hükümranlık hakkını kullanmak yolun
da yapılmamış mıdır? Fiilen gelip işgal mi edil
miştir bu topraklar? Lütfen tavzih ediniz ve bu 
yolda tavzih sadedinde beyanlarınıza devam eder
ken yeni tahrik ölçülerinden sakınınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bu ikili an
laşmaları düşmüş bir Hükümet imzalamıştır, bu
nu arz ederim. Iskat edilmiş bir Hükümet... (Gü
rültüler.) Bu buğdaylar Türk parasiyle geldiği 
vakit Türkiye'ye karşılığında Merkez Bankasına 
yatırdığımız meblâğ, Amerikan makamları tara-
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fından nasıl kullanılmaktadır, bunun tam kesin 
şekli halk tarafından bilinmemektedir. Bir Ku-
ley kredisi diye Amerikalı Senatör Kuley'in ka
bul ettiği geri ülkelere yardım bahanesiyle, geri 
ülkeleri sömürge ve pazar yeri haline getirme 
icadı vardır. Ve bu Kuley adlı senatörün kanu
nuna göre, Amerika'nın geri ülkeye sattığı ve 
onun parasiyle sattığı mallardan aldığı yerli 
parayı kredi olarak o memlekette kullanabilir. 
Yani biz Amerika namı hesabına yatırdığımız 
Türk paralarına Amerika Türkiye içinde istedi
ği gibi kullanabilir ve kredi verebilir. Kredi ve
rirken bâzı şartları vardır. Ya Amerikan ser
mayesiyle ortak olacak bir iş adamı; ya hammad
desini Amerika'dan getirecek bir iş adamı; kre
diyi bunlara verir. Ve Türk parasiyle aldığımız 
gibi gözüken buğdaylar verdiğimiz paraların tek
rar Amerikan sermayesiyle ortak olmak şartı kar
şılığında kredi olarak verildiği için ve o Ameri
kan sermayesi de Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu mucibince elde ettiği kârı rahatça dışarıya 
çıkarabileceği için, yahut hammadesi Amerika'
dan alınma şartı koşulduğu için, döviz olarak 
tekrar Amerika'ya döner. Ve biz de buğdayları 
gerçekten Türk parasiyle satmaldığımızı zanne
deriz. Aslında aynı ölçüde döviz Amerika'ya ge
ri dönmektedir. 

Şimdi bu çeşit gayet maharetle (hazırlanmış 
ve yer yüzünde yalnız kendi çıkarı ve kendi ka
zancı felsefesine inanmış sistemlerle haşır ne
şir olur ve kalkınm'amızı onlara 'bağlarken, bil
mem arz edebiliyor muyum? Nasıl zor ve tehli
keli' tuzakların etrafında dalaşmaktayız. Ya
bancı sermaye diyeTürkiye'de şimdiye 'kadar 
'ne kadar gayret sarf edilmişse ta Sulhan Hamit 
zamanındaki Fehim Paşalardan başlar Doyçe 
Banktan geçer, ©ski 'bir tarihi vardır, daima 
Türkiye'nin başıma, sonunda (bir felâket getir
miştir. O ıbakımdan Türkiye'nin yakın tarihte
ki iktisadi maceralarını çok yakından incele
meden, Osmanlı devrinde yabancı şirketlerin 
idare Meclisleri üyeliklerini saraydan Mimler 
paylaşmıştı; ad, ad, isim, isim sıralıyacak ka
dar 'bilmeden, Meşrutiyet zamanında hangi ya-
fbancı şirketler Türkiye'ye gelmişlerdi, bunları 
derinliğine incelemeden yeniden bir yalbancı 
sermaye macerası içinde, üstelik de her türlü 
kontrolü, hürriyetlere karşı davranışlardır, di
ye kenara iterek., alabildiğme serbest bir ortam 
yaratmak arzusu ile (harekete geçmek, -eskiden 

bu memleketin raslamış ojduğu kötü neticele
ri (bir sosyoloji ve iktisat kanunu olarak kimse 
istemediği halde kendiliğinden tecelli ettirebi
lir, bunu söylemek 'bir görevdir. Bunu söylemek 
sadece bir milletvekilinin kişisel görüşü değil
dir. Bilim böyle söylüyor. Bir «bilimi objektif 
olarak kendi çıkarının dışında sırf ilimdir di
yerek yalın olarak inanmış insanlar bu gerçe
ği bu şekilde teslim etmek zorundadırlar. Hükü
metin programının en önemli kısımlarından bir 
tanesini teşkil -etmekte olan millî eğitim 'bahsi 
gene aynı kapitalist 'görüşün Ibir 'başka parçası 
oiarak karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Bütün 
çocukları okutacağız. Ve içlerinden kabiliyetli 
olanlar üniversiteye kadar yükselebilir. Ka
biliyetli olanları kim ayırdcdeeektir? Bu mem
lekette bugün bir milyon, çocuk mektebe gide
miyor. 16 bin köyde iokul yok, okul olan yer
lerde öğretmen yok. öğretmen olan yerlerde, 
kitap yok, kitap olan yerlerde yakacak, odun 
yok. Yazı yazacak kalem yok. Kara takta yok. 
Bunu tutup da bir yandan kapitalist sistemle, 
yani en çok zengin olanlar çocuklarını peşin, 
peşin en. iyi yerlerde okuturlar, ama fakir fu
kara halk, -ancak yatırımlar ilerledikçe ve zen
ginler yatırımlarından (Jok ürkek olan serma
yeyi de korkutulmamıası şartını da ileri süre
rek daha fazla yatırımlara giderler de ta so
nunda, zavallı Kars'ın köyündeki bir çocukca
ğızı bir mektebe düşecek kadar Hükümete ver
gi verirlerse, o da servet beyanı gibi hiçbir 
kayda tabi değil, hiçbir araştırmaya tâbi de
ğil. Hele sormak, sen kaç para kazanıyorsun, 
nereden buldun bunu? Ona da tâbi değil. Gide
cek belki de Karabük'ten, geçen sefer olduğu 
gibi demirleri alacak, ucuza, krediyi o alacak 
ıbankadan sonra, gelip halka pahalıya satacak, 
para kazanıyorum, efendim. Çok zekiyim, çok 
şahsi teşebbüsüm var, böyle 145, 150 kuruşa de
mirleri kapatıyorum 5 bin. ton, sonra 210 ku
ruştan, 225 kuruştan hemen satıyorum, paralar 
geliyor kalkmıyorum, diye Ibu iktisadi düzen 
kamıçılanacaik ise. ve Kars'daki çocuk okuyamı-
yacak ise, ve sonra da her seferinde; çünkü bu 
Cumhuriyet kurulalıdan beri epeyce yıllar -geç
miştir ; her seferinde de, inşallaih bundan sonra 
biz öyle bir kalkındıracağı temposuyla çıkıla
cak ise bu memleket yer yüzünün okuma - yaz
ma bilmeme sayısında 8 nci olmaktan kurtula-
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maz. Bunun en sağlam yolu genç eski köy ens
titülerini ihya etmek ve (Adalet Partisi sırala
rından yuh, sesleri), (T. î. B. sıralarından al-
ikışlar.) Ve bütün halk çocuklarına bilinçli; pa
rayı kim nereden kazanıyor, nasıl kazanıyor 
kimin sırtından kazanıyor, maraba ne demek, 
topraksız köylü ne demek, vatandaş eşitliği, ik
tisadi alanlarda şart eşitliği nasıl olur? Bunları 
lanlıyateak şekilde bile, bile ve her zamanda beş 
bin lirası olarak partiye girmek şartdyle değil 
ben de vatandaşım Anayasadaki seçilme hakkı
mı kullanarak geliyorum, diyerek ve burada 
'bu şekilde kurtulur memleket ve bu şekilde 
'olur demokrasi; bir muayyen çevrenin insanla
rının birbirlerinin hoşuna gidecek meseleleri 
Hükümet programı diyerek buraya getirmeleri 
31,5 ınilyonluk Türk halkının derdine deva ola
maz olmıyacaktır. Yabancı sermayeye güvendi^ 
ği için olmıyacaktır. Bir (muayyen azınlığı dai
m/a çoğunluğun, sırtından geçinmeye teşvik et
tiği için olmıyacaktır. Bunları samimî olarak 
ortaya dökemediği ve dökenleri de az - çok kı
zıp yarı tatlı, yarı şaka, bazen de ayıp ölçüler 
içinde gerçekleri her zaman salklıyarak, sanki 
hakikaten köylüden yanaymış gibi köylüden 
gözüküp ama ağalarla yemek yiyerek, bunları 
da yaparak yürüteceğim zıannedecektir, ama 
yürütemiyecektir. Sayın milletvekilleri, hep bu 
sistem denenmek istendi Türkiye'de; Osman
lılar zamanında denenmek istendi, ittihatçılar 
zamanında denenmek istendi, çok yakın bir 
tarihte denenmek istendi... Yani madem ki, 

'halk Ibir şeyin farkında değil, topluma verdi
ğinden daha fazlasını abram, sırtüstü yatarsın, 
çalışmazsın, falan gibi 'hepsini bu çalışmadan 
daha çok kazanma arzusuna iterek 'bir muay
yen çevre zenginliğini yaratmak istedi. Bun
dan evvelki her davranışın eğilimi 'biraz böyle 
oldu. Ama sonu ne oldu? Sonu; işte bu yeni gö
rüşlerin, yeni metotlorın, uyanan dünyadan 
seslerin ortaya çıkarmasının sonucudur ki, or
taya eskiden anlaşılmamış 'gerçekler; sermaye 
nedir, sermaye nereden ürer, kimin sırtından 
ürer, ne nilsbette ürer, ne şekilde halka döner, 
yahut ne şekilde dönmez, ne şekilde isviçre 
Bankasına döner, ne şekilde !25 milyar bir kü
çük azınlığın emrinde olur, o apartmanlar na
sıl dikilir? Yedi aile maaşlarının yarısını 'apart
man sahibine verirse; üçbueuk aile (bir ay na

sıl tek adama çalışır? Bunların besaibı ortaya 
çıktı Bunlara eskiden yasak deniyordu. Bunlar 
neûzübillâh böyle ortaya çıkar ise; çok fena 
şeyler olur, deniyordu. Bakın çıktı, çok fena 
şeyler olmuyor, çok iyi şeyler oluyor. (T. I. P. 
sıralarından alkışlar.) Birçok meseleler anla
şılıyor. Halk öğrenmeye Ibaşlıyor. Halkımız uya
nıyor diye seviniyoruz. Halkımız neye karşı uya
nıyor? Tabiî sömürülmeye karşı uyanıyor. Uya
nıyor da sabahleyin horoz öttü diye uyanmıyor. 
(Gülüşmeler) Kendisini çalanlara karşı uyanı
yor, kendisini haksız muamelelere tabi tutmuş 
kişilere karşı uyanıyor. Bu memlekette bu uyan
manın sebebi, anhası ve mimbası kapitalist gö
rüşün tenkidi ve tenkidi yoluyla kontrolü, fren
lenmesi sayesinde ancak 'gerçek Ibir demokrasi 
hır memleketi kalkındırabilir. Eğer, bir kapita
lizmin tenkidinden yoksunlar varsa, (bu kazanç
larının hesabını büyük halk "kütleleri karşısında 
açıkça veremiyeeek olan kişilerdir. 

Çok çabuk zengin olmaya heveslenen kişiler
dir. Çok çabuk zengin olurken de 'büyük toplu
mun, büyük çıkarlarını, hattâ ve hattâ yaibancı 
menfaatlere karşı korumayı dahi fazla arzula-
mıyacak şekildeki kişiler olabilir, Şu dünyaya 
bir kere gelmişim, ben ker.di çıkarıma bakarım 
o kadar da fazla hesaplamadan şu mukaveleyi 
îmza edeyim diyebilirler. Daha dün İzmir'de 
yabancı şirketlerin kendi dediklerini yürütmek 
için ne şekilde rüşvet teklif etmeye kallktıkları-
nın havadisleri gazetelere aksetmiştir. Bu bir 
tanesidir. Onun dışında kendi devlet daireleri
mizde Amerikan petrol şirketlerinin casus kul
landıkları kabul edilmiş ve sonunun ne oldu
ğu pek ortaya çıkmamışsa da bir tahkikat açıl
dığından 'bahsedilmiştir. Biz hakikaten bâzı 
meselelerin 'Türkiye olarak dışında katmışız. 

O NATO üslerinde gösterilen titiz1ik hepi
mizin aynı titizliğidir. Ama onlar NATO üsle
ri doğildir, dediğim vakit- şimdi gözüm ilişti. 
Sayın lllhami Sancar Beyefendi, hurdalar, ken
disi Millî Savunma Bakanı olarak gittiği halde 
bu üslere sokulmak istenmemiştir ve direnip 
girmiştir. Ve kendisi (bu tesislere giren ilik Türk 
Bakan olmuştur. Türkiye'den kimseyi o üslere 
sokmazlar. Bunu açıkça bilmekte fayda vardır. 
Hiçbir zaman bir sosyalist yalan söylemez. (Gü
lüşmeler), («Oooo...» sesleri.) Bir sosyalist, hal
kın aleyhinde söylemez. Noyi, niçin yalan söy-
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leşin sosyalist!.. Kendisinin /bir çikarı yoktur 
'ki. Kendisinin çıkarı limsarilığm çıkarıdır. Yani 
insanlık; insan olmanın zevki, faziletidir. Ama, 
bir kapitalist kendi kazandığını söyler ini işçi
sine ̂  Vergisini saklamaz mı ? 

Ticari mahremiyetten Sayın Başbakan bah
setmiştir. Demek ki, 'bir mahremiyet içindedir. 
Mahrem olan şey sorulduğu zaman elbette ki, 
yaladı söylenecektir. Bu zihniyetteki, »bu espiri-
de'ki, bu felsefedeki bir Hükümet programının 
ilerde ki, şimdiden başlamıştır uçları çıkmaya. 
Senatodaki Seçim Kanununu değiştirmek gibi, 
buradaki Millî Bakiye sistemine tırpan atmak 
gibi 'bir baskıya müncer olacağı aşağı - yukarı 
muhakkak gibidir. Çünkü, bu sözler Söylendik
çe, gerçekler açığa çıktıkça 'sasyalistler mantı
ğın ve bilimin çelik sopasiyie bütün yer yüzü
nün insanlığın ölçüsünde doğruları ortaya çiz
meye ve koymaya başladıkça; aman benim o 
kimsenin duymadan elde ettiğim menfaatlerimi1 

herkes öğrenecektir korkusu baskıyı arttırma
ya doğru yönelebilir ve o zaman da demokrasinin 
ruhuna fatiha okunur. (Türkiye işçi Partisi sı
ralarından, »alkışlar.) Bunun en sağlam yolu 
kapitalistlerin aldıkları paralan, ödemedikleri 
vergileri, ortak oldukları, yabancı sermayedar
ları, bu memleketlerin insanlarını çalıştırarak 
kâr fazlası diye ceplerine sokarlarken; sosya
listlerin de bunları teker veker, zaman 'zalman 
suçüstü halinde, zaman zaman mantik çelişme
leri içinde, zaman zaman yedi sene evvel yazıl
mış makalenin tersi şeklinde teker, teker böyle 
'kulaTindan tutup, çıkartıp Meclis kürsüsünde, 
basında açık yüreklilikle tenikid etmeleri tek 
çıkar selâmet yoludur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, bana göster-
diğiü.iz dinleme teveccühünden dolayı, saygı ile 
selâmlarım efendim. (Türkiye işçi Partisi sıra
larından, alkışlar.) 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Hangi meselenin usulü hakkın
da söz istiyorsunuz Sayın Kılıçoğlu? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Biraz önce konuşan hatibe söz verilmesinin 
İçtüzüğümüzün 84 ve 85 nci maddesine uygun 
olmadığı hakkında söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
Usul hakkında söz isteyişimin sebebi fikir 

hürriyetine mâni olmak veya bir Parlâmento 
mensubunu konuşturmamak şeklinde lütfen an
laşılmasın. 

Hakikatleri, elbette, herkes anlayışı nisbe-
tinde, memleket aşkı nisbetinde söyliyecektir. 
Hakikatler oldukça, dile getirilmese bile onlar 
daima var olacaklar ve bir gün söylenecekler
dir. Bu bakımdan bir yanlış zehaba imkân ver
memek için bu başlangıcı yapmış bulunuyo
rum. Saym hatip sözlerine bu tarihî günde di
ye başladı. Bunu şunun için zikrediyorum : İç
tüzüğün 84 ve 85 nci maddesinde Parlâmento 
üyelerinin nasıl söz istiyeceklerini, bu sözlerin 
hangi sıraya göre Riyaset Divanınca verileceği 
sarih olarak ifade edilmektedir. Yalnız burada 
bir rüçhan hakkı tanınmaktadır, o da Hüküme
te ve parti gruplarına. Bendenizin bilebildiği, 
öğrenebildiğim; bir Parlâmento üyesinin, han
gi siyasi partiye mensubolup olmadığı seçim 
sistemimize göre önce Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından bilinir, Parlâmentoya da yine o şe
kilde intikal eder. Veya parti genel merkezleri 
tarafından yine seçim sistemimize göre bir mil
letvekili her hangi bir parti listesinden de ba
ğımsız adaylığını koyabilir. Biraz önce burada 
konuşan hatip Türkiye İşçi Partisinden bağım
sız olarak seçilmiş ve Parlâmentoya gelmiş bir 
kişidir. Şimdi, bu tarihî celsede, bilmiyorum 
canlı yayın yapılmakta devam ediliyor mu, edil
miyor mu; eğer ediliyorsa, üzülerek beyan ede
yim başka zaman bunlar söylenebilir, hakika
ten normal yollardan bir siyasi partiye girebi
lirler, o partinin yöneticileri de kendisini grup 
sözcüsü olarak tâyin edebilir. Hattâ tâyin ede
bilecek yöneticiler arasına da girebilir. 

BAŞKAN — Riyasetin hangi usulsüzlüğü 
yaptığını lütfen ifade ediniz. Reis olarak ben 
hangi usulsüzlüğü yapmışım lütfen izah ediniz. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Bunu izah ediyorum. Müsaade buyurursanız. 
Riyasetle bir tartışmaya girmek, elbette ki, ak
lımdan geçmez. Ama, bu arada şunu söylemeye 
mecburum. Kapitalizm, sosyalizm, emekçi falan 
münakaşası yapılırken de çok dikkatli olmak 
lâzımdır. Kendilerinin çok bilgili olduklarını 
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zannedenlerin hiçbir şey bilmedikleri de sonra
dan meydana çıkmıştır. (Usul hakkında konuş 
sesleri) Şimdi usulü söylüyorum, tahammüllü 
olunuz. Şimdi, söz talebinde bulunmamış ama, 
canlı yayın yapılmakta, konuşması lâzım. Bu
nu duyurmak lâzım. Ne yapalım? Grup adına 
söz istenmiş, sıraya girilmiş. Riyaset davet edi
yor; cevap : «Bendeniz konuşmuyorum, falan 
konuşacak...» «E o sizin partiden değil, girdi 
efendim... Girdi, nasıl girdi? Şu anda bizim par
tiye girdi ve grupumuzun sözcüsü...» Eğer böy
le bir şey varsa tahmin ediyorum ki, şurada 
aşağı - yukarı irticalen yaptığı konuşmanın so
nunda, o disipliner partidir, aslında demokrasi 
falan derler ama disiplin vardır onda... 

BAŞKAN — Lütfen sataşmayın, usul hak
kında konuşun efendim, partiden bahsetmeyin. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Bir noktayı tebarüz ettirmek için bunları 
söylüyorum. Şimdi o irticalen yaptığı konuşma
nın içinde belki kendilerine göre, bizim anla
madığımız mânada; biz bilmiyoruz tabiî ama 
okuyoruz, işitiyoruz, konuşulan, söylenen söz
ler, kelimeler hoşa gitmez de şuradan aşağı 
inerken, «ben bu partiden çıktım, yine bağım
sız oldum» derse, bunun ciddiyeti kalır mı? 
Böyle şçy olamaz, bu mümkün değil. (Soldan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, lütfen çok ri
ca ederim, sadece usul konusuna temas ediniz 
ve yeniden bir ikaza fırsat vermeyiniz. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Şimdi bendeniz eğer bir sataşmaya veya 
yanlış anlayışa meydan verecek durumda isem, 
Sayın Başkanımdan, hem idaresine itimadetti-
ğim, hem şahsan çok hürmet ettiğim Sayın Baş
kanımdan bir hususu öğrenmek istiyorum. Eğer 
bu hususta bendenize bir parlâmentonun mensu
bu olarak belki de Yüce Heyetiniz içinde bulu
nan arkadaşlarımızda da tereddütler hâsıl ol
muştur, şimdiye kadar şu İçtüzük, halen mer'i 
olan İçtüzük tatbik edilmeye başlandığı günden 
şu ana kadar daha önce parti grupları veya il
gili merciler tarafından Meclis Riyasetine, «fa
lan zat partimizdendir veya partimizden istifa 
edip ayrılmıştır, bağımsız hale gelmiştir» diye 
müracaat olmadan, oturumun devam ettiği sıra

da, «şu zat bağımsızdır, şu zat şu partinin ada
mıdır» diye yetkili bir kimse, ben yazar gönde
ririm, diye bir tatbikat olmuş mudur?.. Yoksa 
yeni bir teamül yaratmakta mıyız?.. Eğer yeni 
bir teamül yaratılmakta ise, bendeniz bunu İçtü
züğün 84 ve 85 nci maddelerine aykırı bulmak
tayım. Bu hususta Riyaset Makamının mütalâa
larını, eğer lütfederlerse, dinledikten sonra tek
rar usul hakkında mâruzâtta bulunmak üzere 
hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından, al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Riya
set hiçbir usulsüzlük yapmamıştır. Şimdiye ka
dar bütün grupların gerek yazılı, gerek şifahi 
beyanlarına itimadedilerek hareket edilmiştir. 
Bir grup başkanının, «şu sözcümüzdür. Şu bi
zim partiye girdi'» demesi Riyaset yönünden kâ
fidir. Grup başkanı seçilmiş bir kimsenin beya
nına biz itibar ediyoruz. Ve bundan sonra da 
edeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Nitekim Ada
let Partisi Grupu adına da bir grup başkanının 
çıkıp, grup sözcüsü şudur, demiş olmasını kâfi 
saydık. (A. P. sıralarından gürültüler) Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına da, «Grupumuz 
adına söz almış olan Muammer Erten'in yerine 
Turhan Feyzioğlu konuşacaktır» yolundaki be
yanına itibar ettik. Bu sebeple, (Soldan, gürül
tüler) Muhterem arkadaşlarım, gürültünün, ba
ğırmanın hukukî neticeler aldığı vâki değildir. 
Bu sebeple, lütfen sükûnetle dinliydim. Bu tür
lü beyanlara her zaman itibar ediyoruz. Kaldı 
ki, Riyasete Sayın Çetin Altan'ın Türkiye İşçi 
Partisine girdiğine dair bizim beyanımız üzeri
ne yazısı intikal etmiştir. Muhterem arkadaşla
rım, burada geçen devre mebusluk yapanlar da 
bilir, İçtüzüğün ölçülerini bilenler de hatırlıya-
caklardır. Bazan takrir vereceğim diyenleri bek
lediğimiz de olmuştur, yani şifahi beyanına iti
bar edip, takririmi biraz sonra yollıyacağım, di
yenleri beklediğimiz de olmuştur. Bu sebeple, 
usule aykırı hiçbir şey yoktur. 

öbür noktaya gelince; muhterem arkadaşla
rım, Adalet Partisi Sözcüsü konuşurken, «mark-
sist» tâbirini kullanarak, bu Meclisin içinde bir 
zümreyi kasdetmiştir. Fakat kimse buna ne sahip 
çıkmış, ne de reaksiyon göstermiştir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) - Ben 
reaksiyon gösterdim. 
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BAŞKAN — Bu kendilerinin bileceği bir iş
tir. 

Diğer taraftan, Türkiye İşçi Partisi adına ko
nuşan Çetin Altan da «kapitalisti» diye bir it
hamda bulunmuştur. Buna da ne kimse sahip 
çıkmış, ne de reaksiyon göstermiştir. Bu sebeple 
meseleler, kendi vasfı ve tabiatı içerisinde müza-
kero şeklinde devam etmektedir. Usulî hiçbir 
hata yoktur. 

Bu sebeple, şimdi Sayın Hükümet, Sayın Çe
tin Altan'm Türkiye İşçi Partisi adına konuşan, 
Sayın Mehmet Ali Aybar'm dün beyan ettikleri 
ve Amerikalıların 35 milyon metrekare Türk 
toprağının Amerikan egemenliği altında olduğu 
yolundaki beyanlarına ve kendilerinin lüzum 
gördüğü noktalara cevap vermek üzere söz iste
mişlerdir. 

Şimdi bu arada, üç tane takrir intikal etmiş 
bulunuyor, Riyasete. Bunlardan birisi; saat 19.00 
dan itibaren müzakerelerin yarma talikini iste
mektedir. Biri de müzakerelere bir saat ara ve
rerek gece de devam talebinde bulunmaktadır. 
Bir diğeri de keza saat 19 da bir saat ara veril
dikten sonra gece devamı istemektedir. Sayın 
Hükümet şimdi mi konuşacak efendim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRBL (İs
parta) •— Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümete söz veriyorum, bu
yurun Sayın Başbakan. (Başbakan Süleyman 
Demirel A.P. milletvekillerinin sürekli ve şid
detli alkışları arasında kürsüye geldi.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; huzurunuza şu anda çıkmak 
niyetinde değildim. Sadece dün bu kürsüden 
ifade edilip bugün tekrar edilen bir beyanın bü
tün vatan sathında vatandaşlarımızın kalbini 
kanatacağını düşünerek bu hususun bir an evvel 
vuzuha kavuşması gerektiğine kaani olduğum 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Üç gündür Hükümet Programı vesilesiyle 
pek çok şeyler söylendi. Bunların hepsini ko
nuşmaların sonunda cevaplandıracağım. Mü-
sade ederseniz, sadece, vaktin de geçmiş olması 
dolayısiyle sadece bir hususu vuzuha kavuştu
rayım. 

İddia olundu ki, Türkiye topraklarından 35 
milyon metrekare başka bir Devletin hüküm

ranlığı altmdaır. Bu hususta Yüce Meclise 
şu hususu arz ediyorum. Türkiye dış güven
liği için gereken millî tedbirleri almış, bunun 
yanında NATO İttifakının bir üyesi olmayı 
millî menfaatlerine uygun görülmüştür. Ne za
man?.. Senelerce evvel. NATO, İkinci Dünya 
Harbinin sonunda ortaya çıkan şartların bir 
neticesi olarak belirli icapların yarattığı bir sa
vunma teşekkülüdür. Memleketimizde malûm 
bulunan tehdit ve talepler muvacehesinde ege
menliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve 
bekasını idame ettirmek amaciyle bu savunma 
teşekkülünün bir üyesi olmuştur. NATO sa
vunma zincirini teşkili ve muhtemel taarruza 
karşı 15 milletin mukadderat birliği yaparak bir 
müttefike vâki tecavüzü bütün ittifaka yapıl
mış bir tecavüz telâkki etmeleri Avrupa'ya ve 
Türkiye'nin bulunduğu bölgeye müteveccih 
bir taarruzun vukuunu önlemiştir. Ne taarruzu 
bu? Komünist taarruzu. (Soldan şiddetli alkış
lar. ) 

Hepinizin bildiği gibi İkinci Dünya Sava
şının sonunda Türkiye'den Boğazlar, Kars ve 
Ardahan talebedilmiştir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kim 
hayır dedi? 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu lütfen yeri
nizden müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Müsade buyurun, dinlerseniz vuzuha 
kavuşacaktır. Esasen verdiğim izahatın sizinle 
hiçbir ilgilisi yok. Çünkü mücerret izahat veri
yorum. Binaenaleyh, NATO İttifakının temel 
gayesinin tahakkuk ettiği bir gerçektir. NATO 
İttifakının en mühim hususiyeti üye devlet
lerin harb çıkmadan önce savunma plânları
nı müştereken yapmaları ve bir harb vukuun
da söz konusu plânlara göre harekette bulu
nacak askerî kuvvetlerin emir ve kumanda zin
cirini tesbit etmeleridir. 

Diğer taraftan, üye devletler arasında, 
tesbit etmiş oldukları bu savunma plânlarına 
göre, bir taarruza karşı mukavemetlerini ar
tırmak üzere gerekli tesisleri müştereken kur
mayı da kararlaştırmışlardır. Bu belirttiğim hu
susu tanzim eden NATO Andlaşmasmm üçün
cü maddesi özetle şöyledir : («Bu Andlaşma Bü
yük Meclislerin tasdikinden geçmiştir.») 
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«Üye devletler Andlaşmanın gayelerinin da
ha müessir bir şekilde tahakkukunu temin için 
birbirleriyle karşılıklı yardımda bulunmak su
retiyle münferiden ve müctemian devamlı ve 
fiilî olarak hareket edip bir silâhlı tecavüze 
karşı müşterek müdafaa kuvvetini idame ve 
tevhidedeceklerdir.» Bu maddeye göre, Türkiye 
muhtemel bir tecavüze karşı NATO üyesi diğer 
memleketlerle birlikte savunma, hazırlıklarına 
girişmek ve bu amaçla muhtelif tedbirleri al
mak vecibesini yüklenmiştir. îşte bu vecibe 
uyarınca ve kolektif savunma gayesine hizmet 
etmek için Türkiye topraklarında müttefikle
riyle birlikte bâzı askerî tedbirlere tevessül 
ve tesisler kurulmasına müsaade edilmiştir. Bu te
sisler NATO savunma plânlarına göre müşte
rek savunma sisteminin icabatı nazarı itibara 
alınarak kurulmuşlardır. Anılan tesisler mün
hasıran muayyen bir NATO üyesinin gayelerine 
hizmet etmek üzere vücuda getirilmemiş olup 
Türkiye'nin bulunduğu bölgenin ve özellikle 
Türkiye'nin savunmasının sağlanması için ku
rulmuştur. (Soldan alkışlar.) Diğer taraftan söz 
konusu bu tesisler müstakil anlaşmalara isti-
nadetmeyip Yüksek Heyetinize biraz önce oku
muş olduğum NATO Anlaşmasının üçüncü 
maddesine dayanılarak yapılan uygulama an
laşmalarının bir neticesi olarak inşa edilmiş
lerdir. Burada hemen şunu belirteyim ki, söz 
konusu tesisler Türkiye'nin mülkiyetinde bu
lunmaktadır. (Soldan alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Yurdumuzun savunması bakımından büyük 
bir önemi haiz olan bu tesisler müdafaamı
zın zaruri bir unsurudur. NATO'ya dâhil di
ğer mütefiklerimiz de kendi toprakları üzerin
deki bu kabîl tesisleri aynı şekilde kıymetlen
dirmektedirler. Malûmunuz olduğu veçhile, 
Türkiye'den maada İtalya, Yunanistan, Fransa, 
Holânda, İngiltere ve Almanyada müşterek 
savunma gayesiyle bu nevi tesisler kurulmuştur. 
ve statüleri aynıdır. 

Şu hususu bir kere daha belirteyim; ko
lektif güvenlik için Türkiye'de kurulmuş olan 
tesisler münhasıran tek bir NATO memleke
tinin gayesine hizmet etmek üzere kurulmamış 
olup, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin ve özel
likle Türkiye'nin savunmasının sağlanması için 
tesis edilmişlerdir. Bunlar bilûmum NATO mem-
leketlerince kabul edilmiş bulunan NATO sa

vunma plânlarına göre tertiplenmişlerdir. Söz 
konusu tesisler teknik mahiyette gizli, askerî 
anlaşmalara müstenittir.. 

Bu sebeple teferruata girmenin millî men
faatlerinize uygun olmıyacağmı yüksek tak
dirlerinize arz ederim. 

Muhterem milletvekilleri... 
ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Bir sual sora

bilir miyim'? (A. P. sıralarından gürültüler ve 
otur yerine sesleri) , 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Oturun lüt
fen yerinize. Sayın Başbakan konuşmanıza de
vam ediniz. Sual sorulamaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, millî men
faatlerimize, millî bütünlüğümüze ve millî sa
vunmamıza mütaallik doğru olmıyan beyanla
rın yapılması bu memleketin menfaatine değil
dir. (Soldan bravo sesleri) 

Bu itibarla, şu hususu arz etmek isterim. 35 
milyon metrekare diye ballandıra, ballandıra 
anlatılan ve mülkiyeti tamamen Türkiye'ye aido-
lan ve Türkiye'nin savunması için yapılmış bu
lunan bu tesislerin santimetrekareye çevrilmesi 
halinde, 350 milyar santimetrekare eder. Bu 35 
bin dönümdür. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Şimdi arz edelim. Müsaade buyurun, 
dinleyin, birçok şey öğreneceksiniz. Henüz gü
ven oyu almamış bir Hükümetin Başbakanı ola
rak bu malûmatı Devletin arşivlerine dayana
rak size arz etmekten başka benim bir mesuli
yetim var mı? (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bana kimin ve neyin hesabını soruyorsu
nuz? Ben size bir Hükümet Programı getirdim. 
Hükümet Programını müzakere ediyorsunuz. 
Neyin hesabını soruyorsunuz. 

Şimdi şu hususu arz etmek isterim. Ne za
man yapılmış bunlar, bu anlaşmalar ne zaman 
yapılmış? Bu anlaşmalar meşru mu? Evet, ga
yet tabiî, meşru heyetlerden geçmiş. Sonra ne 
olmuş? Bunları yapan heyetlerin üzerinden se
neler geçmiş, başka heyetler, gelmiş, geçmiş. 
Şimdi soruyorum; sıralardan birisinden Millî 
Savunma Bakanı arkadaşıma, «yoksa tekzibe-
diniz diyen» arkadaşıma soruyorum; siz ken
diniz Millî Birlik Komitesi üyesi değil miydi
niz? (A. P. sıralarından bravo sesleri, sü-
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rekli alkışlar) Madem ki bu anlaşmalar, öyle 
farz ediyorsanız, madem İd bu anlatmalar Tür
kiye'nin hükümranlığına aykırı idi de bir 
sözünüzle kanun çıktığı günlerde nerede idiniz? 
(Soldan ve sağdan şiddetli alkışlar ve bravo 
sesleri) 

Şimdi yine soruyorum : Bu kürsüden ifade 
edilmesi lâzımdır. Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi idarecilerine soruyorum. 3,5 sene iktidarda 
bulundunuz. Bu anlaşmaları Türkiye'nin hü
kümranlığına aykırı bulmuyorsanız gelip bura
dan söylemeniz lâzımdı. Buluyorsanız 3,5 sene 
zarfında niçin değiştirmediniz? (A. P. sıraların
dan bravo sesleri ve şiddetli alkışlar.) (Arka sı
ralardan söz atmalar) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
(Arka sıralarda ayağa kalkmalar) Muhterem 
arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturunuz efen
dim. Müdahale etmeyin, lütfen. İdareci Üyeler 
lütfen müdahale etsin, grup idarecilerinden de 
rica ediyorum, müdahale etmeleri için. 

(Arka sıralarda birikmeler, C. H. P. ve A. P. 
arasında toplanmalar, gürültüler.) 

Lütfen yerlerinize oturunuz. (Çan vuruşları, 
ayakta müdahaleler) yerinize oturunuz lütfen. 

Buyurunuz, Sayın Başbakan, konuşmanıza 
devam ediniz, efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yurdumuzun savunmasiyle ve mille
timizin kaderiyle bu kadar yakından ilgili olan 
bu meseleleri Yüksek Meclisiniz isterse kapalı 
bir celse yaparsınız, geliriz arz ederiz. 

(T. 1. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Beyefendi lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. Çok rica ederim sizin hati
biniz konuştuğu zaman da onun .hukukunu mü
dafaa etmek durumunda bulunan Başkanı müş
kül mevkide bırakmayınız. Keyfiniz istediğiniz 
zaman bağırmak, müdahale etmek için bu ka
dar mesuliyetsiz olamazsınız. Büyük Meclis, 
Türkiye'nin menfaatlerini İçtüzüğün emrettiği 
usuller dâhilinde müzakere yapmak için top
lanmıştır. Usul dışı müzakere tarzları ve rağ
bet bulmıyan konuşma şekilleriyle müzakere 
yapmak için değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Tekrar arz ediyorum. Yüce Meclisi
niz bu meseleleri, kapalı bir celsede her zaman 
ariz ve amik görüşmek ve. Hükümetten malû

mat talebetmek mevkiindedir. Bunu yaptığımız 
takdirde Hükümet bütün dosyaları ile emrinize 
amadedir. Muhterem milletvekilleri, biz bu me
seledeki görüşümüzü Hükümet Programımızda, 
dış politika, NATO ve CENTO meselelerinde 
ne yapacağımızı, ne düşündüğümüzü getirdik. 
Dış politikada bundan daha fazla tafsilâtlı bir 
Hükümet programını yapamazdık. 

Bu itibarla, bir hususu daha tasrih etmek 
isterim. Zihinlerde memleketimizin bir çakıl ta
şının dahi Türkiye'nin her tarafında yaşıyan 
vatandaşın zihninde, Türkiye'nin bir çakıl ta
şının dahi başka bir milletin hükümranlığında 
olduğu endişesi yaratılmamalıdır. (Soldan ve 
sağdan, alkışlar ve bravo sesleri) 

Uğrunda kan dökülmüş, uğrunda şehitler 
verilmiş, uğrunda milyonlarca insan ölmüş bu 
memleketin bir karış toprağını, bir kel tepesini, 
bir çakıl taşını hiç kimsenin bir kimseye ver
mesine hakkı yoktur. Böyle bir durum olursa, 
milletçe şahlanır, karşısına çıkarız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Soldan sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu siz tekrar söz 
mü istiyorsunuz? (A. P. sıralarından müdahale
ler) Muhterem arkadaşlarım, lütfen sakin olu
nuz. Ben Sayın Feyzioğlu ile konuşuyorum. Si
zin gürültünüz şu muamelenin icrasını tehir edi
yor. 

Sayın Feyzioğlu tekrar söz mü istiyorsunuz, 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Üç 
cümle efendim. 

BAŞKAN — Efendim, üç cümle konuşursu
nuz, üç yüz cümle konuşursunuz. Bütün bunlar 
söz istemektir. Söz istiyor musunuz, istemiyor 
musunuz? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Görü
yorsunuz Beyefendi, istiyorum, Grup adına.. 

BAŞKAN — Ben de soruyorum, kaydedece
ğim Grup adına. Çünkü şu anda grup adıma ko
nuşma sırası C. H. P. dedir. Ayrıca siz şahsınız 
için istiyor musunuz? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına efendim. 

BAŞKAN — Tekrar grup adına islediğinize 
göre sıraya sizin isminizi de yazıyorum. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Efendim, 
ben daha evvel söz almıştım. 
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BAŞKAN — Sizin sözünüz duruyor Beye
fendi. 

Efendim, sizin endişenizi de izale edeyim. Sa
yın Muammer Erten, Sayın Faruk Önder, Sayın 
Sadun Aren, Sayın Turhan Feyzioğlu şeklinde 
yazılmıştı. Sayın Aydın Yalçın'dan sonra siz 
yazıldınız, Sayın Alican.. Saym Muammer Er
ten söz sırasını Sayın Turhan Feyzioğlu'na ver
di. Sayın Feyzioğlu'da konuştuktan sonra Sayın 
Muammer Erten Feyzioğlu'nun sırasına girdi. 
Yanlışlık yoktur. Sizin sıranız, şimdi Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsü konuştuktan sonra, 
Sayın Aydın Yalçın, onu takiben sizin sıranız 
geliyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, . bize muhtc-
vesı hakkında bilgi vermek için ifadeye mecbur 
olduğum ve acled itibariyle 5 - 6 yi bulan ve 
Çetin Altan'ın sarhoş olduğunu ve muayeneye 
şevkini talebeden önergeler verilmiştir. Bu öner
geler hakkında hiçbir muamele yapılmıyacaktır. 
(Soldan, her gün böyle mi konuşacak,, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bir kimsenin şahsî 
ahvali, nizamı bozmıyacak ölçü içerisinde ise kim
seye bir şey söylenemez. Ama, sarhoş olmayıp da 
düzeni bozan kimseler hakkında İçtüzükte hü
küm vardır. (Sağ sıralardan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında Riya
sete üç ayrı önerge verilmiştir. Bunlardan bir 
tanesi Sayın Nazif Kurucu arkadaşımızındır. 
Önergelerinde müzakerelerin kesilmeden devamı
nı, saat 19.00 dan sonra bir saat yemek tatili ve
rilmesini arz ederim, diyor. Sayın Nazif Kuru
cu, bu bir saatin şu andan itibaren bir saat şek
linde tavzih eder misiniz efendim? Çünkü saat 
9 u geçti. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu'ya ait öner
ge saat 21 e taliki şeklinde tavzih edilmiştir. Sa
yın Nazif Kurucu bu şekilde tavzih etmiştir. 

Sayın Hüsnü özkaın ve Sayın İhsan Kabadayı 
arkadaşlarımız da müşterek bir önerge ile yine 
19 - 20 arası Birleşime ara verilmesini istemişler
dir. Bir saat ara, şu andan itibaren. İfade bu
yurun da, çünkü zapta o şekilde geçiyor efen
dim. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Aynı sa

atte. 

BAŞKAN — Bir saat ara istiyorsunuz. 
Bir de Sayın Nizamettin Erkmen tarafından 

yarın saat 10.00 a talikini istiyen bir önerge 
vardır. Sayın Nizamettin Erkmen bugün saat 
10.00 da ekseriyet bulamayışımızı nazarı itibara 
alarak bunun saat 11.00 olarak düzeltilmesine ta
raftar mısınız? 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Taraftar değilsiniz, saat 10.00 
diyorsunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu üç önerge
den evvelâ devam fikrine aykırı olanı, yarın sa
at 10.00 a talikini istiyen önergeyi okutup oyla
tacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Vaktin gecikmiş olması ve söz almış hatip sa

yısının fazlalığı sebebiyle görüşmelerin 9.11.1965 
Salı günü saat 10 a bırakılmasını arz ve teklif 
ederim. 

A. P. Meclisi Grupu Başkanvekili 
Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen 

Yüce Başkanlığa 
1. Hükümet programının görüşülmesine de

vam edilmesini. 
2. Bu maksatla Oturuma saat 19 da ara ve

rilip saat 20 de Oturumun açılmasını arz ede
riz. 

Hatay Konya 
Hüsnü Özkan İhsan Kabadayı 

Sayın Başkanlığa 
1. Müzakerelerin kesilmeden devamını 
2. 19 dan sonra bir saat yemek tatili veril

mesini arz ederim. 
Konya 

Nazif Kurucu 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu. Sayın -
Hüsnü Özkan, Sayın İhsan Kabadayı, arkadaş
larımız tarafından verilen önergede, önerge met
nindeki «19 ilâ 20 arası» bir saat ara verme şek
linde kendileri tarafından düzeltilmiştir. 



M. Meclisi B : 8 8 . 11 . 1965 O : 3 
Şimdi, evvelâ ilk okunan önergeyi yani, yarın I Kabul edilen bu karar gereğince, 9 Kasım 1965 

saat 10.00 a talikini talebeden önergeyi oyunuza Salı günü saat 10.00 da toplanılmak üzere Birle-
sunuyorum. Kabul edenler... Etnüyenler... Ka- simi kapatıyorum. 
bul edilmiştir. Kapanma saati : 19.50 

>«*»^«SK*» -«---



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
8. BİRLEŞİM 

8 . 11 . 1965 Pazartesi 

Saat: 10,00 
1. * - Başbakan Süleyman Demirel tarafından 

teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının 
görüşülmesi. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil
leri, İdareci Üyeler ve Kâtipler) 




